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Sammanfattning: En viktig uppgift som den operativa nivån har är att samordna 
försvarsgrenarna så resurseffektivt som möjligt. Överraskande blir det då att 
krigföringsprincipen samordning är så förhållandevis outforskad. Denna teoriutvecklade 
studie har som ansats att genom en hypotetisk-deduktiv metod skapa en användbar hypotes 
som strävar efter att förklara vad som underlättar samordningen mellan försvarsgrenarna. 
Hypotesen bygger på framgångsfaktorer avseende gränser och dess nyttjande mellan 
försvarsgrenarna. Dessa hypotetiskt framtagna framgångsfaktorer grundas i militärteorin och 
utgör delhypoteser i hypotesen. Den empiriska undersökningen är en hypotesprövande 
enfallsstudie av operation Husky. Hypotesprövningen syftar till att stärka eller förkasta delar 
eller hela den hypotetiska framtagna teorin. 
Resultatet från hypotesprövningen visar på ett behov dock i olika grad av samtliga framtagna 
delhypoteser. På grund av det begränsade omfånget undersöks inte förtroendet mellan 
försvarsgrenarna som delhypotes vid analysen. Trots detta uppkommer under analysen att 
det kan utgöra en grundförutsättning för att underlätta samordningen. Den preliminära och 
omarbetade hypotes som grundats av undersökningens slutsatser lyder: 
Samordningen mellan försvarsgrenarna grundas i ömsesidigt förtroende och underlättas om det 
tilldelade rummet ger möjlighet att sprida och manövrera med försvarsgrenen, ledningens 
förmåga att dynamiskt anpassa gränserna samt att gränsers placering är präglad av enkelhet.  
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1. Inledning 

Krig innebär oordning och kanske till och med kaos som i sig utgör en del av krigets natur. 

Det är detta kaos och denna oordning som samordningen har att hantera och motverka.1 

Denna oordning komplicerades ytterligare när luftarenan fick större betydelse och 

teknikutvecklingen tog fart de första tjugo åren efter andra världskriget, vilket ökade 

behovet av samordning.2 Utvecklingen ledde till mer och mer centralisering när det 

handlade om ledning av operationer och därmed flyttades även kravet på samordning 

mellan försvarsgrenarna upp på central nivå.3 Eftersom samordningen flyttades upp från 

stridsfältet innebar det att även den enklare formen av samordning i form av att dra 

gränser fick större betydelse för att separera enheter.  

En gräns kan skapas både i ett abstrakt och kognitivt rum men det som avses här är den 

fysiska gränsen som kan ritas på kartor för att t.ex. påvisa landgränser mellan olika stater 

eller gränser mellan stridande enheter. Samtidigt som gränser underlättar samordning 

riskerar de att skapa mentala och fysiska låsningar. Detta gäller speciellt för system som 

jobbar över gränserna som exempelvis ett flygplan som genomför en bekämpning på ett 

fartyg eller indirekt bekämpning som sker mot mål utanför strandlinjen. Trots dessa 

risker med låsningar för gränsöverskridande system är det fortfarande så att 

samordningen sker med gränsdragningar, stundom utan en tanke på de låsningar som 

skapas för de gränsöverskridande systemen.  

  

                                                        

1 Clausewitz, C. Mårtenson, H. (1991). Om kriget / Carl von Clausewitz; översättning och granskning: 
Hjalmar Mårtenson. Stockholm: Bonnier fakta. 79-81. 
2 Van Creveld, M. (1985). Command in war / Martin van Creveld. Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press. 234. 
3 Van Creveld. Command in war. 236-237. 
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Samordningens yttersta syfte är att effektivisera de resurser som disponeras och det är 

med tanke på de resurser som försvarsmakter disponerar en vital grundprincip vid 

krigföring.4 På operativ nivå syftar ledningen till att inrikta och samordna försvars-

grenarna för att uppnå målsättningen med tilldelade resurser. Samordningen sker genom 

befäl eller samverkan men troligen och företrädelsevis som en kombination av detta.5 

Förenklat är det den operativa nivå som genomför samordning genom befäl mot de 

taktiska nivåerna och de taktiska nivåerna genomför samordning genom samverkan 

mellan varandra. Normalt blir den operativa chefen tilldelad en geografisk samverkan 

från högre nivå utifrån tilldelat område, resurser och uppgift. Detta område omges av mer 

eller mindre tydliga gränser. Det innebär att samordning sker inom begreppet 

operationskonst som handlar om att samordna de tilldelade militära maktmedlen till tid 

och rum, där rummet är avgränsat med gränser, fysiska eller abstrakta.6 Exempel på 

abstrakt gräns är det som skrivs i den operativa doktrinen, ”strategin sätter målen för 

operationen samt gränserna för vad som får göras under operationen”7.  

Valet av ämnet gränser kan te sig som ett annorlunda och till del unikt ämne, åtminstone 

inom krigsvetenskapen. Författarens nyfikenhet och intresse grundar sig i tidigare 

erfarenhet som artilleriofficer där gränser både mellan försvarsgrenarna i luften och på 

sjön skapar begränsningar för systemet. Den andra bidragande orsaken till valt ämne är 

utifrån utbildning med tillhörande fältövningar vid Försvarshögskolan som ytterligare 

påvisat behovet av att diskutera vilka framgångsfaktorer som underlättar samordningen 

mellan försvarsgrenarna, och därigenom optimera och komplettera varandra istället för 

att begränsa. 

  

                                                        

4 Widén, J. Ångström, J. (2005). Militärteorins grunder / Jerker Widén & Jan Ångström. Stockholm: 
Försvarsmakten. 135-136. 
5 Sverige. Försvarsmakten. (2016). Militärstrategisk doktrin: MSD 16. Stockholm: Försvarsmakten. 67. 
6 Sverige. Försvarsmakten. (2014). Operativ doktrin 2014: OPD. Stockholm: Försvarsmakten. 15. 
7 Försvarsmakten. Operativ doktrin 2014. 17. 
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1.1 Problemformulering 

Om fler än en aktör ska genomföra verksamhet måste den samordnas för att inte 

kraftsplittras. Denna samordning sker genom att koordinera aktörerna till tid och/eller 

rum. Trots att samordning är en av grundprinciperna är det förvånansvärt begränsat 

forskat om rummets påverkan på samordningen i jämförelse med tidens betydelse. Den 

forskning som finns omfattar till stor del luftstridskrafternas separering mot mark-

stridskrafterna, där Terry New genomfört en undersökning som presenteras närmare 

under kapitlet tidigare forskning.8 USA delar i sin Joint Publication, Joint Operation9 upp 

operationer i linjära och ickelinjära operationer där det linjära handlar om att dela det 

geografiska området med gränser för att samordna enheterna och undvika 

vådabekämpningar. Medan det vid flytande gränser ger enheterna större utrymme att 

agera och manövrera mot målen, men kräver noggranna överväganden och hög grad av 

situationsuppfattning vid eldöppnanden. Trots risken för vådabekämpning skapar en 

ickelinjär operation stora friheter för chefen att agera och inte begränsas av gränser.10 

Gränser skapar ett rumsligt begränsat område som bidrar till ett enat förståelseområde. 

