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ABSTRACT: 
The research paper examines the incidence of sub-optimal effects in successful joint operations, in 
particular the command function in one successful joint operation. This study has been undertaken 
because research about joint operations tends to be normative and focus on the advantages and 
opportunities in joint operations instead of examining the problems that may arise.  
 
Previous research suggests that the command function should be centralized to achieve synergies. It 
is also suggested that the command function should be decentralized to enable lower command 
echelons to act on situations occurring in the theatre of operations. Since no existing theories explain 
this command-dilemma in full, a theory has been developed for the study’s analysis. Research design 
is that of a single-case study of the German operation Fall Gelb (Case Yellow) 1940. Empirical data 
has been gathered through written documents covering the selected case. 
 
Results of analysis reveal that there were sub-optimal effects in terms of inefficiencies during the 
operation Fall Gelb and a conclusion can be drawn that successful joint operations also have sub-
optimal effects. The study contributes to existing research by providing a more nuanced 
understanding of joint operations with a focus on sub-optimal aspects.  
 
 
Nyckelord: Gemensamma operationer, ledning, centraliserad ledning, decentraliserad ledning, 
Operation Fall Gelb. 
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1.	Inledning		
 

1.1. Problemformulering	
I den moderna krigföringen framhävs ofta gemensamma operationer som ett koncept för 
framgång. Den grundläggande idén med gemensamma operationer är att man genom att 
kombinera olika försvarsgrenar och dess effekter kan skapa en synergieffekt som gör att den 
totala effekten blir större än om varje försvarsgren enskilt skulle genomföra en operation. 
Potentialen till synergieffekt ligger delvis i chefens möjlighet att kombinera de olika 
försvarsgrenarna på ett asymmetriskt sätt, exempelvis luftstridskrafter mot markstridskrafter 
för att exploatera motståndarens svagheter.1 Synergieffekten är också ett resultat av att man 
använder förband från olika arenor och skapar ett flerdimensionellt hot för motståndaren då 
denne möter ett hot både i luft-, mark- och sjöarenan.2 
 
Forskningsproblemet som ligger till grund för denna undersökning är att trots de möjligheter 
och fördelar som gemensamma operationer ger så finns det suboptimala effekter även vid 
lyckade gemensamma operationer. Det vill säga att trots att man har lyckats uppnå det operativa 
slutmålet så går inte allt perfekt på vägen dit. Forskning behöver göras på vilka typer av 
suboptimala effekter som gemensamma operationer tenderar att ge. Vidare behöver även 
forskning fokuseras på vilka faktorer det är som orsakar dessa suboptimala effekter. 
 
Som presenteras i en översikt av forskningsfältet i nästkommande avsnitt 1.2. så tenderar 
tidigare forskning att vara normativ och fokusera på hur genomförandet bör gå till istället för 
att ha en allomfattande ansats och förklara dem olika dynamikerna inom den gemensamma 
operationens natur. På grund av att de förklarande ambitionerna inom ämnet är relativt sällsynta 
finns det ett inomvetenskapligt motiv till vidare forskning om gemensamma operationers natur. 
Forskningen behöver även ha en ansats av att förklara suboptimala effekter vid gemensamma 
operationer för att på så sätt gå på djupet med dem eventuella problem som finns och inte enbart 
fokusera på dess fördelar och möjligheter då det bara ger halva sanningen av fenomenet. 
 
Forskningsproblemet motiveras även utomvetenskapligt genom den betydelse som den 
moderna krigföringen tillskriver ett gemensamt genomförande men även på grund av att 
försvarsmakter idag går emot ett mer gemensamt fokus. Det engelska begreppet joint 
operations är välkänt inom officerskåren men vad innebär det egentligen och vilka problem 
kantas det av. Som presenteras nedan i avsnittet om tidigare forskning förespråkar teoretiker att 
befälhavare behöver förstå konceptet bakom gemensamma operationer för att kunna använda 
dess potential till synergieffekt och nå en ökad framgång. Därav motiveras denna undersökning 
även utomvetenskapligt då den bidrar till att officerskåren bättre kan förstå gemensamma 
operationers natur.  
 

1.2. Tidigare	forskning	
Som nämnts i problemformuleringen tenderar tidigare forskning om gemensamma operationer 
att vara normativ. Det finns även en stor mängd forskning om hur fenomenet och begreppet har 
utvecklats. Mycket fokus ligger på USA och dess utveckling av gemensam krigföring då landet 
till stor del har varit inflytelserika i det moderna västerländska joint-konceptet.  
                                                
1 Vego, Milan N., Joint operational warfare: theory and practice (Newport, RI: U.S. Naval War College, 2009), 
V-99. 
2 Ibid, V-99. 
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Williamson menar att gemensam krigföring började användas under första världskriget, men 
att det förekom i en primitiv karaktär även före 1900-talet.3 Vego menar istället att 
gemensamma operationer kan spåras tillbaka till antiken då armén bistods av flottan vid 
kustnära operationer.4 Det Vego beskriver stämmer väl in på Williamsons beskrivning av en 
gemensam operation med primitiv karaktär. Det som idag innebär en gemensam operation har 
utvecklats till att bli en mer komplicerad aktion än vad som skedde under antiken. Det var först 
under andra världskriget som de allierade västmakterna började utveckla ett gemensamt 
operativt koncept med en organisation som hade ett gemensamt fokus på operativ nivå5.  
 
Så vad innebär då gemensamma operationer, kan man inte säga att alla operationer i viss mån 
är gemensamma. Vego menar att i modern tid så har ingen enskild försvarsgren vunnit ett krig 
utan samarbete med en annan försvarsgren då man trots högteknologiska vapen inte kan uppnå 
full kapacitet utan att komplettera varandras egenskaper6. Men det är inte enbart samarbete och 
att komplettera varandras förmågor som ger den största möjligheten vid gemensamma 
operationer utan det är konceptet i sin helhet. Begreppet jointness används flitigt inom 
forskningsfältet och debatter pågår vad begreppet egentligen innebär. Kärnan till debatten 
kommer i grunden från teorin om kombinerade vapen7.  
 
Leonhards teori om kombinerade vapen menar att konceptet bygger på tre principer. För det 
första ska man komplettera den ena försvarsgrenens svagheter med en annans styrka, 
exempelvis markstridskrafter kan ta och hålla terräng medan luftstridskrafter är snabba och kan 
ge mycket verkan. För det andra ska man skapa ett olösligt dilemma för motståndaren så att 
denne tvingas blotta sina sårbarheter för någon försvarsgren. Som exempel på det beskriver 
Leonhard att man ska anfalla en pansarbataljon med både infanteri och pansar, då kan 
motståndaren varken stå stilla och verka eller använda stridsvagnarnas manöverförmåga utan 
att blotta sig för antingen infanteriet eller pansartrupperna. Den sista principen är en syntes av 
dem första två som innebär att man ska anfalla motståndaren där denne är svag. Exempelvis 
möt inte stridsvagnarna på ett öppet fält utan fånga dem i skogen och anfall med infanteri.8 
 
Vad innebär ovanstående i kontexten av en gemensam operation? Vego menar att det ger den 
operativa ledningen en större handlingsfrihet och flexibilitet genom att man har tillgång till 
flera olika försvarsgrenar och dess förmågor9. För att utveckla graden av jointness i en 
organisation behöver man då ändra tankesätt från att tänka i termer av försvarsgrenar, till att 
istället tänka att man använder förmågor.10 Vilket i sin tur underlättas av en gemensam operativ 
nivå. Likt Leonhard så påpekar Odom och Hayes vikten av att man förstår innebörden av 
konceptet för att kunna använda dess potential och åstadkomma den eftersträvade 
synergieffekten11. När man gör det uppnås vad Odom och Hayes förklarar som cross-domain 
synergy som innebär att när land-, luft- och sjöförmågorna är integrerade så ger de en 
                                                
3 Williamson, Murray. ”The evolution of joint warfare”, Joint Force Quarterly: JFQ, no.31, 2002, 32. 
4 Vego. Joint operational warfare: theory and practice, V-97. 
5 Williamson. ”The evolution of joint warfare”, 33-35. 
6 Vego. Joint operational warfare: theory and practice, V-99. 
7 Ångström, Jan & Widén, Jerker, Contemporary military theory the dynamics of war (Johanneshov: MTM, 
2015), 94. 
8 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle (Novato, CA: Presidio 
Press, 1991), 91-111.  
9 Vego. Joint operational warfare, V-99. 
10 Odom, William & Hayes, Christopher. ”Cross-domain synergy: Advancing jointness”, Joint Force Quarterly, 
no.73, 2014, 123. 
11 Odom & Hayes, ”Cross-domain synergy: Advancing jointness”, 125. & Leonhard, The art of maneuver, 92. 
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kombinerad effekt som är större än deras separata effekt.12 Detta i likhet med Leonhards teori 
om kombinerade vapen och det som Vego förklarar som synergieffekt. 
 
Som ovanstående redogörelse för forskningsfältet visat består det till stor del av normativ 
forskning samt genomgångar av begreppet och konceptets utveckling. Det forskningsproblem 
som ligger till grund för undersökningen innebär istället en förklarande ansats om eventuella 
suboptimala effekter som även en lyckad gemensam operation präglas av.  
 
En studie som går mer på djupet med suboptimala effekter är Weitz studie av USA:s agerande 
i operation Desert Storm, där han menar att det fanns suboptimala nivåer av samarbete mellan 
försvarsgrenarna. Detta bland annat i form av undermålig överspridning av underrättelser vilket 
ledde till att flygvapnet vådabekämpade egna markstridskrafter.13 Enligt Weitz berodde det på 
undermåligt samarbete men eventuellt även på den rivalitet som fanns mellan 
försvarsgrenarna.14 Även en svag integrering mellan flygvapnet och marinflyget genom 
avsaknad teknisk interoperabilitet gjorde att de inte kunde kommunicera. Weitz lyfter ett 
exempel där irakiska Mirage lyckades ta sig igenom en lucka mellan flygvapnets och 
marinflygets radarbild, där marinens kontrollfartyg initialt inte kunde varna flygvapnets 
radarflygplan på grund av kommunikationssvårigheter.15  
 
Vid en genomgång av tidigare forskning identifierades en lucka i nuvarande forskning och den 
är att studier om ledning av gemensamma operationer inte har ett helhetsgrepp över hur olika 
ledningsmetoder påverkar en gemensam operation. Det finns studier som diskuterar olika 
ledningsmetoder men ingen som tydligt förklarar hur de påverkar och påverkas av karaktären i 
en gemensam operation.  
 
