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Abstract 

In 1999 Shaun Clarke presented a theory called SPOT-bombing. SPOT means 

Strategic Persuasion Oriented Targeting, it’s an offensive denial strategy for small 

states use of airpower. The theory is how they can use limited resources and 

forces, to go for the enemy´s supreme leadership and change their mind about 

how they wag the war.  

This study is about Clarke’s offensive strategy is applicable in a defensive 

context, by using the theory in the Operation Rolling Thunder. Focus is North 

Vietnams use of defensive airpower, against the USA´s offensive acts.  

During the operation North Vietnam use a well intergraded air defence 

system. The USA was chocked because their tactic and technology was developed 

for a nuclear war not a conventional war. North Vietnams air defence system 

caused a number of losses in aircraft and crews. By using an effective propaganda 

organisation, North Vietnam rise the fighting spirit in the country and the global 

sympathies for them. The result became that the supreme leadership in the USA 

called off the operation in 1968 without any operational goals were achieved. 

This study shows that it’s possible to apply the theory in a defensive context. 

 

Nyckelord: SPOT-anfall, Rolling Thunder, Luftstridskrafter, Flygstridskrafter, 

Asymmetri. 

Antal ord: 9705 
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1 Inledning 

”Sverige är en liten nation och kommer alltid att vara numerärt underlägsna. 

Det kräver att vi istället är taktiskt överlägsna”. 

Flygvapenchef Carl-Johan Edström (GKN Aerospace, 2020). 

Shaun Clarke presenterade 1999 sin teori som beskriver hur småstater kan hantera en 

överlägsen motståndare. Detta genom att den mindre staten med sina begränsade 

resurser väljer en strategi där deras resurser används maximalt för att påverka ledningen 

hos sin motståndare. Denna teori bygger på ett offensivt uppträdande. 

Alla stater väljer av olika anledningar en strategi som har en tyngdpunkt av en offensiv 

eller defensiv förmåga. Den valda strategin ska balanseras med statens övriga 

maktmedel och tillsammans med de olika stridskrafternas förmågor. Utmaningen ligger 

många gånger i balanseringen. 

Det finns ett känt fall där en stat väljer en utpräglad defensiv förmåga och det är 

Nordvietnam under Operation Rolling Thunder. 

I denna studie ska Shaun Clarkes teori prövas huruvida den är tillämpbar för ett 

defensivt uppträdande. 

Den 2 mars 1965 startade USA och deras flygstridskrafter Operation Rolling Thunder 

mot Nordvietnam. Deras syfte var att påverka befolkningen till att sluta stödja gerillan i 

Sydvietnam, samt att stoppa flödet av trupp och materiel längs Ho Chi Minh leden som 

gick från Nordvietnam till Sydvietnam via grannländerna Laos och Kambodja. Den 2 

november 1968 avbröt den dåvarande presidenten i USA Lyndon B Johnson 

operationen efter uteblivna framgångar.  

Vad som gjorde att framgångarna uteblev för USA har diskuterats och studerats sedan 

dess. Betydligt färre har diskuterat eller studerat Nordvietnams luftstridskrafters 

agerande under denna operation. Vad gjorde de rätt, och hur kunde deras agerande 

påverka en betydligt större och tekniskt överlägsen motståndare?  

1.1 Bakgrund/Fallstudie 

Shaun Clarke är en Nya Zeeländsk flygvapenofficer och luftmaktsteoretiker som 

belyser ”småstatens” behov av att ta fram en egen luftmaktsstrategi. Detta utifrån 

nationernas egna förutsättningar istället för att kopiera stormakternas, och då främst det 

amerikanska synsättet som dominerat 1900-talet och fram tills nu.  

I sitt verk Strategy, Air Strike and Small Nations, tar Clarke upp att man inte kan slå en 

större stat rent militärt, men genom ett noggrant val av mål kan man få sin motståndare 

till förhandlingsbordet. Han gör liknelsen med hur IRA´s uppträdande mot den reguljära 

brittiska armén under konflikten på Nordirland som får britterna att ändra sitt agerande 

och att de tillslut når en fredsuppgörelse (Clarke 2001, s. 107). 

I sin bok presenterar han en teori som han kallar Strategic Persuasion Oriented 

Targeting eller SPOT-bombing (-anfall på svenska). Något försvenskat handlar det om 

Strategiskt Övertalnings Orienterade Målval (Clarke 2001, s. 136).  
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På ett sätt skulle hans resonemang kunna fungera på alla arenor eller kunna ses som en 

del i gemensamma operationer. Det som gör luftstridskrafterna något unika här är 

påverkan från den tredje dimensionen, höjden. Genom att verka på bredden, djupet och 

höjden har slagfältet förändrats sedan flyg började användas (Smedberg 1998, s. 11).  

I min studie kommer jag försöka visa på hur Nordvietnam besvarar flyganfallen under 

Operation Rolling Thunder med Clarkes teori i fokus. 

Konflikten är intressant ur det asymmetriska förhållandet som finns mellan USA och 

Nordvietnam, men också att det är en konflikt i modern tid. Med modern tid avses att de 

system som användes återfinns i dagens konflikter, men i mer uppdaterade versioner. 

Exempel på det är integrerade system med luftvärn, flygstridsledning stridsflyg, styrda 

vapen och elektronisk krigföring. 

1.2 Syfte/Frågeställning 

Nyttan och kunskapsluckan som kan fyllas igen är att försöka förstå hur småstaten kan 

agera vid ett asymmetriskt styrkeförhållande mellan två antagonister. Clarke skriver om 

det offensiva uppträdandet som kan få motståndaren att ändra sitt beteende. Alla stater 

har av olika orsaker inte valt en rent offensiva förmåga. En intressant tanke väcktes om 

att man kan använda Clarkes SPOT-anfalls teori på en stat som väljer att utveckla sitt 

defensiva luftförsvar.  

Fallet som kommer studeras är Operation Rolling Thunder, utifrån Nordvietnams 

defensiva luftförsvarsstyrkors (VPAF – Vietnam People´s Air Force) agerande mot de 

amerikanska flygstridskrafterna. Detta genom att sätta VPAF agerande i SPOT-anfalls 

formeln som bygger på, Verkan = Chock + Skada + Uppmärksamhet (Clarke 2001, s. 

140).  

Genom att småstaten bygger upp en förmåga efter sina egna förutsättningar där strategin 

är målbild för vad man skall klara av, kan luft- och flygstridskrafter dimensioneras 

optimalt. Det är av vikt för småstaten med sina begränsade resurser att fokusera på rätt 

förmågor. Luftstridskrafterna har sedan tidigt 1900-tal varit en offensiv stridskraft som 

ofta varit mer teknik- än teoridrivande vilket resulterat i höga försvarskostnader (Widén 

& Ångström 2004, s. 271). 

 

Syftet med denna studie är att skapa en större empirisk grund för defensivt nyttjande av 

Clarkes SPOT-anfalls teori. Kan en småstaten som har en defensiv förmåga och är 

beredd att nyttja den förmå motståndaren att ändra sitt beteende, genom att välja rätt 

mål och i slutänden skapa förutsättningar för fördelaktigare förhandlingslösning av 

konflikten. Genom att använda nyckelord som indikatorer avser studien se om det går 

att finna samband mellan teorin och om verkan uppnåtts i fallet. 

 

Fråga: Går Clarkes teori att tillämpa i en defensiv kontext? 

1.3 Avgränsningar 

Perioden som kommer studeras är 2 mars 1965 – 1 nov 1968, det är under denna period 

Operation Rolling Thunder pågår. I studien kommer inte den enskilda plattformen eller 
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de specifika vapnet utvärderas, utan verkan av dem. Under inläsning av fallstudien har 

det framkommit svårigheter att tydligt finna Nordvietnams strategi för sitt luftförsvar. 

Därför kommer studien förhålla sig till hur USA uppfattade situationen och de åtgärder 

de vidtog.  

Studien kommer inte lägga vikt på om staterna är demokratier eller inte. Det finns dock 

faktorer som kan påverka resonemanget. Det är att demokratiska stater är mindre 

benägna att riskera liv, rädsla för skenande kostnader och för maktskiften (Gustavsson 

& Tallberg 2014, s. 76-77). Resonemanget kommer finnas med, dock ses det inte fälla 

avgörande för utfallet av studien. 

1.4 Begrepp 

För att underlätta läsande av denna studie och för att öka förståelsen för det som är det 

unika med luftstridskrafterna, kommer några av de grundläggande principerna för 

luftmakt beskrivas här. Dessa grundprinciper är vedertagna världen över, de ska inte ses 

som regler utan som vägledning. Antalet principer kan variera beroende på skola eller 

land man förhåller sig till (Smedberg 1998, s. 19). De som här kommer att presenteras 

är de som har tydlig koppling till Operation Rolling Thunder.  

 

Central ledning Principen bygger på att flygstridskrafterna skall ledas centralt av 

en chef. Detta för att optimera möjligheterna att prioritera, 

kraftsamla, skapa synergieffekter, nyttja snabbheten och dess 

inbyggda flexibilitet. Därefter skall ledningen av enskilda uppdrag 

delegeras för att uppnå taktisk flexibilitet (Smedberg 1998, s. 172). 