Givetvis finns det fler rumsliga begrepp som inte bara handlar om det rent fysiska 

rumsbegreppet som använder sig av andra former av gränser. Men den här studien 

kommer uteslutande att använda sig av det fysiska rumsbegreppet eftersom det är det 

mest vitala vid samordningen på operativ nivå. Vid all militär maktutövning strävar 

parterna mot att vinna, vilket leder till att optimering måste ske av de tillgängliga 

resurserna. I det fallet kan en gräns bli hindrande på lägre nivå men nödvändig för den 

högre nivån. Om gränsen ses som statisk kan det innebära att försvarsgrenar hindrar 

varandra vid gemensamma insatser. Exempelvis kan artilleri inte skjutas om det finns en 

gräns i höjd där luftstridskrafterna äger utrymmet ovanför marken utan en längre 

samverkan. 

                                                        

8 New, & Air Univ Maxwell Afb AL Airpower Journal. (1996). Where to Draw the Line between Air and Land 
Battle.  
9 United States Joint Forces Command. (2017). Doctrine for Joint Operations – Joint Publication 3-0. 
Norfolk: Virginia. Joint Chiefs of Staff. 
10 United States Joint Forces Command. Doctrine for Joint Operations – Joint Publication 3-0. V-19. 
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Den här förklarande studien har sin utgångspunkt i krigföringens grundprincip 

samordning och inom denna ram undersöks gränsers och gränsdragningars betydelse vid 

samordning. Betydelse för gränser vid gemensamma operationer, som omfattar mer än 

en försvarsgren, påvisas även inom Försvarsmakten. Försvarsmakten presenterar i sin 

operativa doktrin ett exempel på betydelsen av samordningen i form av gränser mellan 

försvarsgrenarna.  

När gemensamma operationer genomförs kustnära ökar kraven på och möjligheterna till 
interaktion mellan armé- och marinförband. Samordning påverkas av hur gränser anges i 
det kustnära området. Arméförband kan få ansvar för skydd av marina baser och förband, 
likväl som marinförband kan genomföra verksamhet på marken. I kustnära områden kan 
marinförband understödja arméförband med sjötransporter, eldunderstöd, under-
rättelser, luftvärn och sjuktransporter11 

Det innebär att gränser finns i olika former, det kan vara territoriella gränser eller gränser 

mellan enheter som skapas i samordnande syfte. Detta leder till att studiens beroende 

variabeln kommer att vara samordning medan den oberoende kommer att utgöras av 

framgångsfaktorer inom området gränser. Med tanke på det bristfälliga omfång av 

forskning inom området, gränsers betydelse för samordningen mellan försvarsgrenarna, 

är det där som denna studie kan bidra till större förståelse. Innebörden av den hypotetiskt 

framtagna teorin, som närmare presenteras i kapitel två, är att samordningen underlättas 

om; det tilldelade rummet ger möjlighet att sprida och manövrera med försvarsgrenen, det 

finns en förmåga att dynamiskt anpassa gränserna, gränsers placering är präglad av 

enkelhet. Det är även denna hypotetisk framtagna teori som utgör det kausala sambandet 

mellan beroende variabeln samordning och oberoende variabeln gränser vilket i studien 

utgörs av tre framgångsfaktorer som grundas och blir delhypoteser; sprida och manövrera 

i ett avgränsat område, dynamisk anpassning av gränser, enkelhet.12 

                                                        

11 Försvarsmakten. Operativ doktrin 2014. 40. 
12 Esaiasson, P. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad / Peter 
Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (4., [rev.] uppl. ed.). Stockholm: Norstedts 
juridik. 78-82. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet är att genom en teoriutvecklande ansats studera hur gränser och gränsdragning, 

vid genomförande av gemensamma operationer på operativ nivå, påverkar samordning 

av olika försvarsgrenar, flyg, sjö, mark. Framgångsfaktorer för gränser och gränsdragning 

kommer att urskiljas och analysera. De operationaliserade delhypotesernas samband till 

en lyckad samordning kommer avslutningsvis att prövas genom en hypotesprövande 

enfallsstudie. Huvudfrågan som studien avser att svara på är: 

 Vilka framgångsfaktorer inom gränsdragning bidrar till att underlätta 

samordningen mellan försvarsgrenar vid gemensamma operationer på operativ 

nivå? 

För att underbygga och bidra till huvudfråga har två delfrågor utvecklats: 

 Hur beskrivs de identifierade och komprimerade framgångsfaktorerna i 

teoribildningen?  

 I vilken utsträckning förklarar den hypotetiskt framtagna teorin en förbättrad 

samordning mellan försvarsgrenarna? 

Huvudfrågan med dess delfrågor utgör i sig en avgränsning för studien men nedan 

förtydligas några fast de implicit finns med i undersökningen. När det handlar om 

försvarsgrenar menas endast sjö-, mark- och luftstridskrafterna. Detta innebär även en 

tidsavgränsning som tar sin utgångspunkt från tillkomsten av luftstridskrafterna. Det 

finns behov att ytterligare förtydliga avgränsningen i tid eftersom luftstridskrafternas 

tillkomst kan vara nog så diffust, därför förtydligas avgränsningen från mitten av andra 

världskriget till början på 2000-talet. Den oprecisa övre tidsavgränsningen grundar sig i 

den teknologiska utveckling som skett senare tid och som utifrån undersökt fall är svår 

att inrymma.  

Med hänsyn till studiens omfång kommer endast delhypoteserna att militärteoretiskt 

beläggas medan de bakomliggande framgångsfaktorerna endast presenteras och dess 

komprimering kortfattat motiveras. Det empiriska materialet som används till analysen 

samt dess källkritik presenteras under inledningen på kapitel fyra. En fördjupad disposi-

tion presenteras under studien operationalisering i kapitel tre. 
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1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning går att dela in i två områden där det första är den forskning som finns 

om krigföringsprinciper allmänt och även specifikt principen samordning. Det andra är 

den forskning och undersökningar som sker inom området gränsers betydelse och 

speciellt det som omfattar gränsers betydelse mellan försvarsgrenar. Denna del är inte 

lika omfattande som den första. 

Tidigare forskning inom området krigföringsprinciper och då specifikt principen 

samordning är tämligen omfattande och börjar redan med Sun Tzu som i sin bok om 

krigskonsten från 490 f kr behandlar behovet av att samordna verksamhet till tid och 

rum.13 Helmut von Moltke d.ä. är den som förändrar tänkandet i vad som avser 

krigsplanläggning där uppmarschen, rörelsen i rummet för att vara på rätt plats, var en 

central del där samordningen mest omfattade rörelser och att få rätt förband på rätt 

plats.14  

Närmare nutiden genomförde Russell W. Glenn en studie 1998 där han argumenterar för 

att krigföringsprinciperna inte ska nyttjas inom principles of operations other than war15. 