Vego hävdar att det effektivaste sättet att uppnå en enhetlig prestation, som krävs för ett 
framgångsrikt uppträdande, är genom en enhetlig ledning som innebär att det är en chef på varje 
nivå som har befälet.16 Gemensamma operationer kräver då utifrån Vegos synsätt en 
centraliserad ledning på operativ nivå som kan leda alla ingående enheter till det gemensamma 
operativa slutmålet. Vego menar att en operativ ledningsorganisation är den viktigaste och mest 
kritiska funktionen i en operation, det är den funktionen som sammanhåller och synkroniserar 
de olika ingående enheterna i operationen för att uppnå en enhetlig prestation17. Men samtidigt 
refererar Vego till en artikel med kommentaren att en alltför centraliserad ledning motverkar 
initiativ och kreativitet på lägre taktiska nivåer.18 Dock utvecklar inte Vego det resonemanget 
fullt ut utan stannar vid ett konstaterande. 
 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i ovanstående identifierade forskningslucka om hur 
ledningen kan orsaka suboptimala effekter vid en gemensam operation. Undersökningens 
bidrag till forskningsfältet är att mer nyanserat begripliggöra gemensamma operationer genom 
att med en fallstudie synliggöra hur ledning orsakar olika sorters ineffektivitet i en lyckad 
gemensam operation. 

                                                
12 Odom & Hayes, ”Cross-domain synergy: Advancing jointness”, 124. 
13 Weitz, Richard. ”Jointness and Desert Storm: a Retrospective”, Defense &Amp; Security Analysis, vol.20, 
no.2, 2004, 139-140. 
14 Ibid, 139. 
15 Ibid, 140. 
16 Vego, Joint operational warfare, VIII-13. 
17 Ibid, VIII-20. 
18 Vego, Joint operational warfare, V-97. (Artikeln som Vego refererar till har inte varit tillgänglig för 
undersökningen men är följande: William J. Holland. ”Jointness has its limits”, Proceedings, maj, 1993, 40.)  



Anna Håkansson 2017-06-11  
OP SA 14-17 

  Sida 6 av 31 
  
 

1.3. Undersökningens	syfte	och	frågeställning	
Undersökningens syfte är att genom en studie av ledningen i en lyckad gemensam operation 
visa att det finns suboptimala inslag även i lyckade gemensamma operationer. Detta görs genom 
att utifrån min utvecklade teori om ”ledningsdilemmat i gemensamma operationer” analysera 
Tysklands operation Fall Gelb, som anses vara en lyckad gemensam operation, för att visa på 
den varierade graden av ineffektivitet även i en lyckad gemensam operation.    
 
Undersökningens frågeställning är: 

- Utifrån min utvecklade teori om ledningsdilemmat i gemensamma operationer, hur 
såg de olika sorterna av ineffektivitet ut i Tysklands operation Fall Gelb 1940? 

 

1.4. Disposition	
I kapitel två inleds undersökningen med ett teorikapitel som börjar med en kort 
bakgrundspresentation av den utvecklade teorin, därefter introduceras centrala begrepp som 
används i teorin och undersökningens analys. Teorikapitlet avslutas med en fullständig 
presentation av teorin om ledningsdilemmat i gemensamma operationer.  
 
I kapitel tre presenteras undersökningens metod som lägger grunden för undersökningens 
analys samt hur undersökningen ämnar svara på uppsatsen frågeställning, syfte och på så sätt 
bidra med kunskap till aktuellt forskningsproblem. I kapitel tre presenteras och motiveras därför 
forskningsdesign, metod, material och källkritik. Sist i kapitlet presenteras operationaliseringen 
av teorin som utgör undersökningens analysverktyg.  
 
I kapitel fyra presenteras resultaten av undersökningens analys. 
 
I kapitel fem besvaras undersökningens frågeställning utifrån analysens resultat. Därefter dras 
slutsatser och undersökningens resultat diskuteras genom att återkoppla till undersökningens 
syfte, problemformulering och aktuellt forskningsläge. Utifrån undersökningens resultat 
diskuteras även metodens lämplighet och en teoridiskussion förs för att göra en bedömning av 
den utvecklade teorin. Avslutningsvis presenteras undersökningens relevans för 
yrkesutövningen som officer och behov av vidare forskning presenteras utifrån de slutsatser 
som dragits i avslutningskapitlet.  
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2. Teori	
 
Teorin om ledningsdilemmat i gemensamma operationer är en vidareutveckling av tidigare 
forskares rudimentära teoretiska förklaringar om hur olika ledningsmetoder påverkar 
gemensamma operationer. Framförallt från Vegos resonemang om att gemensamma 
operationer behöver en centraliserad ledning på operativ nivå för att uppnå synergieffekt men 
att en alltför centraliserad ledning hämmar initiativ på lägre nivå. Samtidigt förespråkas olika 
typer av decentraliserad ledning från operativ nivå, till exempel uppdragstaktik, vilket innebär 
att beslut bör tas på lägre nivåer och att underställda befälhavare ska ges handlingsfrihet för att 
avgöra hur de ska genomföra ett uppdrag19.   
 
Teorin om ledningsdilemmat bygger därför på premisserna att en gemensam operation behöver 
en centraliserad ledning för att uppnå synergieffekt. Samtidigt så behöver ett självständigt 
agerande vara möjligt på lägre taktiska nivåer för att kunna hantera krigets friktioner och agera 
på uppkomna möjligheter.  
 
Anledningen till att jag valde att utveckla en egen teori var att det inte fanns några befintliga 
teorier som förklarade hur de olika ledningsmetoderna påverkar och påverkas av den 
gemensamma operationens dynamik. Teorin är som tidigare nämnt vidareutvecklad utifrån 
befintliga teoretiska argumentationer, men även utifrån egna erfarenheter och logiska 
resonemang. 
 

2.1. Centrala	begrepp	
Nedan definieras undersökningens centrala begrepp som sedan används i teorin och i 
undersökningens analys.  
 
2.1.1. Militär	operation	och	gemensam	operation	
En militär operation är främst en militär fackterm som syftar till alla de åtaganden som militära 
enheter genomför.20 I MSD 2016 preciseras en operation som militära handlingar och 
genomförande av uppdrag eller uppgifter för att nå ett mål i ett visst område.21  
 
En gemensam operation är en typ av militär operation som innebär att det är två eller fler 
försvarsgrenar som tillsammans genomför en operation.22 En gemensam operation ger fördelar 
i form av att man kan komplettera försvarsgrenarnas förmågor och anfalla en motståndare i alla 
tre domäner. På så sätt uppnås en effekt som är större än om varje försvarsgren skulle 
genomföra operationen var för sig.23 Det är detta som inom forskningsområdet beskrivs som 
synergieffekt. I vissa sammanhang innebär begreppet även att det är stridskrafter från olika 
nationer,24 men det som är centralt i denna undersökningen är att det är flera ingående förband 
och försvarsgrenar, dimensionen att förbanden kan tillhöra olika nationer är sekundärt. 
 

                                                
19 van Creveld, Martin, Ledning i krig (Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, 2003), 
209-210. 
20 Leonhard. The art of maneuver, 8. 
21 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin: MSD 16 (Stockholm: Försvarsmakten, 2016), 24. 
22 Vego, Joint operational warfare, V-100. 
23 Ibid, V-99. 
24 Ibid, V-99-100. 
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2.1.2. Krigföringens	olika	nivåer	
Inom den militärteoretiska forskningen saknas det en enhetlig och tydlig definition av dem olika 
krigföringsnivåerna. Det är inte heller enkelt att skilja dem olika nivåerna åt då de är tätt 
sammanlänkade. Här presenteras hur de olika nivåerna definieras och används i denna 
undersökning, främst för att urskilja den operativa och taktiska nivån från varandra. Detta görs 
på grund av att teorin om ledningsdilemmat skiljer på ledning på operativ och taktisk nivå. 
 
Den operativa nivån i ett krig kan förenklat beskrivas som länken mellan den militärstrategiska 
och den taktiska nivån. Med denna utgångspunkt har krig ett nationellt syfte och slutmål som 
realiseras med militära medel där det militärstrategiska slutmålet utformas utifrån det nationella 
intresset25. Vidare realiseras detta till ett operativt slutmål om vad som ska uppnås i aktuellt 
område för att nå det militärstrategiska slutmålet. Här kommer operationskonsten in i bilden, 
när den operativa nivån planerar för hur de olika taktiska enheterna ska uppnå det operativa 
slutmålet och i förlängningen även det strategiska målet.26 På den taktiska nivån planeras och 
genomförs sedan de olika striderna för att uppnå det operativa målet.27  
 
Det är som nämnt inte alltid enkelt att skilja de olika krigföringsnivåerna åt då en strid ibland 
kan uppnå ett operativt eller för den delen strategiskt slutmål. Men i denna undersökning är det 
centrala att den taktiska nivån planerar och leder strider för att vinna just striden medan den 
operativa nivån planerar och leder strider för att uppnå ett operativt slutmål med samtliga strider 
i området. Det är alltså hur långt målet och syftet sträcker sig med respektive beslut som avgör 
vilken krigföringsnivå som beslut tas på. 
 
