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Operationskonst och taktik – en studie av påverkan och konsekvenser 

Operationskonst som begrepp är relativt nytt men fenomenet har funnits under lång tid. Taktik 
är en annan del av krigskonsten nära knuten till operationskonsten då det är de taktiska avgö-
randena på slagfältet som skall leda till att operativa mål uppnås.  

Tysk operationskonst som den utövades i början av andra världskriget samt amerikansk opera-
tionskonst som den utövades i Irak 2003 får anses som två framgångsrika tillämpningar av ope-
rationskonst. Men vad innebar dessa typer av operationskonst och hur påverkade de taktiken i 
form av markförbandens strid? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur operationskonst påverkar taktik och vilka konse-
kvenser detta innebär samt om typen av operationskonst har någon betydelse för detta. 

Denna uppsats är en beskrivande studie. Den bygger på kvalitativ textanalys samt en analys av 
hur operationskonsten påverkar taktiken följt av en fallstudie. 

Resultatet visar att operationskonst påverkar taktik genom att begränsa eller främja handlings-
friheten för förbandschefer. Taktiken påverkas också genom var man väljer att samla resurser: 
centraliserat eller decentraliserat. Skillnaden beror på typ av operationskonst. Oavsett typ av 
operationskonst så innebär påverkan betydande konsekvenser för taktiken. 
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Operational Art and Tactics – An analysis of influence and consequences 

Operational Art is relatively new as a concept but the phenomenon has existed for a long time. 
Tactics is another part of Military Art closely connected to Operational Art since decisive tacti-
cal actions leads to the achievement of Operational objectives.  

Two successful types of Operational Art were German Operational Art as practised in the early 
1940: s and American Operational Art as practised in Iraq 2003.                                               
But what was the content of these types of Operational Art and how did they influence tactical 
actions performed by ground units? 

The overall aim of the thesis is to examine how Operational Art influences tactics and what 
consequences that involves and if the type of Operational Art has any significance. 

The thesis is a descriptive study. It is based on qualitative text-analysis and an analysis of how 
Operational Art influences tactics followed by a case study. 

The main conclusion is that Operational Art influences tactics by limiting or promoting freedom 
of action for commanders in the field. Tactics is also influenced by the way resources are han-
dled, centralized or decentralized. The differences in influence depend on the type of Opera-
tional Art. No matter the type of Operational Art, the influences will have considerable conse-
quences for tactics.  

Key words: Operational Art, Tactics, Germany, USA, Case Yellow, Operation Iraqi Freedom 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den amerikanske historikern Robert M Citino har hävdat att det är omöjligt för en modern 
armé att agera decentraliserat och använda uppdragstaktik som ledningsprincip. Med dagens 
komplexa vapen- och kommunikationssystem kan en förbandschef på kår- eller divisionsnivå 
inte ha någon frihet. Det finns enligt Citino inte utrymme för självständig befälsföring i opera-
tioner som innehåller snabbrörliga markstyrkor, taktiskt flyg och attackhelikoptrar.1  Detta 
ställningstagande kan ställas mot den israeliske militärteoretikern Martin van Creveld som 
menar att decentraliserad ledning varit en framgångsfaktor genom historien.2   
 
Om Citino har rätt; blir då det traditionella svenska sättet att se på uppdragstaktik omodernt 
eller är decentraliserad ledning och operationskonst som den genomfördes t.ex. under anfallet 
mot Frankrike 1940 eller i Israel 1973 fortfarande möjlig?  
 
I Sverige utövas operationskonst av den operativa nivån och omfattar samordning av taktisk 
verksamhet i större operationer. Operationskonsten utgör länken mellan de militärstrategiska 
målen och de taktiska förbanden. Taktik definierar vi till att omfatta samordning av förband 
inom slag och mindre operationer. Det är genom att förband når taktiska avgöranden och mål 
på slagfältet som operativa och militärstrategiska mål kan uppnås.3 I Doktrin för Gemensam-
ma Operationer förtydligas att det finns ett samspel mellan operationskonst och taktik avse-
ende bl.a. operativa mål, tids- och rumsaspekter, syften samt samordning av resurser.4  I Mili-
tärteorins grunder sammanfattar Jerker Widén och Jan Ångström den militärteoretiska synen 
på operationskonst och kommer fram till följande: 
 

Problemet med operationskonst, …, är att den i teorin förutsätter en mål-medel hierarki som 
styrs uppifrån och ner, där den lägre nivån är tänkt att tjäna den högre. I praktiken tillåts emel-
lertid ofta den taktiska nivån att styra de operativa och strategiska målen, snarare än tvärtom. 
Detta är otillfredsställande ur ett militärteoretiskt perspektiv eftersom det kausala sambandet 
därmed upphävs och kastas om.5 

Även om denna slutsats kanske inte är korrekt så visar den ändå på att det finns en oklarhet.6 
 
Operationskonst förutsätter alltså en påverkan uppifrån och ner men kan i sin tur påverkas av 
taktiken. Om Citino har rätt och modern operationskonst måste innefatta en ökad centraliserad 
detaljstyrning av förband så inställer sig frågan om hur detta påverkar förbanden som genom-
för slagen. Kan en negativ påverkan innebära återverkningar på operationskonsten genom att 
förbanden inte kan nå de avgöranden som behövs för att uppnå de operativa målen? Eller 
hjälper istället operationskonsten taktiken? Är då denna påverkan generell eller är den bero-
ende av karaktären på den operationskonst som utövas? Jag har inte kunnat hitta ett entydigt 
svar på den frågan i den litteratur som jag hittills studerat. 
Med detta resonemang som grund så är problemet hur operationskonsten påverkar taktiken 
och vilka konsekvenser detta kan innebära?  

                                                 
1 Citino, Robert M (2005) The German Way of War. University Press of Kansas, Lawrence, s 310 
2 Van Creveld, Martin (2003)  Ledning i krig, Försvarshögskolan, Stockholm, s 208 ff 
3 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s 70 
4 Försvarsmakten (2005) Doktrin för gemensamma operationer, Försvarsmakten, Stockholm s 25 ff 
5 Widén, Jerker & Ångström, Jan (2004) Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, s 116 
6 Enligt Arne Baudin vid FHS så påverkar den taktiska nivån hur man når de strategiska och operativa målen, 
den styr inte vilka mål som sätts upp. Diskussion med Övlt Baudin 08-02-11 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur operationskonst påverkar taktik och vilka kon-
sekvenser detta innebär samt om typen av operationskonst har någon betydelse för detta.  
För att uppnå detta syfte så kommer jag att besvara följande frågeställningar: 

• Hur påverkar operationskonsten taktiken? 
• Har typen av operationskonst betydelse för denna påverkan? 
• Innebär denna påverkan några avgörande konsekvenser? 

1.3 Centrala begrepp  
Operationskonst: 
 

Operationskonst är den tankeprocess och de medel som chefen använder sig av för att uppnå 
strategiska och operativa mål vid utformning, organisation, och integrering av fälttåg, större 
operationer och slag. Operationskonst är förmågan att hantera stridskrafter ur flera tids-, och 
rumsperspektiv. Den nyttjas för att avgöra när, var och i vilket syfte som förband ska genomföra 
insatser. Operationskonsten är medlet för att omsätta mål i handling och samordna tillgängliga 
resurser.7 

I denna uppsats används operationskonst med samma betydelse som i den svenska doktrinen. 
 
Taktik: 
 

Taktik är konsten att besegra en motståndare genom strid. […]Varje taktisk handling, stor eller 
liten, kan ses som en distinkt uppgift genomförd på en specifik plats under en viss tid och med 
vissa förutsättningar. Taktik är de metoder våra förband använder mot en motståndare. Takti-
kens medel är de förband och system som används för att uppnå våra mål. I detta perspektiv 
kan vi alltså definiera taktik som det sätt på vilket man vinner slag och strider. Taktiska avgö-
randen på slagfältet bidrar till att operativa och slutligen strategiska mål kan förverkligas. Tak-
tiken innehåller manövrerande av förband för att nå fördelar i striden.8 

I denna uppsats så använder jag begreppet taktik i betydelsen att förband ur en försvarsgren 
genomför verksamhet inom ett begränsat område under begränsad tid för att besegra en mot-
ståndare eller lösa annat uppdrag. Denna verksamhet kan innefatta manövrerande, strid eller 
vara understödjande. En av taktikens främsta uppgifter är att nå avgöranden på slagfältet så att 
operativa mål nås. Taktiken är en konst. 
 
Operationskonst och taktik skall ses som delar av krigskonsten och inte enbart som lednings-
nivåer eller krigföringsnivåer specifikt. Denna syn på operationskonst och taktik visas i figur 
1 och finns beskriven i Milan Vegos Joint Operational Warfare Vol. 1. 
 

 
Figur 1 Military art and its components enligt Milan Vego9 

                                                 
7 Försvarsmakten (2005) Doktrin för gemensamma operationer, s 25 
8 Ibid. s 26 
9 Vego, Milan (2007) Joint Operational Warfare, s I-4 
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Påverkan: 
 
Fortlöpande påverkan vanligen med förändring som resultat10 
I denna uppsats avser jag med påverkan någonting som är fortlöpande eller återkommande 
och som innebär en positiv eller negativ förändring för det som påverkas. 
 
Konsekvenser: 
 
(logiskt) oundviklig följd (av viss handling) som måste beaktas p.g.a. sin betydelse11 
I denna uppsats avser jag med konsekvenser ett betydelsefullt resultat som följer av att något 
blivit utsatt för en påverkan. 

1.4 Metod 
Uppsatsen är i huvudsak en beskrivande studie. Jag har använt mig av två exempel: tysk ope-
rationskonst som den tillämpades 1940 samt amerikansk operationskonst som den tillämpades 
2003. Tysk och amerikansk operationskonst har valts för att den moderna amerikanska opera-
tionskonsten har influerats av den tyska och att båda har påverkat den svenska utvecklingen.12 
Båda typerna av operationskonst har också använts i framgångsrika fälttåg.  
Uppsatsen inleds med en beskrivning av vad som kännetecknat tysk respektive amerikansk 
operationskonst baserat på en kvalitativ textanalys samt en beskrivning av vad som känne-
tecknar taktik utifrån teoristudier. Därefter följer en beskrivande analys av hur operations-
konsten påverkar taktiken. Resultatet från denna analys används därefter som indikatorer i en 
fallstudie där jag undersöker indikatorernas förekomst i beskrivningar av det tyska anfallet 
mot Frankrike 1940 samt det amerikanska anfallet mot Irak 2003. 

1.5 Avgränsningar  
Jag väljer att inte belysa någon annan operationskonst än den tyska eller amerikanska. Ett 
alternativ hade kunnat vara den ryska operationskonsten då den har påverkats av den tyska 
och i sin tur influerat den amerikanska. Men då den inte direkt påverkat den svenska opera-
tionskonsten, vilket den amerikanska och tyska har, så finner jag den inte lika intressant. 
 
Uppsatsen avgränsas till att avhandla operationskonst kopplad till konventionell krigföring 
och inte irreguljär krigföring eller t.ex. upprorsbekämpning. Motivet till denna avgränsning är 
att operationskonst först kommer till sin fulla rätt vid storskaliga konventionella konflikter då 
alla dess aspekter kan tillämpas.13 
 
Den tyska operationskonsten som undersöks omfattar den utveckling som ägde fram till och 
med invasionen av Frankrike 1940. Jag avhandlar inte den tyska operationskonst som utöva-
des vid anfallet mot Balkan samt Sovjetunionen 1941 då dels operationskonsten utvecklats 
genom flera framgångsrika fälttåg samt att karaktären på dessa fälttåg skiljer sig från tidigare 
avseende bl.a. tid för planering för Balkan samt omfattningen när det gäller Sovjetunionen. 
 
Den amerikanska operationskonsten avgränsas till att omfatta den operationskonst som till-
lämpades under anfallet mot Irak 2003. Operationskonsten har utvecklats ytterligare efter det-
ta bl.a. mot s.k. Effect-based Approach to Operations. Jag väljer att inte avhandla detta dels 

                                                 
10 Enligt Nationalencyklopedin  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O291182 Hämtad 080117 
11 Enligt Nationalencyklopedin  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O213174 Hämtad 080117 
12 Baudin, Arne (2008) Preussisk- Tysk krigskonst, Opubl. Essä, Försvarshögskolan, Stockholm, s 41 ff 
13 Vego, Milan (2007) Joint Operational Warfare, s I-6 
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då doktrinutvecklingen gått snabbt och implementeringen kan ifrågasättas samt att detta inte 
använts i någon större konventionell konflikt.14 
 
Fallstudien avseende Frankrike 1940 omfattar den inledande delen av fälttåget fram till att 
kanalkusten nås och inte de avslutande operationerna. Fallstudien avseende Irak 2003 omfat-
tar förloppet intill anfallet mot Bagdad och inte de efterföljande operationerna. Genom denna 
avgränsning blir de två fälttågen mer jämförbara. 
 
Jag kommer inte att avhandla marina operationer i denna uppsats främst beroende på den ma-
rina krigföringens marginella betydelse för den tyska operationskonsten förutom vid anfallet 
på Norge 1940. 
 
Uppsatsen avgränsas till att endast avhandla markoperationer när det gäller taktik och inte 
luftoperationer då mitt intresse- och kunskapsområde omfattar markarenan.  
Markoperationer innefattar dock understöd av luftstridskrafter. 
 
Uppsatsen kommer inte att avhandla individers betydelse för genomföranden då detta inte är 
jämförbart. 
 
Uppsatsen avhandlar inte strategins betydelse för operationskonsten eller taktiken då jag ser 
det som att det krävs ännu en uppsats för det ämnet. 

1.6 Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning om operationskonst och dess innebörd. Generella studier avseen-
de innebörden av begreppet finns bl.a. hos Nils Marius Rekkedal och Niklas Zetterling i 
Grundbok i operationskonst, hos Rekkedal m.fl. i essäsamlingen Operationskonst samt hos 
Milan Vego15 i Joint Operational Warfare.   
Den tyska operationskonsten finns belyst ur flera aspekter av bl.a. Militärgeschichtliches For-
schungsamt i Tyskland, Zetterling i Grundbok i operationskonst samt av den amerikanske 
historikern Robert M Citino16.  
Modern amerikansk operationskonst kan dels studeras i gällande doktriner men har även be-
lysts ur ett krigsvetenskapligt perspektiv av Rekkedal i Modern krigskonst samt Grundbok i 
Operationskonst. 
Jag har inte identifierat någon forskning som specifikt avhandlar vilken påverkan som opera-
tionskonsten har på taktiken. Milan Vego har i sin Joint Operational Warfare från 2007 verk-
ligen belyst operationskonsten och dess innebörd och närmar sig även mitt intresseområde 
men fokuserar på operationskonsten i sig och dess förhållande till taktiken.  
 
Taktik, strid och ledning av förband är också ett väl utforskat ämne, problemet är istället den 
stora omfattningen av forskning men också dess olika aspekter. Aspekterna omfattar bl.a. 
forskning om krigföringens grundprinciper17, manöverkrigföring18 samt om betydelsen av eld, 

                                                 
14 Se t.ex. den senaste versionen av Joint Publication 3 Joint Operations som publicerades 13/2 2008 samt före-
gående version  publicerad 17/9 2006. 
15 Vego är verksam vid US Naval War College och har bl.a. skrivit böckerna Operational Warfare och Naval 
Strategy and Operations in Narrow Seas samt artiklar i bl.a. Joint Forces Quarterly. 
16 Citino är verksam vid Eastern Michigan University och är specialiserad på tysk militärhistoria. Han har bl.a. 
gett ut The Path to Blitzkrieg samt Blitzkrieg to Desert Storm: The Evolution of Operational Warfare. 
17 Se Widén & Ångström (2004) Militärteorins grunder, kap 5 
18 Se ibid. s 182 ff 
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rörelse och skydd.19 Jag väljer att i första hand fokusera på de förutsättningar för taktik som 
skulle kunna kallas ”krigets tidlösa natur” och kommer t.ex. inte att använda mig av forskning 
som utgår från att betydelsen av friktioner på slagfältet kan reduceras genom teknik. 

1.7 Disposition 
I det inledande kapitlet redogör jag för problemet, syftet och forskningsfrågorna. Jag definie-
rar några centrala begrepp och presenterar de avgränsningar som gjorts. Slutligen så presente-
rar jag forskningsläget avseende operationskonst och taktik. Kapitel två omfattar därefter en 
presentation av den valda vetenskapliga metoden. Kapitel tre redovisar min teoribakgrund 
som är tvådelad: dels en presentation av den teori som jag bygger mitt fortsatta resonemang 
avseende operationskonst på och dels de teorier som är grund för vad som utgör taktik i upp-
satsen. Kapitel fyra omfattar min analys av hur operationskonsten påverkar taktiken. Kapitlet 
inleds med en presentation av tysk och amerikansk operationskonst och följs av en analys av 
hur operationskonsten påverkar taktiken. Kapitel fem omfattar fallstudier avseende Frankrike 
1940 samt Irak 2003 där en empirisk koppling görs mellan resultaten från kapitel fyra och 
fälttågen. I kapitel sex återkopplar jag till mina forskningsfrågor och för en diskussion kring 
resultatet. I det avslutande kapitlet gör jag en reflektion över mitt arbete och presenterar för-
slag på fortsatt forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Se Widén & Ångström (2004) Militärteorins grunder. s 177 f 
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2 Metod 

2.1 Inledning 
Denna uppsats är i huvudsak en beskrivande studie av hur operationskonsten påverkar takti-
ken. Det ställs i regel större krav på att motivera en beskrivande studie än en förklarande men 
i detta sammanhang så anser jag att fenomenet först måste beskrivas innan fortsatt forskning 
sen kan förklara det.20 Jag har inte heller hittat någon annan liknande studie vilket också mo-
tiverar att en beskrivande studie behövs. Om det är så att ingen sådan studie gjorts så skulle 
det kunna bero på att ämnet tagits för givet. T.ex. så framhåller man i Militärteorins grunder 
att operationskonsten skall styra taktiken men nöjer sig med detta konstaterande.21 

2.2 Vetenskaplig metod  
Mitt arbete inleddes med att utveckla ett analysverktyg för att kunna beskriva operationskonst. 
Analysverktyget baserades på variabler i form av kännetecken på operationskonst hämtade ur 
kapitel 3.  
Jag gick därefter vidare med att beskriva taktik. För att göra detta har jag använt mig av teori-
er som en kunskapsgrund. Istället för att ägna min forskning åt kvalitativ textanalys för att 
belysa begreppet taktik så valde jag att använda tidigare forskning i form av teorier. Teorierna 
beskrivs i kapitel 3 och ligger till grund för hur jag valt att karaktärisera taktik i denna upp-
sats.  
 
Därefter så genomförde jag en kvalitativ textanalys för att beskriva tysk resp. amerikansk ope-
rationskonst. Mina analysenheter har varit den litteratur som beskrivs närmare under 2.3 Käll-
kritik. I analysen har textinnehållet systematiserats med hjälp av det utvecklade analysverkty-
get. Slutsatserna från analysen är dragna utifrån ett induktivt tankesätt då jag utgått från vad 
som sägs i litteraturen och utifrån detta dragit slutsatser om operationskonsten.  
 
Resultaten från den kvalitativa textanalysen avseende operationskonst samt teoriundersök-
ningen avseende taktik operationaliserades därefter i en beskrivande analys med stöd av det 
variabeltänkande som finns presenterat i Metodpraktikan.22 Taktikresultaten var mina analys-
enheter och operationskonstsresultaten variabler.  
Genom att ställa dessa delar mot varandra i en matris så kunde jag undersöka hur det som är 
utmärkande för operationskonsten påverkade det som är utmärkande för taktik. Matrisen re-
dovisas som bilaga 1 till uppsatsen. Slutsatserna i denna analys har också dragits utifrån ett 
induktivt tankesätt då jag utgått från min beskrivning av operationskonst och taktik.  
De områden där jag identifierat en påverkan från operationskonst på taktiken har utvecklats 
till operationella indikatorer i form av frågeställningar som därefter använts i en jämförande 
fallstudie. Frågeställningarna har gjorts generella så att de kunde användas både för att studera 
1940 och 2003. 
 
Fallstudierna genomfördes i syfte att empiriskt undersöka om de identifierade påverkansom-
rådena kunde återfinnas i beskrivningarna av tillämpningen av operationskonsten 1940 re-
spektive 2003. Om de inte återfunnits hade detta kunnat tyda på att t.ex. doktriner inte varit 
implementerade.  Båda fälttågen är fall av tillämpad operationskonst där då gällande doktriner 
varit implementerade.  

                                                 
20 Esaiason m.fl. (2002) Metodpraktikan, Norstedts Juridik, Stockholm, s 35 
21 Widén & Ångström (2004) Militärteorins grunder, s 116 
22 Esaiason m.fl. (2002) Metodpraktikan, s 45 ff 
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Att studera Irak 2003 var en nödvändighet då det är det enda fälttåget som genomförts av 
amerikanska förband enligt aktuell doktrin. Afghanistan 2001 samt operationer i post war-
Irak innehåller för stora inslag av lågintensiv konflikt och upprorsbekämpning för att kunna 
jämföras med något fälttåg genomfört av Tyskland under 1940-talet. 
Valet av Frankrike 1940 var inte lika självklart, Polen 1939 eller Skandinavien 1940 kunde ha 
varit alternativ. Polen 1939 var Tysklands första stora militära angrepp mot en annan nation 
och genomfördes med en oerfaren värnpliktsarmé vilket gör fälttåget svårt att jämföra med 
Irak 2003 som genomfördes av en yrkesarmé. Anfallet mot Skandinavien 1940 hade varit ett 
bra exempel på en gemensam operation men är svår att jämföra med Irak 2003 p.g.a. den på-
tagliga betydelsen av den maritima arenan och sjötransporter. Anfallet mot Sovjetunionen 
1941 bedömer jag vara alltför omfattande och svåröverskådligt för att hantera.  
De två fälttågen Frankrike 1940 och Irak 2003 är dessutom jämförbara bl.a. genom likheter 
avseende ytor och tidsförhållanden. Genom att i huvudsak belysa det tyska förbandet Panzer-
gruppe von Kleist så blir också förbandsstorleken jämförbar med markstyrkorna i Irak 2003. 
Panzergruppe von Kleist bestod av 8 divisioner omfattande 56 pansar- och infanteribataljo-
ner.23 Markstyrkorna i Irak bestod bl.a. av 4 divisioner och två brigader omfattande ca 50 me-
kaniserade bataljoner.24 Slutligen så är båda fälttågen exempel på lyckade genomföranden. 
Genomförandet av den jämförande fallstudien byggde på att jag försökte identifiera de tidiga-
re identifierade indikatorerna i beskrivningar av fälttågen. 
 
Uppsatsen avlutas därefter med en diskussion kring svaren på mina forskningsfrågor. I dis-
kussionen sammanfattar jag svaren baserat på resultaten i undersökningen. Jag försöker också 
ifrågasätta svaren genom att ta fram motsatta ståndpunkter och utifrån dessa ståndpunkter 
ytterligare utveckla diskussionen. 
 

 
 
Figur 2 Den valda vetenskapliga metoden 

                                                 
23 Rothbrust, Florian K (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France. Praeger Publishers, 
Westport, s 134 ff samt 151 ff 
24Fontenot, Degen & Thon (2005) On Point. The United States Army in Operation Iraqi Freedom, Naval Insti-
tute Press, Annapolis, s 441 ff 
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2.3 Källkritik25 
Den valda metoden för datainsamlig till denna uppsats har varit kvalitativ textanalys. All litte-
ratur som använts har varit bearbetningar förutom doktriner och rapporter. Alla källor utom 
doktrinerna och rapporterna har varit berättande källor. En inledande översiktliga studie visa-
de att litteraturen avseende tysk operationskonst samt genomförandet av fälttåget i Frankrike 
1940 är mycket omfattande och håller en god vetenskaplig standard. Vad gäller de ameri-
kanska motsvarigheterna så finns inte samma mängd och framförallt när det gäller Irak 2003 
så är materialet av mycket skiftande kvalitet. 
 