Detta görs efter en historisk återblick som avslutas med ett förslag om sammanslagning 

till gemensamma principer för operationer. Studien påvisar behovet av och 

komplikationerna med lyckad eller misslyckad samordning, och benämner principen 

samordning under epitetet unity of effort. Vidare visas att utan samordning kan en 

försvarsgrens framgång motarbetas av en annan, och därför kommer samordning vara 

den princip som behövs för framgång i alla typer av operationer.16  

Ångström och Widen publicerade därefter en artikel som undersöker om krigförings-

principerna leder till framgång i strid.17 Undersökningen genomför en historisk återblick 

                                                        

13 Enden, S. (1989). Krigskonsten: 383 maximer om att segra och besegra / Sun Tzu. Stockholm: Sellin & 
Blomquist. 
14 Moltke, H. Hughes, D. (1993). Moltke on the art of war: Selected writings / edited by Daniel J. Hughes. 
California: Presidio. 
15 Glenn, R. (1998). No More Principles of War? Parameters, 28(1). 48-50. 
16 Glenn. No More Principles of War? 60, 64. 
17 Angstrom, J. Widen, J. (2012). Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the 
Institutionalization of the Principles of War. Comparative Strategy, 31(3). 
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om principernas framväxande, vilket i sig påvisar att principerna inte är tidlösa och kan 

användas som ett recept som det bara är att följa. Författarna lyfter fram behovet men 

även bristen av befintlig forskning inom ämnet, vilket denna studie avser att bidra med.18 

När det handlar om principen samordning, som benämns The principle of unity i artikeln, 

har den sin tyngdpunkt på koordinering av operationer. Artikeln exemplifierar principen 

genom den bristfälliga amerikanska samordningen mellan försvarsgrenarna med deras 

uppdelning och bristfälliga samordning under Vietnamkriget.19 Författarna belyser på 

flera ställen i artikeln problemet, eller omöjligheten, att söka det kausala sambandet att 

principerna leder till seger i strid samt noggrannheten vid definition av principen för att 

göra den mätbar. Trots denna kritik ser författarna behov av empiriska undersökningar 

om principernas kausala samband till framgång.20  

När det handlar om gränser mellan försvarsgrenar och dess betydelse är omfånget av 

studier inte särskilt omfattande. Men Terry New genomförde 1996 en undersökning om 

att separera luftstridskrafterna med markstridskrafterna. Empirin utgick från USAs krig 

mot Irak 1990-1991. New tar utgångspunkten i General Merrill A. Mcpeaks uppdelning av 

operationsområdet i fyra delar; bakre området, stridsområdet, strid på djupet samt 

höghöjdsstrid.21 New fokuserar sin undersökning på var gränsen mellan land- och luft-

stridskrafterna ska dras samt vem som har ansvaret inom respektive område. En fråga 

som Mcpeak tar upp och som är vital för denna studie är, ”Do we need a line at all to 

segregate service responsibilities for different geographic areas in a theater of 

operations?”22. Slutsatserna är att den lyckade samordningen bygger på gränser inom 

vilken respektive försvarsgren ansvarar för och förslaget som New ger är att dela upp det 

i närstrid som markstridskrafterna ansvarar för samt strid på djupet som 

luftstridskrafterna ska ansvara för.  

  

                                                        

18 Angstrom, Widen. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. Comparative Strategy. 279-280. 
19 Ibid. 273. 
20 Ibid. 279-281. 
21 New. Where to Draw the Line between Air and Land Battle. 
22 Ibid. 37. 
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New belyser även problemet med var en sådan gräns ska dras eftersom 

luftstridskrafterna vill ha den så nära striderna som möjligt för att bättre kunna påverka 

sina mål. Medan markstridskrafterna har en tendens att vilja ha den längre och längre 

bort med hänsyn till utvecklingen av räckvidden för vapensystem. Detta innebär att 

gränser även ställer till problem eftersom de kommer att begränsa försvarsgrenarna 

mellan varandra. Med tanke på den bristfälliga forskningen om gränser mellan försvars-

grenar finns det anledning att se över närliggande forskning om gränsdragning.23  

När det handlar om mänskliga relationer genomför Tor Hernes en studie om 

organisationers gränser. Hernes delar upp gränsdragningen i tre delar; mentala, sociala 

och fysiska. Slutsatserna är att gränsdragningar inom organisationer kommer att påverka 

hur de interagerar med andra organisationer.24 Med utgångspunkt från Hernes 

undersökning har det genomförts uppsatser och examensarbeten där den intressantaste 

är en fallstudie om gränsproblematik i ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. 

Undersökningens slutsats är att gränserna begränsar arbetet.25 Gränsdragning mellan 

territorier kan även utgöra föremål för konflikter om dessa inte är samordnade mellan de 

aktuella staterna.26 Även den förhållandevis nya cyberdomänen kan vara i behov av 

gränsdragning.27 Denna gränsdragning kommer att ha ett stort behov av samordning 

mellan i stort sett alla stater med tanke på att det är en domän som idag i stort sett är 

gränslös. Denna gränslöshet skapar problem inte bara för den militära delen utan även de 

säkerhetsorganisationer en stat förfogar över och som normalt agerar för att skydda det 

egna territoriet.28 

  

                                                        

23 New. Where to Draw the Line between Air and Land Battle. 34-37. 
24 Hernes, T. (2004). Studying Composite Boundaries: A Framework of Analysis. Human Relations, 57(1). 
25 Eld Möller, A. Framzén, K. Jonsson, R. Högberg, L. (2017). Var går gränsen? En fallstudie om 
gränsproblematik i ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. 
26 Toft, M (2014). Territory and war. Journal of Peace Research, 51(2). 185-198. 
27 Dombrowski, P. (2016). China Wants to Draw Borders in Cyberspace—But So Does Every Other Sovereign 
Nation. New Perspectives Quarterly, 33(2). 38-42. 
28 Wilner, A. (2017). Cyber deterrence and critical-infrastructure protection: Expectation, application, and 
limitation. Comparative Strategy, 36(4). 309-318. 
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Sammanfattningsvis är krigföringsprincipernas vara eller inte vara en ständig debatt men 

även vad man ska använda principerna till ifrågasätts. Om principerna leder till seger kan 

givetvis ifrågasättas, men den tidigare forskningen belyser på ett tydligt sätt att behovet 

av samordning mellan försvarsgrenar är någonting som måste hanteras. Gränser kan vara 

ett sätt att hantera denna samordning men hur sedan dessa gränser ska användas är 

tyvärr en bristvara inom forskningen och det är där den här studien har sitt största bidrag. 

Gränsdragning är förvisso inte ett unikt problem bara för militära organisationer utan 

berör även andra organisationers sammansättning och samarbeten. Detta leder till ett 

behov att studera vad som kan underlätta denna samordning mellan organisationer, som 

i detta fall handlar om försvarsgrenar men skulle även kunna appliceras på andra 

organisationer. 
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2. Teori 

Studiens hypotetiskt-deduktiva ansats byggs upp av författarens erfarenheter som 

artilleriofficer och upplevelser av funktionens samordningsbehov och begränsningar i 

form av gränser. Denna förförståelse är sedan kompletterad och utökad med de 

militärteoretiska utbildningar samt skolor som genomgåtts. Tack vare denna bas är det 

möjligt att utgå från logiska och trovärdiga uppfattningar som innehas vid framtagningen 

av hypotesen. Med detta som bakgrund har framgångsfaktorer som underlättar sam-

ordningen mellan försvarsgrenarna tagits fram. De viktigaste faktorerna är för många och 

därmed inte möjliga att analyseras i denna begränsade studie därför kommer de 

komprimeras till ett hanterbart antal. Eftersom teorin är underbyggd av hypotetiska 

antaganden om framgångsfaktorer är ambitionen på intet sätt att skapa en färdig och 

felfri teori. Självfallet kan det finnas fler och även andra framgångsfaktorer ur andras 

förståelse, men de som presenteras här är de som bedömts som viktigast vid denna 

studie.29 Dessutom blir uppbyggda hypoteser som är omöjliga att falsifiera genom 

empiriska undersökningar och undersökningar ur ett vetenskapligt perspektiv 

ointressanta.30  

De för studien aktuella framgångsfaktorer kommer att beläggas och grundas i befintlig 

militärteori senare i detta kapitel. Detta sker i syfte att stärka men även djupare förklara 

innebörden av framgångsfaktorn och som därefter kommer att utgöra delhypoteser. 