2.1.3. Ledning	
Shamir menar att en allomfattande vetenskap om ledning inte finns men i sin studie om 
uppdragstaktik använder han en förklaring som menar att ledning är en organisatorisk aktivitet 
som genomförs under krigets kaotiska förhållanden och handlar om samarbete snarare än om 
enskilda individer.28 Det är även detta förhållningssätt som används i denna undersökning. Här 
betyder ledning att det är hur organisationen och agerande i organisationen kontrolleras och 
styrs av chefer på olika nivåer i kontexten av kriget och dess friktioner. Det innebär att ledning 
ses som en funktion, oaktat vilken individ som sitter på vilken position, och funktionen 
kontrollerar dem militära resurserna för att uppnå målet.29 
 

2.2. Teorin	om	ledningsdilemmat	i	gemensamma	operationer	
Teorin om ledningsdilemmat ser en gemensam operation som ett fenomen, det teorin förklarar 
är hur de olika variablerna ledning på operativ nivå och agerande på taktisk nivå orsakar olika 
karaktärer hos operationen. Karaktärerna varierar beroende på sammansättning av 
ledningsmetoder och innebär olika sorters ineffektivitet i en gemensam operation. Teorin tar 
inte ställning till om karaktärerna är positiva eller negativa utan har ett observerande 
ställningstagande. Huruvida de är positiva eller negativa är upp till respektive befälhavare i en 
gemensam operation, där denne bör ta ställning till vilken sorts ineffektivitet den kan acceptera 
kontra vilken sorts effektivitet den vill ha i operationen.  
 
                                                
25 Leonhard. The art of maneuver, 6-7. 
26 Ibid, 8-9. 
27 Ibid, 9-10. 
28 Shamir, Eitan, Transforming command: the pursuit of mission command in the U.S., British, and Israeli 
armies (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011) E-bok, 10. 
29 Ibid, 9. 
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Teorin beskriver fyra olika sorter av ineffektivitet i en lyckad gemensam operation vilka är att 
motståndaren styr händelseförloppet, operationen blir långsam, osynkroniserad eller består av 
en inom-organisatorisk maktkamp. 
 
Teorin förklarar hur de ovanstående suboptimala effekterna, i form av olika sorters 
ineffektivitet, orsakas av ledningsmetod på operativ nivå och av hur underställda chefer på 
taktisk nivå agerar. Det teorin om ledningsdilemmat förklarar bygger vidare på tidigare 
teoretikers förklaring att militära organisationer kan ha decentraliserad eller centraliserad 
ledning. I teorin om ledningsdilemmat är det centraliseringen eller decentraliseringen på 
operativ nivå som är ena variabeln och den andra variabeln är agerandet på taktisk nivå.  
 
Tabell 1. Modell över ledningsdilemmat i gemensamma operationer. 

 
För att fånga upp fenomenet ytterligare beskriver van Creveld att centralisering och 
decentralisering inte är varandras motsatser utan att de bör ses som sammanflätade fenomen 
som bara innebär olika grader av ovisshet på dem olika nivåerna inom en hierarki.30 Då 
ledningen är centraliserad finns vissheten och kontrollen på högre nivå och vice versa.31 Det 
handlar alltså inte om minskning eller ökning av kontroll utan fördelning av visshet och kontroll 
på olika nivåer.32 Enlig van Creveld innebär då en decentraliserad ledning att det finns mer 
visshet och kontroll på lägre taktiska nivåer. En decentraliserad ledning möjliggör då den andra 
premissen som ledningsdilemmat bygger på, nämligen att det behöver vara möjligt med 
självständigt agerande på lägre taktiska nivåer för att kunna hantera krigets friktioner och agera 
på uppkomna möjligheter. Det teorin om ledningsdilemmat även fångar upp är att trots att en 
decentraliserad ledning finns på operativ nivå så innebär det inte per automatik att initiativ och 
beslut tas på taktisk nivå, detta beskrivs nedan i ineffektivitet A.  
 
Ledningsdilemmat innebär att de två ledningsgrundsatserna decentraliserad och centraliserad 
ledning är inkompatibla. Man kan inte använda båda två samtidigt och man kan inte heller välja 
den ena utan konsekvenser som påverkar operationen. Detta beror på att befälhavare på taktisk 
nivå inte kan ha den operativa helhetsbilden som krävs för en gemensam operation33. Vilket vid 
decentraliserad ledning ger ineffektivitet C som innebär ett osynkroniserat uppträdande som 
gör det svårt att uppnå synergieffekt. Samtidigt som befälhavare på operativ nivå inte har 

                                                
30 van Creveld. Ledning i krig, 212. 
31 Ibid, 212. 
32 Ibid, 212. 
33 Docauer, A., U.S.A.F., ”Peeling the onion: Why centralized control / decentralized execution works”, Air & 
Space Power Journal, vol.28, no.4, 2014, 27-28. 
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tillräcklig inblick i slagfältet för att kunna hantera krigets krav och möjligheter34. Vilket vid 
centraliserad ledning ger ineffektivitet B, där operationen har svårt att agera på krigets friktioner 
och möjligheter. 
 
Tabell 2. Modell över ledningsdilemmat i gemensamma operationer med förklaring till olika sorters ineffektivitet. 

 
A. Avvaktande och motståndaren styr händelserna 

Vid ineffektivitet A tas beslut varken på operativ eller taktisk nivå. De egna förbanden blir 
stillastående eller avvaktande vilket leder till att initiativet förloras och striderna och 
händelseförloppet styrs av motståndaren. Det ger en möjlighet att vänta in motståndaren för ett 
tillfälle att agera men de egna förbanden kan hamna i ett efterläge där utvecklingen styrs av 
motståndarens planer. 
 

B. Kontrollerat och synkroniserat men långsamt 
Vid denna ineffektivitet så gör den centraliserade ledningen att operationen genomförs 
metodiskt och kontrollerat. Försvarsgrenarna kontrolleras från gemensam operativ nivå med 
tydliga uppgifter om vad, var och när enheterna ska agera, vilket gör att de olika 
försvarsgrenarnas förmågor kan synkroniseras för att uppnå synergieffekt. Men den 
centraliserade ledningen och frånvaron av initiativ och beslutsmandat på taktisk nivå ger en 
oförmåga att reagera på oförutsedda händelser. Detta beror på att den operativa nivån inte har 
tillräcklig inblick i vad som sker på slagfältet, vilket gör att krigets friktioner inte kan hanteras 
på ett optimalt sätt.  
 
 
                                                
34 Docauer. ”Peeling the onion: Why centralized control / decentralized execution works”, 27. 
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C. Högt tempo men osynkroniserat 
Ineffektivitet C är i stort en motsats till ineffektivitet B, här gör den decentraliserade ledningen 
på operativ nivå tillsammans med den höga graden av initiativ och beslutsmandat på taktisk 
nivå att operationen har en förmåga att hantera krigets friktioner samt att agera på oförutsedda 
händelser. De egna förbanden kan agera på uppkomna möjligheter i striden och med ett högt 
tempo utmanövrera motståndaren. Detta beror på att den operativa nivån har en lägre grad av 
kontroll över förband och resurser som möjliggör att chefer på taktisk nivå och lägre kan agera 
utifrån uppkomna händelser på slagfältet. Detta minskar dock synkroniseringen av operationen 
och den eftersträvade synergieffekten kan inte användas på ett optimalt sätt då chefer på taktisk 
nivå och lägre inte har den operativa helhetsbilden som krävs för att uppnå synkronisering och 
synergieffekt.  
 

D. Inom-organisatorisk maktkamp 
Vid ineffektivitet D försöker den operativa nivån kontrollera dem ingående förbanden men 
samtidigt tas beslut och egna initiativ på taktiska eller lägre nivåer. Då de taktiska nivåerna är 
de som genomför de olika striderna är det de taktiska besluten som kommer att realiseras i 
striden. Beroende på hur självständig den taktiska nivån är finns möjligheten att den inom-
organisatoriska maktkampen stannar vid överläggningar och diskussioner. Detta ger då att det 
tar lång tid att komma till beslut men när beslutet väl kommer är det väl genomtänkt och 
överlagt både med den taktiska insikten i striden och med den operativa helhetsbilden. En annan 
möjlighet är att de taktiska cheferna tar egna beslut utan att rådgöra med den operativa nivån, 
då blir resultatet en vunnen strid på taktisk nivå men som riskerar att inte gå i riktning mot det 
operativa slutmålet. 
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3. Metod	
I kapitlet presenteras undersökningens forskningsdesign, metod för datainsamling samt 
material och källkritik. Sist i kapitlet presenteras operationaliseringen av teorin. 
 

3.1. Forskningsdesign	
Forskningsproblemet som ligger till grund för uppsatsen handlar om vilka suboptimala effekter 
som finns vid lyckade gemensamma operationer. Och den forskningslucka som identifierats är 
hur ledningen av lyckade gemensamma operationer orsakar suboptimala effekter. Då det saknas 
en teori som förklarar hur ledningen orsakar suboptimala effekter har jag utvecklat en teori som 
efter operationalisering har använts som analysverktyg i undersökningen. Detta gör att 
undersökningen har karaktären av att vara teoriutvecklande, vilket innebär att studiens 
empiriska analys även har som inriktning att generera nya förklaringar till suboptimala effekter 
i annars lyckade gemensamma operationer35. 
 
För att genomföra undersökningen har en fallstudie av en lyckad gemensam operation 
genomförts. Fallstudien har valts för att den möjliggör att en operation kan studeras på djupet 
för att reda ut förhållandena mellan ledningsmetod och suboptimala effekter i form av 
ineffektivitet36. Genom att fokusera undersökningen på ett fall kan fler nyanser av fenomenet 
fångas upp då hela undersökningens utrymme ges till ett fall. Att fokusera på ett fall motiveras 
ytterligare av att undersökningen har en hittills oprövad teori. Utformningen gör att mer 
information kan samlas in om det aktuella fallet och på så sätt fås ett större underlag för en 
empirisk prövning av den utvecklade teorin37. 
 