Flexibilitet Principen bygger på att flygstridskrafternas inbyggda rörlighet och 

mångsidighet skall nyttjas optimalt. Detta kräver 

anpassningsförmåga att se möjligheter att kraftsamla i tid och rum 

(Smedberg 1998, s. 180).  

Kraftsamling Principen bygger på flygstridskrafterna sätts in koncentrerat mot 

mål som har avgörande betydelse. Kraftsamlingen syftar till 

överlägsenhet i aktuell stridssituation (Smedberg 1998, s. 188). 

Överraskning Överraskning har ofta stor effekt inte minst moralisk eller 

psykologiskt. När andra möjligheter verkar uttömda kan 

överraskning vara ett sätt nå framgång. Detta genom att tänka 

asymmetriskt, djärvt och snabbt (Smedberg 1998, s. 196) 

Synergi Principen bygger på att verkan av enskild insats i övergripande 

insats kan ge större verkan än vad enskild var för sig kan 

åstadkomma (Smedberg 1998, s. 204). Synergieffekt kan vara en 

gemensam insats med luftvärn och stridsflyg. 

Stridsekonomi Principen bygger på ett balanserat utnyttjande och en omdömesgill 

förbrukning av sina resurser så att kraven på effekt och uthållighet 

kan nås. Det gäller således att nyttja tillgängliga resurser på bästa 

sätt. Chefen måste väga möjligheter mot riskerna (Smedberg 1998, 

s. 212).  

 

 Nedan följer generella begrepp för att underlätta läsningen. 
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Luftmakt ”Förmåga att utöva makt från luften och rymden för att uppnå 

strategiska, operativa och taktiska målsättningar” (Widén & 

Ångström 2004, s. 245). Detta är Philip Meilingers definition på 

luftmakt som kommer användas som grund i studien. 

Flygstridskraft  Omfattar stridsflygs-, transport/specialflygs-, helikopter- samt 

ledningsförband (Försvarsmakten 2017, s. 14). 

Luftstridskraft  Omfattar flygstridskrafter samt gemensamma-, armé och 

marinförband som den flygtaktiskechefen får sig tilldelad avseende 

luftoperationer som exempel luftvärn (Försvarsmakten 2017, s. 

14). 

Luftherravälde Innebär att man behärska luften över tid och i ett definierat 

operationsområde. När detta har uppnåtts innebär det att man har 

kontinuerlig och fullständig handlingsfrihet i det definierade 

området (Försvarsmakten 2017, s. 55).  

Attackflyg Attackflyg avsett för strategisk, taktisk bekämpning av mål till 

lands och till sjöss. Attackflygplanets beväpning kan utgöras av 

styrda eller ostyrda bomber med hög precision, raketer, robotar 

samt automatkanoner (Nationalencyklopedin 2021, 

Attackflygplan). Inom amerikanska flygstridskrafter finns ett 

flertal flygande plattformar som kan uppträda som attackflyg, med 

olika nivåer och uppgifter inom attackflyg. Som generell term 

kommer attackflyg användas om inte förtydligande behövs. 

Jaktflyg Jaktflyg avsett för att anfalla andra flygplan eller farkoster i luften. 

Jaktflygplan utmärks av mycket goda fart- och manöverprestanda. 

De leds ofta i inledningsfasen mot sina mål av radarjaktledare som 

utnyttjar information från markbaserade radarstationer 

(Nationalencyklopedin 2021, Jaktflygplan).  

Flygstridsledning Flygstridsledning är en väsentlig del i luftkriget och bedöms av de 

flesta att den är effektivast då den är central, där man från en eller 

fåtal platser kan skapa sig en helhetsbild av luftläget med hjälp av 

olika sensorer som radar och radio. Genom en gemensam bild kan 

man effektivt styra sina luftstridskrafter optimalt mot motståndaren 

(Smedberg 1998, s. 227-231). 

Luftvärn Luftvärnet ska ses som en del i luftförsvaret. Genom direkt och 

indirekt agerande kan luftvärnet bestrida flygstridskrafterna 

luftherravälde eller tvinga dem att ändra sitt beteende. Vilket leder 

flygstridskrafternas effekt nedgår. I denna studie ingår handburna 

eldhandvapen, eldrörsluftvärn, robotsystem i begreppet luftvärn 

(Smedberg 1998, s. 71). 

Gerillataktik Här blir det ett samlingsbegrepp då det är svårt att finna en tydlig 

definition. Termen gerillataktik spänner från strategi till 

stridsteknik.  

- Vilseledning, uppträda utspridd i syfte att tillsynes finnas 

överallt. 

- Rörlighet, undvik större konfrontationer, splittra motståndaren 

- Attackera svagheter, trakassera. 

- Överraskning, attackera när förhållandena är fördelaktiga, 

tiden är på gerillans sida.  

(Widén & Ångström 2004, s. 77-78, 187, 194). 
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2 Metod 

Studien genomförs som teoriutvecklande enfallsstudie genom en kvalitativ 

textanalys (Esaiasson m.fl. 2017, s. 43, 109, 211).  

Den teoriutvecklande delen är grunden i studien. Teoriutvecklingen utgår från hur vi 

kan förstå Clarkes SPOT-anfalls teori i en alternativ tolkning. Genom att testa hans 

formel och principer som i grunden bygger på ett offensivt uppträdande, i en defensiv 

kontext. 

Enfallsstudien syftar till att applicera Clarkes teori i ett sammanhang. Fallstudien är 

ingen metod utan en strategi. Det är av vikt att definiera fallet vad som ingår och vad 

som lämnas utanför. I detta fall handlar det Operation Rolling Thunder och perioden 2 

mars 1965 – 1 november 1968. Här ligger det en utmaning att finna det som är säreget 

från det generella i fallet (Johannesson & Tufte 2003, s. 56-57). 

Textanalysen genomförs i syfte att systematisera källmaterialet samt kritiskt granska 

innehållet. Källmaterialet kommer först studerats med teorin i fokus för att sedan skapa 

struktur och kronologi. Därefter granska texten kritiskt för att finna nyckelord som kan 

användas som indikatorer (Esaiasson m.fl. 2017, s. 211-212).   

2.1 Disposition 

För att skapa en röd tråd genom studien kommer inledningsvis studien beskriva Clarkes 

bakgrund till teorin. Vidare kommer teorin beskrivas kring SPOT-anfall och det som är 

unikt med denna teori. Ambitionen på denna forskningsdesign kommer att vara ett 

försök till teoriutvecklande studie för att se om det går att tillämpa Clarkes teori kring 

SPOT-anfall i en defensiv kontext jämfört med andra luftmaktsteorier.   

Fallstudien kommer beskrivas för att sätta teorin i ett sammanhang. I detta fall kommer 

Nordvietnams luftstridskrafters defensiva uppträdande under Operation Rolling 

Thunder att beskrivas utifrån amerikansk synvinkel. Parallellt kommer en analys av 

fallet att göras för att söka efter indikatorer som är karaktäristiska för SPOT-anfall. Det 

som definierar en indikator är det som är typiskt för fenomenet t.ex. om en händelse 

uppträder ofta i källmaterialet (Johannesson & Tufte 2003, s. 45-46). Dessa nyckelord 

och indikatorer som återfinns i enskilda händelser skall tolkas in i ett sammanhang, för 

att se om verkan uppnåtts. 

Fokus kommer vara på Nordvietnams defensiva agerande i förhållande till teorin.  

Det finns flera utmaningar här. En utmaning ligger i att tolka Clarkes teori rätt i 

förhållande till ett defensivt uppträdande. En annan utmaning ligger i att finna de 

indikatorer som följer SPOT-anfall konceptet och se om det leder fram till verkan.  

En annan utmaning kommer vara att med hjälp av indikatorerna styrka validiteten både 

den interna och den externa (Esaiasson m.fl. 2017, s. 59).  

För att sammanställa resultaten systematiskt, strukturerat och för att skapa en 

övergripande bild och för att kunna finna samband och förklaringar i fallet, kommer en 

matris nyttjas för SPOT-anfalls formeln (Esaiasson m.fl. 2017, s. 46-47).  
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Resultaten kommer slutligen diskuteras utifrån teorin men även utifrån tidigare 

forsknings ståndpunkt, för att se om frågan går att besvara. 

2.2 Källor 

Vid all forskning är kritiskt förhållningsätt till källor av vikt. Detta i syfte bedöma 

källans trovärdighet. Löpande kommer de grundläggande källkritiska principerna att 

beaktas vilket innebär äkthet, oberoende, samtidighet och tendensfrihet (Esaiasson m.fl. 

2017, s. 288, 292-298).  

Litteratur som kommer nyttjas är källor som beskriver händelserna under Operation 

Rolling Thunder, dessa beaktas främst ur hur tendensiösa de är och då beroende av 

vilken sida av konflikten man har befunnit sig på. Det finns risk att man kan vilja 

försköna eller skriva ner sin motståndare. 

Min strävan har varit få minst två oberoende källor att beskriva en händelse som kan 

bekräfta eller dementera händelsen. Generellt har flera böcker och artiklar ett 

tendensiöst intryck.  

Nordvietnamesiska underlag har en tendens att mer framstå som politiska manifest än 

sakliga och kritiska texter.  

Amerikansk eller annan västlitteratur har en tendens att beskriva de fel som de 

amerikanska luftstridskrafterna gjorde, före att objektivt beskriva det som Nordvietnam 

gjorde rätt.  