Förutom denna förklaring kommer även beroende variabeln samordning att förklaras och 

definieras. Den framtagna teorin är det som hjälper till att förklara på vilket sätt gränser 

påverkar samordningen och utgör det kausala sambandet. Den hypotetiskt framtagna 

teorin kommer att operationaliseras och mätbara indikatorer tas fram under kommande 

metodkapitel. 

  

                                                        

29 Føllesdal, D. Elster, J. Walløe, L. (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi / Dagfinn 
Føllesdal, Lars Walløe, Jon Elster; [översättning: Mats Söderlind; fackgranskning: Sören Häggqvist] (3. uppl. 
ed.). Stockholm: Thales. 117. 
30 Esaiasson. Metodpraktikan. 24. 
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2.1 Studiens teori med dess hypotetiska framgångsfaktorer 

Eftersom det är centralt i den framtagna teorin att veta vad beroende variabeln 

samordning innebär kommer först begreppet att definieras och beskrivas. Därefter 

kommer de först omfångsrika framgångsfaktorerna att komprimeras samt omvandlas till 

ett hanterbart antal framgångsfaktorer, tillika de oberoende variablerna, som kommer att 

grundas i och beskrivas utifrån militärteorin och därefter utgöra delhypoteser i den totala 

hypotesen.  

Begreppet samordning beskrivs på en mängd olika sätt och då inte bara inom 

krigsvetenskapen utan inom alla områden som studerar samordning i allt från 

organisationer till ledarskap. Eftersom studien utgår från krigföringsprincipen 

samordning är det även i den kontexten som definitionen underbyggs. Även inom 

krigsvetenskapen är definitionen varierad vilket i vissa hänseenden har sitt ursprung i 

vilken typ av samordning som undersöks. Samordning som krigföringsprincip kan ses 

inom begreppen ”economy of force”31 samt ”unity of command”32 men även inom ledning. 

När det handlar om ledningen så måste det skiljas på ledning samt det som möjliggör 

ledning i form av ledningssystem samt ledarskap. Denna studie likt alla andra måste 

definiera vad begreppet innebär för att göra det användbart men även meningsfullt och 

förståeligt. Samordning är inom krigsvetenskapen nära förknippat med operationskonst. 

Operationskonst definieras som samordning i tid och rum i den svenska operativa 

doktrinen.33 Den här undersökningen avhandlar samordningen i rummet medan den 

samordning som sker utifrån tid är avgränsad, även om den givetvis har sin relevans. 

Operativa nivåns syfte med samordning är att förena effekterna från försvarsgrenarna till 

en operation med gemensamma målsättningar.34 Clausewitz går något längre i sin 

definition i sitt kapitel om kraftsamling i rummet.  

                                                        

31 Mc Ivor, A. (2005). Rethinking the principles of war / Anthony Mc Ivor, editor. Annapolis, MD: Naval 
Institute Press. 66. 
32 Mc Ivor. Rethinking the principles of war. 67. 
33 Försvarsmakten. Operativ doktrin 2014. 15. 
34 Ibid. 71. 
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Man bör acceptera sammanhållningen av alla stridskrafter som norm och varje splittring 
och uppdelning som en avvikelse, som måste motiveras. På så sätt undviker man inte bara 
denna dumhet helt och håller utan hindrar även att många felaktiga skäl till uppdelningen 
förs fram.35 

Även om denna definition tydligt definierar viljan att samordna försvarsgrenarna gäller 

det att sätta Clausewitz i sin kontext där det mera av naturliga skäl handlade om att 

samordna markförbanden. För definition och beskrivning av begreppet samordning 

mellan försvarsgrenar utgår den här undersökningen från operativa doktrinens syn på 

syftet med den operativa chefens samordning. ”Den operativa chefens samordning syftar 

till att förena effekterna från de tre taktiska cheferna till en operation med gemensamma 

målsättningar.”36 Utgående från den synen har definitionen snävats in för att passa vad 

samordning innebär på operativ nivå till att vara; att resurseffektivisera alla försvars-

grenar i samma operativa rum.  

Nästa steg är framtagande av studiens teori genom den hypotetiska ansatsen utgående 

från författarens erfarenheter som officer och artillerist samt inlästa militärteorier. 

Framtagningen inleds med att framgångsfaktorer som leder till nyss definierade 

begreppet samordning tas fram Därefter kommer dessa att komprimeras samt motiveras 

med valda delar ur utvald militärteori och litteratur. 

  

                                                        

35 Clausewitz. Om kriget. 174. 
36 Försvarsmakten. Operativ doktrin 2014. 71. 
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Utifrån författarens egna utbildningar och studier samt erfarenheter har sex rimliga 

framgångsfaktorer avseende gränser ansetts som vitala för att underlätta samordningen 

mellan försvarsgrenarna. 

1. Gemensam situations- och lägesuppfattning möjliggör samordning. 

2. En ledning i nära realtid och som dynamisk kan flytta gränserna under 

genomförandet av operationen inom operationsområdet förbättrar 

samordningsmöjligheten. 

3. Interoperabilitet och förtroende mellan försvarsgrenarna är en förutsättning för 

samordning. 

4. Möjlighet att sprida och manövrera inom ett avgränsat område för 

försvarsgrenarna bidrar till en lyckad samordning. 

5. Enkelhet för att undvika effektreducering och försvårande för försvarsgrenen 

bidrar till att samordning blir lyckad. 

6. Möjlighet att kraftsamla mer än en försvarsgren där försvarsgrenarna inte är 

delade i form av skapade gränser utan rummet är samma är en bidragande effekt 

till en lyckad samordning. 

Med hänsyn till den tilldelade ramen är det inte möjligt att analysera samtliga sex 

framgångsfaktorer även om alla har sin relevans. Genom efterföljande komprimering och 

medvetna urval har tre framgångsfaktorer medtagits till den totala hypotesen. Dessa tre 

kommer efter att militärteoretiskt grundats benämnas delhypoteser. Det första val som 

måste göras inför fortsättningen är att undersöka om någon av de framtagna 

framgångsfaktorerna svårligen går att analyseras med det här begränsade omfånget och 

tilldelad tid. Denna bortprioritering av framgångsfaktorer riskerar att försvaga den 

slutliga teorin eftersom vitala delar tas bort och inte ingår i analysen. Denna risk 

omhändertas i slutdiskussionen då en diskussion genomförs, förvisso spekulativt, om de 

borttagna framgångsfaktorernas implikation på slutresultatet.  
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Interoperabilitet samt förtroende mellan försvarsgrenarna handlar delvis om tekniska 

möjligheter att vara interoperabel men givetvis påverkar kulturskillnaderna förtroendet. 

Denna del inryms inte med hänsyn till omfånget eftersom den empiriska fallstudien då 

måste undersöka försvarsgrenarnas inneboende kultur och motsättningar. Trots att 

denna framgångsfaktor bedömts som viktig för samordningen inryms den inte i denna 

studie. Därför analyseras inte denna framgångsfaktor och ingår inte som en framgångs-

faktor i den kommande teorin.  