Det valda fallet är Tysklands operation Fall Gelb som genomfördes år 1940. Operationen ses 
som mycket lyckad då den snabbt uppnådde det operativa slutmålet mot en militärt överlägsen 
motståndare38. Fallet är därför representativt för en lyckad gemensam operation som är 
fenomenet undersökningen ämnar studera. Generaliserbarheten av undersökningen ligger i att 
om undersökningen kan visa att det även finns suboptimala effekter i en mycket lyckad 
gemensam operation, så finns det en god grund för att även andra lyckade gemensamma 
operationer har suboptimala effekter.  
 
I fallet väljs fyra centrala skeden av operationen ut för att analyseras. Detta för att få en mer 
djupgående analys av det som undersökningen ämnar studera. Hade en undersökning gjorts av 
samtliga händelser i fallet hade den på grund av operationens storlek enbart blivit ytlig och 
fördelen med en fallstudie, att kunna gå på djupet och reda ut komplexiteten, hade gått förlorad. 
De olika skedena är valda utifrån att det är militära svårigheter och viktiga delar av operationen 
som utifrån teorin borde tjäna på en hög grad av samordning för att kunna använda den 
synergieffekt som gemensamma operationer möjliggör. De valda skedena är: det inledande 
anfallet genom Ardennerna, övergången av floden Meuse, genombrottet av den franska fronten 
och det fortsatta anfallet genom Frankrike. 
 

                                                
35 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5 uppl. (Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), 43. 
36 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3 
uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2016), 91. 
37 Esaiasson, et.al. Metodpraktikan, 112. 
38 Guderian, Heinz. Panzer Leader (London: Futura, 1987), 94. & Frieser, Karl-Heinz & Greenwood, John 
T., The blitzkrieg legend: the 1940 campaign in the West (Annapolis, MD: Naval Institute, 2005), 1-3, 34-54. 
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3.2. Metod	för	datainsamling	
Den valda metoden för undersökningen är datainsamling genom skriftliga källor. Denscombe 
kallar metoden dokumentär forskning och det innebär att man använder dokument som 
datakälla.39 Valet av metod har gjorts utifrån vad Denscombe beskriver som användbarhet.40 
Då det fall som studeras hände år 1940, i skrivande stund för 77 år sedan, är datainsamling 
genom observation ogenomförbart. Likaså är intervjuer ogenomförbart inom tidsramen för 
denna undersökning, både på grund av tidsaspekten men även att det kräver ett omfattande 
arbete att komma i kontakt med eventuellt efterlevande deltagare. I dagsläget är alltså 
datainsamling genom skriftliga källor det mest lämpade tillvägagångssättet för att närma sig 
fenomenet.   
 
Fördelarna med den valda datainsamlingsmetoden är som sagt dess användbarhet då den är 
lättillgänglig och genomförbar jämfört med andra metoder. En ytterligare fördel med skriftliga 
källor är de är beständiga vilket gör att de kan granskas av andra samt att de kan användas för 
att reproducera aktuell studie vilket bidrar till undersökningens reproducerbarhet.41 Nackdelar 
med metoden är att informationen är bearbetad av författaren vilket gör att den kan innehålla 
tolkningar eller slutsatser som denne själv har gjort42 och är därför inte alltid en ren återgivning 
av vad som egentligen hände. För att bedöma källornas trovärdighet har de granskats kritiskt 
utifrån kriterierna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.43 Detta presenteras i nästa avsnitt 
3.3 som avhandlar material och källkritik. 
 
Datainsamlingen har styrts utifrån de valda skedena i fallet och vid datainsamlingen har teorin 
i operationaliserad form styrt vilken data som har samlats in och analyserats. Därav är 
skiljelinjen mellan datainsamling och analys tunn då de har skett simultant44. För att 
undersökningen ska bli reproducerbar och transparent redovisas nedan undersökningens 
tillvägagångssätt och tolkningsregler.45  
 
Första steget var att utifrån den teoretiska definitionen av krigföringsnivåerna avgöra vilka 
befälhavare som befann sig på respektive krigföringsnivå. De hanterades därefter genomgående 
i analysen som befälhavare på den nivå som de utefter den inledande analysen blivit tillskrivna.  
 
Därefter påbörjades datainsamling om de olika skedena där jag utifrån den operationaliserade 
teorin undersökte på vilken nivå beslut togs för att avgöra om det var centraliserad eller 
decentraliserad ledning. Operationaliseringen presenteras i avsnitt 3.4. och ledning har 
operationaliserats genom att hantera det som grad av beslutsutrymme på operativ respektive 
taktisk nivå. Ibland stod det inte tydligt var ett beslut togs utan jag har fått tolka det ur texten. 
Exempelvis om en taktisk chef fick order från en operativ chef så har det tolkats som 
centraliserad ledning, då man kan anta att beslutet har skett på operativ nivå om det är därifrån 
ordern kommer. Därefter undersöktes eventuellt självständigt agerande på taktisk nivå. I dem 
fall där inget självständigt agerande har nämnts i källorna har detta hanterats som frånvaro av 
självständigt agerande om det inte finns något annat i källorna som motsäger detta.   
 
                                                
39 Denscombe. Forskningshandboken, 319. 
40 Ibid, 234. 
41 Ibid, 338-339. 
42 Ibid, 339. 
43 Esaiasson, et.al. Metodpraktikan, 290-296. 
44 Ibid, 195. 
45 George, Alexander L. & Bennett, Andrew. Case studies and theory development in the social sciences 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2005), 106. & Esaiasson, et.al. Metodpraktikan, 233. 
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Efter det har utfallet av dem identifierade ledningsmetoderna och agerandet på taktisk nivå 
analyserats med hjälp av teorins fyrfältare. För att klassificera ett utfall som en viss 
ineffektivitet har tolkningarna gjorts generöst.46 Det innebär att trots att huvuddelen av 
litteraturen talar om det som en lyckad händelse har jag sökt efter suboptimala inslag. Har jag 
då hittat någon form av suboptimalt inslag har denna lyfts fram trots att den i texten överskuggas 
av lyckade utfall. Detta motiveras av studiens syfte då den ämnar synliggöra suboptimala 
effekter i form av olika sorters ineffektivitet, därav innebär inte det att hela skedet eller för den 
delen operationen var ineffektiv utan bara att det fanns suboptimala inslag. Detta visas också i 
analysens resultatdel där även de lyckade utfallen presenteras. För att undersökningen ska bli 
transparent redovisas tolkningar i analysdelen med en redogörelse för hur och på vilka grunder 
jag kommit fram till de olika skedenas ineffektivitet. Gränsen för tolkningsregeln går om det 
finns något som direkt motsäger resultatet. 
 

3.3. Material	och	källkritik	
De dokument som använts i undersökningen består av skriven text i form av böcker och en 
källa är från mikrofilm som finns publicerad på internet i ett dokument. Tre av källorna är 
sekundärkällor och en är primärkälla där författaren var chef för en pansarkår i den operation 
som studerats. Primärkällan valdes för att den möjliggjorde att komma nära kontroverser mellan 
befälhavare på olika nivåer. De valda källorna har olika perspektiv på händelsen, två av källorna 
fokuserar på tyska flygvapnet Luftwaffe och de andra två fokuserar på markstridskrafterna och 
främst pansarförbanden men det finns skildringar av båda försvarsgrenarna i samtliga källor. 
Det hade varit optimalt att använda skriftliga order från operationen men då de inte har 
återfunnits från operativ och flygtaktisk nivå har som tidigare nämnts litteratur om operationen 
använts som källor. Flertalet av dem valda källorna bygger på tillgång till order och 
krigsdagböcker från tyska arkiv vilket gör att det ändå finns med sekundärkällor som bygger 
på det önskade materialet. Det gör att samma svar bör finnas med i vald litteratur. Det som även 
är fördelaktigt med att välja litteratur om fallet är att författarna till de valda källorna är från 
Tyskland vilket gör att de behärskar språket och kan fånga upp rätt information från de skriftliga 
order som användes i operationen. 
 
Några resultat av den källkritiska granskningen som gjorts behöver lyftas. När det gäller 
kriteriet oberoende är det främst Guderians bok Panzer Leader som är en primärkälla vilket 
kan innebära att han har tillrättalagt sin berättelse genom att han har förträngt händelser. 
 
Att ingen av källorna är samtidig behöver också lyftas, dock bygger Friesers bok The blitzkrieg 
legend: the 1940 campaign in the West samt Speidels studie The German air force in France 
and the low countries 1939-1940 på krigsdagböcker och skriftliga order från själva operationen 
vilket gör att underlaget i sekundärkällorna bygger på samtida dokument. Samtidiga källor om 
operationen är på tyska, vilket är ett språk som jag inte behärskar. Därav har mindre samtidiga 
dokument använts till förmån för att bättre förstå innehållet och på så sätt upprätthålla 
undersökningens trovärdighet.  
 
De källor som det finns risk för tendens i är Guderians samt Speidel då båda var aktiva i tyska 
Wehrmacht under tiden då operationen genomfördes. Guderian var en central befälhavare i 
operationen därför har hans utsagor granskats kritiskt men de har varit värdefulla för att de 
återger mer detaljerat vad som utspelade sig mellan olika befälhavare i operationen. Det som 
minskar anledningen att tro att Guderian är tendensiös i sin berättelse är att han även tar upp 

                                                
46 Esaiasson, et.al. Metodpraktikan, 228. 
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sina misstag exempelvis när han skjuter ner ett tyskt spaningsplan. Speidels studie är en av de 
mest omfattande studierna om Luftwaffe under operationen och därav ger den en värdefull insikt 
i deras verksamhet och bedöms inte vara tendensiös då den sakligt återger vad som hände. 
 

3.4. Operationalisering	av	teori	
Undersökningens analysverktyg är en operationalisering av de oberoende variablerna i teorin 
om ledningsdilemmat. Detta analysverktyg används på grund av att det är med hjälp av teorin 
som undersökningen ämnar synliggöra suboptimala effekter i den gemensamma operationen 
Fall Gelb.  
 