Styrande för urvalet av litteratur och min källkritik har varit mina forskningsfrågor. Forsk-
ningsfrågan hur påverkar operationskonsten taktiken bröt jag ned till delfrågeställningen: vad 
kännetecknar tysk respektive amerikansk operationskonst. Utifrån frågeställningarna och litte-
raturens art så bortsåg jag från äkthetskriteriet och har fokuserat på närhetskriteriet, beroende-
kriteriet, tendenskriteriet samt kontextkriteriet. 
För att studera den tyska och amerikanska operationskonsten så valde jag efter den inledande 
översiktliga studien ut litteratur som jag bedömde kunde vara mina primärkällor: 
Den amerikanske historikern Robert M Citinos The German Way of War som presenterar den 
tyska krigskonstens utveckling från 30-åriga kriget fram till andra världskrigets slut men är 
skriven 2005. Citino har bearbetat mer närtida källor vilket ger en trovärdig grund för hans 
slutsatser även om han naturligtvis är beroende av andra källor. Min tolkning är dock att han 
lyckas balansera sitt eget användande av källor. Det Citino skriver är acceptabelt enligt kon-
texten men han har en tendens att kritisera den tyska krigskonsten och menar att den var en 
produkt av sin tid och inte tillämplig i det moderna kriget. 
Den tyska antologin Operatives Denken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 
20. Jahrhundert belyser flera olika aspekter av operationskonst samt luftkrigsutveckling under 
1800- och 1900-talen. Antologin ingår i ett omfattande militärhistoriskt verk och författarna är 
militärhistoriker med stor bredd och behandlar både historisk utveckling men också specifika 
områden som t.ex. det operativa tänkandet inom Luftwaffe. Huvuddelen av bidragen är histo-
riska studier som bygger på bearbetningar och min bedömning är att man klarar av att skapa 
närhet utan att vara negativt beroende. Bidragen är neutrala och utan någon tydlig tendens.  
Nils Marius Rekkedals och Niklas Zetterlings Grundbok i operationskonst ger en bra sam-
manfattning till den tyska operationskonsten. Boken är skriven som en lärobok i operations-
konst i första hand och inte som en vetenskaplig skrift. Att den är lätt att ta till sig innebär 
dock inte att den saknar grund och kapitlen om operationskonstens utveckling och den tyska 
operationskonsten balanseras väl avseende samtliga kriterier. Beroendekriteriet är dock till del 
svårt att värdera då läroboksformatet inte alltid kan ge svar på vilka källor resonemangen 
grundar sig på.  
Bruce Condells och David T Zabeckis On the German Art of War. Truppenführung är en 
kombination av berättande källa och kvarleva då den dels beskriver doktrinens tillkomst men i 
huvudsak är en översättning av doktrinen Truppenführung från 1933 och 1934. 
Dessa böcker innehåller tillräckligt underlag för att besvara mina frågeställningar. Ett alterna-
tiv som hade kunnat användas är t.ex. James Corums The Roots of Blitzkrieg.   
 
Även för amerikansk operationskonst har flera källor använts. Rekkedals och Zetterlings 
Grundbok i operationskonst har nämnts ovan men också Rekkedals Modern krigskonst har 

                                                 
25 Förf komm: den källkritiska granskningen är gjord utifrån de kriterier som beskrivs i Petersson, Magnus & 
Åselius Gunnar (2006) ”Källkritik och kritik av bearbetningar” i  Hallenberg, Ring, Rydén & Åselius, Om kons-
ten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt, Försvarhögskolan, Opubl.manus 
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studerats. Detta är ett omfattande verk som lägger stor vikt vid att beskriva utvecklingen av de 
amerikanska doktrinerna från 1976 och framåt. Den bygger bl.a. på studier av doktrinerna 
vilket innebär att närhets- och beroendekriteriet uppfylls. Boken har ingen särskild tendens 
utan beskriver utvecklingen objektivt. 
Kenneth Allards Command, control and the common defense är en mycket upplysande exposé 
över den amerikanska utvecklingen under 1900-talet. Den bygger på ett stort källmaterial där 
han dock är mycket beroende av tidigare forskning, sammantaget visar dock kontexten att 
boken inte blir lidande p.g.a. bristande närhet. Boken har en tydlig tendens i de senare kapit-
len att framhålla den tekniska utvecklingen och Revolution in Military Affairs, detta påverkar 
dock inte de kapitel som jag i huvudsak använt mig av. 
Martin van Crevelds Fighting power belyser både den tyska och den amerikanska sidan under 
andra världskriget. Boken är beroende av tidigare forskning . Den bygger till stor del på studi-
er av doktriner och reglementen vilket gör att närheten tillgodoses vilket också kontexten bor-
gar för.  
Jag har även använt mig av underlag från Anders Cedergren och Arne Baudin i form av ännu 
opublicerade essäer som berör amerikansk krigskonst och dess utveckling. Dessa essäer är 
underlag till en kommande bok och får trots sitt starka beroende av andra källor anses som 
tillförlitliga utifrån kontexten och sin neutrala tendens. 
De amerikanska doktrinerna Joint Publication 3-0, Doctrine for Joint Operations från 2001 
samt Joint Publication 3-60, Joint Doctrine for Targeting från 2002 har också använts. Detta 
är de utgåvor som fanns tillgängliga 2003. 
 
Källorna för fallstudierna valdes ut för att få underlag som beskrev både den operativa krigfö-
ringen och förbandens genomföranden. Karl-Heinz Friesers bok Blitzkrig-Legende är utgiven 
av Militärgeschichtliches Forschungsamt där författaren också är verksam och är en av de 
mest välunderbyggda studierna av fälttåget 1940. Boken visar inga negativa tendenser avse-
ende någon aspekt. Boken kom första gången 1995 men baseras på samtida källor.  
Florian K Rothbrust är en amerikansk officer och historiker och hans bok Guderian's XIXth 
Panzer Corps and the Battle of France fokuserar på Guderians kår. Även detta är en väl un-
derbyggd bok som dock är mer beroende av bearbetade källor än Frieser. Övriga kriterier upp-
fyller en källkritisk granskning och en jämförelse med Frieser visar på samstämmighet avse-
ende kontexten även om den avviker avseende detaljer. 
En annan tänkbar källa hade kunnat vara Robert Doughtys The Breaking Point. 
 
Fallstudien av Irak 2003 baserar sig på litteratur i form av bearbetningar som dock är relativt 
närtida. Anthony Cordesman är en amerikansk statsvetare inriktad på strategi som tidigare 
skrivit om erfarenheter från krig. I sin The Iraq War från 2003 har han genomfört en omfat-
tande studie av tillgängligt material och ger en bred exposé över kriget. Cordesman har ett 
stort beroende och bygger allt på andras underlag varav mycket är officiella briefingunderlag 
eller lessons learned. Han refererar också till anonyma källor inom försvaret. Boken har alltså 
klara brister men som en helhet visar sammanhanget ändå på en trovärdighet och Cordesmans 
slutsatser är dragna utifrån en lång erfarenhet av att sammanfatta krig. 
West och Smiths The March Up följer den amerikanska marinkåren. Båda två är f.d. marin-
kårsofficerare vilket visar sig i en tendens att framhålla marinkårens insatser. De följde själva 
med under fälttåget men har även byggt boken på underlag från andra vilket ger ett beroende 
men de håller sig ändå nära ursprunget. Kontexten stärker innehållet och de belyser enskilda 
förbands insatser kopplat till fälttåget som helhet. 
Michael Gordon är journalist och Bernard Trainer är en f.d. marinkårsgeneral. De skrev den 
uppmärksammade boken The Generals War efter Gulfkriget som fick mycket god kritik. Cob-
ra II följer hela förspelet till Irakkriget och dess genomförande. Den kom ut 2006 vilket inne-
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bär att de kunnat ta del av mer material än Cordesman, Bing och West. Boken har ett beroen-
de till flera andra källor men kontexten tyder på att det mesta är trovärdigt. De har dock en 
tydlig tendens riktad mot den politiska ledningen men de är också kritiska mot t.ex. Tommy 
Franks. 
Även Robert Scales är en pensionerad general som skrivit The Iraq War tillsammans med 
historikern Williamsson Murray. Boken kom ut 2003 och är närtida men lider av brist på käl-
lor vilket gör den ganska övergripande. Den är också beroende av officiella källor. Den har 
ingen tydlig tendens förutom att den framhåller de amerikanska styrkorna. 
Det amerikanska fälttåget i Irak beskrivs också av flera journalister som själva deltog till-
sammans med de amerikanska förbanden som t.ex. Rick Atkinsons In the Company of Soldi-
ers. Denna typ av litteratur har ej använts. 

2.4 Uppsatsens validitet och reliabilitet  
Med validiteten avses om jag mäter det som jag har avsett att mäta. Det som jag avser att mäta 
sammanfattas av mina forskningsfrågor, och den övergripande frågan är hur operationskons-
ten påverkar taktiken.  
Min valda metod innehåller möjliga felkällor i form av den kvalitativa textanalysen i sig, den 
induktiva metoden för att dra slutsatser samt analysen av påverkan med hjälp av variabeltän-
kandet. För att stärka validiteten har jag byggt mitt analysinstrument på accepterade uppfatt-
ningar om vad operationskonst är och jag redovisar också hur jag kommit fram till analysin-
strumentet.  En ännu högre validitet hade uppnåtts om undersökningen hade genomförts med 
ytterligare någon annan syn på vad som utmärker operationskonst men det låg inte inom ra-
men för denna uppsats. 
 
Nästa steg för att stärka validiteten utgjordes av att jag utifrån en översiktlig litteraturstudie 
valde litteratur som klarade en källkritisk granskning och täckte ämnet så att innehållet kunde 
fångas upp av mitt analysinstrument. Genom en noggrann textanalys samt genom att i uppsat-
sen visa vad litteraturen säger och först därefter presentera min sammanfattning av opera-
tionskonsten så har jag ytterligare ansträngt mig för att visa vad jag undersökt. 
  
Jag har använt mig av samma sätt för att presentera de teorier jag studerat för att beskriva tak-
tik. Avseende denna beskrivning så är den stora svagheten att taktik är ett ännu större ämne än 
operationskonst och det kan finnas många synsätt på vad taktik egentligen är. Därför har det 
varit extra viktigt för mig att redovisa hur jag resonerat mig fram till mina val. 
 
När det gäller analysen av påverkan visar jag att jag verkligen studerat hur de olika områden 
påverkar varandra genom att bifoga själva analysen i matrisform som en bilaga. 
De induktiva slutsatser som jag dragit efterhand är inga sanningar utan endast mer eller mind-
re sannolika. Slutsatserna är naturligtvis dragna utifrån min personliga tolkning av bakomlig-
gande data men då jag har hanterat data enligt ovanstående så bedömer jag att uppsatsen kan 
sägas präglas av god validitet. 
 
Är då min undersökning tillförlitlig? Den källkritiska granskningen av litteraturen samt det 
använda analysinstrumentet är goda hjälpmedel för en hög reliabilitet. Den stora mängden 
tillgänglig litteratur främst avseende tysk operationskonst innebär dock att ett annat urval 
kunnat ge andra resultat. Även analysinstrumentet har sina svagheter främst genom att det 
skulle kunna omfatta andra aspekter på vad som är operationskonst. Som klassificerande 
hjälpmedel är min bedömning att det är tillräckligt bra och en annan person skulle troligtvis 
komma fram till samma resultat med samma litteratur. 
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De avslutande fallstudierna stärker också reliabiliteten genom att mina slutsatser där kontrol-
leras mot beskrivningar av händelseförloppen. 

2.5 Etik 
Avseende underlaget till uppsatsen så är allt inhämtat via litteraturstudier och inga personer 
har intervjuats eller utfrågats förutom avseende lämplig vetenskaplig metod och handledning. 
I detta avseende har etiska krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande till-
godosetts. Det viktigaste etiska övervägandet kopplat till uppsatsen har varit den nationalsoci-
alistiska ideologin som styrde den tyska politiken och i förlängningen dess operationskonst. 
Denna ideologi står i motsatsförhållande till den värdegrund det svenska samhället vilar på. 
Jag delar helt vår demokratiska värdegrund och försvarar på inget sätt den tyska politiken. 
Syftet med att undersöka tysk operationskonst vilar endast på krigsvetenskaplig grund. 
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3 Teori 

3.1 Inledning 
Inom krigsvetenskapen verkar teorier inte alltid vara så lätta att använda sig av. Den ständiga 
diskussionen om förhållandet mellan teori och empiri och vilket som kommer först är ofta 
oklar. Är teorin något som förklarar hur det är eller hur det borde vara? Krigsvetenskapliga 
teorier är ofta omstridda vilket t.ex. Clausewitz syn på krigets natur är ett bra exempel på.26 
De är sällan formulerade på samma sätt som teorier inom t.ex. fysiken utan är mer begränsade 
avseende bl.a. giltighetsområden.27 Jag väljer att inta en generell ståndpunkt avseende krigs-
vetenskapliga teorier som innebär att de i regel är induktiva, dvs. att de är grundade på erfa-
renheter av olika slag.28 I denna uppsats använder jag teorier för att strukturera beskrivningen 
av operationskonst samt för att beskriva delar av taktiken. 

3.2 Teori om operationskonst 
Vad är det då som utmärker operationskonst?  I Militärteorins grunder beskrivs operations-
konst som det som binder samman taktisk verksamhet med strategiska mål med hjälp av ope-
rationer. Dessutom lyfts tyngdpunkt fram som något viktigt för operationskonst.29 Milan Vego 
karaktäriserar istället operationskonst (eller operativ krigföring som han också benämner det) 
med bl.a. storleken på styrkor samt att den bygger på gemensamma insatser.30 Den svenska 
doktrinen lyfter bl.a. fram hantering av stridskrafter i flera rums- och tidsperspektiv samt 
samordning av resurser.31 
För att kunna beskriva operationskonsten så behövde jag någon form av analysverktyg och jag 
valde att utgå från några av de kännetecken på operationskonst som Milan Vego beskriver i 
Joint Operational Warfare. Dessa stämmer väl överrens med den svenska synen på opera-
tionskonst vilken ligger till grund för min egen definition av begreppet. Vegos konkreta be-
skrivning av kännetecknen behövdes dock som en komplettering till min egen definition för 
att operationalisera den fortsatta undersökningen. Vegos kännetecken är följande: 
 

De främsta karaktärsdragen på operativ krigföring jämfört med taktik är större dimensioner 
avseende styrkor, tid och rum. 
--- 
I modern tid har tillämpningen av operativ krigföring övervägande varit en (gemensam) insats 
av flera försvarsgrenar. 
--- 
Den operative befälhavaren gör många antaganden som sträcker sig flera veckor och månader 
framåt avseende läget inom krigsskådeplatsen. Med detta vidare perspektiv och ökade osäker-
het ökar de risker som operativa befälhavare och deras staber måste ta. 
---  
Planering av fälttåg och större operationer är mycket mer komplex och kräver mer tid än pla-
nering av slag eller andra taktiska insatser beroende på omfattningen på de militära målsätt-
ningar som skall uppnås och de stora styrkorna som är inblandade. 32 

 

                                                 
26 Se Thomé, Patrik (2006) The Contentious Nature of War – An Analysis of Military Theorists, C-uppsats, Förs-
varshögskolan, Stockholm 
27 Zetterling, Niklas (2007) ”Några reflektioner kring teoriers användande inom krigsvetenskapen”, s 160  i 
Brehmer, (red) Krigsvetenskaplig årsbok 2006. Försvarshögskolan, Stockholm 
28 Brehmer, Berndt (2007) “Avslutande reflektioner”, s 182 i Brehmer (red) Krigsvetenskaplig årsbok 2006. 
29 Widén & Ångström (2004) Militärteorins grunder, s 116 f 
30 Vego (2007) Joint Operational Warfare, s I-7 f 
31 Försvarsmakten (2005) Doktrin för gemensamma operationer, s 25 
32 Vego (2007) Joint Operational Warfare, s I-7 f  Förf. översättning och understrykning. 
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För att genomföra en kvalitativ textanalys baserat på detta så formulerade jag ett antal fråge-
ställningar för att klassificera textinnehållet. Utgående från Vegos tankar så formulerade jag 
direkt frågeställningarna: hur hanterades stora styrkor, tidsdimensioner och rumsförhållan-
den, hur hanterades osäkerheter samt vilken var synen på stabsarbete och planering avseende 
komplexitet och tidsåtgång? Tanken om insatser av flera försvarsgrenar utvecklade jag till 
frågeställningen: vilken var den principiella synen på samordning mellan mark- och luft-
stridskrafter?  
 
Utgående från att även tyngdpunktsbegreppet har betydelse för operationskonsten så använder 
jag frågeställningen: hur tillämpades tyngdpunktsbegreppet? 
 
Slutligen så ville jag också undersöka den historiska utvecklingen av operationskonsten. Syf-
tet med detta är att den historiska utvecklingen lämnat spår i form av traditioner och kultur 
som inte alltid formaliseras i doktriner. Ett svenskt exempel på ett liknande fenomen är den 
tyskinspirerade stabsorganisation med en indelning i sektion 1, 2 och 3 som levde kvar i våra 
fredstida regementsstaber långt in på 1990-talet utan någon aktuell formaliserad dokumenta-
tion. Till denna undersökning kopplade jag frågeställningen Vilken påverkan har den historis-
ka utvecklingen haft på operationskonsten? 

3.3 Teori om taktik 
Som nämnts angående tidigare forskning så är taktik ett brett ämne med många aspekter.  
Milan Vego beskriver taktik som konsten och vetenskapen i att planera, förbereda och använ-
da vapen och plattformar för att nå taktiska mål.33 Den svenska doktrinen lyfter fram att taktik 
är konsten att besegra motståndaren genom strid och att strid är en kamp mellan viljor.34 I 
denna uppsats så har jag ju valt att bl.a. använda begreppet taktik kopplat till förband som 
manövrerar och strider för att besegra en motståndare.35  
Till detta kan vi koppla Clausewitz syn på att krigets natur består av faktorerna känsla, slump 
och förnuft och deras påverkan på varandra samt på kriget.36 Clausewitz ansåg ju också att 
kriget är en duell som innebär osäkerhet och ovisshet.37  
 
Att nå taktiska mål, strid som en kamp mellan viljor, manövrerande och stridande förband, 
kreativitet, osäkerhet och människans känslor i strid är alltså utmärkande drag för taktik. 
Utifrån detta resonemang väljer jag att utgå från tidlösa aspekter av taktik som konst i mitt 
fortsatta arbete med att beskriva taktik.  
Den första aspekten som utgår från Clausewitz tankar om duellen och slumpen samt motstån-
darens betydelse innebär att en del av taktiken är osäkerheter och friktioner.  
Ledning av förband under strid, förnuft samt beslutsfattning under osäkra förhållanden leder 
mig fram till en annan del av taktiken: ledning och beslutsfattning. 
Förutom dessa två delar av taktiken som konst så finns ytterligare ett element som påverkar 
beslutsfattning men också har betydelse för taktiken som vetenskap nämligen tid. Tid är också 
ett element som särskilt utmärker genomförandet av markoperationer.38 Alla dessa delar på-
verkar förbandschefer från armékår och nedåt. 
I mitt fortsatta resonemang skall jag nu presentera en teorigrund för dessa delar av taktiken. 

                                                 
33 Vego (2007) Joint Operational Warfare, s I-10 
34 Försvarsmakten (2005) Doktrin för gemensamma operationer, s 26 
35 Se sid 2 
36 Thomé (2006)  The Contentious Nature of War, s 19 
37 von Clausewitz, Carl (2002) Om kriget, Bonniers, Stockholm, s 44. 
38 Se Widén & Ångström (2004) Militärteorins grunder, s 180 
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3.3.1 Osäkerheter och friktioner 
Clausewitz har beskrivit friktioner som att försöka gå i vatten, man vet hur man skall göra 
men det tar längre tid och blir mer ansträngande än att gå på land. Som exempel på friktioner 
anger Clausewitz dimma och regn.39 Clausewitz lyfter också fram slumpens och tillfällighe-
ternas betydelse, han liknar kriget vid ett kortspel och menar att matematiska beräkningar 
aldrig kan visa alla möjligheter, sannolikheter eller tur i krig.40 
En annan grund till friktioner är underrättelser och ovisshet. Clausewitz menar att svårigheten 
att uppfatta saker rätt är en av krigets största friktioner.41 Han utvecklar sedan detta med sin 
liknelse om att allt sker: 

 i någon sorts skymningstillstånd…att en viss dim- eller månskensbelysning inte så sällan ger 
förhållandena en överdriven proportion och ett groteskt utseende.42 

Att kriget är en duell med en självständig motståndare innebär också osäkerhet och ovisshet.43 
Friktioner kommer alltså alltid att finnas på slagfältet och de kommer inte att vara förutsägba-
ra. Osäkerheten har sin grund i duellsituationen och att information är svår att uppfatta rätt.  
 
För en förbandschef innebär det att motståndarens läge och verksamhet är en osäkerhet och 
oförutsebara friktioner kommer att inträffa på slagfältet vilket måste prägla planering och ge-
nomförande.  

3.3.2 Ledning och beslutsfattning 
Ledning av militär verksamhet karaktäriseras av en strävan efter visshet.  Det man vill ha 
visshet om är motståndarens läge och avsikt, sina egna förbands läge samt de faktorer i form 
av t.ex. terräng och väder som utgör krigets miljö. Enligt Martin van Creveld så är vissheten 
beroende av två delar: mängden information samt uppdragets komplexitet. Ju svårare uppdrag 
desto mer information krävs och saknas information kommer man att prestera sämre. Van 
Creveld beskriver det hela som en tidlös kapplöpning mellan informationsbehoven och led-
ningssystemets förmåga att tillgodose dessa behov.44 
Ledningssystemets förmåga påverkas enligt van Creveld av tre faktorer. Den första är att kri-
gets natur skapar känslor av rädsla och vrede som påverkar människors agerande och percep-
tion. Den andra faktorn är att kriget är en konfrontation mellan viljor där båda sidor har en 
hög grad av handlingsfrihet. De försöker lura varandra och det är omöjligt att förutse den and-
res tankar. Enligt van Creveld blir det alltså per definition omöjligt att uppnå visshet. 
Den sista faktorn är att strävan efter visshet skapar ökade mängder av information. Informa-
tionsmängden kräver större resurser för att bearbetas och hanteras vilket kommer att ta mer 
tid. Svårigheterna att avgöra vad som är irrelevant eller relevant, pålitligt eller opålitligt samt 
sant eller falskt kommer också att öka med en ökad informationsmängd.45 
 
Detta innebär att en förbandschef inte alltid kan agera rationellt i strid och därför måste han 
eller hon ges handlingsfrihet som medger detta. 
Hanteringen av stora mängder information innebär att en förbandschef självständigt måste få 
fatta beslut efter hur han eller hon uppfattar läget i en given situation utan inblandning från en 
högre chef även om denne har en större mängd information tillgänglig. 

                                                 
39 von Clausewitz (2002) Om kriget, s 80 
40 Ibid. s 40 f 
41 Ibid. s 78 
42 Ibid. s 101 
43 Ibid. s 44. 
44 van Creveld (2003) Ledning i krig, s 205 f 
45 Ibid. s 207 
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3.3.3 Tid 
Den amerikanske officeren och militärteoretikern Robert Leonhard presenterar något som han 
benämner frekvenser i krig, en frekvens motsvarar tiden mellan händelser. På låg nivå, t.ex. 
en skyttegrupp som strider i ett anfallsmål, inträffar ofta betydelsefulla händelser som gruppen 
själva måste hantera, skyttegruppen har alltså en hög frekvens. 
För en kårchef inträffar betydelsefulla händelser som chefen och hans stab måste hantera mera 
sällan än vad det gör för skyttegruppen, kåren har alltså en lägre frekvens än skyttegruppen. 
Baserat på detta så kan man utgå från att ett taktiskt förband måste kunna agera i sin egen 
frekvens och inte knytas upp i den högre chefens frekvens. Om detta sker så kan motståndaren 
utmanövrera skyttegruppen som väntar på att plutonchefen skall agera enligt plutonens fre-
kvens o.s.v. hela vägen upp.46 
En viktig aspekt för en förbandschef är att kunna utnyttja uppkomna möjligheter eller tillfäl-
len, något som Leonhard benämner opportunity. Ett tillfälle är ju i regel något som man inte 
kan planera för utan när situationen uppstår så kräver den ett tidskritiskt beslut. Det räcker 
dock inte med att en chef fattar beslut tillräckligt snabbt när en möjlighet öppnar sig, chefen 
måste också ha resurser för att kunna agera. Leonhard exemplifierar detta med en infanteriba-
taljonschef som upptäcker fienden och kan fatta beslut om att anfalla. Han har dock inte re-
surser i form av t.ex. artilleri så den högre chefen måste tillfrågas innan man kan agera.47 
 
Leonhard menar alltså att ett förband måste få välja sin egen frekvens utan att styras av högre 
nivås frekvens. Enligt honom måste också en förbandschef ha alla de resurser krävs för att 
lösa ett givet uppdrag samt kunna besluta om insats med dessa resurser. 