Den gemensamma situations- och lägesuppfattningen underlättar möjligheten att sprida 

och manövrera inom det gemensamma området. Detta leder till att analysen fokuserar på 

möjligheten att sprida och manövrera i det avgränsade rummet och betraktar den 

gemensamma situations- och lägesuppföljningen som en bakomliggande möjliggörare. 

Detta leder till att framgångsfaktorerna 1 och 4 komprimeras till möjlighet att sprida och 

manövrera i ett avgränsat område. 

När det handlar om ledning och förmågan att dynamiskt anpassa gränser inom 

operationsområdet, bidrar den till förmågan att kraftsamla till tid i ett gemensamt rum. 

Det innebär att framgångsfaktorerna 2 och 6 komprimeras till förmåga att dynamiskt 

anpassa gränser. 

Slutligen kommer enkelhet utgöra den framgångsfaktor som skapar den kompletta 

hypotesen. Det innebär att studiens sammanställda hypotes om framgångsfaktorer som 

möjliggör en lyckad samordning blir: 

Samordningen mellan försvarsgrenarna underlättas om det tilldelade, och avgränsade, 

rummet ger möjlighet att sprida och manövrera med försvarsgrenen och det finns en 

förmåga hos ledningen att dynamiskt anpassa gränserna samt att gränsers placering är 

präglad av enkelhet. 
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Sprida och manövrera i ett avgränsat område 

Storleken på operationsområdet kommer att påverka hur planeringen genomförs. Eller 

som Milan Vego beskriver det i boken Joint Operational Warfare, framgång i alla större 

operationer eller kampanjer vilar på styrkornas möjligheter att kunna manövrera.37 Detta 

innebär inte per automatik att större ytor är en fördel. Vego delar in rumsbegreppet 

avseende manövrering i offensiv och defensiv. Där det förenklat är en fördel med stor yta 

som offensiv anfallare medan ett mindre begränsat område ger fördel för en defensiv 

försvarare.38 Område och ytor kan inte heller ses isolerat från en sida utan motståndaren 

har sina egna gränser och begränsas inte av den andras utan kan nyttja sin egen del utifrån 

optimal terräng. Detta blir än tydligare om man ser på den marina försvarsgrenen som 

har ett tydligt behov av manövreringsområden på havet men även inom hamnområden. 

Omsatt så innebär en lång kust att man kan sprida sina system men samtidigt är det ur 

försvararens perspektiv svårt eftersom ytan riskerar att blir för stor.39  

Manövrera är likt samordning en av krigföringsprinciperna. Principen förknippas med de 

taktiska och operativa nivåernas förmåga till rörelse.40 Denna förmåga ska ställas i 

förhållande till uppgift, där ytan skiljer sig beroende på uppgiften. Men det handlar om att 

ha en förmåga att exploatera framgångar, genomföra kringgångar för att undvika 

motståndarens styrkor eller välja ett frontalt anfall.41 Denna framgångsfaktor fokuserar 

inte på förbandets förmåga utan om det tilldelade utrymmet, rummet, ger förutsättningar 

att manövrera och optimera försvarsgrenen.  

  

                                                        

37 Vego, M. Försvarshögskolan. (2008). Joint Operational Warfare: Theory and practice / Milan N. Vego. 
Stockholm: National Defence College. III-7. 
38 Vego. Joint Operational Warfare. III-7-8. 
39 Ibid. III-8. 
40 Collins, J. (2001). Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. Dulles: Potomac 
Books. 83. 
41 Collins. Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. 83. 
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Dynamisk anpassning av gränser 

Ledningen och deras förmåga att dynamisk anpassa gränser utifrån behovet kan vid en 

första anblick betraktas som en kognitiv förmåga. Eftersom denna studie inte avser 

omhänderta det abstrakta skeendet handlar denna framgångsfaktor om organiserandet 

av ledningen samt utifrån detta förmågan att dynamiskt och följsamt kunna anpassa 

gränserna för respektive försvarsgren. En som undersökt ledningens förmåga att anpassa 

sig är Meir Finkel som i sin bok On Flexibility42 berör ämnet om anpassningsförmåga 

genom hela boken. Summeringen av boken påvisar brister att leda kombinerade strider 

med försvarsgrenarna i allmänna ordalag men främst inom begreppet hybridkrigföring.43 

Vad det avser gränsers dynamiska anpassning presenterar boken implicit behovet av att 

skapa en förmåga att kunna förändra och anpassa sig utifrån en motståndares agerande 

och inte stereotypt följa tidigare framtagna planer.44 En av lösningarna som Finkel lyfter 

fram är behovet av en decentraliserad ledning. Denna ledning ska ha tillräckliga mandat 

för att optimalt koordinera försvarsgrenarna inom samma rum och därigenom 

komplettera varandras svagheter och utsätta motståndaren för fler hot.45 En plan som 

planerats långt innan genomförandet har svagheter i de planerade gränsdragningar som 

dynamiskt och med korta ledtider måste kunna förändras. En förutsättning för dynamisk 

ledning går att finna i den krigföringsprincip som benämns enhetlighet men även i 

principen kraftsamling.46  

Den försvarsgrensgemensamma operationen har under hela 1900-talet ökat i relevans 

och resulterat i att slagfältet mera betraktas som integrerat och gränslöst mellan försvars-

grenarna.47 House påvisar i sin bok att ledning tar tid, vilket leder till problem att 

situationen har förändrats och motståndaren hinner fatta nya beslut snabbare.48 Under 

                                                        

42 Finkel, M. Tlamim, M. (2011). On flexibility: Recovery from technological and doctrinal surprise on the 
battlefield / Meir Finkel; translated by Moshe Tlamim. Stanford. California: Stanford Security Studies. 
43 Finkel. On flexibility: Recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield. 227. 
44 Ibid. 73-97. 
45 Ibid. 225. 
46 Angstrom, Widen. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. 271-273. 
47 Widén, Ångström. Militärteorins grunder. 168. 
48 House, J. (2001). Combined arms warfare in the twentieth century / Jonathan M. House; maps by George 
Skoch (Modern war studies). Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 10. 
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andra världskriget hade Tyskland två fördelar i motsats till övriga stater. De utvecklade 

ett system för att understödja markförbanden från luften samt ledning och 

ledningssystem för dessa som möjliggjorde snabbare och mera dynamiskt agerande än 

motståndaren.49  

Tidigare tillkortakommanden vid separerad ledning av försvarsgrenarna har drivits till 

utbyte av samverkansofficerare mellan varandra.50 Det visar på behovet av högre grad av 

dynamisk och snabba ledning för att möjliggöra anpassning utifrån motståndaren och 

kraftsamla i samma rum. Den verksamhet där försvarsgrenarna tydligast tvingas till 

gemensam ledning är vid landstigningsoperationer. Dessa operationer riskerar att 

involvera samtliga försvarsgrenar och gränser måste synkroniseras för att undvika våda-

bekämpning eller så leds samtliga från en ledning som kan agera med korta beslutstider.51 

Detta innebär att alla delar måste ha förmågan att verka mot samma mål med minimal 

vägledning. En överdriven centralisering och detaljstyrning leder till en organisation som 

är för trögrörlig för att möta en motståndare som agerar flexiblare och snabbare.52 Trots 

denna insikt, som tog fart under andra världskriget, är luftstridskrafterna fortfarande inte 

till fullo integrerade med främst markstridskrafterna.53  

Space is a highly dynamic factor once hostilities start. Changes in the size of the area 
controlled by both sides occur often. In general, gaining space is a prerequisite for the 
successful conduct of war, especially when a campaign is not completed quickly and one´s 
space is too small54 

Delat ansvar är inget ansvar, är ett talesätt som är tämligen känt. Omsatt i den här miljön 

innebär det att ingen ansvarar för gränsen utan bara innanför gränsen, vilket blir en 

svårighet om gränsen dras längs t.ex. en strandlinje. Eftersom alla försvarsgrenar har 

verkanssystem med räckvidder utanför sin egen gräns uppstår det tillfällen då 

koordinering måste ske antingen mellan försvarsgrenarna eller förflyttning av gräns. 