Analysverktyget för att avgöra hur utfallet blev, om det fanns några suboptimala effekter 
orsakade av ledning, är teorins fyrfältare (tabell 2) som beskriver de olika sorterna av 
ineffektivitet. Den är i sitt nuvarande tillstånd observerbar och behöver därav inte 
operationaliseras ytterligare.   
 
De teoretiska begreppen centraliserad och decentraliserad ledning handlar om hur stor grad av 
kontroll man har på operativ respektive taktisk nivå. Detta har i sin tur gjorts observerbart 
genom att se det som beslutsutrymme. Den som fattar beslut om vad en resurs (förband) ska 
göra samt var den ska göra det har kontroll över resursen. Vid en decentraliserad ledning från 
operativ nivå delegeras beslutsmandat till den taktiska nivån. 
 
Självständigt agerandet på taktisk nivå har gjorts observerbart genom att den taktiska nivån tar 
beslut om vad och var förbanden ska agera. Omvänt gäller för inget självständigt agerande på 
taktisk nivå där indikatorn är att inga beslut tas på taktisk nivå.  
 
Skillnad mellan decentraliserad ledning och självständigt agerande på taktisk nivå är att vid 
decentraliserad ledning så förekommer en delegering av beslutsutrymme. Det är således en 
medveten handling. Detta bygger på den militära hierarkin där det finns bestämda 
beslutsmandat att överordnade har befäl över underställda. Medan självständigt agerande 
innebär att chefer på taktisk nivå tar egna initiativ och beslut utifrån situationen och detta kan 
då även ske i motsättning till beslut som tagits på operativ nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anna Håkansson 2017-06-11  
OP SA 14-17 

  Sida 16 av 31 
 
 

Tabell 3. Analysverktyg i form av operationaliserad teori. 

Teoretiskt 
begrepp 

Oberoende variabler 
observerbara som 
beslutsutrymme 

Indikatorer 

Centraliserad 
ledning på 
operativ nivå 

 Hög grad av kontroll och 
beslutsutrymme på 
operativ nivå 

Beslut om följande tas på operativ 
nivå: 

a. Vad som ska göras, exempelvis anfall, 
kringgång, reträtt. 

b. Var det ska göras, geografiska 
punkter. 

Decentraliserad 
ledning på 
operativ nivå 

Låg grad av kontroll och 
beslutsutrymme på 
operativ nivå 

Beslut om följande delegeras till 
underordnade chefer på taktisk nivå: 

a. Vad som ska göras, exempelvis anfall, 
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4. Resultat	av	undersökningens	analys	
Kapitlet inleds med en kort presentation av vilka förband som befinner sig på de olika 
krigföringsnivåerna. Därefter presenteras analysens resultat utifrån de fyra valda skedena av 
operationen. 
 

4.1. Krigföringsnivåerna	i	Tyskland	under	operation	Fall	Gelb	
Teorin om ledningsdilemmat förklarar att olika sorters ineffektivitet uppstår beroende på om 
det finns en centraliserad eller decentraliserad ledning på operativ nivå samt beroende på hur 
chefer på taktisk nivå agerar. För att kunna genomföra analysen avgjordes i början av 
analysarbetet var gränsen mellan operativ och taktisk nivå går. Nedan följer en redogörelse för 
hur de olika krigföringsnivåerna har hanterats i analysen. 
 
Hitler var under hela operationen oberbefehlshaber i den tyska Wehrmacht.47 Utifrån 
undersökningens teoretiska ramverk är det således han som ansvarar för den militärstrategiska 
nivån där det nationella målet och syftet realiseras med militära medel. I vissa fall fattade Hitler 
beslut som berörde den operativa nivån, detta hanteras då som hög operativ nivå i analysen.  
 
Mellan den militärstrategiska och den taktiska nivån finns i aktuellt fall ett antal mellanchefer. 
Dessa är på operativ nivå där det militärstrategiska målet realiseras till ett operativt slutmål och 
där det planeras hur de olika striderna tillsammans ska nå det operativa slutmålet. I 
undersökningen hanteras de respektive försvarsgrensledningarna, armégrupperna samt 
arméerna som operativ nivå, där även inräknat von Kleists pansargrupp, då de hade ett operativt 
tänk och beslutar om hur de olika striderna ska uppnå det operativa slutmålet. För 
flygstridskrafterna räknas Luftflotte 2 och 3 som operativ nivå.   
 
På taktisk nivå beslutas hur de olika striderna ska vinnas och i fallet återfinns de taktiska 
cheferna på kårnivå då de hade en tämligen genomgående taktisk inriktning, att vinna striden. 
Fliegerkorps hanterades som luftstridskrafternas taktiska nivå.  
 

4.2. Inledande	anfallet	genom	Ardennerna	den	10–12	maj	
Operationsplanen innebar att armégrupp A skulle genomföra huvudanfallet genom Ardennerna 
mot den franska staden Sedan och vidare mot det operativa målet som var kusten vid Engelska 
kanalen.48 Samtidigt skulle armégrupp B och Luftflotte 2 genomföra ett vilseledande anfall i 
Nederländerna och Belgien för att få dem allierades styrkor att anfalla i riktningen norrut.49 
Detta skulle möjliggöra för huvudanfallet att slå motståndaren bakom deras front för att 
slutligen omringa dem längs kusten.50  
 
Det inledande anfallet skedde simultant med luft- och markstridskrafter, detta för att få en 
överraskningseffekt både i luften och på marken.51 Under det inledande anfallet var 
flygstridskrafterna koncentrerade till Nederländerna och Belgien för att förstärka bilden av att 

                                                
47 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 2005,14. 
48 Speidel, Wilhelm, ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, USAF Historical 
Study no.152, pt.3, vol.2A (Maxwell AFB, Alabama: USAF Historical Division, 1958), 61. & Frieser & 
Greenwood. The blitzkrieg legend, 63-68. 
49 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 63-68, 87-89. 
50 Ibid, 65. 
51 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 43-51. 
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huvudanfallet kom därifrån.52 Luftflotte 2 genomförde lyckade luftlandsättningar av viktiga 
fortifikatoriska skydd, bland annat av fortet Eben Emael, men även attacker mot flygbaser längs 
kusten vid Engelska kanalen och framför den tyska fronten.53 Detta gjorde att Luftwaffe slog ut 
stora delar av motståndarnas flygvapen på marken.54 Anfallet i  norr och koncentreringen av 
flygstridskrafter där gjorde att vilseledningen lyckades och de allierades styrkor hade börjat 
avancera norrut för att möta vad de trodde var det tyska huvudanfallet.55 
 
Vad både luftstridskrafterna och markstridskrafterna skulle göra var därför beslutat på operativ 
nivå då det hade beslutats i och med att operationsplanen fastställdes. Även var de skulle 
genomföra anfallen var av samma anledning beslutat på operativ nivå. Det inledande anfallet 
både genom Nederländerna, Belgien och längre söderut genom Ardennerna var alltså 
kontrollerat från den operativa nivån på grund av det var en viktig del av hela operationen som 
krävde samordning för att uppnå överraskning och vilseledning. 
 
Armégrupp A under von Rundstedts ledning hade fått uppgiften att genomföra huvudanfallet. 
För att lyckas med vilseledningen, att huvudanfallet kom från norr, så behövde anfallet med 
armégrupp A och dess förstärkta pansargrupp genomföras dold så länge som möjligt.56 
Armégruppens högkvarter beslutade att Pansargrupp von Kleist skulle gå i täten och 
infanteriarméerna skulle följa efter. Detta gjorde att pansargruppen inte fick ett eget 
anfallsområde utan skulle dela område med en infanteriarmé. Dock ville von Kleist, även han 
på operativ nivå, att hans två pansarkårer skulle framrycka bredvid varandra för att kunna 
genomföra ett simultant anfall väl framme vid floden Meuse.57 Anfallet genomfördes ändå 
utefter armégruppens order då förbanden redan hade utgångsgrupperat.58 
 
För anfallet mot Frankrike användes Luftflotte 3 för att slå ut franska flygvapnet på marken, 
och som sekundär uppgift, att ge indirekt understöd till markstridskrafterna genom att slå ut 
transportvägar.59 Men på grund av den operativa nödvändigheten, att simulera att huvudanfallet 
skulle ske genom Nederländerna och Belgien, fick luftunderstöd bara fick kallas in i nödfall för 
anfallet genom Ardennerna för att motståndaren inte skulle förstå att den stora anfallsstyrkan 
kom därifrån.60 Det förekom i liten skala luftunderstöd vid anfallet genom Ardennerna. 
Exempel på det var de enheter med störtbombplan som bombade Boullion strax innan 1. 
pansardivisionen skulle korsa floden Semois för att anfalla Boullion61 Det går inte att finna i 
källorna var beslut om flygstridskrafternas understödsuppgift togs men då resterande delen av 
anfallet hade centraliserad ledning talar det för att även beslut om vad och var 
flygstridskrafterna skulle understödja anfallet togs på operativ nivå.  
 
Inledningsvis fanns det inte heller något självständigt agerande på taktisk nivå, utan förbanden 
höll sig till de marschvägar som beordrats. Pansargrupp von Kleist som utgjorde spetsen av 
huvudanfallet var av armégrupp A kontrollerad till fyra marschvägar på tre echelonger, vilket 
                                                
52 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 88. 
53 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 66-67. 
54 Corum, James S, The Luftwaffe: creating the operational air war, 1918–1940 (Lawrence: University Press of 
Kansas, 1997), 275. 
55 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 88-93. 
56 Ibid, 87–88, 101. 
57 Ibid, 103-106, 110-111. 
58 Ibid, 111. 
59 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 220-223. 
60 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 121. 
61 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 130-131. & Speidel. ”The German Air Force in France in the 
Low Countries 1939–1940”, 222. 
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gjorde att framryckningen gick långsamt. Pansargruppen var även kontrollerad till samma 
område som 12. och 16. infanteriarméerna vilket gjorde att friktioner skapades i form av en 
trafikkö.62  
 
Analysen av skedet visar suboptimala effekter i form av ineffektivitet B, att anfallet genom 
Ardennerna gick långsamt och att friktioner som uppstod i och med en trafikkö som inte kunde 
hanteras. Att anfallet var hårt kontrollerat från hög operativ nivå var en nödvändighet då hela 
operationens framgång berodde på om vilseledningen lyckades. Utifrån teorin förklaras det 
suboptimala utfallet som en effekt av att den operativa ledningen kontrollerar förbanden utefter 
den operativa helhetsbilden för att samordna och uppnå synergieffekt men som även ger en 
ineffektivitet genom att vissa delar av operationen går långsamt. 
 