Då det är teorin som ska prövas har jag förhållit mig till storheter och inte exakta datum, 

antal, och beskrivit händelser som båda sidor kan bekräfta har hänt eller annan källa. 

Exempel på svårigheten med exaktheten är att bekräfta hur många flygplan som blev 

nedskjutna. Båda sidor har haft en vilja att till viss del försköna sina siffror samt att man 

inte har räknat på samma sätt kring havererade (teknisk orsak alt. stridshandling), 

skadade och nedskjutna flygplan. 
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3 Teori 

Teorins grund bygger som tidigare nämnts på att småstaten kan påverka en 

relativt större motståndare eller att det finns en asymmetri i styrkeförhållandet mellan 

två antagonister. Vad som är en storstat respektive småstat är relativt och Clarke 

förhåller sig till detta i generiska termer. Hans resonemang kring vad som i grunden är 

en småstat bygger på förhållandet av statens ekonomiska resurser byggt på kvantitet, 

egen industri, möjligheten att ta förluster som exempel (Clarke 2001, s. 67-69).  

Clarkes empiri bygger på att flera krig efter andra världskriget inte slutat med ovillkorad 

fred eller att man utraderat den militära förmågan hos sin motståndare, vilket visar att 

småstaten har en möjlighet att påverka utgången (Clarke 2001, s. 88-91).  

Småstaten bör sträva efter att förstå allt som har att göra med luftmakt, men när det 

gäller doktriner och strategier måste den bygga på realistiska lösningar hur de ska 

nyttjas som nationellt maktmedel. Genom insikt om sin maximala effekt och sina 

begränsningar kan de skapa en egen strategi.  

Clarke menar att stormaktens luftmaktsstrategi bygger på kvarlevor från andra 

världskriget och kalla kriget där man ingick i någon form av koalition. Med dessa 

erfarenheter vet man hur man vinner som under andra världskriget med de allierades 

bombarmador uppträdande i Europa eller under Operation Desert Storm 1991. Där 

fanns det tusentals tillgängliga flygplan och man kunde genomföra tusentals uppdrag 

per dygn. Idag ser världen annorlunda ut, stormakterna blandar sig inte i alla konflikter i 

lika hög grad som tidigare eller att tidigare koalitioner inte är lika solida längre.  

Så vad gör en liten stat med endast ett 20-tal tillgängliga stridsflygplan för att nå sina 

mål? Är det så att småstaten underutnyttjar den inneboende kraften i luftmaktens 

strategiska förmåga som är dess inneboende karaktäristik genom bristen på självständigt 

tänkande? 

Clarkes teori bygger på att med luftmakt nå militära-politiska mål, genom detta påverka 

motståndarens ledarskap (Daidalossyndromet 2006, s. 67-70). 

3.1 Revolutionär-/Gerillakrigföring 

På flera ställen i källmaterialet som handlar om Operation Rolling Thunder återkommer 

begrepp som revolutionär- eller gerillakrigföring. Därför är det intressant när Clarke ser 

kopplingen hur dessa metoder borde ses om en naturlig del av den lilla statens 

krigföring.  

Clarke finner även koppling till den terrorism som drabbat världen under 1900- och 

2000-talet. Om vi frångår att terrorism är olagligt så är deras tillvägagångsätt intressant 

genom att de många gånger använder en indirekt metod för att ändra sin motståndares 

beteende, genom att attackera mål som ekonomi och transportsystem. Ett exempel är 

flyganfallen 9/11 2001, som fick en hel värld att ändra sina säkerhetsstrategier 

(Didalossyndromet 2006, s. 84-85). 
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När man tittar till mer traditionell gerillakrigföring är det kanske som Richard Simkin 

påstår; genom att använda de tekniker vi förknippar med revolutionära krig är de mer 

effektiva än operationer med organiserade traditionella stridskrafter (Clarke 2001, s. 

162).  

Hur kan man med sina begränsade resurser få ut maximal effekt, som leder fram till att 

sin motståndare ändrar sitt beteende?  

Svaret kan vara att välja en okonventionell strategi, som skapar en oproportionerlig 

styrka och ett oproportionerligt inflytande i förhållande till sin styrka och sin 

motståndare. Inte genom att angripa sin motståndares styrkor, både i termer som 

stridskrafter eller statens styrkor. Utan här välja en indirekt metod för att få effekt. Ett 

annat alternativ är att nyttja tiden på sin sida, vilket man ibland kan ses som ett 

västerländskt dilemman (Widén & Ångström 2004, s. 196, 198)(Pribbenow 2002, s. 

182). Att undvika att nötas ner, och att motståndaren ger upp på grund av att man inte 

har nått sina strategiska målsättningar inom en viss tid.  

Det är av vikt att småstaten måste förhålla sig till legitimiteten det som terrorism kan 

undvika, detta främst för att inte få omvärlden mot sig. Clarke med flera menar att här 

finns en skillnad i val av mål. I normala fall kommer reaktioner på ett anfall bemötas 

proportionerligt, symmetriskt och närmast systematiskt. Detta måste småstaten undvika. 

Ett okonventionellt sätt att se på detta är som Tomas Schelling uttryckte med bakgrund 

av kalla kriget och skärmytslingar mellan USA och Sovjetunionen där reaktioner och 

motreaktioner följde ett visst mönster. Varför inte ”kidnappa några av hans ballerinor”. 

Det skulle drastiskt ändra mönstret (Didalossyndromet 2006, s. 84-89).  

3.2 Clarkes fyra principer 

Fyra principer för hur småstaten kan nyttja sina flygstridskrafter offensivt och hur de 

kan betrakta konflikter.  

 

Princip 1  Begränsade krig behöver inte syfta till en ovillkorlig kapitulation.  

En konflikt behöver inte sluta med att en nation besegras i en 

ovillkorlig fred eller ockupation. Det kan till och med vara så att 

det kan vara en belastning för motståndaren. Det kan också var 

som Liddel Hart beskriver ett defensivt uppträdande. 

”Den underliggande skillnaden mellan en angripares mål och 

målen hos dem han anfaller är, att de senare får en fördel av 

ekonomiskt utnyttjande av stridskrafterna och således överläge 

genom att hålla sig kvar. För att han skall lyckas måste han 

erövra. För att de skall lyckas behöver de bara övertyga honom 

om att han inte kan erövra och att fortsätta ansträngningarna 

kommer att ge mer i förlust än i vinst. De kan därför föra kriget på 

ett avsevärt mindre tärande sätt.” (Didalossyndromet 2006, s. 73). 

Småstaten kan således välja att försvara sitt eget territorium och 

verka förnekande i syfte att höja motståndaren kostnader istället 

för att besegra denne. Ur småstatens perspektiv kan en enkel 

politisk förändring räcka för en fördelaktigare fred, genom att sätta 

in tillräcklig kraft direkt mot dem som tar besluten 

(Didalossyndromet 2006, s. 71-73). 



 

 9 

Småstater ska inte sträva efter ovillkorlig fred eller kollaps av 

motståndarens regim. Målet är att påverka motståndaren till en 

villkorad fred som kan hålla efter konflikten (Clarke 2001, s. 87-

88). 

Princip 2  Den högsta beslutfattarinstansen är det slutliga målet. 

Det ultimata målet i krig är den högsta ledningen. Här är det 

tydligast att med luftmakt gå in på motståndarens djup med hjälp 

av sin rörlighet över geografiska ytor. Målet med statens ledning är 

att det är deras beslut som bestämmer hur kriget kommer föras från 

motståndaren. Det direkta anfallsmålet behöver inte vara på själva 

ledningen utan målet kan vara indirekt vilket i sin tur påverkar 

ledningen till ett visst beslut (Clarke 2001, s. 93-98). Exempel på 

detta är under Operation Desert Storm, hur koalitionen anföll 

Irakiska oljeanläggningar i syfte att skapa drivemedelsbrist för 

styrkornas fordon. Här kunde man se att Iraks styre gav upp innan 

själva drivemedelsbristen drabbat styrkornas fordon 

(Didalossyndromet 2006, s. 76). 

Princip 3  En integrerad strategi är roten till luftmaktens framgång. 

Småstatens luftmakt vinner inte krig på egen hand. Framgång 

skapas genom integration och samverkan med övriga stridskrafter 

och övriga maktmedel som staten förfogar över.   

Det är resultatet av påtryckningarna på den översta 

beslutfattarinstansen som påverkar deras beslut, snarare än 

storleken på den största insatsen (Didalossyndromet 2006, s. 78-

79). 

Princip 4 Betvingande strategier är de svagas naturliga förstahandsval.  

Använda betvingande medel handlar om att straffa eller skada sin 

motståndare på ett sätt så att det skapar psykologiska effekter som 

om att man är nåbar. Småstater ska koncentrera sina begränsade 

resurser på det mest optimala sättet. Målet är att motståndarens 

uppfattning om de egna kostnaderna skall öka. Genom att använda 

tvångsmakt kan den lilla staten påverka motståndaren ledning att 

påvisa kostnaden utan att krossa dess styrkor. Det möjliggör ett 

annat val av mål än rent militära. (Didalossyndromet 2006, s. 79, 

83).  

3.3 SPOT-anfall 

Clarkes menar här att nyttja luftmaktens förmåga för småstaten, att nå mål hos sin 

motståndare förhållandevis obehindrat genom att behärska den tredje dimensionen. 