Även Clausewitz såg problem vid agerandet över gränser, där han menar att ”man skjuter 

                                                        

49 House. Combined arms warfare in the twentieth century. 104. 
50 Ibid. 168-173. 
51 Ibid. 178-181. 
52 Ibid. 282. 
53 Ibid. 284. 
54 Vego. Joint Operational Warfare. III-12. 
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inte från ett operationsområde till ett annat”55. Det är vid dessa tillfällen och omständig-

heter som planen bör anpassas och ledningens dynamiska förmåga ställs på prov för att 

inte gränsen ska bli hindrande.56 Den på kartan planerade och ritade gränsen i 

operationsområdet påkallar ett behov att vara dynamisk från den operativa 

ledningsnivån och inte låst till den planerade gränsen.57  

Enkelhet 

Helt gränslös planering underlättar men kommer att ställa högre krav vid genomförandet. 

Det påståendet kan ställas mot Clausewitz som menar att ”i krig är allt mycket enkelt, men 

även det enklaste är svårt. Svårigheterna hopar sig och åstadkommer friktioner”58. Här 

fokuseras enkelheten till planeringen samt utplaceringen av gränser på en karta. Gränser 

mellan försvarsgrenarna syftandes till att förenkla ansvarsfördelningen och minska 

risken vid genomförandet av operationen. Clausewitz menar att när den enkla planen 

sätts i verket kommer oförutsedda problem att uppstå vilket benämns som krigets 

friktioner.59 Det innebär att den enkla planen med dess gränser inte är optimerad för 

genomförande utan förutbestämda gränser riskerar att hindra respektive försvarsgrens 

verksamhet istället för att underlätta den.  

Detta resonemang fullföljer Clausewitz vid definitionen av list som med sin dolda avsikt 

utgör en motsats till det enkla, raka och lättsamordnade alternativ som förutbestämda 

gränser ger.60 Enkelheten med att dela försvarsgrenarna med gränser riskerar att 

försvåra kraftsamling i samma rum, vilket är ambitionen. Ett exempel som finns på 

enkelhet avseende order är den general Eisenhower fick i februari 1944, ”du ska ta dig till 

Europa och samverka och slå mot Tysklands hjärta”.61 Denna order är enkel men 

                                                        

55 Clausewitz. Om kriget. 184. 
56 Enden. Om krigets konst: 383 maximer om att segra och besegra. 18. 
57 Collins, National Defense Univ Washington DC Inst FOR National Strategic Studies. (1998). Military 
Geography for Professionals and the Public. 285. 
58 Clausewitz. Om kriget. 79. 
59 Ibid. 79. 
60 Clausewitz. Om kriget. 172. 
61 Collins. Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. 84. 
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samtidigt så pass otydlig att den bör ifrågasättas som order utan snarare ses som ett 

exempel på en inriktning.  

Enkelhet är en, inte okritiserad, krigföringsprincip som snarare ska ses som en varning 

att inte krångla till det utan t.ex. hålla planer så enkla som möjligt.62 Här finns det ett 

motsatsförhållande eller dilemma mellan att dela försvarsgrenarna genom gränser som 

förvisso förenklar samordningen men samtidigt riskerar att minska effekten. Men bara 

för att en gräns dras på operativ nivå innebär det inte per automatik en förenkling utan 

det kan till och med vara försvårande för lägre nivåer. En utebliven gränsdragning är inte 

heller enkelhet eftersom det på lägre nivå kan finnas behov att dela områden mellan 

varandra. 

2.2 Sammanfattning av framtagna delhypoteser samt dess inbördes 

förhållanden 

För att göra delhypoteserna, tillika de oberoende variablerna, mätbara tas indikatorer 

fram för att senare användas vid hypotesprövningen men även för att tydliggöra för 

läsaren vad som eftersöks i empirin.63 Detta sker i operationaliseringen i kommande 

metodkapitel.  

Tidigare i kapitlet har sex stycken framgångsfaktorer komprimerats till tre, som därefter 

har grundlagts i militärteorin och nu utgör delhypoteser i den hypotetiskt framtagna 

teorin. Nedan summeras delhypoteserna kortfattat samt deras inbördes kausala 

förhållanden presenteras. 

  

                                                        

62 Mc Ivor. Rethinking the principles of war. 68. 
63 Esaiasson. Metodpraktikan. 54. 
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Sprida och manövrera i ett avgränsat område  

Sprida och manövrera är en förutsättning för framgång eftersom det handlar om 

förmågan att manövrera styrkan till ett gynnsamt läge i ett tilldelat område. Med stöd av 

den militärteoretiska litteraturen och den tidigare förklaringen definieras delhypotesen 

enligt nedan för stöd vid den empiriska undersökningen. 

Det tilldelade rummet är gynnsamt utifrån försvarsgrenens uppgifter, vilket innebär 

att det är avgränsat men inte begränsande för dess möjlighet att manövrera till 

fördelaktiga lägen. 

Dynamisk anpassning av gränser 

Dynamisk anpassning av gränser är i grunden en fråga om förmågan hos ledningen att 

anpassa de gränser som tagits fram under planeringen till genomförandet. Delhypotesen 

handlar om att dynamiken mellan försvarsgrenarnas ledning sammanhålls på en operativ 

nivå där de aktivt anpassar gränser under genomförandet. Utifrån detta så definieras 

delhypotesen enligt nedan för vidare empirisk undersökning. 

Dynamisk anpassning av gränser innebär att försvarsgrenarna har en sammanhållen 

ledning som har en förmåga att följa striden och förändra gränser utifrån 

försvarsgrenarnas behov. 

Enkelhet 

Enkelhet är i grunden ett tankesätt att göra allt så enkelt som möjligt. Det innebär inte en 

strävan är ge order likt den Eisenhower fick, som är så allmängiltig att den höll hela kriget. 

Utan här handlar det om enkelheten vid placeringen och användandet av gränserna så att 

de inte försvårar försvarsgrenens agerande. Delhypotesen omfamnar även den operativa 

nivåns hantering av gränser mellan försvarsgrenarna syftandes till att förenkla 

genomförandet och inte skapa mer friktioner än kriget själv. Det innebär att definitionen 

för delhypotesen blir enligt nedan. 

Enkelhet ska prägla placeringen samt tilldelning av gränser och försvarsgrenarna ska 

uppleva tilldelade gränser så tydliga och friktionsfria som möjligt.  
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Delhypotesernas inbördes kausala förhållande 

De kausala sambandet mellan de tre delhypoteserna är viktigt att reda ut innan analysen 

i det fjärde kapitlet tar vid. Allting skapar en helhet och det finns svårigheter att 

säkerställa att det som mäts är rätt saker och att den ena delhypotesens misslyckande 

inte påverkats av en annan delhypotes. Valet av delhypoteser samt under det kommande 

metodkapitlets framtagna indikatorer är den valda metoden för att hålla dem isär.  