Tabell 4. Ineffektivitet vid det inledande anfallet genom Ardennerna. 

 

4.3. Övergången	av	Floden	Meuse	den	13	maj	
Övergången av floden Meuse kan ses som en taktisk nödvändighet men hade en central 
betydelse för hela operationen då de tyska styrkorna tog sig igenom det franska försvaret vid 
Meuse. Anfallet var synkroniserat och flygstridskrafterna kraftsamlades mot Sedan och 
Charleville och genomförde direkt luftunderstöd till huvudanfallet. För att stödja 
pansargruppens övergång avdelades fler än 1000 tyska flygplan och det gav en enorm 
kraftsamling vid området runt Sedan med bombplan, störtbombplan samt jaktflyg.63 Anfallet 
gick med högt tempo och redan till natten samma dag hade Guderians 1. pansardivison passerat 
floden med dem andra två divisionerna strax därefter.64 En synergieffekt uppnåddes när både 
mark- och flygstridskrafter användes för att genomföra övergången.  
 
Beslut om vad som skulle göras och var anfallet med övergången skulle ske beslutades på 
operativ nivå redan innan hela operationen inleddes. Det skedde i februari då von Manstein 

                                                
62 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 112-119. 
63 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 157-161. & Corum. The Luftwaffe, 277. & Speidel. ”The German 
Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 230-232. 
64 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 161-173. & Guderian. Panzer Leader, 104. 
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utvecklade operationsplanen och både Hitler och Guderian var med vid diskussionerna65. 
Anfallet var även koordinerat med Luftwaffe som hade i uppgift att stödja von Kleists 
Pansargrupp vid övergången.66 Vad och var Luftwaffe skulle stödja pansargruppen beslutades 
först på operativ nivå av von Kleist och Flieger, chef för Luftflotte. 3 De gjorde tillsammans 
upp en plan som innebar en koncentrerad massbombning strax innan infanteriregementet under 
Guderians ledning skulle korsa Meuse.67 Av källorna går det inte att finna att någon flygkår var 
underställd pansargruppen och av faktumet att von Kleist och Flieger tillsammans gjorde upp 
en plan så tyder det på att flygande enheter inte var underställda någon taktisk chef.  
 
Det fanns även ett självständigt agerande på taktisk nivå om hur understödet av Luftwaffe skulle 
genomföras. Vid korsandet av Meuse fanns det inte tillräckligt med artilleri då flertalet batterier 
fortfarande var fast i Ardennerna68. Därför gjordes en plan på taktisk nivå när Guderian och 
Loerzer, chef för II. Fliegerkorps, beslutade om hur Luftwaffe skulle understödja övergången. 
De beslutade om både vad och var när de tillsammans utvecklade en ny metod som innebar att 
Luftwaffe skulle flyga flera men mindre attacker hela dagen. De gjorde en detaljerad plan för 
målval med precision ner till minuter när attackerna skulle ske.69 von Kleist ville dock 
genomföra anfallet utefter hans plan och godtog inte Guderians plan.70  
 
Trots detta genomfördes understödet utefter Guderians och Loerzers plan. Detta berodde på att 
Loerzer inte gav ordern från den operativa nivån till sina underställda, då det skulle förstöra 
Guderians plan för övergången, med ursäkten att ordern från operativ nivå kom försent och bara 
skulle förvirra flyggrupperna.71 Detta visar en av effekterna vid ineffektivitet D, inom-
organisatorisk maktkamp, att det som beslutas på taktisk nivå är det som sker då det är de som 
genomför striden.  
 
Av analysen av skedet framkommer att övergången av floden Meuse bör falla in under 
ineffektivitet D, inom-organisatorisk maktkamp. Det var centraliserad ledning på operativ nivå 
samtidigt som det togs beslut på taktisk nivå vilket ledde till att den taktiska nivån genomförde 
striden utefter sina beslut. Utöver att det var en inom-organisatorisk maktkamp är utfallet 
utifrån teorin inte uppenbart suboptimal då Guderian hade insikt i den operativa helhetsbilden 
eftersom han deltagit i framtagandet av operationsplanen. Guderian visste att hans divisioner 
bestod av spjutspetsen i hela operationsplanen och därför skulle en taktisk vunnen strid just där 
vara en nödvändighet för att lyckas med operationen. Men som nämnts fanns det en tydlig 
ineffektivitet i form av en inom-organisatorisk maktkamp där den taktiska nivåns beslut 
genomfördes.  
 
Till viss del gav detta självständiga agerandet en ineffektivitet vid övriga delar av operationen. 
Exempel på det var att huvuddelen av Reinhardts XXXXI Pansarkår, som på grund av trafikkön 
i Ardennerna kom fram till Meuse senare än Guderans pansardivisioner, inte fick samma 
understöd av Luftwaffe72. Den operativa planen var att Reinhardt och Guderians pansarkårer 
skulle anfalla över Meuse simultant efter det att Luftwaffe hade förbekämpat det franska 

                                                
65 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 68, 80-81. 
66 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 164-165. 
67 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 154. & Guderian. Panzer Leader, 101. 
68 Frieser, & Greenwood. The blitzkrieg legend, 157. 
69 Frieser, & Greenwood. The blitzkrieg legend, 154. & Guderian. Panzer Leader, 101. 
70 Guderian. Panzer Leader, 101. 
71 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 154-155. & Guderian. Panzer Leader, 101-104. 
72 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 218-221. 
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försvaret.73 Nu var Reinhardt och huvuddelen av hans divisioner försenade och den 
synergieffekt som hade kunnat uppnås genom ett simultant anfall med två pansarkårer och 
starkt flygunderstöd istället blev lokala taktiska strider men som i sin tur ändå uppnådde 
synergieffekt genom flygunderstödet till Guderians pansarkår. 
 
Så trots att ovanstående skede inte kan förklaras helt utifrån teorin, då den taktiska chefen hade 
insyn i den operativa helhetsbilden, så faller skedet in under ineffektivitet D då det fanns en 
hög grad av inom-organisatorisk maktkamp och det självständiga agerandet på taktisk nivå till 
viss del påverkade resterande delen av operationen.   
  
Tabell 5. Ineffektivitet vid övergången av floden Meuse. 

 

4.4. Genombrottet	av	franska	fronten	efter	floden	Meuse	14–16	maj	
Efter att spetsen av armégrupp A tagit sig över floden fortsatte delar av pansarkårerna anfallet 
framåt och vidgade brohuvudet som skapats vid floden Meuse. Trots franska motanfall lyckades 
tyska förband med högt tempo avancera framåt och slutligen bryta igenom den franska 
fronten74. Den 14 maj tog de allierade initiativet i luften och koncentrerade sina bombplan mot 
dem broar som tyskarna hade byggt upp över Meuse. Men det tyska luftförsvaret var starkt och 
de allierade led stora förluster av detta enda luftkrig i hela operationen.75  Tyskland hade nu 
luftöverlägsenhet vid det fortsatta genombrottet av den franska fronten.76  
 
Den 15 maj avancerade von Kleists pansargrupp västerut och gjorde ett genombrott av den 
franska fronten.77 De lyckades med att uppnå synergieffekt vid anfallet som ledde till det totala 
genombrottet då VIII Fliegerkorps spaningsflyg, som följde pansargruppen i dess 
framryckning, såg franska divisioner som kom för motanfall och attackerade oavbrutet franska 
                                                
73 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 219. 
74 Ibid, 198-206. 
75 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 246-248. & Guderian. Panzer 
Leader, 105.  
76 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 246-248. 
77 Ibid, 252-253. 
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trupper som kom mot pansartruppernas flanker.78 Luftwaffe slog även motståndarens 
infrastruktur framför huvudanfallet.79 Nu fick också de tidigare attackerna som Luftflotte 3 
genomfört visa sitt syfte, då de under operationens inledande fyra dagar hade bombat 
transportnätverk i Frankrike vilket gjorde att de allierade inte kunde förstärka försvaret väster 
om Meuse i samma takt som behövdes.80  
 
Vad och var förbanden skulle fortsatta anfallet efter passagen av Meuse hade diskuterats innan 
operationen men inga beslut hade fattats. Det som skedde var att de första förbanden som hade 
passerat Meuse fortsatte anfallet framåt för att fullfölja operationsplanen, att anfalla vidare mot 
kusten. Den operativa ledningen blev tveksamma på planen med att ensamma pansardivisioner 
skulle anfalla djupt in i motståndarens territorium och gav order om halt för att invänta 
infanteriet som kom efter. 81 Det blev alltså en centraliserad i ledning i och med att den operativa 
ledningen beslutade om vad och var förbanden skulle fortsätta anfallet i formen av haltorder 
vid olika geografiska punkter. Från detta skede i operationen blev huvuduppgiften för Luftflotte 
3 att stödja markstridskrafterna i deras anfall82, således var det arméns behov som styrde vad 
och var flygstridskrafterna skulle göra och då markstridskrafterna leddes från operativ nivå kan 
det antas att även flygstridskrafterna gjorde det. 
 