3.3.4 Teorikritik 
För att beskriva vad som karaktäriserar operationskonst har jag använt mig av Milan Vegos 
beskrivning av vad som är karaktäristiskt. Detta är hämtat från den relativt nya boken Joint 
Operational Warfare och har ännu inte skapat någon krigsvetenskaplig debatt. Det är värt att 
notera att det som karaktäriserar operationskonst inte är uppställt som en teori utan är en be-
skrivning av vad som karaktäriserar operationskonst. Dessa karaktäristika är heller inte själv-
klara. I Militärteorins grunder beskriver Widén och Ångström operationskonst som något 
som binder samman taktisk verksamhet med strategiska mål med hjälp av operationer. De 
nämner inte några av Vegos karaktäristika när de beskriver operationskonst.48 Nils Marius 
Rekkedal visar däremot på en syn som är ganska samstämmig med Milan Vego avseende bl.a. 
storlek på styrkor, gemensamma operationer och komplexitet.49 Även en studie av den svens-
ka doktrinen visar på likheter med Vegos innebörd. 50 
 
När det gäller Clausewitz så finns det en genomgående kritik mot Om kriget som ett svårför-
ståeligt verk med många bottnar vilket naturligtvis kan innebära att vi inte förstår vad Clau-
sewitz egentligen menade.51 Däremot så får Clausewitz tankar om osäkerheter och friktioner 
ses som något som accepteras av de flesta militära tänkare.52  

                                                 
46 Leonhard, Robert R (1994) Fighting by minutes. Time and the art of war. Praeger publishers,Westport, s 69 ff 
47 Ibid. s 107 ff 
48 Widén & Ångström (2004) Militärteorins grunder, s 116 f 
49 Rekkedal, Nils Marius ( 2004) ”Vad är operationskonst?” i Rekkedal, Nils Marius (Red.) Operationskonst. 
Essäer om operativt tänkande och operationskonst. Försvarshögskolan, Stockholm, s 37 ff 
50 Försvarsmakten (2005) Doktrin för gemensamma operationer, s 25 
51 Thomé (2006) The Contentious Nature of War, s 48 
52 Heuser, Beatrice (2002) Reading Clausewitz, Pimlico, London, s 89 
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Den främsta kritiken idag mot dessa tankar utgörs istället av de som framhåller att osäkerhe-
tens och friktionens betydelse minskat genom teknikens utveckling.53 
 
Martin van Crevelds teori om hur effektiva ledningssystem byggs upp och vår strävan efter 
visshet är också till del självklara sanningar som inte blivit ifrågasatta. Den del som framför-
allt kan kritiseras rör ledningssystem och dess förmåga att hantera information. Teknikutveck-
lingen skulle kunna innebära att van Creveld har fel. Exempel på en stor tilltro till tekniken 
och att man kan hantera dessa stora informationsmängder finns bl.a. i den svenska Militär-
strategisk doktrin.54 
 
Robert Leonhards teorier om tid hör också till de teorier som till del är så självklara att de är 
svåra att ifrågasätta. När boken Fighting by minutes kom ut så fick teorierna om tid positiva 
recensioner i den amerikanska tidskriften Joint Forces Quarterly som ges ut av Joint Chiefs of 
Staff.55 När det gäller Leonhards teori om opportunity så är den svår att motsäga medan tan-
ken om frekvens i krig kan vara mer svår att ta till sig. Det finns ingen empirisk studie kopp-
lad till teorin och den prövas inte heller ordentligt i boken. Jag väljer dock ändå att använda 
tanken om frekvens då jag uppfattar den som verklighetsförankrad. 

3.4 Slutsatser 
Utifrån Milan Vegos syn på vad som kännetecknar operationskonst kompletterat med tyngd-
punktsbegreppet samt den historiska utvecklingen så kommer jag att använda följande fråge-
ställningar för att beskriva tysk resp. amerikansk operationskonst i kapitel 4.2 och 4.3: 
Vilken påverkan har den historiska utvecklingen haft på operationskonsten? 
Hur hanterades stora styrkor, tidsdimensioner och rumsförhållanden?  
Vilken var den principiella synen på samordning mellan mark- och luftstridskrafter?  
Hur hanterades osäkerheter? 
Vilken var synen på stabsarbete och planering avseende komplexitet och tidsåtgång? 
Hur tillämpades tyngdpunktsbegreppet? 
Slutsatserna från svaren användes därefter som variabler i min analys av hur operationskonst 
påverkade taktik i kapitel 4.4. 
 
När det gäller vad som är utmärkande för taktiken så har jag utifrån teorier hos Carl von Clau-
sewitz, Martin van Creveld samt Robert Leonhard dragit följande slutsatser: 
Motståndarens läge och verksamhet är en osäkerhet och oförutsebara friktioner kommer att 
inträffa på slagfältet. Detta måste prägla planering och genomförande.  
En förbandschef kan inte alltid agera rationellt i strid, därför måste han eller hon ges hand-
lingsfrihet som medger detta. 
En förbandschef måste självständigt få fatta beslut efter hur han eller hon uppfattar läget i en 
given situation utan inblandning från en högre chef även om denne har en större mängd in-
formation tillgänglig. 
Ett förband måste få välja sin egen frekvens utan att styras av högre nivås frekvens. 
En förbandschef skall ha alla de resurser som krävs för att lösa ett givet uppdrag samt kunna 
besluta om insats med dessa resurser. 
Dessa utmärkande drag har sedan använts i som analysenheter i min analys av hur operations-
konst påverkade taktik i kapitel 4.4. 
                                                 
53 Jfr t.ex. Owens William A. med Offley Edward (2001) Lifting the Fog of War , John Hopkins University 
Press, Baltimore 
54 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin, s 123 ff 
55 Andre, David J (1995) ”The art of war- past, present and future” i Joint Forces Quarterly no 9, Institute for 
National Strategic Studies, National Defense University, s 126 ff  
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4 Operationskonstens påverkan på taktiken 

4.1 Inledning 
I detta kapitel genomför jag min studie av operationskonstens påverkan på taktiken. Kapitlet 
inleds med resultatet av den kvalitativa textanalysen avseende vad som utmärker operations-
konsten och följs därefter av en analys av hur detta påverkar taktiken. 

4.2 Tysk operationskonst 

4.2.1 Den historiska utvecklingens påverkan på operationskonsten 
Fredrik den Stores krigföring karaktäriserades av att agera med stor djärvhet även i osäkra 
situationer. Risktagningen ledde ofta till snabba avgöranden men kunde också leda till motsat-
sen. Fredriks strävan efter snabba avgöranden på slagfältet blev ett föredöme för efterföljande 
tyska officerare. Metoden för att uppnå avgörandet var bewegungskrieg d.v.s. det rörliga kri-
get på den operativa nivån.56 Preussens och därefter Tysklands läge centralt mitt i Europa om-
ringat av motståndare låg också bakom strävan att föra korta och intensiva krig.57  
 
Efter Fredrik följde en nedgång och 1806 förlorade en preussisk armé slaget vid Jena mot 
Napoleon efter en passiv insats.58 Förlusten ledde till omfattande reformationer i den preus-
siska armén. Bl.a. utgavs av ett nytt fältreglemente 1812 där användandet av kombinerade 
vapen samt snabbhet på stridsfältet framhölls, detta skulle fortsätta att vara av vikt i tyska 
militära sammanhang i ytterligare ett och ett halvt århundrade.  I det fortsatta kriget mot Na-
poleon 1813 drog man nytta av reformerna vilka tillsammans med Fredrik den Stores operati-
va principer ledde till stora framgångar. Ett av de mest utmärkande dragen för detta fälttåg var 
den gemensamma insatsen av separata arméer, vilket bl.a. tillämpades i det första riktiga s.k. 
Kesselschlacht eller inringningsslaget vid Leipzig.59 
Lärdomarna i Preussen och Tyskland fördes inte vidare genom skrivna doktriner eller militär-
teoretiska verk istället var det genom en anda och attityd hos officerarna där aggressivitet, 
snabbhet och beslutsamhet att agera var utmärkande drag.60  
 
Den preussiska/tyska operationskonsten utvecklades under 1800-talet av Helmuth von Moltke 
d.ä. Denna operationskonst nådde sin höjdpunkt i slaget vid Königgrätz 1866 där von Moltke 
visade att flera separata arméer utan detaljerade orderverk kunde kraftsamlas till ett avgörande 
trots en hög grad av handlingsfrihet hos de underställda cheferna.61 1869 publicerade von 
Moltke d.ä. ett reglemente för chefer för stora förband vilket var den första handboken för 
krigföring på den operativa nivån. Där fastställdes flera traditionella principer, t.ex. strävan 
efter ett snabbt avgörande.62 En av von Moltkes efterträdare blev Alfred von Schlieffen. Den-
ne menade att operationer var detsamma som rörelse, Operation ist Bewegung.63 Schlieffen 
förde vidare de traditionella tankarna om rörlig operativ krigföring, snabba operativa avgö-
randen samt självständighet för arméchefer.64 För att uppnå avgörandet utvecklade Schlieffen 
möjligheterna att genomföra ett rörligt operativt krig i form av bl.a. luftskepp för underrättel-

                                                 
56 Citino, Robert M (2005) The German Way of War. University Press of Kansas, Lawrence, s 101 f 
57 Ibid. s xiii 
58 Ibid. s 115 ff 
59 Ibid. s 138 f 
60 Ibid. s 141 
61 Ibid. s 172 f 
62 Ibid. s 150 
63 Frieser, Karl-Heinz (2005) Blitzkrieg-Legende,Der Westfeldzug 1940, R. Oldenbourg Verlag, München,  s 413 
64 Citino (2005) The German Way of War, s 200 
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seinhämtning, järnvägsförband för ökad rörlighet samt ett mer lättrörligt artilleri. Schlieffen 
upphöjde omfattningen till att vara den enda gällande operativa principen. Detta accepterades 
inte av alla men genom sitt inflytande kunde Schlieffen påverka den tyska armén.65 Schlief-
fens tro på att nå avgöranden likt det vid slaget vid Cannae66 hämmade den tyska operations-
konsten. Operationsplaneringen byggde på den gamla strategiska situationen och kravet på ett 
tvåfrontskrig. Armén måste räkna med att vara numerärt underlägsen men inte nödvändigtvis 
kvalitativt överlägsen. Schlieffen utgick från Cannae i sin planering för ett anfall mot Frankri-
ke. En omfattning skulle genomföras av den starka högra flanken för att nå avgörandet.67 Det 
var inte Paris i sig som var det operativa målet för den stora omfattningen utan det var hotet 
mot huvudstaden som skulle föra en stor fransk styrka dit. Den var det värdiga operativa må-
let, som om den besegrades skulle leda till ett snabbt avgörande.68 
 
Vilken påverkan har då den historiska utvecklingen haft på den tyska operationskonsten? 
De historiska erfarenheterna har satt tydliga spår i den tyska operationskonsten och synen på 
krigföring och vissa av de utmärkande dragen har förekommit från Fredrik den Store och fram 
till andra världskrigets utbrott. Operationskonsten har utmärkts av en rörlig krigföring syftan-
de till snabba avgöranden där separata arméer haft stor handlingsfrihet men kunnat kraftsam-
las. Befälhavarna har kunnat agera även i osäkra situationer och strävat efter att anfalla där 
fienden är svag. 

4.2.2 Hur hanterades stora styrkor, tidsdimensioner och rumsförhållanden?   
Den tyska synen på hur man hanterade stora styrkor i tid och rum präglades av det traditionel-
la bewegungskrieg. Man hade en lång tradition av att använda sig av zusammendwirkende 
Getrennter Heeresteile d.v.s. att använda flera separata arméer mot samma mål.69 Denna syn 
byggde på en tanke om att just hantera stora förband inom stora områden över lång tid vilket 
visades i t.ex. slagen vid Leipzig och Königgrätz. 
Den tyska ledningsfilosofin var en förutsättning för att kunna tillämpa operationskonsten i 
form av kraftsamling av separata arméer. von Moltke d.ä. upphöjde führen durch Direktiven 
(ledning genom direktiv) till ledningsprincip i reglementen och instruktioner. Han såg också 
till att en systematisk träning för chefer att ta initiativ infördes.70 
 
När kriget på Västfronten under första världskriget utvecklats till ett ställningskrig fanns ing-
en möjlighet att utöva operationskonst då dödläget omöjliggjorde taktiska framgångar. Den 
tyska lösningen blev att utveckla en ny taktik och nya förband: allsidigt sammansatta s.k. 
stormtrupper. Dessa lägre förband skulle infiltrera de fientliga ställningarna vilket ställde sto-
ra krav på initiativförmåga och beslutsfattande även på låg nivå. Den nya taktiken gav också 
träning för många yngre officerare att samordna strid med olika vapensystem.71 
I Tyskland fanns tre olika skolor avseende hur man skulle hantera det ställningskrig som upp-
stått på västfronten. En ansåg att ställningskriget var här för att stanna och en annan ansåg att 
                                                 
65 Burchhardt, Lothar (1988)„Operativen Denken und Planen von Schlieffen bis zum Beginn des Ersten Welt-
kriegs“ s 57 ff i Boog, Horst m.fl Operatives Denken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. 
Jahrhundert. Vorträge zur Militärgeschichte Band 9,  Mittler, Bonn,  
66 Se Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 95 ff 
67 Burchhardt (1988)„Operativen Denken und Planen von Schlieffen bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs“ s 50 
ff i Boog m.fl Operatives Denken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
68 Citino (2005) The German Way of War, s 209 
69 Ibid. s 38 
70 Von Ilseman, Carl-Gero(1988)„Das operative Denken des Älderen Moltke“ s 22 f i Boog, m.fl. Operatives 
Denken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
71 Rekkedal, Nils Marius & Zetterling, Niklas (2004) Grundbok i operationskonst. Försvarshögskolan, Stock-
holm. s 92 f 
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man genom ny teknik kunde återfå den operativa rörligheten. Den tredje ansåg att utveckling 
av operationskonsten genom utpräglad kraftsamling (Schwerpunktbildung), överraskning och 
omfattande rörelser skulle förändra ställningskriget till Bewegungskrieg igen.72 
 
Hans von Seeckt blev befälhavare för den reducerade tyska efterkrigsarmén. Von Seeckt fo-
kuserade på lärdomar från de rörliga operationerna på östfronten under första världskriget.73 
Han drog slutsatsen att det var de stora orörliga massarméerna som var orsaken till ställnings-
kriget. En idealisk armé skulle förlita sig på rörlighet och inte på storlek.74 Tyskarna drog 
också slutsatsen att det inte fanns någon motsättning mellan operativ handlingsfrihet och 
handlingsfrihet på taktisk nivå. Det var istället så att handlingsfrihet på de lägre nivåerna gav 
de operativa cheferna handlingsfrihet.75  En av von Seeckts viktigaste insatser var att han höll 
fast vid att Bewegungskrieg skulle leva kvar i Reichswehr.76  
1921 publicerades arméreglementet Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (Ledning 
och strid med förenade vapen) som betonade rörlighet, snabbhet, avgöranden samt kraftsam-
ling till huvuduppgiften. Dessa principer låg även till grund för utbildning av både taktiska 
och operativa chefer.77 
De viktigaste tankarna kring operativ ledning i tyska armén under mellankrigstiden var förstå-
ende för förhållandet mellan tid och rum, förmåga att vara förutseende och tänka framåt, en-
hetlighet samt behovet av korta och snabba order. Genomförandet av operationer byggde på 
att man bara kunde nå avgörande framgång genom anfall. Anfallet byggdes upp av att skapa 
möjligheter till omfattningar, överraskning av motståndaren samt snabb kraftsamling till en 
plats. Detta krävde mod att våga försvaga vissa frontavsnitt samt mod att våga fatta beslut 
även i ovissa situationer.78 
 
Det tyska anfallet på Polen 1939 kom att bli det första verkliga testet för den tyska efterkrigs-
armén. Fälttåget innehöll beståndsdelar som även von Moltke d.ä. hade känt igen: separata 
armégrupper som strävade efter att innesluta motståndaren, ett aggressivt uppträdande och en 
vilja att ta sig an alla motståndare som kom i ens väg. Men förutom detta så hade den tekniska 
utvecklingen i form av stridsvagnar, flygplan och radioapparater gett den tyska armén verktyg 
som lämpade sig väl för operativt Bewegungskrieg.79 
 
Hur hanterades då stora styrkor, tidsdimensioner och rumsförhållanden i den tyska opera-
tionskonsten?  En god förståelse för förhållandet mellan tid och rum samt förmågan att ma-
növrera snabbt med stora förband var grunden för den tyska krigföringen. Förbanden kunde 
agera självständigt för att nå uppsatta mål med uppdragstaktik som grund 
Operationskonsten utmärktes också av en utpräglad strävan att kraftsamla verkan av olika 
vapensystem för att nå avgörandet och samtidigt ta risker i andra riktningar. 
Man strävade efter att vara förutseende och att tänka flera steg framåt utan att för den skull ge 
ut order som detaljstyrde vad som skulle komma att ske. 

                                                 
72 Neugebauer, Karl-Volker (1988) „Operatives Denken zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg“ s 101i 
Boog, Horst mfl. Operatives Denken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
73 Citino (2005) The German Way of War, s 241 f 
74 Ibid. s 243 
75 Rekkedal  & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 93 
76 Neugebauer (1988) „Operatives Denken zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg“ s 98 i Boog mfl. Ope-
ratives Denken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
77 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 96 
78 Neugebauer (1988) „Operatives Denken zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg“ s 117 ff i Boog, mfl. 
Operatives Denken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
79 Citino (2005) The German Way of War, s 265 f 
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4.2.3 Vilken var den principiella synen på samordning mellan mark- och luftstridskrafter?  
1935 blev det tyska flygvapnet, Luftwaffe, en egen försvarsgren. Luftwaffe bestod till huvud-
del av f.d. arméofficerare vilket är en anledning till den nära koppling mellan mark- och luft-
operationer som utmärkte tyska insatser under andra världskriget.80  
Den tyska synen på användandet av flygstridskrafter hade historiska rötter: man såg motstån-
darens väpnade styrkor som huvudmålet och dessa kunde endast besegras genom kombinera-
de insatser av alla försvarsgrenar.81 Detta samt strävan efter snabba krig låg också bakom att 
man valde att inte utveckla ett strategiskt flygvapen. Polen och Frankrike hade i första hand 
markstridskrafter som måste bekämpas och inte mål för strategiska bombkampanjer. Man såg 
strategisk bombning som en långsiktig lösning vilket inte skulle ge effekt i de korta krig som 
man ville ha.82 
 
Grunden för genomförandet av gemensamma operationer var något som kallades der Koope-
rationsgedanke, dvs. samarbetstanken. Denna byggde på att flyget skulle användas för att 
understödja arméstridskrafterna vilket ansågs som framgångsfullt baserat bl.a. på erfarenheter 
från Spanska inbördeskriget. Synen inom Luftwaffe på operativ luftkrigföring omfattade allt 
från det taktiska direkta arméunderstödet via indirekt arméunderstöd till strategisk bombning. 
Luftwaffe prioriterade dock det indirekta arméunderstödet. 83 Detta var stödet för den operati-
va krigföringen och omfattade bl.a. anfall mot kommunikationer, underhållsbaser och reser-
ver.84 Luftwaffe försökte distansera sig från det direkta understödet av armén och behålla sin 
självständighet. Man hade under kriget bara ett flygförband (VIII. Fliegerkorps) som speciali-
serades för direkt understöd. Att det inte blev fler berodde på att man inte ville bli ett Heeres-
luftwaffe, ett arméflygvapen.85 I doktrinen Die Luftkriegführung (Luftkrigföring) från 1935 så 
angavs också att Luftwaffes främsta uppgift var att upprätta luftherravälde vilket skulle ske 
genom anfall mot flygbaser samt genom luftstrid.86 
 
Anfallet mot Norge 1940 visade på vissa brister i samordningen mellan mark- och flygstrids-
krafter främst avseende direkt understöd. Detta berodde bl.a. på dåligt kartunderlag men också 
på att samordningen genomförts på den operativa nivån. Tyskarna drog erfarenheten att sam-
ordning av direktunderstöd skulle ske på den taktiska nivån eftersom läget på marken föränd-
rades så snabbt.87 Joel Hayward har i en studie av samordning av tyska mark- och luftstrids-
krafter på Krimhalvön 1942 visat på att Wehrmacht saknade riktiga joint-staber och att det 
fanns en rivalitet mellan försvarsgrenarna om resurser. Trots detta så kunde man genomföra 
effektiva gemensamma operationer genom att man kunde samarbeta över försvarsgrensgrän-
serna när så behövdes. Befälhavarna på de olika krigföringsnivåerna samordnade sina insatser 
och skapade gemensamma Schwerpunkte, d.v.s. man kom överrens om till vad man skulle 
kraftsamla.88 
 
                                                 
80 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 97 f 
81 van Creveld, Martin med Canby, Steven L & Brower, Kenneth S (1994) Air Power and Maneuver Warfare, 
Air University Press, Maxwell Airforce Base, Alabama, s 21 samt 27 
82 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 97 f 
83 Boog (1988)„Führungsdenken in der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg“ s 189 f i Boog mfl. Operatives Denken 
und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
84 Van Creveld, Canby & Brower (1994) Air Power and Maneuver Warfare, s 28 
85 Boog (1988) „Führungsdenken in der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg“ s 189 f i Boog mfl. Operatives Den-
ken und Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
86 Van Creveld, Canby, Brower (1994) Air Power and Maneuver Warfare, s 28 
87 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 105 
88 Hayward, Joel (1999) “A case study in early Joint Warfare: An analysis of the Wehrmacht´s Crimean Cam-
paign of 1942”. s 126 f i The Journal of Strategic Studies, Vol. 22, Frank Cass, London 
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Vilken var då den principiella synen på samordning mellan mark- och luftstridskrafter i Tysk-
land?  Understöd av markförband blev en viktig uppgift för Luftwaffe. Precis på samma sätt 
som i andra länder så fanns en rivalitet mellan försvarsgrenarna men den innebar inte att man 
i Luftwaffe försökte vinna kriget på egen hand. Der Kooperationsgedanke fungerade bra bl.a. 
beroende på att de flesta högre flygvapenofficerare hade armébakgrund. 
Istället för att utveckla rivaliteten så utvecklades bättre metoder för samordning av det direkta 
markunderstödet och befälhavare på olika nivåer samverkade för att t.ex. kunna kraftsamla. 