En del i spridning mellan dem är att de tre delhypoteserna har inbördes skilda fokus, där 

den första fokuserar på hur försvarsgrenarna hålls isär med hjälp av gränser. Det innebär 

att den riskerar att påverkas av delhypotesen som fokuserar på enkelhet. För att hålla isär 

dem har enkelhet fokus på tilldelningen av gränserna och avgränsar bort var de placeras 

som istället omhändertas av möjligheten att sprida och manövrera i ett avgränsat område. 

Dynamisk anpassning av gränser fokuserar på ledningens förmåga och då speciellt 

förmågan att anpassa gränserna under stridens genomförande. Denna lösning med tre av 

varandra, så långt som möjligt, oberoende variabler är vald för att minimera beroendet 

och påverkan mellan varandra som försvårar att empiriskt undersökas som enskilda. 

Tanken är även att ingen av delhypoteserna ska ha ett beroende av en annan för att anses 

som bidragande till beroende variabeln samordning. Givetvis kommer den beroende 

variabeln ha behov av framgång inom alla tre för att vara helt lyckad. Det finns inte heller 

någon inbördes rangordning mellan de tre delhypoteserna även om anpassningen av 

gränser mera handlar om genomförandet medan de två andra påverkas mera av 

planeringen inför operationen. Det innebär att fokus även variera sekventiellt mellan 

dem.   
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3. Metod 

Detta kapitel förklarar de valda metoderna för genomförandet samt en operationalisering 

av teorin och metoden. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion om metodvalen och 

dess påverkan på reliabiliteten och validiteten.  

3.1 Inledning 

Metodologiskt är studien tvådelad, där första delen presenterats i kapitel två och utgör 

framtagandet av teorin genom hypotetisk-deduktiv metod. Teorin består av framgångs-

faktorer inom gränser och gränsdragning som underlättar samordningen. Dessa faktorer 

är sedan komprimerade, beskrivna samt definierade med stöd av relevant militärteori. 

Efter bearbetningen utgör de delhypoteser i den hypotesgenererade teorin som senare 

prövas under den andra empiriska delen. Andra delen prövar den hypotetiskt framtagna 

teorin genom en hypotesprövande enfallsstudie som stärker eller förkastar delar eller 

hela teorin. 

Valet av en teoriutvecklande studie är genomförd eftersom det inte finns någon entydig 

förståelse eller förklaring om gränsers bidrag till samordning på operativ nivå. Studien 

strävar efter att vara förklarande, men även till del skapande, inom den sparsamt 

undersökta krigföringsprincipen samordning. Det kommer att lösas genom att utveckla 

en teori som påvisar hur gränser hänger samman med samordning. Vid teoriutvecklande 

studier finns det två olika typer. Den ena handlar om att hitta förklaringsfaktorer eller 

kompletterande/konkurrerande faktorer medan den andra handlar om att utveckla 

kausala mekanismer. Om fokus varit på att utveckla kausala mekanismer, skulle det 

innebära att förstå hur delhypoteserna underlättar samordningen. Ett sådant val skulle 

föranleda en djupare empirisk undersökning som denna studies omfattning inte skulle 

mäkta med utan får snarare ses som vidare forskning.64  

Den här studien kommer istället att fokusera på att hitta förklaringsfaktorer som utgörs 

av delhypoteser. Detta val samt studiens teoriutvecklande ansats och dess omfång leder 

till nästa val att genomföra en enfallsstudie. Fallstudien genomförs med stöd av kvalitativ 

                                                        

64 Esaiasson. Metodpraktikan. 111-112. 
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textanalys av det utvalda fallet för att testa den tidigare framtagna hypotesen och dess 

möjlighet att utgöra teori.65 Vid teoriutvecklande ansatser är det bättre att använda sig av 

få fall. Dessutom är detta en hypotetiskt framtagen teori där fallstudien snarare ska ses 

som en empirisk pilotstudie inför kommande studier. Nackdelen med valet av 

enfallsstudie är att dess generaliseringsgrad minskar och ytterligare studier krävs för att 

skapa en starkare teoretisk trovärdighet. Trots denna nackdel kommer undersökningen 

omfatta en enfallsstudie som hypotesprövar den hypotetiskt framtagna teorin, samt 

förbereder den för kommande studier.  

3.2 Hypotetisk-deduktiv metod 

Eftersom teoretiska förklaringar till gränsers betydelse för samordningen saknas så är 

den hypotetisk-deduktiva metoden en lämplig grundplattform att lägga studien på. Inom 

forskningen finns det i huvudsak två metodansatser, induktiva samt den hypotetisk-

deduktiva metoden.66 Det hypotetiska i den här metoden handlar om att ur befintlig 

militärteori ta fram och härleda, icke befintliga faktorer, som sedan prövas empiriskt.67 

Det deduktiva arbetet innebär att utifrån allmänna principer och även eventuellt 

befintliga teorier, som i den här studien utgörs av sex framgångsfaktorer, försöka dra 

slutsatser om enskilda händelser och företeelser.68 Innebörden blir att förflyttas från den 

breda befintliga militärteorin mot en avgränsad teori om krigföringsprincipen 

samordning. Efter denna härledning av hypotesen prövas den genom en hypotes-

prövande enfallsstudie.69 Metoden skapar därmed en möjlighet att utifrån framtagna 

framgångsfaktorer via militärteoretiskt grundande delhypoteser skapa en teori som 

sedan deduktivt undersöks om den motsvarar verkligheten, vilket sker genom hypotes-

prövningen. Genom att inbjuda till återkommande empiriska undersökningar kan sedan 

hela eller delar av hypotesen falsifieras eller stärkas.70 Det innebär att grunden i den valda 

                                                        

65 Esaiasson. Metodpraktikan. 37-40. 
66 Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik (2. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 47. 
67 Wallén. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 47-48. 
68 Patel, R. Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning / Runa Patel, Bo Davidson (4., [uppdaterade] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 23. 
69 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder. 23. 
70 Esaiasson. Metodpraktikan. 23-24. 
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metoden, är att den hypotetiskt framtagna teorin som presenterats och senare prövas ska 

ses som en hypotes och inte en säkerställd teori.71 

3.3 Kvalitativ textanalys och fallstudier 

Kvalitativ textanalys är det som kommer att utgöra den bärande metoden när det handlar 

om att traktera den empiri som studien erfordrar. Även om kvalitativ textanalys kan 

betraktas som en teknik snarare än metod är det väsentligt att presentera hur empiri och 

litteratur analyseras. Tillvägagångssättet är logiskt vid trakteringen av empirin eftersom 

det handlar om att skapa tolkningsbart material att analysera. Speciellt lämplig är 

metoden kopplat till en sådan här undersökning där den tidigare forskningen är 

bristfällig. När det handlar om framtagningen av teorin så ter sig valet självklart eftersom 

det handlar om att få fram det som inte är skrivet utan finns under ytan eller går att tolkas 

fram.72  

Enfallsstudien är, likt den kvalitativa textanalysen, ingen egen metod utan snarare en 

strategi för studier som kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa ansatser.73 Denna 

studie utgår från en kvalitativ ansats även när det gäller enfallsstudien. Detta möjliggör 

att utgå från helhetsperspektivet och försöka finna de indikatorer som stödjer analysen 

av delhypoteserna.74 Att välja en kvantitativ ansats skulle kanske vara möjligt men kräver 

en fördjupad undersökning av flera fall och omsätta detta till helst jämförbara siffror, 

vilken denna studies omfång inte medger.75 Om undersökningen haft en tydlig ambition 

att generalisera resultatet bör fler än ett fall användas, även om en enfallsstudie har viss 

generaliseringsgrad. I det här fallet får det betraktas som för hög ambition med en 

flerfallstudie samt ett logiskt val av lägre ambition att generalisera resultatet. Valet av ett 