Målet är att nå sin motståndares högsta beslutfattare eller beslutsfattandeorgan med 

tvångsmakt. Operationen skall vara samordnad med övriga statliga strategier för nå den 

optimala verkan. Det är detta som Clarke kallar SPOT – Strategic Persuasion Oriented 

Targeting (Strategiskt Övertalnings Orienterade Målval). 

Detta handlar inte om att ändra teknik eller att införskaffa nya tekniska lösningar utan 

mer om ett förhållningssätt vid planering av operationer. Responsen på ett anfall ska 

vara asymmetriskt, motståndaren ska inte på förväg kunna tänka ut var småstaten tänker 
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sig anfalla. Det gäller här att försöka förstå sin motståndare och med minsta motstånd 

försöka underminera motståndarens beslutsamhet. Här krävs det att man töjer på de 

normala begreppen kring rätt och fel och förhållande till andra parter. Om man här 

begränsar sin planering kring att det ska hämnas proportionerligt, faller här iså fall 

asymmetrin. Asymmetri kan ibland uppfattas som något oetiskt och kanske olagligt, det 

oetiska och olagliga handlar i slutändan om valet av mål och att undvika att utsätta 

oskyldiga för onödigt lidande i enlighetmed krigets lagar. Att förhålla sig till krigets 

lagar borde inte vara en begränsning i sina val av mål, då dessa lagar alltid ska följas. 

Det görs förmodligen redan av småstaten då de inte vill bli utpekade att inte följa dem 

av de internationella samfunden i en konflikt (Didalossyndromet 2006, s. 90-94).  

 

Clarke har sammanfattat sin teori i en formel enligt följande: 

Chock + Skada + Uppmärksamhet = Verkan 

 

Chock   Bygger på de psykologiska effekter som när man upplever att man 

nu kan bli nådd och ens sårbarheter exponeras för motståndaren 

och omvärlden. Även luftstridskrafternas uppträdande kan få dessa 

effekter såsom högt ljud och hög fart. 

Skada  Nivån av skada som uppnås är av vikt. För liten skada kan få 

effekten, att man inte anses trovärdig eller att man missar. Detta 

skulle kunna tolkas som inkompetens. För stor skada kan också få 

effekt såsom hämndaktioner eller att man får de internationella 

samfunden mot sig. 

Uppmärksamhet  Bygger på att välja mål som skapar uppmärksamhet. Målet bör 

vara publikt som flera grupper i samhälle känner till, men även 

spektakulära eller högprofilerade mål skapar uppmärksamhet. 

Möjlighet att skapa medial uppmärksamhet ska även beaktas, då 

verkan är svår att dölja för omvärlden.  

Verkan Generellt inom luftmaktsteorierna talar man om att tempo och 

intensitet leder fram till verkan. Detta menar Clarke inte är möjligt 

för småstaten. Med strategiskt val av mål enligt SPOT-anfall blir 

istället verkan övervägande en psykologisk effekt som påverkar 

motståndaren att ändra sitt beteende (Clarke 2001, s. 140-141). 

 

Clarke framhåller själv att finns brister i hans teori då det finns få historiska exempel på 

när luftmakt i ett asymmetriskt förhållande lyckats.  

Ett par exempel som finns är: 

Operation Babylon   Israels flyganfall mot Iraks kärnreaktor 1981 i syfte  

att förhindra att Irak utvecklade kärnvapen 

(Didalossyndromet 2006, s. 89-90). 

 

Operation Black Buck Storbritanniens flyganfall mot flygplatsen i Port 

Stanley under Falklandskriget 1982 i syfte att hindra 

Argentina från att placera stridsflyg på öarna (Clarke 

2001, s. 159). 
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3.4 Defensivt uppträdande  

Clarke bygger i grunden hela sitt resonemang på ett offensivt uppträdande för 

småstaten. Detta skapar en utmaning eftersom denna studie gör en ansats att utveckla 

SPOT-anfallsteorin på ett defensivt uppträdande. 

Det finns dock delar i teorin som kan användas både defensivt och offensivt. Enligt mig 

finns det sex påstående som är intressanta ur defensiv synvikel. Dessa skulle kunna lyfta 

teorin till SPOT-försvar. 

 

Påstående 1 Gerillakrigföring. Om småstaten kan välja en okonventionell 

strategi kan man skapa en oproportionerlig styrka och ett 

oproportionerligt inflytande i förhållande till sin styrka och sin 

motståndare. Med enkelhet och oförutsägbarhet kan resultat nås. 

 Ett exempel på detta är Carl-Gustav von Rosen som beväpnade 

små sportflygplan i Biafrakriget i slutet av 60-talet. Med dessa små 

enkla flygplan orsakade de stor skada på de Nigerianska styrkorna 

(P3 Dokumentär, 2011).  

 

Påstående 2 Princip 1. Begränsade krig behöver inte syfta till ovillkorlig 

kapitulation. Här gäller det skapa en tröskeleffekt som får 

motståndaren att inse att det kostar mer än nyttan det ger att 

fortsätta.  

Exempel på detta är ett väl utbyggt luftvärn som man måste 

passera för nå sina mål. 

 

Påstående 3 Princip 2. Den högsta beslutfattarinstansen är det slutliga målet. 

Målet med statens ledning är att det är deras beslut som bestämmer 

hur kriget kommer föras från motståndaren. Det direkta 

anfallsmålet behöver inte vara på själva ledningen utan målet kan 

var indirekt som i sin tur påverkar ledningen till ett visst beslut 

(Clarke 2001, s. 93-98).  

Exempel på det är att förneka motståndaren att nå luftherravälde 

och bekämpa högvärdiga mål som flygande stridsledning eller 

lufttankningsförmåga.  

 

Påstående 4  Princip 3. En integrerad strategi är roten till luftmaktens 

framgång. Den lilla statens luftmakt vinner inte krig på egen hand. 

Framgång skapas genom integration och samverkan med övriga 

stridskrafter och övriga maktmedel som staten förfogar över.   

 Exempel på det är Serbiska luftvärnet under Operation Allied 

Force 1999 hur de skjuter ner en amerikansk F-117 smygbombare. 

Genom god samverkan med stridsledning, luftvärn och medial 

uppmärksamhet skapas framgång (Olsen 2010, s. 234). 

 

Påstående 5 Princip 4. Betvingande strategier är de svagas naturliga 

förstahandsval. Med att använda betvingande medel handlar det 

om att straffa eller skada sin motståndare på ett sätt att det skapar 

psykologiska effekter som om att man är nåbar. 
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Exempel på detta är under Operation Restore Hope hur Somalisk 

milis skjuter ner två amerikanska Black Hawk helikoptrar och 

skadar ytterligare två under en operation 1993, med enkla 

pansarvärnsvapen. Begreppet luftherravälde börjar nu på allvar 

diskuteras om man verkligen kan skapa det. Det slutar med USA 

drar sig ur operationen (Bowden 2013, s. 328, 333). 

 

Påstående 6 Clarkes fyra principer kan således sammanfattas i SPOT-anfalls 

formeln, Chock + Skada + Uppmärksamhet = Verkan. Med 

härledningen till formeln i Clarkes fyra principer så finns det logik 

i att den skulle gå att tillämpa i defensiv kontext.  

3.5 Operationalisering 

Att välja ut nyckelord som indikatorer är svårt, då författare använder olika ord 

för samma fenomen. I studien har jag försökt förhålla mig till resonemang där 

olika författare beskriver ett fenomen/händelse som leder fram till ett 

ställningstagande. Jag har tagit ut indikatorer som bygger Clarkes resonemang för 

varje ord i SPOT-formeln. 

 

Chock indikatorer bygger på de psykologiska effekter som när man upplever att 

man nu kan bli nådd och ens sårbarheteter exponeras för motståndaren och 

omvärlden. Här används Nåbar och Sårbar. 

 

Skada indikatorer bygger på att lagom skada uppnås. För liten skada kan få 

effekten, att man inte anses trovärdig eller och om man missar sina mål är 

inkompetent. För stor skada kan också få effekt så som hämndaktioner eller att 

man får de internationella samfunden mot sig Därför är det av vikt att man 

tillfogar ”lagom skada”. Här används Lagom skada och Kompetent. 

 

Uppmärksamhet indikatorer bygger på att välja mål som skapar uppmärksamhet. 

Målet bör vara publikt som flera grupper i samhälle känner till, men även 

spektakulära eller högprofilerade mål skapar uppmärksamhet. Att skapa medial 

uppmärksamhet är även det av vikt då verkan kan vara svår att dölja. Genom rätt 

val av mål kan man påverka den interna och externa kampviljan. Här används 

Publikt, Medial uppmärksamhet och Högprofilerat. 

 

Verkan indikatorer bygger på att nå verkan genom att påverkar motståndaren att 

ändra sitt beteende. Med strategiska val av mål enligt SPOT-anfall teorin blir 

verkan övervägande en psykologisk effekter för att påverka sin motståndare. Här 

används Psykologisk effekt, Ändra beteende. 

(Clarke 2001, s. 140-141) 
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3.6 Analysverktyg 

Genom tabellen nedan är målet att åskådliggöra indikatorernas roll i möjligheten att  

tillämpa Clarkes SPOT-anfalls teori. 