4.2.4 Hur hanterades osäkerheter? 
von Moltke d.ä. ansåg precis som Clausewitz att ”ovisshetens dimma” präglade kriget och att 
fältherren måste förstå detta, denne skulle inte ge order som styrde upp oberäkneliga tillfällig-
heter. Det viktigaste var istället att fokusera på det egna beslutet och slutläget, detta skulle 
man hålla fast vid oavsett vad motståndaren gjorde.89  
I reglementet Truppenführung från 1933 så anges att oberäkneliga element ofta har ett avgö-
rande inflytande samt att man ställs mot en motståndares självständiga vilja. Osäkerheten 
skulle sen hanteras genom att man tog initiativ och fattade självständiga beslut baserade på 
situationen.90  
Ledningsfilosofin i form av uppdragstaktik var grunden för att hantera osäkerheter. En grund-
princip i den tyska uppdragstaktiken var att inte vänta på order när en officer själv hade insikt 
i vad som behövde göras. Det som gjorde att man kunde tillämpa uppdragstaktik var kombi-
nationen av att ange ett syfte som armén kunde ledas mot samt att den högste chefen fick in 
rapporter om vad som hände efterhand.91  
Den tyske fältmarskalken Erich von Manstein karaktäriserade den tyska ledningsfilosofin med 
att den förlitade sig på att chefer på alla nivåer tog initiativ och ville ta ansvar, detta var också 
något som man hela tiden uppmuntrade.92 De tyska cheferna åtnjöt en hög grad av handlings-
frihet och det fanns acceptans i systemet för att man inte alltid följde givna order. Denna ac-
ceptans grundade sig på att man enligt traditionellt mönster aldrig bröt mot en order bara för 
att stå still och göra ingenting. När man bröt mot en order så var det för att aggressivt ge sig in 
i ett anfall på en motståndarstyrka.93 
 
Osäkerheter hanterades genom att man hade en kultur där osäkerhet och friktioner var en del 
av kriget. Genom att inta denna ståndpunkt så kunde man anpassa sig och utgå från en led-
ningsfilosofi som gynnade decentraliserad beslutsfattning och initiativ på låga nivåer. Tyskar-
na anpassade sig till osäkerheten och försökte inte skapa metoder för att begränsa den. 

4.2.5 Vilken var synen på stabsarbete och planering avseende komplexitet och tidsåtgång? 
Moltkes syn på att ingen plan överlever den första kontakten med motståndarens huvudstyrka 
kom att leva kvar i Tyskland.94 En annan viktig princip från Moltke d.ä. var att en order inte 
skulle vara alltför omfattande utan bara innehålla det som var nödvändigt och överblickbart. 
En tysk order innehöll inte motiveringar, förväntningar eller åsikter i syfte att inte förvanska 
uppgiftens syfte och andemening. De underställda skulle kunna agera mot målet även om si-

                                                 
89 Von Ilseman (1988) „Das operative Denken des Älderen Moltke“ s 31i Boog mfl. Operatives Denken und 
Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
90 Condell, Bruce & Zabecki, David T (Ed.) (2001) On the German Art of War: Truppenführung, Lynne Rieder 
Publishers Inc, Boulder, s 17 ff 
91 Von Ilseman (1988) “ Das operative Denken des Älderen Moltke“ i s 28 Boog mfl. Operatives Denken und 
Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
92 Von Manstein, Erich (1958)  Lost Victories, Methuen & Co, Strand, s 284 
93 Citino (2005) The German Way of War, s 302 
94 Citino (2005) The German Way of War, s 152 
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tuationen förändrades.95 Detta var fortfarande tydligt under Bundeswehrs första år då det vid 
gemensamma NATO-övningar visade sig att de tyska orderverken var mindre omfattande än 
de övrigas.96   
I Truppenführung betonades att planering och beslutfattande skall präglas av snabbhet, enkel-
het och logik samt att man skall fokusera på det som är viktigt. Det kan ofta vara ont om tid 
och en orders längd skall anpassas efter tillgänglig tid. En operationsorder skall endast inne-
hålla det nödvändigaste för att sen följas av kompletterande order.97 
 
Den tyska synen på stabsarbete och planering var att man skulle hålla det hela enkelt och kort-
fattat. Man formulerade utförliga order för den första delen av striden och kompletterade där-
efter efterhand. Att order skulle hållas korta innebär också att planeringen inte blev alltför 
omfattande utan fokuserade på det viktigaste. 

4.2.6 Hur tillämpades tyngdpunktsbegreppet? 
I Tyskland har begreppet Schwerpunkt haft stor betydelse. Det har betecknat punkt, förband 
eller verksamhet där man kraftsamlar.98 Fältmarskalk Paul von Hindenburg beskrev begreppet 
som att en operation utan Schwerpunkt är som en man utan karaktär.99 Tyskland hade en 
annan uppfattning om begreppets innebörd än Clausewitz. Dennes användande av begreppet 
har sedan fått genomslag i den anglosaxiska världen i form av begreppet Center of Gravity.100  
Schwerpunkt blev det medel som skulle möjliggöra för tyskarna att kunna möta de numerärt 
överlägsna Ryssland och Frankrike men ändå kunna uppnå lokal överlägsenhet.  Schlieffen 
var en av de främsta förespråkarna för Schwerpunkt-tanken. Han förespråkade massiv kraft-
samling mot fiendens svagaste del av fronten eller där han inte väntade sig ett anfall. Detta 
ledde till den tyska fokuseringen på omfattningar för att kunna genomföra flank och frontan-
fall. Schwerpunkt-tänkandet tillämpades både inom taktiken och inom operationskonsten.101  
von Manstein beskrev Schwerpunkt som att man aldrig kan vara för stark på den avgörande 
punkten och för att lyckas med det måste man kunna uppge mindre viktiga frontavsnitt eller ta 
risken att försvaga dem för att nå ett avgörande mål.102 
 
Fördelen med Schwerpunkt-konceptet är det inte kräver kunskap och förståelse för alla delar-
na av fiendeläget. Istället så fokuserar man på användandet av de egna styrkorna. Kraftsam-
ling till tid och rum krävde ett nära samarbete mellan alla deltagande förband och ställde höga 
krav på deltagande chefer och deras staber.103 
 
I Truppenführung beskrev man att huvudstyrkan och huvuddelen av understödet skall samlas 
mot en avgörande plats för att där nå ett avgörande. 
Schwerpunkt kan ändras beroende på att läget förändras eller fastställas sent om man saknar 
underrättelser.104 
 

                                                 
95 Von Ilseman (1988) „Das operative Denken des Älderen Moltke“ s 29 i Boog mfl. Operatives Denken und 
Handeln in deutschen Streitkräften im 19. und 20. Jahrhundert.  
96 Ibid. s 28   
97 Condell & Zabecki (Ed.) (2001) On the German Art of War: Truppenführung, s 28 ff 
98 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 125 
99 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 415 Förf. övers. 
100 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 125 
101 Vego, Milan (2007) Joint Operational Warfare, s VII-37 f 
102 Von Manstein (1958) Lost Victories, s 276 
103 Vego (2007) Joint Operational Warfare, s VII-48 
104 Condell & Zabecki (Ed.) (2001) On the German Art of War: Truppenführung, s 90f 
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För tyskarna var tyngdpunkt något som avsåg den egna verksamheten och det var ett sätt att 
konkretisera kraftsamling.  
Det syftade till att uppnå en lokal överlägsenhet vid den avgörande platsen mot numerärt 
överlägsna motståndare. Man genomförde ofta kraftsamlingen i form av omfattningar för att 
kunna genomföra flank- och frontanfall mot fiendens svagaste del eller där denne inte väntade 
sig ett anfall. Tyngdpunkten var något föränderligt som anpassades till läget.  
Schwerpunkt-tänkandet tillämpades både inom taktiken och operationskonsten. 

4.2.7 Sammanfattning av tysk operationskonst 
Den historiska utvecklingen innebar att operationskonsten utvecklades till en rörlig krigföring 
med separata arméer som kraftsamlades för att nå snabba avgöranden. Befälhavarna agerade 
även i osäkra situationer och strävade efter att anfalla motståndarens svagheter. 
 
Man hanterade stora styrkor, tidsdimensioner och rumsförhållanden genom att det fanns god 
förståelse för förhållandet mellan tid och rum samt att man hade förmågan att manövrera 
snabbt med stora förband. Förbanden fick agera självständigt med uppdragstaktik som grund. 
Man ville kraftsamla verkan av olika vapensystem för att nå avgörandet och tog samtidigt 
risker i andra riktningar. Man försökte vara förutseende och tänka flera steg framåt utan att ge 
ut order som detaljstyrde detta. 
 
Den principiella synen på samordning mellan mark- och luftstridskrafter utgick från att under-
stöd av markförband var en viktig uppgift för Luftwaffe. Man samarbetade och utvecklade 
metoder för att förbättra samordningen. Samverkan genomfördes på den nivå där den förvän-
tades ge effekt.  
 
Osäkerheter och friktioner ansågs vara en naturlig del av kriget vilket innebar att ledningsfilo-
sofin gynnade decentraliserad beslutsfattning och initiativ på låga nivåer.  
 
Stabsarbetet och planeringen skulle vara enkelt och kortfattat. Utförliga order gavs för den 
första delen av striden och kompletterade därefter efterhand.  
 
Tyskarna använde tyngdpunktsbegreppet som ett sätt att konkretisera kraftsamling använt 
både av taktiken och operationskonsten för att uppnå lokal överlägsenhet. Tyngdpunkten kun-
de förändras beroende på läget. 

4.3 Amerikansk operationskonst 

4.3.1 Den historiska utvecklingens påverkan på operationskonsten? 
Efter 1812 påbörjades en professionalisering av den amerikanska officerskåren. Bl.a. inrätta-
des West Point och man studerade Napoleonkrigen. Jomini kom att få stor betydelse i USA 
och hans verk The Art of War blev under inbördeskriget en handbok för att nå framgång.105 
Vid West Point var civil ingenjörskonst ett tongivande ämne och Anders Cedergren drar slut-
satsen att man redan där lade grunden för den amerikanska försvarsmaktens dragning till s.k. 
scientific management106.107 

                                                 
105 Cedergren, Anders (2007) Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, Opubl essä, Försvarshög-
skolan, Stockholm, s 5  
106 Scientific management, även benämnt Taylorism är en managementteori som bygger på specificerade arbets-
processer i syfte att förbättra produktiviteten. Teorin utvecklades under slutet på 1800-talet inom den amerikans-
ka industrin. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_management 
107 Cedergren (2007) Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, s 5 f 
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Efter inbördeskriget följde en period av isolationism och små krig och först i samband med 
första världskriget deltog USA med större förband i en konventionell konflikt. Under mellan-
krigstiden präglades utvecklingen av rivalitet mellan försvarsgrenar samt politik. Det fanns ett 
politiskt intresse för att genomföra gemensamma operationer och man fastställde lednings-
principer för gemensamma operationer: cooperation (samarbete) samt unity of command (en-
hetsbefäl). Politiker intresserade sig också för luftstridskrafternas organisation och 1926 blev 
US Army Air Corps en del av armén. Under 1930-talet avstannade utvecklingen avseende 
gemensamma operationer och man gick in i andra världskriget med både begränsad förmåga 
och vilja till att genomföra gemensamma operationer.108 
Under andra världskriget karaktäriserades de amerikanska markoperationerna i Västeuropa av 
ett metodiskt uppträdande baserat på bl.a. eldkraft samt försiktighet. En anledning till detta 
var en ovillighet att utsätta soldater för risker, eldkraften blev ett substitut för initiativ.109 Det 
fanns dock undantag från detta i t.ex. Italien. 
 
Den stora förändringen i USA avseende operationskonstens utveckling kom först efter Viet-
namkriget. Man hade där försökt låta eldkraften fälla avgörandet trots motståndarens irregul-
jära krigföring. Man tillämpade system- och operationsanalys och ville mäta framgångar ge-
nom att t.ex. räkna stupade motståndare.110  
Efter Vietnam påbörjades en omfattande reformation som kom att pågå långt in på 1980-talet. 
En av de viktigaste reformerna blev inrättandet av Training and Doctrine Command (TRA-
DOC) 1973. TRADOC studerade bl.a. hur mark- och flygstyrkor skulle kombineras vilket 
ledde fram till ett koncept för att koncentrera eldkraft mot markmål.111  
1976 kom doktrinen FM 100-5 Operations även känd som Active Defense. I den omsattes 
strategin Flexible response till ett sätt att nå framgång i strid genom defensiv taktik. Den kon-
ventionella strategiska underlägsenheten kompenserades med taktiska segrar baserade på eld-
kraft.112 Active Defense utmärktes av systemanalytiska och matematiska termer samt spelteori 
för att beskriva det moderna slagfältet.113 Doktrinen möttes av hård kritik från den s.k. Mane-
uver Warfare School, innefattande bl.a. William S Lind, och John Boyd.114 Debatten kring 
doktrinen stimulerade dock diskussionen kring operationskonst och operativa krigföring.115 
Inom västvärlden hade operationskonst under lång tid varit eftersatt men kom att få en ökad 
betydelse bl.a. som ett alternativ till kärnvapenanvändande.116 
 
1982 kom en ny FM 100-5: AirLand Battle, denna doktrin stod för ett operativt koncept och 
inte bara för taktiskt genomförande.117 AirLand Battle bör enligt Rekkedal betraktas som in-
troduktionen till amerikansk operationskonst. En konst som delvis utgick från Clausewitz men 
också inspirerades av sovjetiskt tänkande.118 I Sovjetunionen utvecklades redan på 1920-talet 

                                                 
108 Allard, Kenneth (1996) Command, control, and the Common Defense. National Defense University, Wash-
ington, s 97 f 
109 Cedergren (2007) Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, s 15 
110 Ibid. s 22 
111 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 166 ff 
112 Ibid. s 176 
113 Allard (1996) Command, control, and the Common Defense, s 176 f 
114 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 58 
115 Ibid. s 178 
116 Ibid. s 22 f 
117 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 180 
118 Ibid. s 54 
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teorier kring operationskonst och en idé som fick genomslag i USA var deep battle119 och 
deep operations.120 Under utvecklingen av AirLand Battle så tog man också intryck av erfa-
renheter från tyska operationer under andra världskriget men även från Israel. De tyska influ-
enserna i form av doktrinen Truppenführung samt t.ex. intervjuer med generalen Hermann 
Balck har lämnat tydliga avtryck i den amerikanska krigföringen. Amerikanerna har dock haft 
vissa problem med att tillämpa den tyska ledningsfilosofin i form av uppdragstaktik.121 
När AirLand Battle uppdaterades 1986 så hade pansarförbanden kompletterats med andra 
former av eldkraft. Nu hade även armén större fokus på eldkraft än tidigare, US Air Force har 
dock hela tiden framhållit eldkraftens betydelse.122  
Under Gulfkriget 1991 tillämpade AirLand Battle i praktiken med inslag av operationer över 
hela djupet av flyg och kryssningsrobotar. Luftoperationerna baserades på John Wardens tan-
kar om att slå mot strategiska mål. Markoffensiven var baserad på ett frontalt anfall med de 
tunga förbanden på linje och med en hög grad av samordning. Framgången för markoperatio-
nen byggde dels på svagt irakiskt motstånd men också på en kraftsamling av eldkraft.123 
 
Vilken påverkan har då den historiska utvecklingen haft på operationskonsten? 
Med utgångspunkt i Jomini, scientific management och en syn på planering och ledning häm-
tad från sovjetisk operationskonst har USA skapat en metodisk operationskonst byggd på eld-
kraft över hela ytan, mätbarhet samt försiktighet. 
Man har haft rivaliserande försvarsgrenar vilket tvingat fram former för att genomföra ge-
mensamma operationer. 

4.3.2 Hur hanterades stora styrkor, tidsdimensioner och rumsförhållanden?   
Under andra världskriget reformerades den amerikanska ledningsstrukturen och unity of 
command infördes som grundprincip. Inom varje krigsskådeplats (theatre) skulle en chef av-
delas som opartiskt skulle hantera förmågor och behov hos mark- resp. luftstridskrafterna.  
Man skapade också separata kommandon för mark- resp. luftstridskrafter. Det fanns fortfa-
rande en stark försvarsgrensrivalitet och dessa component commands var knutna till sina resp. 
försvarsgrenar förutom avseende operativ kontroll.124 Operationer inom en krigsskådeplats 
var i praktiken detsamma som militärstrategi och enligt Rekkedal var detta den anglosaxiska 
synen under mellankrigstiden.125 Synsättet lever kvar i dagens amerikanska ledningsstruktur 
där de s.k. Combatant Commanders (t.ex. COMCENTCOM) är direkt underställda presiden-
ten och försvarsministern.126 
 
I AirLand Battle från 1982 presenterades behovet av rörlighet och motanfall för att kunna 
övergå till en egen offensiv. Doktrinen framhöll både eldkraft och rörlighet och att det opera-
tiva konceptet vilade på initiativ, djup, snabbhet och synkronisering. Detta koncept levde kvar 
och förnyades 1986. Betoningen av initiativ och snabbhet var ett sätt att betona en mer ag-
gressiv krigaranda i armén men också en följd av den tekniska utvecklingen av stridsfordon. 
Djup och synkronisering innebar att man förtydligade behovet av operationskonst eftersom 
                                                 
119 Konceptet baserades på allsidigt sammansatta förband innehållande kombinerade vapen understött av flyg. 
Dessa förband skulle genomföra samtidiga anfall in på fiendens djup för att nå chockverkan Rekkedal, Nils Ma-
rius. (2004) Modern krigskonst. Militärmakt i förändring, Försvarshögskolan, Stockholm, s 105 
120 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 47 f 
121 Baudin, Arne (2008) Preussisk- Tysk krigskonst, s 40 f 
122 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 192 f 
123 Cedergren (2007) Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, s 25 
124 Allard (1996) Command, control, and the Common Defense, s 102 ff 
125 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 45 
126 Director for Operational Plans and Joint Force Development (2007)  Joint Publication 1, Doctrine for the 
Armed Forces of the United States Joint Chiefs of Staff, s II-5 
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detta innefattade högre förbandsnivåer. Det gav också en ny betydelse för samordning mellan 
luft- och markstridskrafter.127  Före 1986 präglades dock amerikanska doktriner av en strävan 
att vinna striden på marken genom operativ koordinering mellan försvarsgrenarna. Det fanns 
ingen ledningsnivå med ansvar för gemensamma operationer och det saknades dokument som 
beskrev hur US Army och US Air Force skulle agera gemensamt.128  
1993 kom FM 100-5 AirLand Operations där en ökad vikt lades vid joint operations jämfört 
med tidigare. Man angav fem grundbegrepp som armén skall följa för att lyckas på slagfältet: 
initiativ, rörlighet, djup, mångsidighet och synkronisering. Dessa begrepp anses i USA histo-
riskt sett ha kännetecknat framgångsrika militära operationer.129 
 
I doktrinen för gemensamma operationer från 2001 beskrivs att operativa befälhavare tilläm-
par olika åtgärder för att samordna rörelse och eldunderstöd i syfte att underlätta gemensam-
ma operationer. Dessa åtgärder omfattar t.ex. förbandsgränser, samordningslinjer, mål, sam-
ordning i höjd, luftförsvarsområden samt minfält.130 
Hanterandet av stora styrkor, rumsförhållanden och tidsdimensioner är inte alltid det som ut-
märker amerikansk operationskonst. Man lägger även stor vikt vid eldkraft inom den operati-
va krigföringen vilket bl.a. visar sig i målbekämpning eller targeting.131 
I JP 3-60 Joint Doctrine for Targeting från 2002 beskrivs targeting på följande sätt: 
 

Syftet med targeting är att skapa en logisk följd i utvecklingen av krigföringslösningar för att nå 
den operative befälhavarens målsättningar. Effektiv targeting utmärks av förmågan att genere-
ra den effekt som behövs för att förverkliga befälhavarens målsättningar. 
Att identifiera Centers of Gravity och avgörande punkter är nödvändigt för att nå befälhavarens 
mål och syften genom att använda gemensamma styrkor. Dessa styrkor behöver förmåga att be-
kämpa Centers of Gravity inom hela operationsområdet.132 

 
Hur hanteras då stora styrkor, tidsdimensioner och rumsförhållanden?   
Försvarsgrensrivalitet har lett till principen om enhetsbefäl (unity of command) och konceptet 
med en Joint Forces Commander som är både militärstrategisk och operativ befälhavare på en 
krigsskådeplats med försvarsgrensvisa Component Commands därunder. 
Att synkronisera eld och rörelse ses som en framgångsfaktor för gemensamma operationer 
tillsammans med initiativ, rörlighet, djup och mångsidighet. 
Den operativa krigföringen lägger stor vikt vid eldkraft bl.a. i form av targeting som är ett sätt 
att med eldkraft direkt påverka motståndarens Center of Gravity. 

4.3.3 Vilken var den principiella synen på samordning mellan mark- och luftstridskrafter?  
I USA diskuterade man efter första världskriget luftmaktens betydelse. Erfarenheter visade på 
behovet av flygstridskrafter men man var oense om hur dessa skulle organiseras och använ-
das. Armén och Flottan utvecklade båda egna luftstridskrafter samtidigt som en het debatt 
fördes om ett självständigt flygvapen. Förespråkarna för ett självständigt flygvapen hade in-
fluerats av Giulio Douhets idéer om insatser med bombflyg mot motståndarens krigförings-
förmåga. Istället för taktiskt understöd skulle man anfalla de vitala delarna av motståndarens 
militära och ekonomiska makt. Debatten kom att påverka försvarsgrenarnas samverkan. Där 
                                                 
127 Allard (1996) Command, control, and the Common Defense. s 179 f 
128 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 165 
129 Rekkedal  (2004) Modern krigskonst, s 134 
130 Director for Operations (2001) Joint Publication 3-0, Doctrine for Joint Operations, Joint Chiefs of Staff, s 
III-41.  
131Cedergren (2007) Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, s 34  
132 US AirForce (2002) Joint Publication 3-60, Joint Doctrine for Targeting , Joint Chiefs of Staff, s V. Förf. 
övers. 
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tidigare samarbete varit grunden för samverkan mellan armén och flottan så blev man tvungen 
att övergå till enhetsbefäl som princip för att genomföra operationer där alla stridskrafter del-
tog.133 
Under mellankrigstiden fortsatte arméns flygvapen att utveckla långdistansbombning istället 
för direkt markunderstöd, s.k. close air support.134 
Vid striderna i Nordafrika 1943 understöddes markförbanden med luftförsvar och direkt 
markunderstöd. Flygstridskrafterna användes inte som ett separat vapen utan spreds ut bland 
arméförbanden vilket gav dålig effekt.135 För att förbättra situationen skapades en Air Compo-
nent som centraliserade det strategiska och taktiska flyget under ett befäl. Centraliseringen 
ansågs leda till ökad flexibilitet och man kunde fokusera på att bomba underhållslinjer och att 
skapa luftöverlägsenhet innan man övergick till direkt markunderstöd. Detta blev från 1943 en 
grundprincip för användandet av luftmakt.136 I en studie av amerikanska flyginsatser under 
senare delen av andra världskriget påstås att man var så påverkad av Douhets idéer att man 
inte ville avdela resurser till understöd av markstridskrafter eller till luftförsvar.137  
 
Det amerikanska flygvapnet drog efter andra världskriget slutsatsen att det strategiska använ-
dandet av luftmakt var viktigare än det taktiska. Detta var motsägelsefullt då det var det fram-
gångsrika taktiska användandet som gjorde flygvapnen runt om i världen efterfrågade.138   
Flygvapnets fokus på strategiska uppgifter levde kvar under hela kalla kriget och visade sig 
även i Vietnam. När AirLand Battle kom 1982 så var US Air Force negativt inställda då de 
inte såg det som sin huvuduppgift att understödja armén. Man ville se luftmakt ur ett krigs-
skådeplatsperspektiv där flygstridskrafterna skulle kraftsamlas till att uppnå luftöverlägsenhet. 
Luftmakten skulle styras centralt och arméns önskan om att ge kårchefer möjlighet att själva 
besluta om insats för att understödja sina förband ansågs som resursslöseri. Här möttes armé-
doktrinen och flygvapnets tankar om centraliserad kontroll och decentraliserat genomförande 
och resultatet blev en konflikt.139  US Air Force var skeptiska till alla förslag till krigförings-
koncept som tvingade på dem en understödjande roll. Först när en reviderad version av dokt-
rinen publicerats 1986 och man insåg att AirLand Battle hade ett brett politiskt och militärt 
stöd antog US Air Force de nya tankarna.140 
 
I den amerikanska doktrinen för gemensamma operationer från 2001 framhålls att användan-
det av luftmakt (airpower) är av speciellt intresse för den operative befälhavaren eftersom 
luftmakt har så många olika förmågor och kan användas inom hela krigsskådeplatsen. 
Framförallt är det fördelningen av resurser som är av vikt och detta kan anges i hur många 
procent av tillgängliga resurser som skall avdelas för t.ex. strategiska anfall, luftstrid, spaning 
eller direkt understöd.141 En specifik samordning avseende luftstridskrafter görs med koppling 
till targeting-processen. För att fördela resurser enligt de prioriteringar som görs inom targe-
ting så upprättas en Air Tasking Order (ATO). ATO-processen beskrivs i den amerikanska 

                                                 
133 Allard (1996) Command, control, and the Common Defense, s 89 ff 
134 Ibid. s 95 
135 En anledning till denna struktur var att man ville efterlikna tyskarna. Det intressanta är dock att det tyska 
flygvapnet aldrig underställdes armébefälhavare utan att det endast understödde. Se bl.a.  Hayward, Joel (1999), 
“A case study in early Joint Warfare: An analysis of the Wehrmacht´s Crimean Campaign of 1942”. i The Jour-
nal of Strategic Studies, Vol. 22, Frank Cass, London. 
136 Allard (1996) Command, control, and the Common Defense. s 108 
137 Smith, Perry M (1970) The Air Force plans for peace, 1943-1945, Johns Hopkins Univ Press, Baltimore, s 36 
enligt Allard (1996) Command, control, and the Common Defense. s 93 
138 Allard (1996) Command, control, and the Common Defense. s 173 
139 Ibid. s 183 f 
140 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 189 f 
141 Director for Operations (2001) Joint Publication 3-0, Doctrine for Joint Operations, s III-29 
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doktrinen för targeting som en systematisk process där tillgängliga förmågor passas ihop med 
mål (targets) för att nå operativa målsättningar.142 Robert Leonhard menar att ATO är ett ef-
fektivt sätt att producera luftunderstöd till en gemensam operation men bara så länge som 
operationen följer samma tidscykel som ATO. Om ATO planeras i 48-timmars intervall och 
operationens frekvens har ett kortare intervall så kommer ATO-systemet inte längre att funge-
ra.143 
 
Vilken var då den principiella synen på samordning mellan mark- och luftstridskrafter?  
Samordningen mellan mark- och luftstridskrafter i USA präglas av den historiska utveckling-
en. Flygvapnet är fokuserat på att nå strategiska målsättningar och strävan efter luftherravälde 
kommer alltid före understöd av markstridskrafterna. Samordning sker genom en omfattande 
synkronisering som genomförs centraliserat av den operativa ledningsnivån. Denna synkroni-
sering bygger på att operationen följer flygstridskrafternas tidscykel. Flygresurserna har en 
särställning inom en krigsskådeplats och skall användas i ett krigsskådeplatsperspektiv kraft-
samlat till mål som leder till luftöverlägsenhet.  