Det självständiga agerandet på taktisk nivå var frekvent. Både Guderian och Rommel tog beslut 
om vad och var deras enheter skulle göra efter passagen av Meuse. För att utnyttja möjligheten 
med genombrottet av den första franska fronten vid Meuse fortsatte Guderian tillsammans med 
Reinhardts 6. pansardivision anfallet framåt. Guderian hade genom en upphittad fransk order 
insett att de var nära att göra ett totalt genombrott av den franska fronten, vilket gjorde att han 
än mindre ville stanna och invänta infanteriet vid Meuse. Guderian beordrade sina divisioner 
att fortsätta framåt tills drivmedlet tog slut och under den 15 maj tog sig Guderian och 
Reinhardts trupper över sex mil.83 Även Rommel fortsatte anfallet och bröt mot den haltorder 
cheferna på operativ nivå gav. Under natten den 16 maj anföll han de franska fortifikatoriska 
anläggningarna och lyckades med det överraskande anfallet bryta igenom Maginotlinjen. Under 
tiden för anfallet var han okontaktbar på radion och fortsatte det isolerade anfallet med sin 
pansardivision84 
 
Utifrån teorins variabler om ledningsmetod förklaras skedet som ineffektivitet D, inom-
organisatorisk maktkamp. Utifrån teorin förklaras detta som att den operativa nivån såg till hela 
operationens nödvändighet, för att lyckas med operationen behöver även infanteriet följa med 
för att kunna skydda pansartruppernas flanker. Medan den taktiska nivån såg möjligheten på 
slagfältet, att de hade överraskat motståndaren och behövde behålla initiativet genom att med 
högt tempo fortsätta anfallet. Markstridskrafterna hade även understöd av flygstridskrafterna 
som delvis skyddade flankerna. Därför tog den taktiska nivån egna beslut och följde inte order 
om halt från den operativa nivån. Så utfallet kan förklaras utifrån teorin som ineffektivitet D, 
då det var en tydlig inom-organisatorisk maktkamp som gjorde att den taktiska nivåns beslut 
genomfördes.  
 

                                                
78 Corum. The Luftwaffe, 1918-1940, 277-278. & Speidel. ”The German Air Force in France in the Low 
Countries 1939–1940”, 241-242. 
79 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 242-243. 
80 Ibid, 244-246. 
81 Frieser, & Greenwood. The blitzkrieg legend, 252-253. 
82 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 245. 
83 Guderian. Panzer Leader, 108-109. 
84 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 265-273. 
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Men utfallet av det självständiga agerandet på taktisk nivå förklaras även utifrån teorins 
ineffektivitet C, genomförandet hade högt tempo och de taktiska nivåerna kunde agera på den 
möjligheten som ett överraskande genombrott av den franska fronten gav. Det fanns även inslag 
av osynkroniserat agerande vilket resulterade i vådabekämpning.  
 
Den 14 maj hade Guderians 1. pansardivision under natten avancerat fram till Chéméry, ungefär 
en mil söder om Meuse. Där kom rapporter om att franska bepansrade styrkor närmade sig och 
Guderian beordrade den 2. pansardivisionen att tätt följa den första för att det skulle vara 
tillräckligt med pansarförband att möta de franska styrkorna. I Chéméry där Guderians 
divisioner hade koncentrerats attackerades de av tyska störtbombplan som orsakade stora egna 
förluster.85 Utfallet av skedet kan alltså även förklaras med ineffektivitet C, dock förklarar inte 
teorin utfallet helt på grund av att det var en centraliserad ledning på operativ nivå och inte en 
delegerad decentraliserad ledning, som enligt teorin bör orsaka ineffektivitet C.  
 
Tabell 6. Två sorters ineffektivitet vid genombrottet av franska fronten. 

 

4.5. Fortsatt	anfall	genom	Frankrike	efter	genombrottet	17–20	maj	
Efter genombrottet av fronten fortsatte anfallet med högt tempo. Under natten till den 20 maj 
nådde delar ur det tyska huvudanfallet Engelska kanalens kust. Det tyska anfallet hade nu 
lyckats med den avgörande delen av operationsplanen, att omringa dem allierades norra förband 
längs kusten.86 Detta med armégrupp B från Nederländerna och Belgien och fronten på 
armégrupp A genom Frankrike.  
 
Det fortsatta anfallet efter genombrottet var till stor del beroende av den synergieffekt som 
uppnåddes genom att både flyg- och markstridskrafter användes. Två exempel under det 
fortsatta anfallet var vid Montcornet och Crécy-sur-Serre där Luftwaffe avvärjde hoten från dem 
franska motanfallen.87 Markstridskrafterna hade även direkt understöd av VIII Fliegerkorps 

                                                
85 Guderian. Panzer Leader, 104-105. 
86 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 274. 
87 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 263-265. & Corum. The Luftwaffe, 1918-1940, 278. 
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som följde fronten och skyddade markstridskrafternas flanker vid anfallet.88 Delar av Luftflotte 
3 fortsatte att bekämpa de allierades flygbaser och flygstridskrafter och förhindrade att de 
allierade förstärkte söderifrån. Samtidigt hade markstridskrafterna indirekt understöd genom att 
flygstridskrafterna attackerade motståndarens transportnätverk.89 
 
Den inom-organisatoriska maktkamp som hade utvecklats efter passagen av Meuse fortsatte 
genomgående vid det fortsatta anfallet. De order om halt som kom från högre nivåer just som 
genombrottet började ske ledde till en kontrovers mellan Guderian och von Kleist där Guderian 
bad om att få att avsäga sitt befäl. På order av von Rundstedt, chef för armégruppen, övertalade 
List, chef för 12. armén vilken pansargruppen hade blivit underställd, att Guderian skulle ta 
tillbaka befälet. List gav även Guderian tillåtelse att fortsätta sin framryckning under 
betäckningen som stridsrekognosering.90 Detta kan därför beskrivas som en delegering av 
beslutsmandatet, formaliteten i delegeringen kan diskuteras men då Guderian fick 
beslutsmandat av en överordnad chef följer det den militära hierarkin med delegering av 
beslutsmandat. Detta gav att Guderian på taktisk nivå fick ett delegerat beslutsmandat över vad 
och var hans pansarkår skulle framrycka.  
 
Samtidigt fanns det en centraliserad ledning från hög operativ nivå då Hitler var den som hade 
beslutat att pansargruppen skulle göra halt för att invänta infanteriet. 91 Så under det fortsatta 
anfallet kom det växelvis order om vad förbanden skulle göra genom haltorder från Hitler. Det 
fanns dock en stor grad av självständigt agerande på taktisk nivå. Guderian har skrivit att efter 
passagen av Meuse fick han inga vidare order om vad han skulle göra92. Vilket tyder på att 
förutom de haltorder som gavs togs beslut om vad och var främst på taktisk nivå. 
 
Luftwaffe hade nära samverkan med arméförbanden som de understödde och beslut om vad och 
var VIII Fliegerkorps skulle understödja von Kleists pansargrupp beslutades på taktisk nivå 
men med godkännande från operativ nivå.93 Det var därför en centraliserad ledning men som i 
praktiken kan ses som en decentraliserad ledning. 
 
Utfallet av det fortsatta anfallet kan utifrån teorin förklaras både som ineffektivitet C och D. 
Det fanns en centraliserad ledning från hög operativ nivå som gav order om halt för att 
pansargruppen skulle invänta infanteriet men då chefer på taktisk nivå istället ville behålla 
initiativet och fortsätta anfallet till kusten uppstod ineffektivitet D, en inom-organisatorisk 
maktkamp som ledde till att en taktisk chef avsade sig befälet. Detta gav i sin tur en delegering 
av beslutsmandatet då han fick tillåtelse från lägre operativ nivå att fortsätta anfallet.  
 
Delegeringen gjorde att anfallet fick högt tempo och Guderian kunde agera på den möjlighet 
som striden gav. Men det gav även ineffektivitet C genom att anfallet blev osynkroniserat. 
Luftwaffes basförband hade svårt att hinna med i tempot och det höga tempot gjorde även att 
störtbombplanen fick problem med räckvidden och fick en kort aktionstid i området de skulle 
verka94. Även infanteridivisionerna hade svårt att följa med i tempot, vilket var grundorsaken 
till den inledande haltordern från Hitler. Ytterligare en effekt som kan antas bero på det 

                                                
88 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 267. 
89 Ibid, 273-277. 
90 Frieser & Greenwood. The blitzkrieg legend, 253-256. 
91 Ibid, 252-260. 
92 Guderian. Panzer Leader, 92. 
93 Speidel. ”The German Air Force in France in the Low Countries 1939–1940”, 180-181. 
94 Ibid, 177-178, 183. 
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osynkroniserade anfallet var att den 20 maj, nordöst om Amiens var Guderian attackerad av 
egna flygplan95.  
 
 
Tabell 7. Två sorters ineffektivitet vid det fortsatta anfallet genom Frankrike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
95 Guderian. Panzer Leader, 113. 
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5. Avslutning	

5.1. Besvarande	av	undersökningens	frågeställning	
Utifrån undersökningen kan den initialt ställda frågeställningen besvaras med flera olika sorters 
ineffektivitet.  
 
Utifrån min utvecklade teori om ledningsdilemmat i gemensamma operationer, hur såg de olika 
sorterna av ineffektivitet ut i Tysklands operation Fall Gelb 1940? 
 

- Långsamt anfall genom Ardennerna där svårhanterade friktioner uppstod. 
 

- Inom-organisatorisk maktkamp inför och under flodövergång vid Meuse där den 
taktiska nivåns beslut genomfördes, hade viss påverkan på resterande del av 
operationen. 

 
- Inom-organisatorisk maktkamp vid genombrottet av den franska fronten där den 

taktiska nivåns beslut genomfördes. 
 

- Högt tempo men osynkroniserat fortsatt anfall genom Frankrike som gjorde att 
infanteri och flygbasförband inte hann med.  

 
- Inom-organisatorisk maktkamp som gjorde att det fortsatta anfallet genom Frankrike 

växlade mellan order om halt och att taktiska chefer genomförde anfallet enligt egna 
beslut. 