 

Exempel tabell: 
Chock Skada Uppmärksamhet Verkan Teorin tillämpbar 

Nåbar 

Sårbar 

Lagom 

skada 

Kompetent 

Publikt 

Medial uppmärksamhet 

Högprofilerat 

Psykologiska 

effekter 

Ändra beteende 

Ja  Nej 

Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3  Exempel 4  

3.7 Tidigare forskning 

Tvångsmakt eller en betvingandestrategi är grunden för Clarkes resonemang. Det 

bygger på att förmå sin motståndare att aktivt göra något som denne inte önskat göra 

genom att bruka begränsat våld som förhandlingsspråk och förmå denne att ändra 

motståndarens beteende (Widén & Ångström 2004, s. 11, 253).  

Clarke framhåller själv att hans SPOT-anfalls teori saknar eller har begränsningar i 

empirin som stödjer hans teorier tillräckligt (Clarke 2001, s. 136-137). Teorier som inte 

är empiriskt underbyggd kan lätt bli spekulativa (Johannesson & Tufte 2003, s. 35). 

Philip Melinger medger att Clarkes teori är intressant och inte bara för småstater, men 

han hävdar samtidigt att det saknas empiriskt stöd. Främst att anfall mot ledarskapet 

verkligen leder till resultat (Melinger 2000, s. 120).  

Det finns likheter med John Wardens teori med ”Fienden som ett system”. Det är även 

här ledarskapet som är målet. Hans sätt att se på motståndaren bygger på en modell av 

en femringad måltavla i ett hierarkiskt system. 

1. Ledningen 

2. Systemförutsättningar  

3. Infrastruktur 

4. Befolkning  

5. Stridskrafter 

Den stora skillnaden är att om man inte kan nå ledningen, ska man genomföra parallella 

attacker i de andra ringarna för att skapa en systemkollaps. Teorin bygger snarare på att 

isolera ledaskapet genom att slå i de övriga ringarna.  

Även Warden får kritik för sin teori, då man hävdar att det saknas empiri och därmed 

bara blir en hypotes (Widén & Ångström 2004, s. 266-267, 271). 

Clarke medger att det finns likheter, men den stora skillnaden är att småstaten har 

begränsningar i att skapa systemkollaps på grund av att man inte har den numerär och 

ork för att slå på flera ställen samtidigt och upprepade gånger (Didalossyndromet 2006, 

s. 69). I Wardens teori är målet att neutralisera ledarskapet och skapa ett militärt 

nederlag (Widén & Ångström 2004, s. 271). Clarkes vill ”bara” ändra motståndarens 

beteende. 

Luftmakt anses generellt vara offensiv till sin natur (Widén & Ångström 2004, s. 247). 

Genom denna studie är ambitionen att lägga mer empiri till teorin och även utveckla 

den i en defensiv kontext. 
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4 Empiri 

4.1 Operation Rolling Thunder 

Lyndon B Johnson den dåvarande presidenten i USA, gav den 2 mars 1965 order om 

Operation Rolling Thunder över Nordvietnam. Syftet med operationen var att sätta 

press på Nordvietnam. För att undvika att reta Kina och Sovjetunionen och spara 

amerikansk liv, ansåg man att en flygoperation var bästa lösningen (Smedberg 2020, s. 

55)(Widén & Ångström 2004, s. 248). Det fanns en rädsla för eskalation i regionen 

liknande det man sett i Korea kriget. Kina och Sovjetunionen stödde Nordvietnam med 

materiel, utbildning och rådgivare (dock inte officiellt stridande). Det fanns flera 

kommunistiska länder som stödde Nordvietnams kamp, men det var Kina och 

Sovjetunionen som USA ville undvika konflikt med.  

Den amerikanska administrationen satte upp tre mål för operationen: 

 Höja moralen i Sydvietnam. 

 Få Nordvietnam att sluta med sitt stöd till gerillan i Sydvietnam. 

 Stoppa transporterna längs Ho Chi Minh leden av personal och materiel. 

(Smedberg 2004, s. 268). 

Den plan USA skapat för vilka mål som skulle anfallas byggde på erfarenheter från 

andra världskriget. Planen innehöll anfall mot tung industri, drivmedelsdepåer, 

elkraftförsörjning och transportsystem. Det som här blev en utmaning var att endast 12 

% av Nordvietnam BMP (Pape 1996, s. 189)(Ericson 2009, s. 250-251) kom från 

industrin, samtidigt som elkraftförsörjning och drivmedelsdepåer inte var centraliserat 

utan spridda över landet (Thompson 2000, s. 47, 62).  

Uppgiften gick både till USA´s flygvapen och flottans flygstridskrafter som redan 

befann sig området. Anfallen som nu sattes in var omfattande med hundratals flygplan 

som anflög mot Nordvietnam nästan dagligen enligt ett schemalagt system, med få 

undantag som till exempel mörker och dåligt väder (Thompson 2000, s. 40).  

Komplexiteten i operationen kom tidigt in bilden, hur man på effektivaste sätt skulle 

dela upp de mål som skulle bekämpas mellan flygstridskrafterna. Detta då deras 

ledningssystem snarare möjliggjorde att man istället för att delegera uppgifter, skickade 

dem uppåt i systemet (Smedberg 2004, s. 265). Chefen för USA´s flygvapen i 

Sydvietnam hade inte mindre än sex parallella system att förhålla sig till innan han 

kunde prioritera sin styrkor mot rätt mål (Smedberg 2004, s. 268).  

Ett av de största problemen med detta vara att det i praktiken var Lyndon B Johnson och 

hans stab som bestämde vilka mål som skulle bekämpas. Inledningsvis på daglig basis 

för att sedan bli ”veckopaket”. Ett annat problem var hur man effektivt hanterade 

flygvapnet och flottans flygstridskrafter under en ledning. Detta löste sig efter ett tag då 

man delade upp Nordvietnam i rutor efter hur man enklast kunde anflyga från sina baser 

eller hangarfartyg (Thompson 2000, s. 18).  
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Ytterligare en utmaning var de insatsregler (Olsen 2010, s. 110) som flygstridskrafterna 

hade att förhålla sig till för undvika eskalation. Exempel på detta var att anfall av mål 

norr om den 20:e breddgraden skulle undvikas, detta på grund av att man kunde 

förvänta sig att där fanns ryska och kinesiska rådgivare på flygbaser eller andra 

installationer (Smedberg 2020, s. 55). En annan utmaning var att anfallsmålens karaktär 

hade mer inslag av att vara taktiska istället för strategiska (Olsen 2010, s. 108).  

De första stridskontakterna mellan USA´s flygstridskrafter och VPAF var nästan 

chockartade för USA. De kom att möta en motståndare som hade ett luftvärnssystem 

med en räckvidd från marknivå till nästan 10000 m, från eldhandvapen, eldrörsluftvärn, 

till det kvalificerade radarstyrda SA-2 robotsystemet. Detta gjorde att man hade svårt att 

forcera gränsen obehindrat och nå sina mål. Ytterligare en utmaning var VPAF 

stridsflyg som bestod av MiG-17 och MiG-21 som uppträdde taktiskt och stridstekniskt 

överlägset, genom sina ”hit and run” uppträdande (Smedberg 2004, s. 269-270), 

(Zampini 2012, s. 2)(Thompson 2000, s. 96).  

Det USA nu stod inför var ett stort ledningsproblem, ett väl utbyggt luftvärn samt 

flygplan som inte var utvecklade för denna form av strid. 

I november 1968 avblåstes operationen utan att ett enda mål hade uppnåtts (Smedberg 

2004, s. 268).    

 

I Nordvietnam blev skadorna omfattande och man led betydliga förluster och fick flera 

gånger omvärdera sitt uppträdande. I juli 1966 gjorde Ho Chi Minh ett uttalande till sina 

soldater och befolkning om att man skulle förbereda sig på ett långt krig och att städer 

som Hanoi och Haiphong med flera skulle kunna förstöras. När segern var vunnen 

skulle återuppbyggnad av landet ske. Han tryckte även på att befolkning inte var rädd, 

man slogs för självständighet och frihet (Pribbenow 2002, s. 182).  

Under 1966 vidtogs flera åtgärder för att effektivisera luftförsvaret. Man hade 

konstaterat att det gick åt för mycket ammunition då det saknades en tydlig uppgift för 

luftvärnet kring förhållandet att skydda ett mål eller skjuta ner en motståndare. 

Avsaknaden av detta gjorde att man inte var effektiv inom något område. Ho Chi Minh 

var stressad av ammunitionsåtgången och gav instruktioner till VPAF om att utarbeta ett 

koncept för sitt luftförsvar, med ett fokus på att skjuta ner flygplan och tillfångata 

besättningar (Pribbenow 2002, s. 188).  

Under tiden fick man god hjälp av de sovjetiska rådgivarna. Det uppstod dock 

meningsskiljaktigheter då dessa rådgivare var mer intresserade av amerikansk teknik 

och taktik än försvaret av Nordvietnam (Thompson 2000, s. 33).  

På Ho Chi Minhs direktiv började VPAF nu utarbeta en strategi för hur luftförsvaret 

skulle effektiviseras och för att få ut sin maximala effekt. Det skulle ske genom 

utbildning i ledarskap, ledningsprinciper, nyttjande och underhåll av sina verkansdelar. 