4.3.4 Hur hanterades osäkerheter? 
Den amerikanska armédoktrinen från 1941 nämner inte fienden förutom som en faktor som 
kan påverka den egna verksamheten.144 
1953 studerade f.d. tyska officerare under ledning av den tidigare generalstabschefen Franz 
Halder en ny version av armédoktrinen FM 100-5. Efteråt kritiserade man den amerikanska 
strävan efter att förutse varje situation i förväg samt att man underskattade vikten av över-
raskning och improvisation.145 Detta tyder på att man normalt sett inte utgick från att man 
skulle kunna verka i oordning och kaos. Något liknande upplevde också John Boyd, mannen 
bakom den s.k. ”OODA-loopen”. Boyd ansåg att endast en decentraliserad organisation kunde 
uppnå snabb beslutsfattning och att man måste acceptera och leva med oordning och kaos. 
Boyd och andra förespråkare för manöverkrigföringen ville tillämpa uppdragstaktik för att 
bättre hantera oordningen vilket det inte fanns någon tradition av i US Army.146 
 
I den moderna amerikanska doktrinutvecklingen har det funnits en tilltro till operationsanalys 
och modellarbeten och man har strävat efter att kunna förutsäga hur slag och krig skulle slu-
ta.147 I det amerikanska försvaret finns också en benägenhet att försöka kontrollera de under-
ställda. Detta yttrar sig även som försök att skingra den s.k. krigets dimma med hjälp av tek-
nologi. Kontrollbehovet har även en koppling till den amerikanska tillämpningen av scientific 
management där det finns en strävan efter att mäta framgångar för att kunna följa upp och 
utvärdera operationer.148 
 
Ett nutida exempel på hur man hanterar osäkerhet kan hämtas från operationerna i Afghani-
stan 2001-2002. Man inledde med en ledningsstruktur anpassad för decentraliserad besluts-
fattning. Ledande stab var då den s.k. CJTF Mountain baserad på en divisionsstab. När en 
kårstab, CJTF-180 , tog över ledningen så valde man att centralisera beslutsfattandet och öka-
de arbetet för att skapa säkert beslutsunderlag. Resultatet blev en stor ineffektiv stab som inte 
kunde hantera den information som krävdes för den valda ledningsmetoden samt förband på 

                                                 
142US Air Force (2002)  Joint Publication 3-60, Joint Doctrine for Targeting,  s C-7 
143 Leonhard, (1994) Fighting by minutes. s 74 
144 van Creveld, Martin (1982), Fighting Power, Greenwood Press, Westport Connecticut, s 33 
145 Ibid. s 39 f 
146 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 55 
147 Ibid. s 164 f 
148 Cedergren (2007) Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, s 34 
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slagfältet utan mandat att agera. Flera av CJTF-180:s operationer baserades på underrättelser 
som var inaktuella när operationerna väl genomfördes.149 
 
Det amerikanska sättet att hantera osäkerheter baseras på att osäkerheter inte är en väsentlig 
del av kriget. Istället försöker man att hantera information så att inga osäkerheter uppstår och 
försöker förutse utgången av slag och krig i förväg. Man vill också kunna mäta framgångar 
för att på det viset bättre följa upp pågående operationer. 
Man försöker tillämpa uppdragstaktik men har ett problem då man inte har någon tradition 
eller kultur avseende uppdragstaktik. 

4.3.5 Vilken var synen på stabsarbete och planering avseende komplexitet och tidsåtgång? 
Försvarsministern Eliahu Root reformerade i början på 1900-talet den amerikanska armén 
med inspiration från den amerikanska industrin. Därifrån hämtades grundstenarna för refor-
men som innefattade tydlig ansvarsskyldighet (accountability) och tydliga bemyndiganden i 
syfte att uppnå effektivitet. Tydlig ansvarsskyldighet ansågs leda till en effektiv politisk kon-
troll av försvaret. Resultatet blev en struktur baserat på funktion med en klar befälskedja upp-
ifrån och ner.150 Denna syn har fortsatt att prägla den amerikanska försvarsmakten även efter 
andra världskriget.151   
Martin van Creveld menar att den amerikanska synen på krig under andra världskriget var 
fokuserad på management, detta visade sig bl.a. genom en ökad vikt vid doktrin, planering 
och uppföljning. Detta berodde framförallt på att den amerikanska armén förlitade sig på nu-
merär och materiell överlägsenhet och att fokus låg mer på organisation och logistik jämfört 
med tyskarna. van Creveld visar också på att den amerikanska grundläggande synen på krig-
föring är baserad på s.k. scientific management.152 Han menar också att tillämpningen av sci-
entific management i den amerikanska armén kan vara en anledning till att amerikanska offi-
cerare aldrig utvecklade något som liknade uppdragstaktik.153 
 
Anders Cedergren har beskrivit den amerikanska krigsmakten på följande sätt: 
 

Den amerikanska krigsmakten är ofta inåtvänd, koncentrerad på procedurer och regler istället 
för att vara målinriktad. 154 
 

Ett exempel där detta passar in är den tidigare nämnda targeting-processen som är proce-
durbunden och knuten till andra processer, t.ex. Air Tasking Order-processen. 
Processen styrs av en s.k. Joint Targeting Coordination Board (JTCB) som planerar för 
vad som kommer att ske om två till tre dygn.155 
 
Den amerikanska synen på stabsarbete och planering tar sin utgångspunkt i att krigföring är 
en form av management och man lägger stor vikt vid planering och uppföljning. Denna syn i 
kombination med hur man ser på osäkerheter samt strävan efter den maskinella effektiviteten 
från Taylorismen lägger grunden till att planeringsprocesser samt stabsarbetsprocedurer får 
stor betydelse. Man planerar i detalj för vad som skall ske ett antal dygn fram i en operation.  
                                                 
149 Rothstein, Hy S (2006) Afghanistan & The troubled future of unconventional warfare. Naval Institute Press, 
Annapolis, s 108 ff 
150 Hammond, Paul Y (1961) Organizing for defense, The American Military Establishment in the Twentieth 
Century, Princeton University Press, Princeton, s 23 
151 Hammond (1961) Organizing for defense, s 206 
152 van Creveld (1982) Fighting Power, s 33 
153 Ibid. s 37 f 
154 Cedergren (2007) Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill till Bagdad, s 34 
155US Air Force (2002) Joint Publication 3-60, Joint Doctrine for Targeting, s III-11 
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Man är noga med att följa regler eftersom ansvarskyldighet och bemyndiganden är viktigt. 

4.3.6 Hur tillämpades tyngdpunktsbegreppet? 
Efter att AirLand Battle publicerades 1982 har Clausewitz tankar och begrepp införts i det 
amerikanska operativa tänkandet. Ett av de viktigaste begreppen har varit tyngdpunkt eller 
Center of Gravity, begreppets innebörd har dock hela tiden varit omdiskuterat trots att alla 
försvarsgrenar använder det.156 
I den amerikanska doktrinen för gemensamma operationer beskrivs Center of Gravity på föl-
jande sätt: 
 

COG är grunden för förmåga- vad Clausewitz kallade ”centrumet för all kraft och rörelse som 
allt vilar på…punkten som all vår energi skall riktas mot.” Det är från de egenskaperna, för-
mågorna och kraftkällorna som en militär styrka hämtar sin handlingsfrihet, styrka och vilja till 
kamp. […]COG kan också finnas på den operativa nivån. 157 
 

Det centrala i operationskonsten anges vara att samla effekter mot motståndarens kraftkäl-
lor i syfte att förstöra eller neutralisera dem. Doktrinen menar att i teorin så innebär förstö-
randet av motståndarens Center of Gravity den snabbaste vägen till seger.158 
 
Man använder också begreppet Decisive Points (avgörande punkter) kopplat till Center of 
Gravity. Dessa är inte Centers of Gravity men ses som nyckeln till att nå skyddade Centers of 
Gravity. De viktigaste punkterna utses till målsättningar och styrkor avdelas för att kontrolle-
ra, förstöra eller neutralisera dem för att påverka Center of Gravity.159 Gemensamma opera-
tioner kan också riktas direkt mot motståndarens Center of Gravity antingen för att nå ett av-
görande direkt eller för att föra in offensiven på motståndarens djup vilket t.ex. kan leda till 
paralysering.160 Förutsättningen för att principen skall fungera är att man korrekt definierar 
motståndarens och sitt eget Center of Gravity, därefter måste man även kunna analysera vilka 
kritiska styrkor och svagheter som bygger upp en Center of Gravity. Rekkedal framhåller 
också att Center of Gravity ofta sammanblandas med målsättningar, avgörande punkter samt 
kritiska sårbarheter.161 
 
I den amerikanska operationskonsten är Center of Gravity något centralt. Att identifiera och 
slå ut motståndarens tyngdpunkt genom avgörande punkter är den drivande faktorn i opera-
tionskonsten. Centers of Gravity finns i huvudsak på den strategiska men även på den operati-
va nivån. 

4.3.7 Sammanfattning av amerikansk operationskonst162 
Den historiska utvecklingen har påverkat den amerikanska operationskonsten till att bli meto-
disk och byggd på eldkraft över hela ytan, frontalanfall, mätbarhet samt försiktighet. 
Man har utvecklat tvingande former för att genomföra gemensamma operationer. 
 

                                                 
156 Lovelace, Douglas C enligt Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 193 
157 Director for Operations (2001) Joint Publication 3-0, Doctrine for Joint Operations, s III-22. Förf. overs.  
158 Director for Operations (2001) Joint Publication 3-0, Doctrine for Joint Operations, s III-22 
159 Ibid. s III-23 
160 Ibid. s IV-6 
161 Rekkedal (2004) Modern krigskonst. s 403 f 
162 En intressant jämförelse är att studera likheter mellan den amerikanska operationskonsten och den franska 
operationskonsten som utövades 1940. Se t.ex. Doughty, Robert A (1990), The Breaking Point. Sedan and the 
Fall of France, 1940. Archon Books, Hamden. 
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Man hanterar de stora styrkorna, tidsdimensionerna och rumsförhållandena genom att tillämpa 
ledningsprincipen med enhetsbefäl (unity of command) med en Joint Forces Commander som 
militärstrategisk och operativ befälhavare på en krigsskådeplats med underställda försvars-
grensvisa component commands. 
Man använder också en omfattande synkronisering av eld och rörelse som grund för gemen-
samma operationer tillsammans med principerna initiativ, rörlighet, djup och mångsidighet. 
Eldkraft bl.a. i form av targeting används för att påverka motståndarens Center of Gravity. 
 
Den principiella synen på samordning mellan mark- och luftstridskrafter bygger på att flyg-
stridskrafterna har en särställning inom en krigsskådeplats och fokuserar på strategiska mål-
sättningar och att uppnå luftherravälde. Samordning av luft- och markstridskrafter sker genom 
en synkronisering som bygger på att operationen följer flygstridskrafternas tidscykel. 
 
Man vill hantera information så att inga osäkerheter uppstår och försöker förutse utgången av 
slag och krig. Man vill också mäta framgångar för att följa upp pågående operationer. 
Man försöker tillämpa uppdragstaktik. 
 
Synen på stabsarbete och planering präglas av att man lägger stor vikt vid just planering samt 
uppföljning och regler. Planeringsprocesser samt stabsarbetsprocedurer har stor betydelse.  
Man planerar i detalj för vad som skall ske ett antal dygn fram i en operation.  
 
I amerikansk operationskonst är tyngdpunktsbegreppet, Center of Gravity, centralt. Att identi-
fiera och slå ut motståndarens tyngdpunkt genom avgörande punkter är den drivande faktorn i 
operationskonsten. Tyngdpunkter används inte inom taktiken. 

4.4 Analys av påverkan från operationskonsten på taktiken 
Analysen har genomförts med stöd av variabeltänkandet och jag har använt en matris där slut-
satserna från operationskonsten varit variabler och slutsatserna från taktiken varit analysenhe-
ter. Hela analysen presenteras i Bilaga 1 till uppsatsen och här presenteras endast slutsatserna 
avseende påverkan. 

4.4.1 Den tyska operationskonstens påverkan på taktiken 
Operationskonsten såväl som taktiken i den tyska krigföringen präglades av att kunna verka 
på slagfältet med all dess osäkerhet och friktioner. 163 Cheferna kunde fatta beslut på osäkert 
underlag och var inte styrda i detalj av planer. Även det tyska användandet av tyngdpunktsbe-
greppet byggde på att man inte måste veta allt om motståndaren utan på vad man själv ville 
uppnå.  
 
Operationskonsten skapade handlingsfrihet för taktiken genom att tillåta ett självständigt age-
rande och genom uppdragstaktik. Att inte ge detaljerade order för hela operationen utan 
komplettera efterhand visade på en förståelse för att saker och ting inte alltid blev som man 
tänkt sig. Det fanns utrymme för förbandschefer att inte alltid agera rationellt. 
 
Den tyska operationskonsten harmoniserade med taktiken och man lät förbandschefer fatta 
beslut. Ledningsfilosofin byggde på en decentralisering av beslutsfattning och samordning så 
att beslut kunde fattas av den nivå som hade bäst underlag. Även enkelhet i planeringen gyn-
nade ett självständigt agerande. 

                                                 
163 Se även Samuels, Martin (1995) Command or control? Command, training and tactics in the British and 
German Armies 1888-1918, Frank Cass, London, s 283 
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Kraftsamling för att nå avgörandet innebar begränsningar i form av en ökad samordning. 
 
Den decentraliserade beslutsfattningen, de enkla planerna samt den positiva synen på initiativ 
på lägre nivåer gynnade förbandschefens möjligheter att själv välja frekvens. 
Decentraliseringen gav även möjligheter till samordning med t.ex. flygvapnet inom förbands-
chefens frekvens. Kraftsamlingen för att nå avgörande kunde dock innebära en ökad samord-
ning och begränsad möjlighet att välja frekvens. 
 
Ledningsfilosofin förutsatte att även resurser delegerades tillsammans med uppgifter och den 
förbandschef som var tyngdpunkt hade de resurser som behövdes. Man använde principen om 
kombinerade vapen långt ner i organisationen och skapade tillfälliga stridsgrupper där man 
samlade de resurser som en förbandschef behövde. Flygunderstöd underställdes inte för-
bandschefen men denne hade möjlighet att direkt samordna insatserna genom samverkan. 
 
Utifrån ovanstående slutsatser så har jag identifierat tre områden där operationskonsten på-
verkar taktiken: 
Operationskonsten och taktiken byggde på att man kunde agera i osäkra situationer och utan 
att känna till allt om motståndaren. Operationskonsten skapade då handlingsfrihet för taktiken 
genom uppdragstaktik och genom att tillåta ett självständigt agerande.  
Man hade utvecklat en ledningsfilosofi baserad på decentraliserad beslutsfattning och sam-
ordning samt en positiv syn på initiativ från underställda chefer så att beslut kunde fattas av 
den nivå som hade bäst underlag vid rätt tidpunkt.  
 
Operationskonsten och ledningsfilosofin förutsatte att även resurser delegerades tillsammans 
med uppgifter och den förbandschef som var tyngdpunkt hade de resurser i form av kombine-
rade vapen som behövdes för att lösa uppgiften. Förbandschefen kunde även samverka direkt 
med understödjande flygresurser. 
 
 Schwerpunkt-tanken med en utpräglad kraftsamling för att nå avgörande kunde innebära en 
ökad samordning och därmed begränsningar för taktiken. 

4.4.2 Den amerikanska operationskonstens påverkan på taktiken 
Taktiken påverkas genom att man inte anpassar sig till osäkerheter och friktioner, man försö-
ker planera bort detta genom synkronisering och metodiska genomföranden. 
Genom att man fokuserar på att slå mot motståndarens Center of Gravity påverkas taktiken, 
dels genom att Center of Gravity kan var svårt att identifiera pga. osäkerhet men också genom 
den operativa krigföringens användande av eldkraft i form av targeting. 
 
Operationskonstens strävan efter att förutse vad som skall ske samt detaljerade planering och 
synkronisering påverkar taktiken genom att begränsa förbandschefers handlingsfrihet. En för-
bandschef har inte utrymme att agera irrationellt. Ett tillämpande av uppdragstaktik skulle 
kunna skapa handlingsfrihet. 
 
Strävan efter visshet kan också innebära begränsningar om man inte vågar delegera besluts-
fattning. Även synkronisering och försiktighet begränsar förbandschefen men det kan uppvä-
gas av principen om initiativ. 
Formen för hur en gemensam operation genomförs har betydelse: om bekämpandet av mot-
ståndarens Center of Gravity kommer i första hand så kan detta påverka förbandschefer ge-
nom att de begränsas till förmån för insatser på djupet.  
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Förbandschefer påverkas av ett metodiskt genomförande av den gemensamma operationen. 
Dessa påverkas också om den högre nivån leder ”slaget” mot motståndarens Center of Gravity 
och synkroniserar alla insatser till sin egen frekvens. Markoperationer påverkas av att flyg-
stridskrafterna styr den operativa krigföringens frekvens bl.a. genom detaljerad planering lång 
tid i förväg. 
Genom att tillämpa uppdragstaktik skulle situationen för förbandschefen kunna förbättras. 
 
Principen med unity of command och component commands innebär att det bara är Joint For-
ces Commander som har tillgång till alla resurser. Om man då har identifierat ett strategiskt 
Center of Gravity med tillhörande Decisive Points så kan det innebära att JFC själv beslutar 
om insatser med t.ex. flygresurser. Förbandschefers tillgång till flygunderstöd blir också av-
hängigt av hur långt in i operationen man nått. 
 
Utifrån ovanstående slutsatser så har jag identifierat tre generella områden där den ameri-
kanska operationskonsten påverkar taktiken: 
Operationskonsten är inte anpassad till osäkerheter och friktioner utan istället försöker man 
planera bort detta genom planering, centralisering, synkronisering och metodiska genomfö-
randen vilket begränsar handlingsfriheten för taktiken. 
 
Operationskonsten strävar efter att bekämpa motståndarens Center of Gravity. Resurserna för 
att göra detta samlas hos den chef som utövar operationskonst (Joint Forces Commander). 
När JFC då leder denna bekämpning genom t.ex. targeting-processen, fördelning av flygre-
surser samt synkronisering så kan det påverka taktiken genom bristande resurser samt be-
gränsningar genom en ökad samordning till tid och rum. 
 
Operationskonsten kan dock genom principen om initiativ och tillämpning av uppdragstaktik 
återge handlingsfriheten till taktiken. 

4.5 Slutsatser 
En fortsatt analys av resultatet visar att det finns både likheter och olikheter mellan vilka om-
råden som påverkas av den tyska och amerikanska operationskonsten. Likheterna ligger i att 
det rör samma påverkansområden: handlingsfrihet och fördelning av resurser medan olikhe-
terna ligger i att påverkan antingen är positiv eller negativ för en förbandschef. 
 
Den tyska operationskonsten skapade handlingsfrihet för taktiken genom bl.a. uppdragstaktik, 
decentraliserad beslutsfattning och att tillåta självständigt agerande. Den amerikanska opera-
tionskonsten begränsade handlingsfriheten genom bl.a. planering, centralisering och synkroni-
sering.  I den tyska operationskonsten kunde även den utpräglade kraftsamlingen och dess 
krav på samordning innebära begränsningar medan försöken att tillämpa uppdragstaktik inom 
den amerikanska operationskonsten kunde motverka begränsningarna avseende handlingsfri-
het.  
I den tyska operationskonsten delegerades både resurser och beslutsfattande medan den ame-
rikanska operationskonsten centraliserar resurserna till den operativa nivån. Denna nivå tar 
också en mer aktiv del i själva genomförandet genom t.ex. targeting-processen. 
 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 1428/7:1 
Mj Stefan Eriksson  Sid 35  
 
5 Fallstudier 

5.1 Inledning 
Denna fallstudie genomförs för att undersöka om påverkansområdena handlingsfrihet samt 
fördelning av resurser återfinns i beskrivningar av förloppen.  För att identifiera påverkansom-
rådet handlingsfrihet i fallstudien så behöver jag någon form av operationella indikatorer. Jag 
väljer att formulera frågeställningar som indikatorer. Dessa frågeställningar utgår från mina 
tidigare dragna slutsatser. För handlingsfrihet blir det följande:  
Var planeringen och genomförandet anpassat till osäkerheter och friktioner? 
Begränsades förbandschefers handlingsfrihet genom detaljerad planering, synkronisering och 
metodiskt genomförande? 
Hade förbandschefer möjlighet att själva bestämma sin egen frekvens under operationen? 
Gav tillämpningen av uppdragstaktik och decentraliserad beslutsfattning förbandschefer 
handlingsfrihet? 
För att identifiera påverkansområdet fördelning av resurser i fallstudien så formulerar jag 
följande frågeställningar:  
Begränsades förbandschefers möjlighet att lösa uppgifter genom att de inte kunde fatta beslut 
eller inte hade tillgång till alla resurser som krävdes för att lösa uppgiften? 
Påverkades förbandschefers möjlighet att lösa sina uppgifter genom att den operative befäl-
havaren och dennes stab använde tid och resurser till att leda bekämpning av det fientliga 
Center of Gravity? 