 
Den ineffektivitet som uppstod vid genombrottet av den franska fronten kan inte förklaras helt 
utifrån teorin då ledningen var centraliserad på operativ nivå men utfallet kunde även förklaras 
som en ineffektivitet som enligt teorin bör orsakas av en decentraliserad ledning. 
 

- Högt tempo och taktiska nivåer agerade på uppkomna möjligheter vid genombrottet av 
den franska fronten men anfallet var osynkroniserat och ledde till vådabekämpning. 

 

5.2. Diskussion		
 
5.2.1. Resultat	
Resultatet visar att det även i en mycket lyckad gemensam operation fanns suboptimala inslag 
i form av olika sorters ineffektivitet. Undersökningens syfte, att genom en studie av ledningen 
i en lyckad gemensam operation visa att det finns suboptimala inslag även i lyckade 
gemensamma operationer, anses därför vara uppfyllt. Detta då denna studie av ledningen i 
operation Fall Gelb visade på att det fanns suboptimala effekter i samtliga undersökta skeden.  
 
De specifika sorters ineffektivitet som undersökningen har synliggjort är dock unika för det 
valda fallet, Tysklands operation Fall Gelb, och kan därför inte generaliseras eller i sig själva 
bidra till forskningsfältet. Däremot att undersökningens resultat har visat att det finns 
suboptimala inslag även i en lyckad gemensam operation har högre generaliserbarhet då fallet 
som undersökts är representativt för en lyckad gemensam operation. En rimlig slutsats är därför 
att undersökningen har visat att det finns suboptimala effekter även i lyckade gemensamma 
operationer. 
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Ovanstående slutsats är ett värdefullt bidrag och en första ansats till att lösa det 
forskningsproblem som låg till grund för undersökningen. På grund av att tidigare forskning 
främst är normativ och fokuserar på fördelarna med en gemensam operation motiverades denna 
studie av att forskning även behöver göras på de eventuella problem som gemensamma 
operationer tenderar att ge. Resultatet från denna studie anses därför bidra till forskningsläget 
och forskningsproblemet genom att mer nyanserat begripliggöra gemensamma operationer 
genom att synliggöra några av de problem som kan uppstå. 
 
I forskningsproblemet efterfrågades även forskning om de faktorer som orsakar dessa 
suboptimala effekter. Denna studie har fokuserat på en möjlig faktor som orsak till suboptimala 
effekter, nämligen ledningen. Det studien har visat är att oavsett hur en gemensam operation 
leds så ger det möjlighet till fördelar, exempelvis i form av synergieffekt eller högt tempo, men 
med dem fördelarna så följer även olika sorters ineffektivitet. Därigenom kan resultatet även 
bidra till forskningsområdet genom att visa att ledning kan vara en av de faktorer som orsakar 
suboptimala effekter i lyckade gemensamma operationer.  
 
Undersökningen kan därför anses som ett värdefullt bidrag till den forskningslucka som 
identifierats genom att studien mer nyanserat än tidigare forskning har förklarat att olika 
ledningsmetoder påverkar och påverkas av gemensamma operationers karaktär. Teorins 
förklaringskraft är av studien inte helt bekräftad då ett utfall som enligt teorin borde orsakats 
av decentraliserad ledning istället hade en centraliserad ledning. Syftet med studien var inte att 
bekräfta teorins förklaringskraft men det är ändå värt att lyfta i diskussionen att exakt hur de 
olika suboptimala effekterna uppstod inte kan förklaras fullt ut med den utvecklade teorin.  
 
Sammanfattningsvis kan undersökningen även bidra till det aktuella forskningsfältet med 
kunskapen att trots att man lyckas uppnå den synergieffekt som enligt Vego, Leonhard, Odom 
och Hayes möjliggörs med gemensamma operationer, så finns det en varierande grad av 
suboptimala inslag. Ett ytterligare bidrag till tidigare forskning är att denna studien inte 
bekräftar Vegos kommentar om att en alltför centraliserad ledning hämmar initiativ och 
kreativitet på lägre nivåer. Resultat av undersökningen visar snarare att de lägre taktiska 
nivåerna i operation Fall Gelb agerade utefter egna beslut även om det fanns en centraliserad 
ledning. Detta är dock ett resultat som är specifikt för den aktuella operationen och behöver 
vidare forskning för att bekräftas.    
 
5.2.2. Metod	
Undersökningens forskningsdesign och valet att genomföra en fallstudie var motiverat utifrån 
att det gav en möjlighet att gå på djupet och reda ut komplexiteten i fenomenet. Detta var ett 
bra val därför att det finns en stor komplexitet i hur gemensamma operationer leds. Så här i 
efterhand anser jag att studien inte var tillräcklig för att reda ut denna komplexitet till fullo men 
undersökningen har gjort en värdefull första ansats till att förklara hur ledningen av 
gemensamma operationer kan ge suboptimala utfall. Trots att studien har lyckats svara på 
frågeställningen och till viss del förklara hur ledningen och agerandet på taktisk nivå gav 
suboptimala inslag har fenomenet bara berörts på ytan. En reflektion över detta grundar sig 
bland annat i att den lägsta nivån som berördes var kårchefer. Till viss del berördes vad 
divisioner genomförde men detta var inte utifrån om de tog egna initiativ utan enbart vad de 
gjorde.  
 
Att fallstudien genomfördes med ett undersökningsfall är värt att kommentera. Undersökningen 
uppfyllde ändå sitt syfte att synliggöra suboptimala inslag och då fallet var mycket 



Anna Håkansson 2017-06-11  
OP SA 14-17 

  Sida 28 av 31 
 
 

representativt är slutsatserna även generaliserbara till andra fall av lyckade gemensamma 
operationer. Konsekvensen blev att de specifika sorters ineffektivitet som synliggjorts inte kan 
anses generella. 
 
Det önskvärda materialet till undersökningen var att använda skriftliga order från operationen 
men de återfanns inte för operativ och flygtaktisk nivå vilket gjorde att de inte kunde fylla sitt 
syfte att avgöra på vilken nivå ett beslut togs. Därför användes litteratur som avhandlade 
operationen där jag ur texten tolkade vilken nivå besluten togs på. Det ger en möjlig felkälla till 
undersökningens resultat då svaren inte gavs svart på vitt. I analysdelen har det förklarats på 
vilka grunder tolkningarna har gjorts vilket gör att resultatet kan granskas.  
 
5.2.3. Teori	
Då undersökningen hade karaktären av att vara teoriutvecklande och att teorin användes för att 
förklara de suboptimala effekterna i operationen så utsattes den även för sin första prövning. I 
och med detta uppdagades en del brister.  
 
Den första är redan nämnd i resultatdiskussionen, att ett utfall inte kunde förklaras helt utifrån 
teorins fyrfältare. Den andra var att teorin såg för statiskt på skillnaden mellan decentraliserad 
och centraliserad ledning. Ledningsdilemmat innebär att de två ledningsgrundsatserna 
decentraliserad och centraliserad ledning är inkompatibla och att man inte kan använda båda 
två samtidigt. I fallet förändrades dock de olika ledningsmetoderna med kort varsel och 
förändringarna gjordes inte alltid formellt från den högsta nivån. Av undersökningen 
framkommer att man behöver se mer dynamiskt på ledningsmetoderna och utveckla teorin till 
att mer flexibelt förklara skillnaderna i ledningsmetoderna då undersökningen visade att de kan 
variera över tid, även över korta skeden i en och samma operation. Det var däremot för 
undersökningens skull fruktbart att dela upp ledningsmetoderna så skarpt på grund av att det 
synliggjorde inslag av suboptimala effekter även i korta skeden av operationen. 
 

5.3. Relevans	för	yrkesutövning	som	officer	
Då gemensamma operationer ofta framhävs som ett koncept för framgång i den moderna 
krigföringen är undersökningens resultat relevant för yrkesutövningen som officer. Det studien 
har bidragit med är att mer nyanserat begripliggöra gemensamma operationer och där igenom 
även ökat förståelsen för konceptet. I tidigare forskning poängteras att man som befälhavare 
behöver förstå konceptet bakom gemensamma operationer för att kunna använda dess potential 
till synergieffekt. Det studien har visat är att man med olika ledningsmetoder kan uppnå fördelar 
i gemensamma operationer, så som synergieffekt och högt tempo, men det studien främst har 
påvisat är att ledningsmetoderna även kan ge olika sorters ineffektivitet. Exakt hur de olika 
ledningsmetoderna påverkar och påverkas av en gemensam operation har inte kunnat fastställas 
med denna studie, då den enbart undersökt ett fall. Däremot pekar resultaten på att båda 
ledningsmetoderna ger fördelar som även åtföljs av en varierande grad av ineffektivitet. Därav 
behöver man som befälhavare i en gemensam operation ta ställning till vilka effekter man vill 
uppnå kontra vilka sorters ineffektivitet man kan acceptera. 
 

5.4. Behov	av	vidare	forskning	
Eftersom undersökningen har visat att det finns suboptimala inslag även när den gemensamma 
operationen lyckas så motiveras ytterligare studier av fenomenet. Då teorin om 
ledningsdilemmat har varit fruktbar för att undersöka suboptimala effekter orsakade av ledning 
föreslås att teorin prövas på fler fall av lyckade gemensamma operationer för att teorin ska få 
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mer empirisk prövning och antingen förstärka eller förkasta dess förklaringskraft. Eventuellt 
även med en vidareutveckling av de brister som presenterats i teoridiskussionen där det 
framkom att teorin såg för statiskt på skillnaden mellan decentraliserad och centraliserad 
ledning.  
 
Andra förslag på vidare forskning är att fortsätta utveckla kunskapen om vilka faktorer som 
orsakar suboptimala effekter i gemensamma operationer. Exempelvis genom fortsatta studier 
om hur ledningen påverkar och påverkas av gemensamma operationers karaktär men även 
genom att undersöka andra möjliga faktorer till suboptimala effekter.  
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