Direktiv skulle tas fram för hur man på det effektivaste sättet skulle hantera förhållandet 

mellan att försvara en plats, skjuta ner motståndare till att skydda sig själv. Den 

utbildning som blev resultatet gjorde att man succesivt blev bättre på att hantera de 

uppkomna situationer som man sedan ställdes inför (Pribbenow 2002, s. 188-189).  

Den tredje november 1968 gick Ho Chi Minh ut med ett uttalande till sina soldater och 

befolkningen att man hade besegrat de amerikanska imperialisterna (Pribbenow 2002, s. 

232).  
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4.2 Chock + Skada + Uppmärksamhet = Verkan 

För att behålla teorin i fokus kommer nu SPOT-anfall formelns delar vara underrubriker 

i fallstudien. 

4.2.1 Chock 

USA`s flygindustri hade sedan första världskriget kämpat i bakvattnet av Europas och 

Sovjetunionens flygindustri. De hade tack vare en stor industri kunnat massproducera 

flyg snarare än att innovativt tagit fram de bästa flygplanen (Werrel 1998, s. 87). Efter 

Korea kriget hade man fokuserat på utveckla flygplan för framtidens krig och hade nu 

tagit fram några av världens mest toppmoderna flygplan, F-4 Phantom, F-105 

Thunderchief och B-52 Stratofortress. Det fanns även andra flygplanstyper som 

användes, men de var färre och ofta av äldre typ vilket inte fick så stor uppmärksamhet. 

Dessa flygplan var framtagna med den senaste tekniken och prestandan för att möta en 

motståndare som Sovjetunionen i ett kärnvapenkrig där man skulle möta varandra i hög 

fart och med långa skjutavstånd (Werrel 1998, s. 87).  

 

F-4 skulle nu verka som jaktflyg och eskortera in attackflyget. Den hade två mans 

besättning som bestod av en pilot och radaroperatör. Dubbla motorer för att verka både 

på hög höjd och i hög fart. Den var utrustad med de senaste radarrobotarna som skulle 

möjliggöra långa skjutavstånd. I tiden låg nu att automatkanon för korta skjutavstånd 

var ålderdomligt, vilket medföljde att den aldrig installerades på dessa toppmoderna 

flygplan. Både flygvapnet och flottan opererade denna flygplanstyp.  

Vid de första stridskontakterna fick USA problem mot VPAF och främst deras luftvärn 

(Smedberg 2020, s. 54).  

På grund av man skulle eskortera attackflyget var man nu tvungen att operera under 

10000 m vilket gjorde att man var inom VPAF luftvärns räckvidd. F-4:orna var 

förhållandevis lättupptäckta och kunde upptäckas på långa avstånd då deras motorer 

hade en kraftig rökutveckling i förhållande till andra flygplan. När MiG flygplanen 

plötsligt upptäcktes visades sig att de befanns innanför den taktiska loopen för att kunna 

verka med sina radarrobotar och värmesökanderobotar. Nu upptäcktes bristen att den 

sakande automatkanon, man hade nu inget vapen att verka med (Thompson 2000, s. 7). 

Denna form av kurvstrid hade både flottan och flygvapnet övergivit sedan många år och 

det var här MiG flygplanen opererade med sina automatkanoner och 

värmesökanderobotar. Striderna började nu föras på VPAF villkor.  

De amerikanska piloterna uppfattade VPAF stridsflygens uppträdande som en form av 

gerillakrigföring. Det de främst uppfattade som gerillataktik var deras ”hit and run” 

uppträdande (Thompson 2000, s. 86). 

De hade fler verktyg, som de amerikanska piloterna inte hade räknat med.  

 De uppträdde i regel i små förband, vilket gjorde det svårt för motståndaren att 

finna dem. 

 Anföll från låg höjd och gömde sig i terrängen. 

 Anföll när oddsen var på deras sida. 

 Efter ett anfall försvann de. 

 Kombinerade MiG-17 och MiG-21 styrkor i anfallen. 
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Exempel på hur ett anfall kunde gå till var att deras flygstridsledning ledde in dem i ett 

bakhållsliknande förhållande med eget luftvärn i kombinationen med att en MiG-17 

gjorde frontalanfall med sin automatkanon. Bakifrån smög en MiG-21 upp och kunde 

anfalla med sina värmesökanderobotar (Thompson 2000, s. 92). Därefter avvek man 

från platsen och gick snabbt ner på låg höjd innan motståndare kunnat organisera något 

motanfall (Staaveren 2002, s. 106). Lyckades man inte skjuta ner någon fick det ofta 

resultatet att man splittrade motståndaren och attackföretaget fällde sin last innan man 

nådde sitt målområde (Thompson 2002, s. 89) (Zampini 2012, s. 2-3). 

 

På liknande sätt var det för attackflyget. Attackflygplanet av typen F-105, var även de 

framtagna för att i hög fart och på låg höjd fälla taktiska kärnvapen mot Sovjetunionen 

(Werrel 1998, s. 88). B-52:orna som till synes verkade helt optimala för strategiska 

anfall. Som kunde verka från hög höjd och hade kvalificerad mörker-, 

allväderskapacitet, valdes tidigt bort i operationen (Thompson 2000, s. 6). Man var rädd 

att det skulle uppfattas som eskalation samtidigt användes de i Sydvietnam som taktiskt 

understöd. För flygvapnet var främsta anledningen att man var rädd att förlora dessa 

högvärdiga flygplan mot VPAF luftvärn (Smedberg 2004, s. 268). Anfallen mot 

Nordvietnam var väldigt linjära då de uppträdde i samma korridorer, höjder och tider. 

Det gjorde att de var väldigt förutsägbara.  

VPAF aggressiva uppträdande mot attackflyget gjorde de var tvungna att fälla sin last 

innan målområdet. Detta för att minska vikten och kunna manövrera bort. Med tiden 

införde man elektroniska störkapslar för att störa VPAF radar vilket gjorde att 

överlevnadsgraden ökade. VPAF lärde sig samtidigt att se mönster i de amerikanska 

flygstridskrafterna uppträdande och kunde på så sätt börja anfalla störkällan (Pribbenow 

2003, s. 194-195).  

 

Sammanfattning 

USA´s flygstridskrafter möter här en motståndare som de inte har en taktik eller teknik 

för att möta. VPAF verkar tillsynes immuna för den amerikanska taktiken och tekniken. 

De exponerar sina sårbarheter på första parkett för sina främsta motståndare, Kina och 

Sovjetunionen som finns i skuggan av Nordvietnam. 

4.2.2 Skada 

Tidigt började det uppdagas för de amerikanska flygstridskrafterna att de förlorade 

flygplan i för hög grad. Förlusterna var visserligen lägre än under Andra världskriget 

men betydligt högre jämfört med Korea kriget (Staaveren 2002, s. 86-87). USA´s 

flygvapen och flottans flygstridskrafter hade nu helt olika syn på hur de skulle åtgärda 

detta problem.  

Flygvapnet började fokusera på att hitta tekniska lösningar på problemet, bland annat 

infördes elektroniska störkapslar för att störa radarn hos VPAF.  

Flottan däremot konstaterade tidigt att deras förlustsiffror främst berodde på att man 

glömt bort hur man genomförde kurvstrid. Ett omfattande utbildningsprogram togs fram 

samt att man började retromodifiera F-4:an med automatkanoner igen.  

Ett annat stort problem var att för varje nedskjuten F-4 är var det en besättning på två 

man som gick förlorad. Jämfört med VPAF flygplan som hade en mans besättning. I 

vissa förband var risken nedskjutning under sin tjänstgöringsperiod 75 % (Ericson 2009, 

s. 252). 
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Under den nordvietnamesiska Tet-offensiven 1968 börjar USA känna sig pressade och 

bekymrades över att Nordvietnam snarare ökade sitt stöd och sin operationer i 

Sydvietnam. General Westmoreland chef för styrkorna på plats i Vietnam verkade för 

att man skulle ta fram en plan för nyttjande av taktiska kärnvapen mot Nordvietnam 

under kodnamn Fracture Jaw. Denna plan sattes aldrig in och var heller aldrig politiskt 

accepterad. Däremot hade Nordvietnam pressat USA som nu började göra sig beredda 

att eskalera konflikten till att använda kärnvapen (Cosmas 2006, s. 41, 73). 

 

Sammanfattning 

USA´s ledning bekymrades över de höga förlustsiffrorna som berodde på det effektiva 

Nordvietnamesiska luftförsvaret. F-4:an som var USA´s flaggskepp visade sig ha flera 

sårbarheter. Så om striden fördes innanför robotarnas skjutavstånd fanns det inget vapen 

och blev man då nedskjuten förlorade man inte bara ett flygplan utan en besättning på 

två man. 

Nordvietnam började allt eftersom operation pågick pressa USA. De planerade för att 

eskalera konflikten till använda kärnvapen under kodnamnet Fracture Jaw. Planerna 

utvecklas dock aldrig. 