5.2 Frankrike 1940 ”Fall Gelb”– en översikt 

5.2.1 Allierade styrkor: 
De allierade disponerade våren 1940 ca 3,8 miljoner man i norra och nordöstra Frankrike samt 
i Belgien och Holland.164 Dessa var organiserade i 151 divisioner: 104 franska, 15 brittiska, 
22 belgiska samt 10 nederländska och hade totalt 4204 stridsvagnar. Totalt hade man 4469 
stridsflygplan men endast 1453 var insatsberedda när det tyska anfallet påbörjades. Huvudde-
len av de allierades materiel var kvalitativt överlägset de tyska motsvarigheterna.165  

5.2.2 Tyska styrkor: 
Den tyska armén disponerade ca 3 miljoner man för fälttåget i väster 1940.166 Dessa var orga-
niserade i 135 divisioner varav 10 pansardivisioner utrustade med bl.a. 2439 stridsvagnar. 
Avseende flyg så hade man totalt 3578 stridsflygplan varav 2589 var insatsberedda när anfal-
let på börjades den 10 maj.167 Armén var organiserad i tre armégrupper: A, B och C. A inne-
höll tre arméer samt en pansargrupp, B och C innehöll vardera två arméer.168 

5.2.3 Den tyska planen: 169 
Det militärstrategiska målet var att slå stora delar av den franska armén och dess allierade 
samt att ta basområden för sjö- och flygstridskrafter.170 De operativa målen var att slå de allie-
rade styrkorna norr om floden Somme och att bryta igenom till kanalkusten.171  Planen bygg-

                                                 
164 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 43 
165 Ibid. s 64 f 
166 Ibid. s 42 
167 Ibid. s 65 
168 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of Frances, s 130 f 
169 För en översiktlig kartskiss se bilaga 2 
170 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France, s 5 
171 Ibid. s 9 
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de på att skapa överraskning genom att dölja anfallsförberedelser i Ardennerriktningen och 
istället dra uppmärksamhet till anfallsförberedelserna i norr.172 Tyskarna förlade sin kraftsam-
ling till Armégrupp A som tilldelades 45 divisioner varav sju pansardivisioner.173 Armégrupp 
A skulle framrycka genom Ardennerna och ta övergångar över floden Meuse mellan Dinant 
och Sedan och skapa förutsättningar för ett fortsatt anfall mot Engelska kanalen. Armégrup-
pen avdelade Panzergruppe von Kleist (8 divisioner varav 5 pansardivisioner) under Evald 
von Kleist som Schwerpunkt med huvudanfallsriktning mot Sedan. När pansargruppen tagit 
sig över floden Meuse skulle man därefter fortsätta mot kanalkusten vid Abbéville.174 Tyskar-
na måste nå Kanalkusten vid Sommes mynning så fort som möjligt för att inte de allierade 
förbanden skulle hinna dra ur.175 

5.2.4 Genomförandet i stort: 
Det tyska anfallet påbörjades den 10 maj. I norr anföll Armégrupp B in i Nederländerna un-
derstödda av luftlandsättningar och bombflyg.176 Detta fick de allierade att framrycka in i 
Belgien för att kunna ta upp försvarsställningar vid floderna Dyle och Breda.177 Armégrupp 
A:s förband framryckte genom Ardennerna och kunde den 13 maj anfalla över Meuse vid 
Dinant med de första enheterna. Det tyska huvudanfallet genomfördes vid Sedan av Heinz 
Guderians XIX. Panzerkorps som den 13 maj anföll över floden i ett samordnat anfall under-
stött av flyg. Den 14 maj kunde de första stridsvagnsförbanden framrycka över floden.178 När 
huvuddelen av Guderians kår passerat Meuse under den 14 maj så igångsattes ett anfall ut ur 
brohuvudet efter att man slagit tillbaka ett franskt motanfall.179 Efter fortsatta strider fortsatte 
den tyska framstöten mot kanalkusten. Panzergruppe von Kleist fortsatte från Sedan västerut i 
riktning mot Amiens och Abbéville samtidigt som två andra pansarkårer anföll från Dinant 
och Namur mot Cambrai. Tidigt på morgonen den 20 maj så var målet att nå kanalkusten 
uppnått och de allierade förbanden inneslutna. 180 

5.3 Irak 2003 ”Operation Iraqi Freedom”- en översikt 

5.3.1 Irakiska styrkor: 
2003 bestod den irakiska armén av ca 350000 soldater varav 100000 reservister. Armén var 
utrustad med ca 2400 stridsvagnar, 3700 bepansrade fordon samt 2400 artilleripjäser. Det 
irakiska flygvapnet hade mer än 300 stridsflygplan som kunde bli operativa. Man hade också 
ett luftvärnskommando med över 850 luftvärnsrobotsystem och ca 3000 luftvärnspjäser.  Efter 
1991 byggde ledningsstrukturen samt användandet av markstridskrafter på att bevara regimen 
och den inre säkerheten samt ett statiskt försvar. Flygvapnet och luftvärnet anpassade sig till 
den amerikanska och brittiska verksamheten i norra resp. södra Irak. Det genomfördes ingen 
större övnings- eller utvecklingsverksamhet under tiden mellan 1991-2003 då man också var 
utsatta för ett vapenembargo.181  

                                                 
172 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 100 ff 
173 Ibid.  s 105 f 
174 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France, s 27 
175 Frieser,(2005) Blitzkrieg-Legende, s 88 
176 Shepard, Alan (1990) Blitzkrieg. France 1940, Osprey History, Oxford, s 31 ff 
177 Shepard (1990) Blitzkrieg. France 1940, s 34 f 
178 Frieser,(2005) Blitzkrieg-Legende, s 278 ff samt 215 ff 
179 Ibid.  s 226 f samt 240 f 
180 Ibid. s 341 ff 
181 Cordesman, Anthony H (2003), The Iraq War: strategy, tactics and military lessons. Praeger Publishers, 
Westport, s 476 ff 
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5.3.2 Amerikanska styrkor: 
De amerikanska markstyrkorna bestod av två större förband: V.Corps och I. MEF(Marine 
Expeditionary Force). V. Corps bestod av två divisioner och en brigad och var utrustad med 
ca 270 stridsvagnar och 200 pansarskyttefordon.182 I. MEF utgjordes av en division och en 
förstärkt brigadstridsgrupp ur Marinkåren, en brittisk division samt en flygstyrka ur Marinkå-
ren.183 I norra Irak fanns en luftlandsättningsbrigad och specialförband.184 Koalitionen dispo-
nerade totalt 1801 flygplan varav 786 stridsflygplan.185 

5.3.3 Den amerikanska planen: 186 
De militärstrategiska målen var bl.a. att få ett slut på Saddam Husseins styre; identifiera, iso-
lera och eliminera Iraks massförstörelsevapen; leverera humanitärt bistånd till civilbefolk-
ningen samt säkra Iraks oljeresurser.187 Den amerikanska planen byggde på att mark- och 
luftoffensiven skulle påbörjas samtidigt. Man ville skapa en irakisk systemchock genom att 
från alla arenor slå mot många mål samtidigt.188 Den operativa kraftsamlingen var markoffen-
siven som skulle besegra de irakiska styrkorna samt isolera regimen i Bagdad. Markoffensi-
ven skulle understödjas av flyg och specialförband. Flyget skulle även genomföra en egen 
luftoperation riktad mot operativa mål.189 V. Corps skulle framrycka i öknen väster om Eufrat 
medan I.MEF skulle framrycka genom det tättbefolkade området mellan Eufrat och Tigris. 
Slutligen skulle markförbanden inta utgångslägen nära Bagdad för att därifrån kunna avsluta 
fälttåget.190 Operationen leddes av Central Command (CENTCOM) under Tommy Franks. 
Franks tog personligen fram de Centers of Gravity och operationslinjer som användes.  I sin 
design191 listade Franks sju operationslinjer varav operational fires var en. Därefter så analy-
serade han Saddam Husseins maktbas. Detta blev nio stycken slices (skivor) som han jämför 
med centers of gravity, där leadership är en.192  
Franks markerade sedan vissa skärningspunkter mellan linjer och slices med en stjärna. Dessa 
stjärnor var grunden för hur planen skall byggas upp. Franks ger själv följande exempel:  

the starburst at the intersection of ”Operational Fires” and ”Leadership” meant we would at-
tack leadership targets using bombs and missiles.193 

5.3.4 Genomförandet i stort: 
Markoperationen påbörjades den 20 mars och de första målen var oljefälten vid Rumaylah 
som togs av I.MEF den 21 mars för att förhindra att irakierna förstörde dem. V.Corps fram-
ryckte också in i Irak och hade den 22 mars säkrat övergångar över Eufrat väster om An Nasi-
riyah.194 Man anföll också mot staden As Samawah som försvarades av reguljära och irregul-
jära förband med omfattande strider som följd.195 Luftoperationen hade till del påbörjats redan 
                                                 
182 Murray, Williamsson & Scales, Robert H (2003) The Iraq War, The Belknap Press of Harvard University 
Press, London,  s 62 f 
183 Murray & Scales (2003) The Iraq War, s 64 ff 
184 Ibid. s 64 
185 USCENTAF (2003) Operation Iraqi Freedom. By the numbers. s 6 
www.globalsecurity.org/military/library/report/2003/uscentaf_oif_report_30apr2003.pdf Hämtad 080305 
186 För översiktliga kartskisser se bilaga 3. 
187 Cordesman (2003) The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s 65 f 
188 Murray & Scales (2003) The Iraq War, s 94 
189 Fontenot, Degen & Thon (2005) On Point, s 47 
190 Murray & Scales (2003) The Iraq War, s 94 
191 Se bilaga 3 
192 Franks, Tommy med McConnell, Malcolm (2004) American Soldier, Regan Books, New York, s 339 
193 Ibid. s 340 
194 Gordon, Michael R & Trainer Bernard E (2006) Cobra II. The inside story of the invasion and occupation of 
Iraq. Pantheon Books, New York, s 561 f 
195 Gordon & Trainer (2006) Cobra II, s 227 ff 
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den 19 mars men det stora samordnade flyganfallet igångsattes den 21 mars. Man ville slå ett 
förödande slag mot Irak och hade planerat för att insätta 1565 vapen mot mål i Bagdad under 
de fyra första timmarna av anfallet.196 Därefter fortsatte V.Corps efter att ha omdisponerat 
styrkor norrut via bl.a. An Najaf mot Karbala-passet där man mötte relativt hårt motstånd, 
men genom ett samordnat anfall lyckades man ta det viktiga området.197 Man genomförde 
också en s.k. deep attack med attackhelikoptrar mot delar ur det irakiska Republikanska Gar-
det.198 I.MEF lyckades efter hårda strider i An Nasiriyah framrycka över floden Eufrat och 
vidare mot Tigris. Den brittiska divisionen genomförde en egen operation mot Basra i södra 
Irak.199 Operationen avslutades därefter genom att Bagdad inneslöts och delar av 3rd Infantry 
Division genomförde räder (s.k. Thunder Runs) in i Bagdad vilket ledde till att man kunde 
erövra nyckelområden och stanna kvar och försvara dessa. Motståndet från irreguljära förband 
var fortfarande hårt och framförallt underhållsvägarna in i staden var sårbara .200 

5.4 Undersökning av påverkansområdet Handlingsfrihet  
Var planeringen och genomförandet anpassat till osäkerheter och friktioner? 
 
Frankrike 1940 
Den tyska planeringen utgick från att friktioner skulle inträffa och man försökte identifiera 
och förebygga dessa. Man hade också en iterativ planeringsprocess där man tog hänsyn till 
resultat av krigsspel och nya underrättelser men samtidigt var medvetna om osäkerheter och 
risktagning. Den pressade tidsplanen innebar dock att man var känslig för påverkan. Under 
genomförandet överreagerade man ibland på flankhot och risk för motanfall. 
 
Den ursprungliga planen byggde på von Moltkes idé om att ingen plan överlever den första 
kontakten med fienden.201 Krigsspel användes för att identifiera tänkbara problem under an-
fallet. Bl.a. upptäcktes att armén och flygvapnet använde olika kartor.202 Även framryckning-
en genom Ardennerna spelades igenom för att simulera tänkbara friktioner och identifiera 
hinder.203 Det höga tempot och de hårda tidskraven under anfallet innebar att man blev myck-
et känslig för inverkan av friktioner. T.ex. innebar framryckningen genom Ardennerna att en 
av Guderians divisioner kom fram för sent till Meuse. Väl vid floden kunde anfallet inte på-
börjas då överskeppningsbåtarna inte heller kommit fram.204 
Tidigt i planeringen slog Halder fast att det inte var troligt med ett franskt motanfall mot den 
tyska flanken då ett motanfall stämde med den tyska doktrinen men inte med den samtida 
franska.205 Beslutet att genomföra planen innebar stora risker men Halder menade att man 
måste ta denna risk då den kunde leda till en avgörande seger.206 
Under framryckningen mot kanalkusten genomförde de allierade ett motanfall vid Arras den 
21 maj. Anfallet stoppades men fick återverkningar på de högre tyska staberna. Man blev rädd 
för flankhotet och stoppade den fortsatta framryckningen trots att inget reellt hot fanns. Frie-
ser menar att de äldre generalerna fortfarande inte förstod den rörliga operativa krigföringen. 

                                                 
196 Gordon & Trainer (2006) Cobra II, s 209 f 
197 Murray & Scales (2003) The Iraq War, s 196 ff 
198 Ibid. s 104 ff 
199 Ibid. s 126  
200 Ibid. s 209 ff 
201 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France, s 13 
202 Ibid.  s 41 
203 Ibid. s 33 
204 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 207 
205 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France, s 13 
206 Ibid. s 15 
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På divisionsnivå upplevdes ingen rädsla utan man ville fortsätta som tidigare.207 Stabschefen 
för Panzergruppe von Kleist, Kurt Zeitzler, skrev efter kriget att även högre nivåer måste för-
stå vikten av mod och att man inte får styras av rädsla för flankhot.208 
 
Irak 2003 
Den amerikanska planeringen försökte ta hänsyn till friktioner men under genomförandet 
kunde man inte hantera osäkerheter utan höll fast vid den ursprungliga planeringen. 
 
Planen för markoffensiven anpassades för att minska påverkan av friktioner bl.a. genom att 
det inledande anfallet skulle påbörjas i gryningen och inte i mörker.209 Under anfallet kom 
dock planering och order aldrig ikapp det tempo med vilket de främsta förbanden genomförde 
operationen.210 När de irreguljära enheterna blev ett allt större hot mot förbanden fortsatte 
man inom CFLCC211 att se de reguljära irakiska stridskrafterna som det stora hotet och man 
fokuserade på att bekämpa det Republikanska Gardet. Dock tog man hänsyn till det ökade 
hotet mot t.ex. underhållsvägar och planerade för att stödja markförbanden genom att i huvud-
sak använda flyg mot de irakiska styrkorna.212 
Bristfälliga eller felaktiga underrättelser ökade osäkerheten för de amerikanska förbanden.213 
Även om tillgången till information från t.ex. flygburna sensorer innebar stora fördelar för 
förbanden så begränsades man av bristen på vältränad bearbetningspersonal.214  
För flyginsatserna hade över 900 mål utvalts och analyserats vetenskapligt för att ge en speci-
fik militär effekt.215 Problemet med de föridentifierade målen var att man p.g.a. dåligt funge-
rande utvärdering: battle damage assessment (BDA) inte kunde bekräfta resultaten.216  BDA- 
processen slutade fungera tidigt under kriget bl.a. beroende på den snabba markoffensiven. 217 
Många bedömningar avseende irakiska förluster baserades på grova uppskattningar utifrån 
foton tagna flera dagar efter insatserna.218  
   
Begränsades förbandschefers handlingsfrihet genom detaljerad planering, synkronisering och 
metodiskt genomförande? 
 
Frankrike 1940 
Det finns exempel på hur tyska förbandschefer detaljstyrdes. Trafikregleringen i Ardennerna 
var ett medvetet val men vid andra tillfällen berodde det på rädsla hos den högre nivån. Gene-
rellt så var de tyska förbandscheferna inte begränsade utan kunde fatta egna beslut och själva 
samverka om genomföranden även med flygvapnet.  
 
Armégrupp A begränsade handlingsfriheten för von Kleist genom att detaljstyra framryck-
ningen genom Ardennerna i syfte att minimera trafikproblemen. Även Panzergruppe von Kle-

                                                 
207 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 358 
208 Zeitzler, Kurt (1959) ”Erkentnisse und Erfahrungen der Panzer-Gruppe v. Kleist im West-Feldzug 1940“ s 
367 i Wehrkunde. Organ der Gesellschaft für Wehrkunde e. V. München. 8. Jahrgang 1959 Vorstand der Gesell-
schaft für Wehrkunde e. V, München. 
209 Gordon & Trainer (2006) Cobra II, s 182 
210 Cordesman (2003), The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s 389  
211 Coalition Forces Land Component Command ,ledningen av markförband under CENTCOM 
212 Gordon & Trainer (2006) Cobra II. The inside story of the invasion and occupation of Iraq. s 304 ff 
213 Cordesman (2003) The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s 389 
214 Ibid. s 306 f 
215 Ibid. s 228 
216 Ibid., s 228 
217 Ibid. s 407 
218 Ibid. s 230 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 1428/7:1 
Mj Stefan Eriksson  Sid 40  
 
ist använde detaljstyrning för att kontrollera trafiken.219  Vid flera tillfällen gav Panzergruppe 
von Kleist order till Guderian om hur han skulle använda sina divisioner för att kunna möta ett 
flankhot från söder. Guderian och hans stabschef motsatte sig detta och lyckades övertala 
pansargruppen om att hålla fast vid de uppsatta målen.220  
Under anfallet gav pansargruppen fortlöpande ut nya order. Dessa innehöll i regel en upprep-
ning av chefens syfte samt en fördelning av resurser beroende på läget. På ett liknande sätt 
hanterades nya order på kårnivå. Kårchefens syfte presenterades tillsammans med förändrade 
uppgifter. Förändringarna berodde t.ex. på att läget klarnat avseende fientliga grupperingar 
och var man etablerat brohuvuden.221 Avseende stabsarbete menade Zeitzler att det måste 
styras av de uppdrag förbanden fått och den snabbhet som förbanden rör sig med.222 
Under den 16 maj mötte Guderians högerflygel en division ur grannkåren. Vid det tillfället 
kunde XIX. Panzerkorps och den berörde divisionschefen själva samverka om gränser inför 
det fortsatta anfallet mot kanalen.223 
Luftwaffes erfarenhet var att det snabbaste sättet att nå effekt vid samordning mellan mark- 
och luftstridskrafter var att gruppera mindre grupper av flygplan framskjutet. Dessa kunde 
sedan sättas in efter beslut av en chef för en flygsamverkansgrupp. Vid speciella tillfällen 
kunde man även underställa enstaka grupper för att minimera friktionerna i samarbetet.224 
 
Irak 2003 
Genomförandet av fälttåget präglades av främst detaljerad planering och synkronisering. Man 
höll fast vid den ursprungliga planen och försökte genomföra den metodiskt. Insatser av kom-
binerade vapen och gemensam strid präglades av synkronisering. Sammantaget så innebar 
detta begränsningar för förbandschefer avseende handlingsfrihet. 
 
CFLCC planerade för att decimera det Republikanska Gardet genom attackhelikopter- och 
flyganfall medan V.Corps och I.MEF skulle återhämta. 225 Detta alternativ valdes istället för 
att byta kraftsamling och låta I MEF fortsätta anfallet mot Bagdad vilket skulle ha varit möj-
ligt.226 Den operativa pausen skulle pågå tills styrkeförhållandena förbättrats och 50% av Re-
publikanska Gardet nedkämpats.  Den bristfälliga BDA-processen innebar dock att man inte 
kunde fastställa om detta lyckats. 227  
Under denna paus ville en division fortsätta anfalla och besätta nyckelterräng vid Karbalapas-
set som enligt amerikanska underrättelser var oförsvarat. V.Corps vägrade detta med svaret att 
inget anfall fick börja innan den division ur Republikanska Gardet som fanns närmast hade 
reducerats med 80%.228 
Ett av anfallen med attackhelikoptrar mot det Republikanska Gardet genomfördes på ett me-
todiskt och försiktigt sätt vilket ledde till stora problem. Förbekämpningen innan anfallet 
genomfördes bl.a. med markrobotar en halvtimme innan för att minimera risken för egna för-
luster. Friktioner i samband med drivmedelsersättning mm gjorde så att anfallet sköts upp två 
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timmar. Markrobotarna sköts dock på den planerade tiden och anfallet genomfördes mot en 
förvarnad fiende som gjorde hårt motstånd, flera helikoptrar skadades och en sköts ner.229 
Avseende synkronisering så påverkade samordningen av eld och rörelse förbandsnivån.  Att 
producera och distribuera grafiskt underlag för samordning av indirekt eld och direkt flygun-
derstöd inom en division tog tre timmar eller längre. En orsak till detta var att stabsarbetsryt-
merna inte hängde med i stridstempot.230 Det fanns även problem avseende användandet av 
artilleri för targeting då beslut om insats mot prioriterade mål tog för lång tid.231 
 
Hade förbandschefer möjlighet att själva bestämma sin egen frekvens under operationen? 
 
Frankrike 1940 
Vid flera tillfällen gavs order om att avbryta framryckningen främst för att kunna möta flank-
hotet i söder. Vid dessa tillfällen kunde dock förbanden föra en dialog och stundom ganska 
upprörda diskussioner med de överordnade. I regel så kunde man genom att framföra sakar-
gument ändra dessa haltorder.232 Det höga tempot innebar dock att förbandschefer inte alltid 
hann med i tidsplanen. 
 
När XIX. Panzerkorps tagit sig över Meuse ville Guderian och hans divisionschefer fortsätta 
mot det operativa målet att nå kanalkusten. Trots att detta innebar en risk avseende flankerna 
så fortsatte man anfallet. Panzergruppe von Kleist ville inledningsvis att man skulle vänta in 
infanteriförbanden innan man fortsatte men ändrade sig och godkände det fortsatta anfallet.233 
Även Panzergruppe von Kleists överordnade, 12. Armée, ville att man skulle göra halt och 
säkra brohuvudet. Kårchefen Reinhardt ville istället fortsätta anfallet och man diskuterade 
detta. Innan man rett ut problemet hade 6. Panzerdivision med en regementsstridsgrupp anfal-
lit in på djupet mot Montcornet som låg 55 km från Meuse. Detta anfall fick den franska ope-
rativa planen att falla ihop som ett korthus.234 
Strävan att genomföra anfallet i ett högt tempo innebar begränsningar för förbandschefer ge-
nom att de inte hann samordna sina anfall och få fram understöd. 235 Generellt så innebar dock 
förbandens snabba agerande avsevärda operativa fördelar. 
 
Irak 2003 
Det fanns begränsningar avseende förbandschefers möjlighet att själv bestämma frekvens.  
Detta berodde i huvudsak på procedurstyrningar samt krav på samordning för att kunna 
genomföra den ursprungliga planen. 
 
Som tidigare nämnts fattade CFLCC beslut om en operativ paus för att återhämta V.Corps.  I 
MEF hade då ett gott underhållsläge och behövde inte stanna utan hade kunnat fortsätta sitt 
anfall över Tigris och vidare mot Baghdad. Den 27 mars hade 1st Marine Division förberett 
sig för att anfalla över floden Tigris med två regementsstridsgrupper då man fick order om 
halt. En av regementsstridsgrupperna tvingades då att tillbakarycka ca 40 km för att inte ham-
na i ett ogynnsamt läge.236 
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För marinkårens förband visade sig targeting-processen innebära allvarliga problem bl.a. 
kopplat till tidsfrekvensen. Cordesman citerar 1st Marine Divisions erfarenheter där det nämns 
att targeting-processens 72 timmars tidscykel inte var tillräckligt dynamisk för att fungera på 
stridsfältet. Tiden mellan planering och genomförande var för lång och processen reagerade 
inte på förändringar i stridsplanen. Detta ledde till att målen inte valdes bland de motståndar-
styrkor som man verkligen skulle komma att möta inom de närmsta 48 timmarna.237 
 
Gav tillämpningen av uppdragstaktik och decentraliserad beslutsfattning förbandschefer 
handlingsfrihet?  
 
Frankrike 1940 
Man tillämpade genomgående uppdragstaktik vilket gav handlingsfrihet för förbandschefer 
och positiva effekter för operationen. Ibland tycks dock enskilda chefer ha tagit initiativ som 
gav konsekvenser och blev svåra att hantera för de överordnade nivåerna. 
 
Även de högre nivåerna tillämpade uppdragstaktik. Pansargruppens uppdrag inför fälttåget 
var att gå över Meuse vid Sedan och sedan stöta fram mot Abbéville. Detta uppdrag medgav 
att von Kleist kunde fatta egna beslut och agera självständigt. Enligt Zeitzler skall även för-
band av arméstorlek ledas med Weisungen und Aufträge, (direktiv och uppdrag) och inte ge-
nom Befehle (order eller kommandon).238 
De tyska framgångarna på operativ nivå kunde ibland härledas till enstaka taktiska eller strids-
tekniska framgångar. Själva genombrottet vid Sedan genomfördes av tre små men initiativrika 
stridsgrupper: en bestående av två pionjärplutoner, en bestående av två skytteplutoner och en 
bestående av bara 11 man.239 
De tyska initiativen var inte alltid positiva för genomförandet. I Ardennerna fanns ambitiösa 
förbandschefer som ansåg sitt eget förband prioriterat och trängde sig fram vilket ledde till 
trafikolyckor och långa förseningar.240 
Den 11 maj agerade delar ur 1. Panzerdivision initiativrikt då man tog sig över floden Semois 
vid staden Bouillon. Läget var dock oklart och man utsattes bl.a. för vådabekämpning av egna 
störtbombare och till slut tvingades man dra sig tillbaka igen.241 
 
Irak 2003 
Amerikanska förbandschefer på lägre nivåer hade handlingsfrihet och kunde därigenom ta 
initiativet i svåra situationer.  
Det finns dock exempel på att tillämpningen av uppdragstaktik innebar problem och inte alltid 
gav effekt. 
 
De lägre amerikanska förbandsnivåerna hade problem då sambandet var otillförlitligt, order 
från de högre nivåerna inte hängde med i det snabba stridsförloppet och underrättelser inte 
nådde fram. Trots detta lyckades förband från bataljon och nedåt i regel bra tack vare initiativ-
förmågan hos de yngre officerarna och underofficerarna. Utan denna initiativ- och anpass-
ningsförmåga hade man inte kunnat hålla det höga anfallstempo som man gjorde.242 Ett ex-
empel på detta är när man tvingades in i bebyggelse där de försvarande irakierna hade en na-
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turlig fördel tack vare sin terrängkännedom. Amerikanerna kunde då genom att kombinera 
underrättelseresurser med ett oväntat taktiskt uppträdande ta initiativet.243 
Den ursprungliga planen för anfallet in i Bagdad byggde på ett metodiskt genomförande base-
rat på strävan efter synkronisering. Planen ställdes dock på huvudet genom det initiativ som 
togs vid de räder (Thunder runs) som genomfördes in i Bagdad och som slutade med att man 
stannade kvar i centrala Bagdad.244 
West och Smith ger exempel på hur ett regemente misslyckades med tillämpning av upp-
dragstaktik. Tanken var god och order gavs som angav vad som skulle genomföras men ej 
hur. Dock så var planen så oflexibel att det ändå inte fanns utrymme för initiativ. 245 

5.5 Undersökning av påverkansområdet Fördelning av resurser  
Begränsades förbandschefers möjlighet att lösa uppgifter genom att de inte kunde fatta beslut 
eller inte hade tillgång till alla resurser som krävdes för att lösa uppgiften? 
 
Frankrike 1940 
Förbandschefer kunde fatta beslut baserat på hur de uppfattade situationen. Det fanns dock 
tillfällen när de som inte var Schwerpunkt drabbades av resursbrist då de skulle lösa relativt 
krävande uppdrag. 
 
Den 10 maj nådde förstyrkan ur 1. Panzerdivision fram till den belgiska gränsen vid Marte-
lange. Chefen bedömde situationen som god och beslutade att anfalla över floden med först-
yrkan bestående av en bataljonsstridsgrupp utan att invänta understöd. Efter att ha brutit ige-
nom det belgiska försvaret fortsatte styrkan vidare samtidigt som en del stannade kvar och 
började bygga en bro.246 
Enligt Zeitzler understöddes Panzergruppe von Kleist av en flygsamverkansofficer med till-
räckliga flygresurser. Flyget behövde inte vara underställt men skulle fokusera på att under-
stödja pansargruppen och inte samtidigt lösa andra uppgifter.247 Totalt understöddes man av 
600 bombflygplan och 250 störtbombare.248 
Guderians kraftsamling av resurser till 1. Panzerdivision vid övergången av Meuse innebar att 
de andra divisionerna inte hade tillgång de resurser som behövdes. T.ex. så försvårades 10. 
Panzerdivisons övergång av att dess tunga artilleri hade underställts 1. Panzerdivision.249 
 
Irak 2003 
Det verkar som att det fanns en skillnad mellan marinkårsförbanden och arméförbanden. Ma-
rinkårsdelarna hade tack vare sitt ”eget” marinflyg en annan kultur när det gällde understöd 
och samverkan med flyget än vad armén hade. Arméförbanden kunde trots koalitionens totala 
luftöverläge och stora tillgång till flygplan inte alltid få understöd när det behövdes. 
 
1st Marine Division hade en speciell stabsdel som bemannades av marinkårsofficerare och 
marinflygare som samordnade flygunderstödet till marinkårsförbanden. Detta fungerade på ett 
bra sätt mycket tack vare den förståelse som fanns för genomförandet av markoperationer.250 

                                                 
243 Cordesman (2003) The Iraq War: strategy, tactics and military lessons,  s 366 
244 Gordon & Trainer (2006) Cobra II, s 374 ff 
245 West & Smith (2003) The March Up, s 171 ff 
246 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France, s 54 f 
247 Zeitzler (1959) ”Erkentnisse und Erfahrungen der Panzer-Gruppe v. Kleist im West-Feldzug 1940“ s 367 i 
Wehrkunde 8. Jahrgang 1959. 
248 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 194 
249 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France, s 75 
250 West & Smith (2003) The March Up, s 78 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 1428/7:1 
Mj Stefan Eriksson  Sid 44  
 
Situationen för arméförbanden kan illustreras av en bataljon som under strider i Samawah 
ville få flygunderstöd för att bekämpa Baath-partiets lokala högkvarter. Målet försvarades 
hårdnackat och stoppade upp anfallet men det dröjde sex timmar innan ett F-16 plan kunde slå 
ut målet.251 Samme bataljonschef utsattes senare för irakiska eldöverfall väster om Samawah 
och bataljonen begärde återigen flygunderstöd. Till svar kom en förfrågan om namn, grad och 
socialförsäkringsnummer eftersom flygvapnet gjorde honom till ansvarig för deras insats.252 
 
Påverkades förbandschefers möjlighet att lösa sina uppgifter genom att den operative befäl-
havaren och dennes stab använde tid och resurser till att leda bekämpning av det fientliga 
Center of Gravity? 
 
Frankrike 1940 
Tyskarna tänkte inte på Center of Gravity på samma sätt som t.ex. amerikanerna gör idag. 
Man såg motståndarens väpnade styrkor som det viktigaste målet och lät förbandscheferna 
besegra dessa motståndare. Genom att tillämpa Schwerpunkt tänkandet så såg man till att 
kraftsamlingen hade tillgång till alla resurser och de fanns inte samlade centralt. 
 
Inom Panzergruppe von Kleist var Guderians XIX.Panzerkorps kraftsamlingsförband. I Gude-
rians kår hade i sin tur 1. Panzerdivision blivit Schwerpunkt. Kårens artilleri och luftvärnsre-
surser samlades för att understödja divisionen.253 
Inför övergången av Meuse samverkade Guderian med chefen för det understödjande flyget. 
Man var överrens om att det direkta understödet skulle ingå som en del av artilleriets under-
stödsplan och de huvudsakliga målen var det fientliga artilleriet. Guderian och von Kleist var 
inte överrens om användandet av flygstridskrafter. von Kleist ville genomföra en massiv 
bombinsats samt avregla stridsfältet medan Guderian ville ha direkt understöd.254 
När flyginsatsen påbörjades så genomfördes den planerade insatsen och ingen massiv bomb-
ning.255 Det överordnade flygförbandet (Luftflotte 3) genomförde dock en avregling av strids-
fältet ca 30 km från Sedan natten innan. Det direkta understödet vid Sedan kompletterades 
sedan med anfall mot bl.a. truppansamlingar och järnvägar upp till 80 km från Sedan.256 
 
Irak 2003 
Genom koalitionens luftöverlägsenhet och stora tillgång till flygplan så uppstod ingen resurs-
brist. Däremot så verkar det ha funnits tendenser att fokuseringen på insatser mot högvärdiga 
mål påverkade samordningen av andra insatser . Genomförandet i stort påverkades också av 
att CENTCOM hade en stor tilltro till flyginsatserna men effekten av dessa var inte alltid känd 
p.g.a. bristerna avseende BDA. 
 
Air Component Command (ACC) planerade att slå ut den irakiska regimen genom en rad an-
fall riktade mot bl.a. den irakiska ledningen och det Republikanska Gardet. ACC skulle även 
bekämpa irakiska robotar samt understödja markoffensiven.257 Totalt genomfördes ca 20000 
insatser. Av dessa riktade sig 80% mot irakiska markstyrkor, 9% mot den irakiska regeringen, 
7% mot irakiska flygvapen- och luftvärnsanläggningar samt 4% mot misstänkta massförstö-

                                                 
251 Gordon & Trainer (2006) Cobra II, s 225 
252 Ibid. s 230 
253 Rothbrust (1990) Guderian´s XIXth Panzer Corps and the battle of France, s 50 
254 Ibid. s 67 
255 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 189 
256 Oberbefehlshaber der Luftwaffe Führungsstab Ic, Lagebericht nr 250 ,13.Mai 1940. s 6 samt Lagebericht nr 
251, 14.Mai. 1940, s 5, Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg, RL 2 II/205 
257 Gordon & Trainer (2006) Cobra II, s 209 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 1428/7:1 
Mj Stefan Eriksson  Sid 45  
 
relsevapen eller markrobotar.258 Flyget genomförde 156 s.k. time sensitive missions. 50 insat-
ser riktades mot ledningen, 103 mot massförstörelsevapen samt 4 mot terrorister.259 Anthony 
Cordesman hävdar att man överdrev betydelsen av att slå mot den irakiska ledningsförmågan 
samt angav för många fasta militära anläggningar som mål.260 
Under markförbanden paus intensifierades flyganfallen mot det Republikanska Gardet och 
man började bekämpa mål kopplade till den irakiska ledningen som tidigare inte varit tillåtna. 
Avseende bekämpningen av det Republikanska Gardet så visste man inte resultaten p.g.a. 
bristerna i BDA. ACC ville underlätta för markförbanden då det irakiska flygvapnet inte ut-
gjorde något hot. Dock så innebar samordningsprocedurerna att man inledningsvis endast 
kunde samordna sex flyginsatser per dag med V.Corps.261  

5.6 Påverkansområdet Handlingsfrihet - sammanfattning 
Tyskarna försökte identifiera och förebygga friktioner bl.a. genom krigsspel. Den pressade 
tidsplanen innebar dock att man var känslig för påverkan. Den tyska ledningsfilosofin var 
dock anpassad för just detta. Man hade också en större benägenhet att ta risker och hantera 
osäkerheter under planeringen än under själva genomförandet. 
Tyskarna tillämpade detaljerad planering och synkronisering vid tillfällen då man behövde 
begränsa de friktioner man själv kunde orsaka, t.ex. trafikregleringen i Ardennerna. Under 
genomförande fanns tendenser från den högre nivån att detaljstyra underordnade t.ex. vid 
rädsla för flankhot. I regel så begränsades inte de tyska förbandscheferna utan de kunde fatta 
egna beslut och genomföra samverkan.  
När tyska förbandschefer hejdades av överordnade så kunde de i regel fortsätta framryckning-
en efter dialog. Det höga tempot innebar dock att förbandschefernas frekvens ibland var lång-
sammare än den överordnade. 
Tyskarna tillämpade uppdragstaktik på ett sätt som gav handlingsfrihet för förbandschefer och 
positiva effekter för operationen. 
 
Den amerikanska planeringen försökte ta hänsyn till friktioner men under genomförandet 
hade man svårt att vara flexibel för att möta osäkerheter och friktioner och höll fast vid den 
ursprungliga planen. Gemensamma insatser gjordes synkroniserat och generellt sett så var 
förbandscheferna begränsade i sin handlingsfrihet. Amerikanska förbandschefer hade också 
begränsningar avseende att själva bestämma frekvens bl.a. beroende på fasta tider kopplat till 
processer samt synkronisering vid gemensamma insatser. 
Amerikanska förbandschefer på lägre nivåer hade handlingsfrihet och kunde därigenom ta 
initiativ i svåra situationer.  

5.7 Påverkansområdet Fördelning av resurser - sammanfattning 
För tyskarna var motståndarens väpnade styrkor det viktigaste målet och förbandscheferna 
skulle besegra dessa. Genom Schwerpunkt-tänkandet tilldelades kraftsamlingsförbandet alla 
resurser som behövdes. Tyska förbandschefer kunde också fatta beslut om att använda resur-
serna baserat på hur de uppfattade situationen. De som inte var Schwerpunkt kunde dock 
drabbas av bristande resurser för att lösa sina uppgifter. 
 

                                                 
258 Cordesman (2003) The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s 275 
259 Ibid. s 280 ff 
260 Cordesman (2003) The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s 406 
261 Gordon & Trainer (2006) Cobra II, s 321 ff 
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Koalitionens överlägsenhet i Irak innebar att någon egentlig resursbrist ej förelåg. Dock på-
verkades förbandscheferna indirekt genom CENTCOM  fokusering på insatser mot högvärdi-
ga mål. Dessa operativa insatser var dock svåra att utvärdera effekten av. 
De amerikanska förbanden hade inte alltid möjlighet att lösa sina uppgifter utan fick då invän-
ta beslut och insatser med t.ex. flyg. Situationen var bättre för marinkårsförbanden än för ar-
méenheterna. 
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6 Diskussion 

6.1 Inledning 
Efter att ha genomfört en analys och en fallstudie kan jag nu återvända till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur operationskonst påverkar 
taktik och vilka konsekvenser detta innebär samt om typen av operationskonst har någon be-
tydelse för detta. Genom resultaten från analysen avseende påverkan och fallstudien avseende 
det verkliga utfallet så kan jag nu besvara mina frågeställningar. 

6.2 Hur påverkar operationskonsten taktiken? 
Genom den analys som presenterades i kapitel 4 kunde jag identifiera två huvudsakliga områ-
den som operationskonsten påverkade hos taktiken: handlingsfrihet och fördelning av resur-
ser.  Avseende handlingsfrihet visade analysen att den tyska operationskonsten skapade hand-
lingsfrihet för förbandschefer. I analysen framkom dock att kraftsamling och ökad samord-
ning kunde leda till begränsningar i handlingsfriheten.  
Den genomförda fallstudien bekräftade att tyska förbandschefer hade handlingsfrihet och 
kunde fatta beslut och ta initiativ. Denna ständiga strävan efter att ta initiativ var dock inte 
alltid positiv utan kunde ge oönskade effekter. Fallstudien visar inte på några tydliga exempel 
där kraftsamling och samordning ledde till begränsad handlingsfrihet.  
Enligt analysen begränsade den amerikanska operationskonsten handlingsfriheten för för-
bandschefer men försök att tillämpa uppdragstaktik skulle kunna motverka begränsningarna 
genom att underlätta initiativ.  Fallstudien av Irak visade att amerikanska förbandschefer be-
gränsades bl.a. genom samordning och synkronisering i form av ATO och targeting samt sta-
bernas arbetsrytm. Fallstudien visade att amerikanska förbandschefer på lägre nivå hade hand-
lingsfrihet och kunde ta initiativ och agera i svåra situationer.  
 
När det gäller påverkansområdet fördelning av resurser visade analysen att den tyska opera-
tionskonsten delegerade resurser och beslut om användning av dessa till förbanden.  
Fallstudien visade att man tillämpade Schwerpunkt som det var tänkt och kraftsamlade allt till 
kraftsamlingsförbandet. Detta medförde dock att andra förband inte hade resurser. 
Enligt analysen centraliserade den amerikanska operationskonsten resurser till den operative 
befälhavaren. Denne fördelade sen ut resurserna och styr även användandet av främst flygre-
surser. Fallstudien visade att amerikanerna hade gott om resurser i Irak men trots detta tvinga-
des förband vänta på att de skulle få tillgång till flygunderstöd. 
 
Svaret på frågeställningen blir alltså att operationskonsten påverkar taktiken genom att an-
tingen begränsa eller främja handlingsfriheten för förbandschefer. Taktiken påverkas också 
genom var man väljer att samla resurser: antingen delegeras resurserna till förbanden eller så 
centraliseras de till den operative befälhavaren.  
 
Men är det verkligen så att det är fråga om en påverkan? Är det en enskild händelse jag stude-
rat eller är det något återkommande som leder till förändringar? Enligt följande synsätt pre-
senterat av en amerikansk officer så är det ingen påverkan utan om en normalbild:  
 

Den taktiska nivån måste förstå effekten som nätverksbaserat försvar (NBF )har på lednings-
strukturen. NBF ger inte klartecken till omedelbara insatser utan det finns tillfällen då genom-
förandet måste kontrolleras och begränsas… Taktikerna måste lära sig att förstå sambandet 
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mellan strategi och taktik och lita på att deras befälhavare kommer att använda sina medel ef-
fektivt.262 
 

Utifrån detta perspektiv så skall taktiken styras hårt och det är de operativa insatserna ut-
förda av andra medel som leder till avgörandet. 
Min tolkning är dock att det verkligen är fråga om påverkan. Jag har kunnat följa detta från 
textanalysen via min analys till fallstudierna. Särskilt tydligt upplever jag att handlingsfrihe-
ten påverkas av operationskonsten vilket också framgår av fallstudien. Man kan jämföra den 
tyska 6. Panzerdivison som anföll på eget initiativ in på djupet mot Montcornet med den ame-
rikanska 3rd Infantry Division som inte tog Karbalapasset medan det var oförsvarat. 
Fördelningen av resurser är inte lika framträdande i fallstudierna. När det gäller fälttåget i 
Frankrike 1940 är min tolkning att det berodde på att systemet i regel fungerade som det skul-
le. Det var inte heller flygresurser eller någon annan resurs som fällde avgörandet i fälttåget. 
Enligt Frieser var det istället förmågan att kunna sätta in förband på rätt plats vid rätt tidpunkt 
som fällde avgörandet vilket tyskarna lyckades med.263 
I Irak var motståndet så pass svagt att man trots begränsningar för förbandscheferna kunde 
fortsätta framåt och efterhand ändå besegra det irakiska motståndet. Man behövde inte ta ris-
ker och genomföra djärva anfall in på djupet. Det gick lika bra med ett metodiskt genomfö-
rande där eldkraft spelade en avgörande roll, man skulle ju ändå vinna en militär seger till 
slut. 

6.3 Har typen av operationskonst betydelse för denna påverkan? 
Analysen visade att det var samma områden inom taktiken som påverkades av operations-
konsten. Däremot fanns det skillnad mellan hur tysk resp. amerikansk operationskonst påver-
kade förbandscheferna. Enligt föregående svar så innebar den tyska operationskonsten att 
förbandscheferna hade mer handlingsfrihet än sina amerikanska motsvarigheter 63 år senare. 
Den tyska operationskonsten hade också en mindre grad av direkt påverkan då den positiva 
effekten i regel uppstod tack vare den ledningsfilosofi och anda som genomsyrade den tyska 
operationskonsten. 
Även avseende fördelning av resurser finns en skillnad avseende centraliseringsgraden där 
den amerikanske operative befälhavaren kontrollerar mer resurser än sin tyske motsvarighet. 
 
Svaret på frågeställningen blir alltså att den tyska operationskonsten har en mer positiv påver-
kan på förbandschefer än den amerikanska. 
 
Jag utgår nu från att jag besvarat min föregående frågeställning: att operationskonsten påver-
kar taktiken. Kan typen av operationskonst vara utan betydelse för påverkan? Ett perspektiv 
skulle kunna vara att det inte finns någon avgörande skillnad mellan tysk och amerikansk ope-
rationskonst. Den amerikanska har t.ex. inspirerats av tyska reglementen både under andra 
världskriget samt vid utvecklingen av AirLand Battle. Dock så har man inte lyckats få med 
alla delar av t.ex. den tyska synen på krigets natur och ledning.264 
Min uppfattning är att typen av operationskonst har betydelse för påverkan. Den grund-
läggande skillnaden ligger i ledningsfilosofin och hur man ser på kriget natur. Genom att utgå 
från att kriget är kaotiskt och fullt av osäkerheter och ha en ledningsfilosofi anpassad till detta 
skapar man goda möjligheter för förbandschefer att verka. Enligt Zetterling var den tyska ope-
rationskonsten uppbyggd underifrån. Den baserades på arméns taktik vilket innebar ett funge-
                                                 
262 Gomez, Richard M (2003) Centralized command- Decentralized Execution: Implications of operating in a 
Network Centric Warfare Environment. Air University, Maxwell, Alabama, s 29 Förf. övers 
263 Frieser (2005) Blitzkrieg-Legende, s 248 
264 van Creveld (1982) Fighting Power, s 32 f samt Baudin, Arne (2008) Preussisk- Tysk krigskonst, s 41 
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rande sammanhang. Det finns dock kritiker som menar att tyskarna inte utövade någon opera-
tionskonst utan bara en uppblåst taktik.265 
Har man istället en industriell syn på kriget kombinerat med en enorm kvalitativ överlägsen-
het så blir inte förbandschefernas roll så viktig. Min tolkning är att den amerikanska opera-
tionskonsten inte behövde snabba avgöranden utan lika gärna kunde vänta med markinsatser 
till förmån för flyginsatser. Då blir centraliseringen logisk: varför delegera resurser och släppa 
loss svårkontrollerade markförband på ett svåröverskådligt slagfält? Det är betydligt enklare 
att centralisera planeringen och kontrollen av resurser och genomföra fälttåget metodiskt en-
ligt plan. Att förlita sig på eldkraft för att bekämpa motståndarens tyngdpunkt innebär att man 
begränsar förlusterna för markförbanden. Betydelsen av t.ex. osäkerhet blir heller inte så stor 
om man har denna överlägsenhet och då behöver man heller inte värdera motståndaren. Att 
man inte gjorde det visas av följande citat av chefen för V.Corps, general Wallace: fienden är 
lite annorlunda än den som vi krigsspelade med.266 

6.4 Innebär denna påverkan några avgörande konsekvenser? 
Svaren på mina två första forskningsfrågor visar att det finns en påverkan och att den skiljer 
sig avseende innebörd. Men har då denna påverkan egentligen någon betydelse? För att kunna 
svara på denna fråga så har jag utgått från fallstudien och litteraturens beskrivningar av kon-
sekvenser. 
Den mest betydande konsekvensen den tyska operationskonstens hade var att tyska förbands-
chefer kunde fatta egna beslut och agera som de själva fann bäst baserat på deras egen läges-
uppfattning. Detta möjliggjorde för initiativ som då de första förbanden ur 1. Panzerdivison 
anföll vid Martelange och de små stridsgrupperna som bröt igenom försvaret vid Sedan. Des-
sa initiativ innebar positiva konsekvenser för den operativa krigföringen och för hela fälttåget. 
En annan positiv konsekvens var att förbandschefer som utgjorde kraftsamling, som t.ex. Gu-
derian vid Sedan, tilldelades tillgängliga resurser och själva styrde över deras användande. 
Detta innebar dock en negativ konsekvens om andra förband fick uppgifter som var svåra att 
lösa utan resurser som 10.Panzerdivision vid Sedan. 
En negativ konsekvens var att det höga tempot innebar att förband inte alltid hann med att 
lösa sina uppgifter i tid. Orsaken var den snabba rörliga krigföringen där kraven på snabbhet 
ställdes mot slagfältets friktioner. Det höga tempot innebar dock ännu större problem för mot-
ståndaren 
Inom operationskonsten var man mer benägen att ta risker och hantera osäkerheter under pla-
neringsskedet än under själva genomförandet. En konsekvens av detta blev en ökad detalj-
styrning. Bl.a. innebar rädsla för motanfall mot flankerna att man styrde underordnade avse-
ende grupperingar eller beordrade halt. I regel kunde dock förbandscheferna fortsätta fram-
ryckningen efter en dialog med sina överordnade.  
 