4.2.3 Uppmärksamhet 

Vietnamkriget var till en del ett mediakrig och det första tv-kriget där USA bjöd in 

journalister som fanns med vid frontavsnitt, hangarfartyg och baser. Det gjorde att 

hemmapubliken och omvärlden såg på hur man vecka efter vecka inte lyckades kuva sin 

motståndare (Smedberg 2020, s. 130). VPAF effektiva luftförsvar tvingade upp det 

amerikanska attackflyget på hög höjd, där de fick fälla sin last eller så störde man dem 

så att de fällde sin last innan målområdet. Konsekvensen blev att precisionen uteblev 

och att man missade sina mål, bomberna hamnade då på icke militära mål. De som ofta 

drabbades var civila och detta utspelade sig inför tv-kamerorna (Ericsson 2009, s. 260-

261).  

Samtidigt gjorde Nordvietnam stor proganda av det amerikanska misslyckandet. De 

nyttjade gärna neutrala stater såsom Sverige för att få ut sina budskap. Exempelvis 

deltog Olof Palme i ett fackeltåg i Stockholm mot kriget, tillsammans med 

Nordvietnams ambassadör i Moskva. Detta reagerade USA på genom att kalla hem sin 

ambassadör för konsultation (Smedberg 2020, s. 132). Under samma period sveper en 

vänsterrörelse över världen och motsätter sig krig som detta. 

Nordvietnam bjöd in journalister och även om de inte fick se hela sanningen under 

besöket skapades sympatier för Nordvietnam och hur de amerikanska fångarna hade det 

(Thompson 2000, s. 44, 47, 190). 

En händelse som slogs upp stort var nedskjutningen av piloten och F.d. senatorn John 

McCain. Han var son till amiral John S McCain nytillträdd chef över de amerikanska 

styrkorna i Stillahavsområdet (Ericson 2009, s. 255). Här fick Nordvietnam ett 

högvärdigt mål i sin fångenskap. Han intervjuas i tv och bilder kavlas ut över världen i 

propagandasyfte (Kalla Kriget, 2020).  

Amerikanska krigsfångar hålls i centrala Hanoi vid något som fick öknamnet Hanoi 

Hilton. De kom att användas i propaganda syften men också för att verka som 

mänskliga sköldar. 

 

 

 



 

 19 

Sammanfattning 

Genom sitt effektiva luftvärn tvingades attackflyget upp på höjd och tillsammans sitt 

aktiva stridsflyg som splittrades attackföretagen. Konsekvensen blev att precisionen 

uteblev och att man fällde sin last innan målområdet. Det gjorde att det många gånger 

blev rent civila mål som träffades inför tv-kamerorna och journalister. Eftersom 

Vietnamkriget blev ett de första tv-krigen där mycket av det som visades var realtid, 

blev det svårt för USA att motstå kritiken både internt och externt, att man inte lyckades 

kuva Nordvietnam. Genom en aktiv propagandaorganisation lyckades Nordvietnam 

skapa en intern kamp anda och externt vann man sympatier i omvärlden. 

4.2.4 Verkan 

Under 1967 börjar man nu från den amerikanska administrationen ana att man inte 

kommer kunna vinna konflikten med rå styrka (Smedberg 2020, s. 135).  

I flera skrifter talas det om att USA hade Luftherravälde under Operation Rolling 

Thunder, genom det materiel som studerats kan man inte se att de amerikanska 

flygstridskrafterna når dit. De pendlar däremot mellan Luftöverlägsenhet och 

Fördelaktigt luftläge (Försvarsmakten 2017, s. 55). Detta på grund av VPAF förnekar 

dem luftherravälde genom ett väl integrerat stridsledningssystem med centralledning, 

samverkan mellan stridsflyg och luftvärn (Pribbenow 2003, s. 176). 

De skräckinjagande, högprofilerade och mycket lämpade B-52:orna sattes således inte 

in. 

Överste John Boyd hävdade att det är i människans tanke som det verkliga kriget 

avgörs, i detta fall i Lyndon B Johnsons och hans stab. Eftersom hans stab var de högst 

beslutande i hur kriget skulle föras och vilka mål som skulle bekämpas, är ledningen lätt 

att identifiera (Clarke 2001, s. 48). Nordvietnams sätt att föra kriget och de diplomatiska 

signaler man sände ut, visade att man inte tänkte vika sig. Detta stressar USA att fatta 

ett antal beslut, som snarare kan ses som nålstick än avgörande för utgången av 

Operation Rolling Thunder. USA gör under operationen flera bombstopp och försök till 

ett 70-tal fredssamtal med Nordvietnam (Clarke 2001, s. 49).  

De mötte en motståndare som Nordvietnam som verkade helt immun mot deras strategi 

(Pape 1996, s. 195). Nordvietnams motåtgärder påverkade direkt den högst beslutande 

ledningen i USA på grund av ledningsmetoden. 

Sammantaget når inte USA sina operationsmål.  

Att man inte når operationsmålen beror på även på uteblivna taktiska framgångar som 

återigen beror på Nordvietnmans luftförsvar. Eftersom luftvärnet var ett så stort hot fick 

mycket av kraften nu läggas på slå mot dessa grupperingsplatser eller på hur man skulle 

undvika dem. Deras aktiva stridsflyg gjorde att man tvingades skapa stora 

jakteskortföretag. Kraft som kunde lagts på planering av de verkliga målen, för att nå de 

högt uppsatta operationsmålen (Thompson 2000, s. 63). 

 

Sammanfattning 

Genom sitt välfungerande luftförsvarssystem lyckas USA inte skapa luftherravälde 

vilket gör att man inte sänder sina högprofilerade och lämpliga B-52 över Nordvietnam. 

Detta tillsammans med påverkan som Nordvietnam skapar på den högsta amerikanska 

ledningen i Vita Huset gör att operationsmålen inte nås.  
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5 Avslutning 

5.1 Resultat Operation Rolling Thunder 

Jag ska nu inte försöka förklara utgången i en av världens mest analyserade operationer. 

I alla analyser som görs i efterhand är det lätt att identifiera vad som kunde gjorts 

annorlunda och ordet om kunde ändrat utgången. Det blir snarare spekulationer då det 

finns en motståndare som sannolikt hade reagerat på den förändringen.  

Jag ska försöka undvika att fastna i alternativa utfall av operationen, utan förhålla mig 

till huruvida teorin kan appliceras i fallet.  

Resultat som nu presenteras bygger på om SPOT-anfalls teorin går att tillämpa i en 

defensiv kontext med Operation Rolling Thunder som fall. 

5.1.1 Analys SPOT-anfall 

I analysen har av mig valda indikatorer använts för att försöka klarlägga om Clarkes 

teori går att tillämpa.  

Fokus är Nordvietnams och USA´s agerande i förhållande till varandra. 

 

Chock  Indikatorerna är Nåbar och Sårbar. USA´s toppmoderna flygplan 

och taktik är framtagna för en annan sorts krig och här exponeras 

deras sårbarheter för motståndaren och omvärlden. Kina och 

Sovjetunionen sitter här på första parkett och ser detta.  

 

Skada Indikatorerna är Lagom skada och Kompetent. 

VPAF tillfogar USA Lagom skada för att inte eskalera. Kompetens 

påvisas genom taktikanpassning mot USA´s flygstridskrafter. USA 

förlorar flygplan och besättningar.  

 

Uppmärksamhet Indikatorer är Publikt, Medial uppmärksamhet och Högprofilerat. 

USA förlorar mediakriget då man inte vinner hemmaopinionen 

eller omvärldens sympatier med sina misslyckade bombningar. 

Nordvietnam skapar uppmärksamhet genom att tillfångata Amiral 

McCains son. 

 

Verkan  Indikatorer är Psykologiskeffekt, Påverka beteende. USA uppnår 

aldrig luftherravälde, därför sätts B-52:orna inte in då man är för 

rädd att förlora dessa högvärdiga mål.  

 Eftersom Nordvietnams ledning inte låter sig påverkas är det 

Lyndon B Johnson och hans stab som påverkas att ändra sitt 
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beteende. Det resulterar i att operationsmålsättningarna aldrig 

uppnås.  

5.1.2 Resultat SPOT-anfall 

Tabellen nedan är ett sätt att åskådliggöra om SPOT-anfalls formeln går att 

tillämpa och att verkan uppnåtts i en defensiv kontext. 

 
Chock Skada Uppmärksamhet Verkan Teorin tillämpbar 

Nåbar 

Sårbar 

Lagom skada 

Kompetent 

 

Publikt 

Medial uppmärksamhet 

Högprofilerat 

Psykologiska effekter 

Ändra beteende 

Ja  Nej 

USA´s 

toppmoderna 

flygplan & 

taktik 

fungerar ej 

på VPAF. 

USA förlorar 

flygplan och 

besättningar. 

Nordvietnam 

pressar USA 

till att nästan 

eskalera 

konflikten. 

 

USA förlorar 

mediakriget både 

internt och externt.  

Luftherravälde 

uppnås aldrig, B-52 

sätts inte in. 

Lyndon B Johnson 

och hans stab 

påverkas hela tiden 

av NV.  

USA uppnår ej OP 

mål. 

 

Ja 

 

Med hjälp av indikatorerna och variabelvärdena går det att tillämpa Clarkes teori i 

en defensiv kontext. SPOT-anfall formeln går att ändra till en SPOT-försvars 

formel. 

5.1.3 Analys sex defensiva påstående 

Som jag tidigare nämnt bygger Clarkes hela teori på ett offensivt uppträdande för 

småstaten. Samtidigt är syftet med användandet av tvångsmakt att få motståndaren att 

ändra beteende. 