Svaret på den föregående frågan visade att de amerikanska förbandscheferna påverkades på 
ett i huvudsak negativt sätt av operationskonsten. Det visades sig också i fallstudierna men 
inte i så stor utsträckning som kunde ha förväntats. En anledning till detta kan vara koalitio-
nens totala överlägsenhet gentemot sina irakiska motståndare. Konsekvenserna uteblev dock 
inte från genomförandet utan flera exempel kunde återfinnas. 
En konsekvens i form av ett mer metodiskt genomförande uppstod då man upplevde det som 
att offensiven gick trögt och att man hade underhållsproblem och hot mot underhållsvägar att 
ta hand om. Man valde då att göra en operativ paus trots att I.MEF inte tyckte sig behöva det-

                                                 
265 Rekkedal & Zetterling (2004) Grundbok i operationskonst, s 97 
266 Belote, Howard D (2005) “Paralyzed or pulverized? The fall of the Republican Guard” s 44 i Joint Forces 
Quarterly Issue 37. Förf. övers. 
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ta. Istället för att byta kraftsamlingsriktning och fortsätta mot Bagdad stannade hela markof-
fensiven upp och man fortsatte sen enligt plan. 
En annan typ av konsekvens var då man begränsade förbandschefers handlingsfrihet och av-
bröt eller hindrade deras planerade verksamhet i syfte att följa planen och synkroniseringen. 
Detta drabbade 3rd Infantry Division vid Karbalapasset och 1st Marine Division vid den opera-
tiva pausen.  
En annan konsekvens var den mer generella begränsningen i handlingsfrihet som drabbade 
förbandschefer till följd av synkronisering och att de styrdes av bl.a. ATO-rytmen. Detta inne-
bar att de inte alltid hade understöd eller fick invänta rätt tidpunkt.  
Strävan efter att tillämpa uppdragstaktik samt principen om initiativ gav positiva konsekven-
ser då det innebar att förbandschefer på lägre nivåer kunde ta initiativ i svåra situationer. 
 
Svaret på frågställningen är alltså att operationskonstens påverkan innebär betydande konse-
kvenser för taktiken. Mot detta kan ställas uppfattningen att taktiken och förbanden är ovä-
sentliga för operationerna. John Warden menar t.ex. att man måste tänka uppifrån och ner och 
att den taktiska striden inte har någon betydelse i krigföringen.267  En liknande syn presenteras 
av en annan amerikansk flygvapenofficer: 
 

Både doktriner och träning framhåller betydelsen av taktisk verkan vilket har lurat officerare 
att tro att taktisk verkan har betydelse för strategiska effekter.268  
 

Om man intar en sådan ståndpunkt så är egentligen hela frågeställningen irrelevant. En mot-
satt ståndpunkt intas av William S Lind. Lind menar att operationskonsten skall använda tak-
tiska händelser för att nå framgång.269 Utan taktisk verkan kan man då inte nå operativ fram-
gång. Min personliga uppfattning är att taktiken har betydelse för operationskonsten och vice 
versa. 
Min tolkning är att konsekvenserna blir störst när påverkan är av typen att den tillåter initiativ. 
Konsekvenserna finns där men blir inte lika tydliga när påverkan är av typen att man inte tillå-
ter en handling. En anledning till detta skulle kunna vara att man i den icke-tillåtande miljön 
inte tar initiativ på samma sätt och därigenom så uteblir händelserna som kan tolkas som kon-
sekvenser. En liknande effekt får man när förbandschefer styrs av andras tidscykler. Effekten 
av att flygunderstödet kommer först om sex timmar eller om jag inte får fortsätta min fram-
ryckning är svår att mäta.  

6.5 Slutsatser 
Resultatet av min undersökning är att operationskonsten påverkar taktiken genom att antingen 
som den tyska främja eller som den amerikanska begränsa handlingsfriheten för förbandsche-
fer. Taktiken påverkas också genom hur man hanterar resurser: antingen delegeras resurserna 
som i den tyska operationskonsten eller så centraliseras de som i den amerikanska. Oavsett 
typ av operationskonst så kommer påverkan att innebära betydande konsekvenser för taktiken. 
Detta resultat innebär att jag uppfyllt syftet med undersökningen.  
Utifrån detta resultat samt min ursprungliga problemformulering har jag kunnat dra ett antal 
slutsatser: 

                                                 
267 Warden III, John A (1995) “Fienden som ett system” s 28 samt 42 i Hofvander, Bo & Rekkedal, Nils Marius 
(Red.) Luftmakt. Teorier och tillämpningar. Rev upplaga 2004. Försvarshögskolan, Stockholm 
268 Ankerstar, Steven E (2005) Beyond Centralized Control and Decentralized Execution. Air University, Max-
well, Alabama, s v Förf. övers 
269 Lind, William S (1985) Maneuver Warfare Handbook, Westview Special Studies in Military Affairs, Boul-
der, s 24 
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Det finns en risk att utövandet av en operationskonst som begränsar handlingsfrihet och cent-
raliserar resurser begränsar förbandschefers möjligheter på slagfältet. Om så blir fallet nås inte 
de taktiska avgöranden som krävs för att uppnå operativa målsättningar. Ett fälttåg riskerar då 
att helt misslyckas om man inte kan kompensera tillkortakommanden med överlägsenhet i 
numerär och eldkraft. 
 
Svenska förband som deltar i t.ex. en NATO-operation genomförd enligt operationskonst av 
amerikansk typ kommer att kunna påverkas som jag beskrivit. Förbandet kommer att vara 
begränsat avseende handlingsfrihet och möjligheter att agera och ta initiativ. Förstärkningsre-
surser kommer att styras av den operative befälhavaren även om det skulle gälla t.ex. svenska 
stridsflygplan.  
 
Man bör utgå från att krig är kaotiskt och fullt av osäkerheter och friktioner och ha en led-
ningsfilosofi anpassad till detta för att ge möjligheter för förbandschefer att verka.  
Denna ledningsfilosofi bör bygga på uppdragstaktik och decentraliserad beslutsfattning. 
 
Avseende uppdragstaktik och decentraliserad beslutsfattning är min slutsats att det fortfarande 
har sin givna plats på slagfältet. Om man skall få effekt av uppdragstaktiken så måste hela 
systemet hänga samman och förband tilldelas resurser som är tillräckliga för att lösa tilldelade 
uppgifter. Även på det moderna slagfältet kommer handlingsfrihet som leder till enskilda ini-
tiativ att ha betydelse för att nå avgöranden. 
 
Ett fälttåg eller en operation som kräver ett alltför högt tempo kommer att innebära att förband 
inte alltid hinner med att lösa sina uppgifter i tid. Krav på snabbhet kommer alltid att tvingas 
möta slagfältets friktioner.  
 
Högre nivåer kan komma att bli rädda för allt från fientliga motanfall till trafikolyckor. När de 
blir rädda så kommer de att börja detaljstyra sina underordnade. Det bästa sättet att motverka 
detta är troligtvis att tillåta diskussioner och synpunkter från underlydande då de i regel har 
bäst lägesuppfattning.  
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7 Reflektion 

7.1 Resultatet 
Resultatet av undersökningen är tyvärr inte överraskande. Med tyvärr så menar jag att det 
finns en risk att svenska förband kommer att drabbas av den typ av begränsningar som under-
sökningen visat. Dessa begränsningar kanske vi kan leva med om vi deltar i en NATO-
operation eller i koalition med USA och kan uppnå överlägsenhet gentemot motståndaren. 
Om vi däremot skall delta i operationer baserade på samma typ av operationskonst när en 
överlägsenhet inte är lika självklar så kan vi få problem. Detta är ju dock vad som kan vänta 
oss i en EU-operation men också om vi någon gång i framtiden skulle behöva möta hot natio-
nellt. Min personliga reflektion är att vi vandrar på en osäker stig om vi tar till oss en opera-
tionskonst av amerikansk typ. Det är en sak att vi lär oss jobba med sådan operationskonst för 
att kunna delta i multinationella insatser. Men vi måste också vara medvetna om bristerna och 
begränsningarna den har t.ex. för våra förband. Det viktiga är dock att vi fortsätter att diskute-
ra och träna oss i att tillämpa operationskonst så att vi har ett eget förhållningssätt och inte 
köper även den direkt över disk av den billigaste leverantören. 

7.2 Metoden 
Den valda metoden med en kombination av kvalitativ textanalys och användandet av teorier 
upplever jag fungerade bra. Naturligtvis finns alltid svårigheter med att göra utsnitt som är 
representativa men resultatet visar att det var områden som hade betydelse. 
Den svåraste delen som även är den svagaste länken i undersökningen var min analys av ope-
rationskonstens påverkan på taktiken. Svårigheten låg i att dra slutsatser baserat på mina egna 
tidigare slutsatser. I detta läge hade jag inte de konkreta exemplen från fallstudien med i pro-
cessen. Att dra slutsatser baserat på mina tidigare slutsatser innebär ju också en ökad risk för 
felaktiga resultat om jag begått misstag tidigare. 
En styrka med metoden visade sig vara att använda fallstudierna för att se om påverkan åter-
fanns i de verkliga förloppen. Fallstudierna satte också in de identifierade påverkansområdena 
i rätt perspektiv och visade om slutsatser som dragits i den mer konceptuella analysen inte 
återfanns i verkligheten. Andra områden förstärktes vilket gjorde det möjligt att dra slutsatser 
utifrån resultatet.  

7.3 Fortsatt forskning 
Efter att ha avslutat denna undersökning så känns det som att jag lyft på en sten och sedan 
bara hunnit se närmare på en liten del av det som rörde sig därunder. 
I huvudsak så kan jag tänka mig tre områden som skulle kunna utgå från min forskning: 
Att undersöka operationskonstens påverkan på andra aspekter av taktiken än de jag använt 
mig av. Man skulle t.ex. kunna utgå från taktikens grundprinciper eller stridssätt. 
Att undersöka vilken påverkan någon annan typ av operationskonst har på taktiken. Exempel 
skulle kunna vara den ryska eller den franska. 
Att utgående från mina resultat gå vidare och verkligen förklara varför denna påverkan finns i 
en förklarade studie. 
Ett annat forskningsområde vore att vända på frågeställningen och undersöka hur taktiken 
påverkar operationskonsten. 
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BILAGA1 Analys av påverkan 
                 Taktik270 
 
 
 
 
 
Tysk operations-
konst271 

Motståndarens läge och 
verksamhet är en osäker-
het och oförutsebara 
friktioner kommer att 
inträffa på slagfältet. 
Detta måste prägla pla-
nering och genomföran-
de.  

En förbandschef kan inte 
alltid agera rationellt i 
strid och han eller hon 
måste ges handlingsfrihet 
som medger detta. 
 

En förbandschef måste 
självständigt få fatta 
beslut efter hur han eller 
hon uppfattar läget i en 
given situation utan in-
blandning från en högre 
chef även om denne har 
en större mängd informa-
tion tillgänglig. 

Ett förband måste få välja 
sin egen frekvens utan att 
styras av högre nivås 
frekvens. 
 

En förbandschef skall ha 
alla de resurser som 
krävs för att lösa ett givet 
uppdrag samt kunna 
besluta om insats med 
dessa resurser. 

En rörlig krigföring med 
separata arméer som 
kraftsamlas för att nå 
snabba avgöranden. Be-
fälhavarna agerade även 
i osäkra situationer och 
strävade efter att anfalla 
motståndarens svagheter. 

Befälhavare var tränade i 
att hantera osäkerhet. 
Att anfalla motståndarens 
svagheter innebär att 
angripa en osäkerhet. 

Uppträdandet med separa-
ta förband gav till del en 
möjlighet att agera irra-
tionellt. 

Det var möjligt att göra 
detta. 

Detta var möjligt även om 
samordningen tog över-
handen vid kraftsamling 
för att nå avgörandet. 

Ingen motsättning. 

Det fanns god förståelse 
för förhållandet mellan 
tid och rum samt förmå-
gan att manövrera snabbt 
med stora förband. För-
banden fick agera själv-
ständigt med uppdrags-
taktik som grund. Man 
ville kraftsamla verkan av 
olika vapensystem för att 
nå avgörandet och tog 
samtidigt risker i andra 
riktningar. Man försökte 
vara förutseende och 
tänka flera steg framåt 

Principen med uppdrags-
taktik och decentraliserad 
beslutsfattning var anpas-
sad till osäkerheter och 
friktioner. 
Man tänkte framåt men 
detta styrde inte verksam-
heten. 

Det självständiga ageran-
det och uppdragstaktiken 
gav ett visst utrymme till 
att agera irrationellt. 

Ingen motsättning Chefer hade möjlighet till 
att välja frekvens men 
detta kunde begränsas vid 
t.ex. kraftsamling. 

Kombinerade vapen an-
vändes långt ner i organi-
sationen och man skapade 
tillfälliga stridsgrupper 
där man samlade de re-
surser som en förbands-
chef behövde. 

                                                 
270 Analysenheterna är hämtade från 3.4 Slutsatser 
271 Variablerna är hämtade från 4.2.7 Sammanfattning av tysk operationskonst 
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utan att ge ut order som 
detaljstyrde detta. 
Understöd av markför-
band var en huvuduppgift 
för Luftwaffe. Man sam-
arbetade och utvecklade 
metoder för att förbättra 
samordningen. Samver-
kan genomfördes på den 
nivå där den förväntades 
ge effekt.  

--- --- Genom decentralisering 
av samordning t.o.m. ner 
på förbandsnivå så hade 
förbandschefen möjlighet 
att fatt beslut. 

Decentraliseringen gav 
möjligheter till samord-
ning inom förbandsche-
fens frekvens. 

Principen gynnade möj-
ligheten för förbandsche-
fen. Han ledde dock inte 
flygresurserna men sam-
verkade direkt med flyget. 

Osäkerheter och friktio-
ner ansågs vara en natur-
lig del av kriget vilket 
innebar att ledningsfilo-
sofin gynnade decentrali-
serad beslutsfattning och 
initiativ på låga nivåer.  

Denna inställning passade 
väl in för verklighetens 
osäkerheter och friktio-
ner. 

Självständigheten för de 
lägre nivåerna innebar att 
en förbandschef hade 
möjlighet att inte alltid 
agera rationellt. 

Ledningsfilosofin byggde 
på att detta var så som 
beslut skulle fattas: på 
den nivå som hade bäst 
underlag. 

Den decentraliserade 
beslutsfattningen och den 
positiva synen på initiativ 
på lägre nivåer gynnade 
förbandschefens möjlig-
heter att själv välja fre-
kvens. 

Ledningsfilosofin förut-
satte att även resurser 
delegerades tillsammans 
med uppgifter. 

Stabsarbetet och plane-
ringen skulle vara enkelt 
och kortfattat. Utförliga 
order gavs för den första 
delen av striden och kom-
pletterade därefter efter-
hand.  

Detta var en modell för 
planering och stabsarbete 
som var väl anpassad till 
osäkerhet. 

Metoden med order efter 
hand visade på en förstå-
else för att saker och ting 
inte alltid blev som man 
tänkt sig. 

Enkelhet i planering kan 
leda till enkla planer 
vilket ofta gynnar själv-
ständigt agerande. 

Då genomförandet inte är 
detaljplanerat lämnas 
utrymme för förbandsche-
ferna att välja frekvens. 

--- 

Tyngdpunkt var ett sätt att 
konkretisera kraftsamling 
använt både av taktiken 
och operationskonsten för 
att uppnå lokal överläg-
senhet. Tyngdpunkten 
kunde förändras beroende 
på läget. 

Den tyska metoden att 
använda tyngdpunktsbe-
greppet bygger inte på att 
man måste veta allt om 
motståndaren utan på vad 
man själv vill uppnå. 

--- Kraftsamlingen för att nå 
avgörande kunde innebära 
en ökad samordning. 

Kraftsamlingen för att nå 
avgörande kunde innebära 
en ökad samordning. 

Den förbandschef som 
var tyngdpunkt hade de 
resurser som behövdes. 

 
Utifrån variablernas påverkan på analysenheterna har jag dragit slutsatser som redovisas i 4.4.1 Den tyska operationskonstens påverkan på takti-
ken. 
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                  Taktik272 
 
 
 
 
 
 
Amerikansk opera-
tionskonst273 

Motståndarens läge och 
verksamhet är en osäker-
het och oförutsebara 
friktioner kommer att 
inträffa på slagfältet. 
Detta måste prägla pla-
nering och genomföran-
de.  

En förbandschef kan inte 
alltid agera rationellt i 
strid och han eller hon 
måste ges handlingsfrihet 
som medger detta. 
 

En förbandschef måste 
självständigt få fatta 
beslut efter hur han eller 
hon uppfattar läget i en 
given situation utan in-
blandning från en högre 
chef även om denne har 
en större mängd informa-
tion tillgänglig. 

Ett förband måste få välja 
sin egen frekvens utan att 
styras av högre nivås 
frekvens. 
 

En förbandschef skall ha 
alla de resurser som 
krävs för att lösa ett givet 
uppdrag samt kunna 
besluta om insats med 
dessa resurser. 

USA har utvecklat en 
metodisk operationskonst 
byggd på eldkraft över 
hela ytan, frontalanfall, 
mätbarhet samt försiktig-
het. 
Man har utvecklat tving-
ande former för att 
genomföra gemensamma 
operationer. 

Ett metodiskt genomfö-
rande av operationer tar 
inte alltid hänsyn till 
osäkerhet och friktioner. 

Begränsas till del om 
formerna för gmf av gem 
op är tvingande. 

Detta begränsas av försik-
tigheten hos högre nivåer. 

Kan begränsas av det 
metodiska genomförandet 
samt formerna för den 
gem op. 

Finns inget som motsäger 
detta. 

Ledningsprincipen är  
unity of command med en 
Joint Forces Commander 
som militärstrategisk och 
operativ befälhavare på 
en krigsskådeplats med 
försvarsgrensvisa compo-
nent commands. 
En omfattande synkroni-
sering av eld och rörelse i 
gemensamma operationer 
tillsammans med initiativ, 
rörlighet, djup och mång-

Synkroniseringen kan gå 
stick i stäv med osäkerhet 
och friktioner. 
Targeting bygger på att 
man har en god bild av 
motståndaren. 

Synkroniseringen motsä-
ger detta till del. 

Principen om initiativ 
visar att detta skall funge-
ra. Initiativet ställs dock 
mot synkronisering. 

Principen om initiativ 
visar att detta skall funge-
ra. Initiativet ställs dock 
mot synkronisering. 

Uppdelningen mellan 
försvarsgrensvisa kom-
mandon innebär att ingen 
förbandschef kommer att 
ha tillgång till alla resur-
ser ”själv”. Den operative 
chefen blir den som har 
resurserna. 

                                                 
272 Analysenheterna är hämtade från 3.4 Slutsatser 
273 Variablerna är hämtade från 4.3.7 Sammanfattning av amerikansk  operationskonst 
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sidighet. 
Eldkraft bl.a. i form av 
targeting används för att 
påverka motståndarens 
Center of Gravity. 
Flygstridskrafterna har 
en särställning i en krigs-
skådeplats och fokuserar 
på strategiska målsätt-
ningar och att uppnå 
luftherravälde. 
Man samordnar luft-
stridskrafterna med mark-
stridskrafterna genom en 
synkronisering som byg-
ger på att operationen 
följer flygstridskrafternas 
tidscykel. 

Synkroniseringen av hela 
operationen till flyget 
tidscykel kan få konse-
kvenser beroende på 
osäkerheter samt friktio-
ner. 

Handlingsfriheten är 
begränsad då verksamhe-
ten skall kunna synkroni-
seras tidsmässigt. 

Här kan en intressekon-
flikt uppstå mellan mark 
och luft avseende sam-
ordning. 

Då flyget har en särställ-
ning och till del styr den 
operativa krigföringens 
frekvens så ”tvingar” 
detta in förbandschefen i 
denna frekvens. 

En förbandschefs tillgång 
till flygresurser blir av-
hängigt av när i gmf  av 
op man befinner sig. 

Man vill hantera informa-
tion så att inga osäkerhe-
ter uppstår och försöker 
förutse utgången av slag 
och krig i förväg. Man vill 
också mäta framgångar 
för att följa upp pågående 
operationer. 
Man försöker tillämpa 
uppdragstaktik. 

Här möter synen på osä-
kerheter verkligheten. 
Även möjligheten att 
mäta framgångar förutsät-
ter att man vet en hel del 
om motståndaren. 

Strävan efter att förutse 
vad som skall ske står i 
motsats mot att låta för-
bandschefen agera irra-
tionellt. Genom att försö-
ka tillämpa uppdragstak-
tik förenklas situationen. 

Strävan efter visshet mö-
ter här förmågan att våga 
delegera beslutsfattning. 

Strävan efter visshet mö-
ter här förmågan att våga 
delegera beslutsfattning. 
Genom att försöka tilläm-
pa uppdragstaktik förenk-
las situationen. 

Inga motsägelser. 

Man lägger stor vikt vid 
planering och uppföljning 
och regler, planerings-
processer samt stabsar-
betsprocedurer har stor 
betydelse.  
Man planerar i detalj för 
vad som skall ske ett antal 
dygn fram i en operation.  

Osäkerheterna och frik-
tionerna i verkligheten 
möter här en syn på att 
man kan planera ”bort” 
dem. 

En detaljerad planering 
leder i regel till ett detal-
jerat genomförande som 
inte lämnar utrymme för 
irrationellt agerande. 

Antingen så har detta 
ingen betydelse eller så 
blir procedurerna och 
detaljeringsgraden 
styrande. 

Detaljerad planering för 
framtiden kan vara be-
gränsande för en för-
bandschef. 

Inga motsägelser. 

Center of Gravity är Detta innebär att grunden --- Detta kan påverkas om Detta kan påverkas om Beroende på arten av 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 1428/7:1 
Mj Stefan Eriksson  Sid 5   
 
centralt. Att identifiera 
och slå ut motståndarens 
tyngdpunkt genom avgö-
rande punkter är den 
drivande faktorn i opera-
tionskonsten. Tyngdpunk-
ter används inte inom 
taktiken. 

i operationskonsten base-
ras på att man skall iden-
tifiera och bekämpa något 
som är en osäkerhet. 

den högre nivån leder 
”slaget” mot motstånda-
rens CoG och förbands-
chefer tilldelas mål att 
bekämpa. 

den högre nivån leder 
”slaget” mot motstånda-
rens CoG och synkronise-
rar alla insatser mot CoG. 

CoG kan resurserna ham-
na på den högre nivån och 
förbandscheferna får då 
inga ”egna” resurser att 
disponera. 

 
Utifrån variablernas påverkan på analysenheterna har jag dragit slutsatser som redovisas i 4.4.2 Den amerikanska operationskonstens påverkan 
på taktiken. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 1428/7:1 
Mj Stefan Eriksson  Sid 1   
 

BILAGA2 Frankrike 1940 

 
Figur 3 De tyska och allierade planerna 1940274 

                                                 
274  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:1940-Fall_Gelb.jpg  Hämtad 080325 
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BILAGA3 Irak 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Tommy Franks CoG samt operationslinjer275 
 
 
 
                                                 
275 Franks, Tommy med McConnell, Malcolm (2004), American Soldier, Regan Books, New York, s 339 
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Figur 2 Södra Irak 20-28 mars 2003276   Figur 3 Centrala Irak 1-10 April 2003277 
 

                                                 
276 http://www.worldmonitor.info/chron/graphics/maps/SouthernIraqMar2003.png  Hämtad 080311 
277 http://www.worldmonitor.info/chron/graphics/maps/CentralIraqApr2003.png Hämtad 080311  
 