Det är av vikt att en stat med begränsade resurser väljer väg, ”sätt upp ett mål och håll 

fast vid det” vilket är en klassisk militär princip. 

I detta fall diskuterar vi en defensiv strategi. Den behöver nödvändigtvis inte vara den 

billigaste men det kan vara en politisk vilja eller tradition i landet.  

Enligt mina sex påstående om defensivt uppträdande, ska man undvika att påverkas men 

inneha möjlighet att påverka sin motståndare. Dessa ska nu testas. 

5.1.4 Resultat sex defensiva påstående 

Påstående 1, Gerillakrigföring.  

Det viktigaste som jag sett här är hur VPAF agerade. De försöker inte möta USA 

flygstridskrafter med samma styrkeförhållande och taktik. De håller fast vid sitt 

uppträdande och sin taktik, vilket tvingar USA att anpassa sig. Genom bakhållsliknande 

anfall mot de amerikanska flygstridskrafterna samordnade med luftvärn och stridsflyg 
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lyckas VPAF nå resultat. Samtidigt tar de sig tid i en högintensiv konflikt att ta ett steg 

bakåt och vänta tills förhållandena är på deras sida. 

Samtidigt har jag inte funnit några tydliga indikationer på okonventionella metoder eller 

uppträdande. 

 

Påståendet går att tillämpa. Främst genom att man inte går med direkt metod, mot direkt 

metod. 

 

Påstående 2, Begränsade krig behöver inte syfta till ovillkorlig kapitulation. 

I studien är det tydligt hur VPAF skapar en tröskeleffekt vilket gör att USA 

förhandlingsframställande kan förkastas eller förhalas.  

 

Påståendet går att tillämpa, främst genom att VPAF behöver/kan inte besegra USA 

däremot stå emot och tillfoga lagom med skada. 

 

Påstående 3, Den högsta beslutfattarinstansen är det slutliga målet. 

I Operation Rolling Thunder är den högsta beslutsfattande instansen lätt att identifiera 

med Lyndon B Johnson och hans stab som ledde operationen i stort. Samtidigt som 

deras obeslutsamhet gjorde att de var lätta att påverka.  

Om detta var en uttalad strategi från Nordvietnam har jag inte kunnat styrka. 

 

Påståendet går att tillämpa, vilken strategi Nord Vietnam hade är inte avgörande för 

studien utan verkan av den. I denna studie med teorin i fokus är det tydligt att den 

amerikanska ledningen är under påverkan under hela operationen. 

 

Påstående 4, En integrerad strategi är roten till luftmaktens framgång. 

Här nyttjar Nordvietnam VPAF´s luftvärn, flygstridsledning och stridsflyg tillsammans 

i sin effektiva propagandaorganisation både internt och externt.  

Externt vinner man på att bjuda in journalister som visar hur amerikanska 

flygstridskrafter misslyckas med nå sina mål och att oskyldiga drabbas skapas sympatier 

för dem. Samt nyttja neutrala stater som Sverige för att få sina budskap, som rent 

politiskt väljer deras sida. Internt stärker man kampviljan genom att visa att man står 

emot USA. 

 

Påståendet går att tillämpa. Genom en tydlig inriktning för luftförsvaret, att det ska 

samverka ger resultat. Samtidigt som staten nyttjar flera av sina maktmedel ger också 

verkan. 

 

Påstående 5, Betvingande strategier är de svagas naturliga förstahandsval. 

Med att använda betvingande medel handlar det om att straffa eller skada sin 

motståndare på ett sätt att det skapar psykologiska effekter, som om att man är nåbar. 

Under operation Rolling Thunder tycker jag mig inte se USA känner sig nåbar förutom 

på taktisk nivå. Däremot påverkas ledningen. 

 

Påståendet går att tillämpa. Tvångsmakt eller en betvingandestrategi är grunden för 

Clarkes resonemang, att ändra motståndarens beteende, inte avsätta eller slå ut. Bara 

använda så mycket makt att man får till en förändring. 
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Påstående 6, Clarkes SPOT-försvar formel kan sättas in i ett defensivt uppträdande. 

Jag har tidigare nämnt att Clarkes fyra principer sammanfattas i SPOT-anfalls formeln, 

Chock + Skada + Uppmärksamhet = Verkan. Som jag tidigare påvisat i punkten 5.1.2 

går det påvisa att formeln funkar i en defensiv kontext.  

 

Påståendet går att tillämpa. 

 

Det går även här att tillämpa de sex defensiva påståendena i en defensiv kontext 

som Operation Rolling Thunder. Dock finns det svagheter i svaret och det beror 

på de begränsade studier som finns kring defensiv luftmakt. Empirin behöver 

också ökas kring andra operationen med defensiv inriktning. 

5.2 Slutdiskussion - Går Clarkes teori att tillämpa i 

en defensiv kontext? 

Slutdiskussionen handlar om SPOT-anfalls formeln och mina sex defensiva påstående 

är tillämpbara i en defensiv kontext? 

När jag nu summerar studien väcks ett antal frågor som saknar klara svar, där svaren 

helt enkelt kan bero på olika omständigheter.  

När jag läser Clarkes teori handlar det om att göra ett eller fåtal offensiva uppdrag med 

begränsad uthållighet, det är det som är en utmaning för småstaten samt det 

asymmetriska förhållandet mellan antagonisterna. När jag sedan sätter in teorin i en 

defensiv kontext på Nordvietnam. Gör det att bilden blir mer komplex, att stå emot 

USA i en intensiv operation med upprepade bombanfall under drygt tre år som i detta 

fall, är en utmaning. Hur länge hade de orkat hålla ut, om det massiva stödet från Kina 

och Sovjetunionen uteblivit? Kanske är det som Ho Chi Minh antyder i sitt uttalande, att 

tiden inte verkar vara en faktor. I begreppet småstat ligger en begränsningar i resurser, 

och flera av de krigsuppehållande resurser som behövs är vapen och ammunition. Jag 

landar ändå i att det är ett asymmetriskt styrkeförhållande mellan länderna och att 

Nordvietnam ska betraktas som en småstat, då Kina och Sovjetunionen inte deltager 

aktivt i striderna.  

Hur hade Nordvietnam agerat om de inte mött ett demokratiskt land som USA, hade då 

utfallet blivit annorlunda? Hade en icke demokratisk stat agerat annorlunda? Är det så 

att en icke demokratisk stat akilleshäl är att förlora anseendet före mänskliga offer? 

Svaret blir spekulativt och beror säker på.  

En annan fråga som väcktes är om Sverige angripits av en stormakt, vem hade stöttat 

oss och med vad? Svaret blir återigen spekulativt och är förmodligen heller inte 

definitivt utan även det kommer att bero på.  

När jag nu tittar på SPOT-anfalls formeln har jag nu ställt mig frågan om alla tre 

kriterierna måste vara uppfyllda för att påverka en motståndare? Jag har däremot svårt 

att tro att ett eller två av kriterierna hade räckt för att påverka ledningen hos USA.  

Det är kanske istället värdena i formeln som man ska titta på, de får inte vara noll för att 

nå verkan? Alltså borde man kunna ha höga värden i chock och kanske lägre i 

uppmärksamhet men i fältet verkan ska det resulterande värdet vara tillräckligt högt för 

att nå verkan. Självklart kommer det aldrig gå att sätta in numeriska värden, men i en 

planeringsfas kan det finnas ett värde i att använda indikatorer som är tillämpbara på sin 

motståndare.  
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Clarkes teori går enligt min analys och resonemang att applicera på en defensiv kontext 

som i Operation Rolling Thunder. Mina sex påstående och SPOT-försvars formel blir 

kumulativ kunskap för ökad empiri och även ett embryo till att utveckla teorin kring 

defensivt luftförsvar.  

De stora bristerna i Clarkes teori och i mina påstående är empirin.  

Även tidigare forskning påtalar bristen av empiri, men det finns även begränsning i 

forskningen av luftmakt i defensiv kontext.  Hade jag funnit mer underlag om 

luftmaktsteorier kring defensivt uppträdande hade det gett mer tyngd till studien. 

Man kan hitta enskilda händelser, små operationer som stärker teorin, men det är svårt 

att se om de har varit avgörande för utgången. Det jag tycker mig se är att när man 

använder luftmakt eller luftmakt integrerat med övriga maktmedel nås bästa effekten. 

Den externa validiteten är tunn på grund av empirin. Det kan vara så att det är en bra 

hypotes som behöver studeras mer. 

Denna studie har fått mig att reflektera kring det tidlösa. Att använda okonventionella 

metoder gör det svårt för motståndaren att förutsäga nästa drag, det ska bara vara 

fantasin som sätter gränser. Det är inte alltid styrkan på slaget som får motståndaren att 

vackla. Att nyttja sina luftstridskrafters främsta styrka, att verka i luften, tillsammans 

med statens övriga maktmedel i syfte att slå där det gör mest ont hos sin motståndare. 

Då kan man bli David i kampen mot Goliat. 

5.2.1 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att fortsätta titta på Clarkes teori i asymmetriska 

förhållande och inte fastna i offensivt eller defensivt uppträdande. Men även ytterligare 

forskning kring luftmakt i en defensiv kontext skulle öka förståelsen för nyttjande av 

luftmakt generellt.  
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