                                                        

71 Føllesdal, Elster, Walløe. Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 165. 
72 Esaiasson. Metodpraktikan. 210. 
73 Johannessen, A. Tufte, P. Johansson, G. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod / Asbjørn 
Johannessen, Per Arne Tufte; översättning: Geije Johansson; [fackgranskning: FOG (Field Research on 
Organizations and Groups) ...] (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. 56. 
74 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder. 56. 
75 Esaiasson. Metodpraktikan. 197-200. 
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enskilt fall, har svårt att täcka hela verkligheten utan betraktas endast som ett urval vilket 

leder till en lägre generaliseringsgrad.76  

Därför kommer studiens resultat endast att begränsat generaliseras utan snarare förklara 

det specifika som underlättar samordning mellan försvarsgrenar. Valet av en enfalls-

studie är särskilt gynnsamt eftersom det ger möjlighet att djupare analysera det utvalda 

fallet medan dess generaliseringsgrad som tidigare presenterats minskar. En viktig del 

vid enfallsstudier är urvalet av det studerade fallet. Eftersom det till stor del påverkar 

slutsatserna som är möjliga att presentera. Motivet till det valda fallet presenteras 

närmare i inledningen av kapitel fyra.  

3.4 Studiens operationalisering  

Syftet med operationalisering är att förstå men även förklara hur dess problem och frågor 

kommer att analyseras. Vitalt är att presentera hur de genereras och används på det 

empiriska materialet som ska leda till valida och intersubjektiva slutsatser. De mest 

centrala delarna är den hypotetiskt framtagna teorin med dess delhypoteser som present-

erats under teorikapitlet. Under de tidigare delarna i detta kapitel har den hypotetisk-

deduktiva metoden som stöttat vid framtagandet av teorin presenterats samt den 

kvalitativa textanalysen och enfallsstudien som använts på den empiriska 

undersökningen förklarats.  

Det sekvenserade genomförandet går att dela upp i tre delar där den första är 

framtagande av delhypoteser som färdigställer den hypotetiskt framtagna teorin. Denna 

del genomfördes under kapitel två. Framtagen teori omfattar tre oberoende variabler i 

form av delhypoteser vid nyttjande av gränser samt en beroende variabel i form av 

samordningen mellan försvarsgrenarna.  

I detta kapitel görs de framtagna delhypoteserna mätbara genom framtagande av 

indikatorer. Syftet med denna nedbrytning är för att göra den empiriska undersökningen 

                                                        

76 Patel, Davidson. Forskningsmetodikens grunder. 56-57. 
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analyserbar och förståelig. De första två delarna sker under de tre första kapitlen som gör 

den empiriska enfallsstudie möjlig under kapitel fyra.  

Det empiriska kapitlet avhandlar enfallsstudien av operation Husky. Fallet är valt utifrån 

de oberoende variablerna där så många som möjligt finns med i fallet. Vitalt vid val av fall 

är även att alla tre försvarsgrenarna har agerat inom samma uppgift. Enfallsstudien syftar 

till att pröva den framtagna teorin genom att undersöka om de tre delhypoteserna kan 

utgöra förklaring till underlättandet av samordningen mellan försvarsgrenarna. Här 

fokuseras studien till om positiva delhypoteser leder till positivt utfall. Slutligen under 

kapitel fem presenteras resultatet med en diskussion och studiens slutsatser.  

Från delhypoteser till empiriska mätbara indikatorer 

Utifrån tidigare teorikapitel har två till tre indikatorer tagits fram för respektive 

delhypotes, detta för att möjliggöra en strukturerad mätning i analys delen. I detta 

underkapitel med utgångspunkt från de beskrivna delhypoteserna kommer 

indikatorerna att presenteras och beskrivas. Indikatorernas framtagande finns spårbart 

från tidigare delar i teorikapitlet och är därmed logiskt och systematiskt 

sammankopplade med respektive delhypotes. Initialt presenteras den sammanställda 

tabellen som kommer att användas, delhypoteserna finns beskrivna och definierade i sin 

helhet i det tidigare teorikapitlet. Efter sammanställningen genomförs en fördjupad 

diskussion om indikatorernas koppling till delhypotesen samt klarläggande hur de 

kommer att användas i empirikapitlet. 
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Delhypoteser Indikatorer 

Sprida och 

manövrera i ett 

avgränsat område 

Försvarsgrenarna har tilldelats ett rum att agera inom som är 

avgränsat.  

Tilldelat rum skapar möjlighet för försvarsgrenen att agera 

och manövrera med sina system på ett gynnsamt sätt. 

Dynamisk 

anpassning av 

gränser 

Ledningen av försvarsgrenarna genomförs från en 

sammanhållen operativ nivå. 

Ledningen följer striderna och har möjlighet och anpassar 

gränserna som används under stridens genomförande. 

Gränserna förändras utifrån stridens genomförande där så 

behovet uppstår och försvarsgrenarna bromsas inte av 

ledningens behov av att anpassa gränserna. 

Enkelhet Gränsers placering är präglade av enkelhet och lätta att 

omsätta från kartan till verkligheten för försvarsgrenarna. 

Gränserna ska inte misstolkas eller erfordra ytterligare 

förklaring och skapa onödig friktion mellan försvarsgrenarna. 

Sprida och manövrera i ett avgränsat område innebär att den första indikatorn avses mäta 

om det tilldelade rummet är avgränsat med gränser. Indikatorn ska avgöra om 

försvarsgrenarna är delade med gränser som skapar samordning. Samtidigt innebär inte 

en gränslös samordning per automatik en sämre samordning men delhypotesen är, enligt 

det tidigare presenterade, att rummet är avgränsat. Den andra indikatorn för 

delhypotesen är att det tilldelade rummet inte begränsar försvarsgrenens möjligheter att 

så optimalt som möjligt agera och manövrera. Denna indikator strävar efter att koppla 

uppgiften till det tilldelade rummet, som tidigare presenterats måste rummet kopplas till 

uppgiften. Indikatorn söker svaret på om försvarsgrenen har kunnat nyttja framgångar 

och motgångar samt optimerat sig utan att begränsats av rummet. Sammantaget spåras 
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dessa två indikatorer i det empiriska materialet för att svara på om delhypotesen bidragit 

till att underlätta samordningen.  

Dynamisk anpassning av gränser är den delhypotes som fokuserar på ledningen av 

försvarsgrenarna. Ledningen ses som lyckad om den är sammanhållen rent fysiskt, men 

det innebär inte per automatik att försvarsgrenarna ska sitta på samma ställe utan de ska 

ledas från en operativ nivå som leder alla från en plats. Detta kan innebära att ledningen 

är decentraliserad men det gemensamma aktuella rummet ska ledas från en plats. När det 

handlar om att i nära realtid leda styrkorna utgörs det av den operativa ledningens 

förmåga och resurser att följa striderna. Detta möjliggörs genom att utrustning finns 

tillgänglig som skapar en situationsuppfattning och där sådan utrustning inte finns är 

ledningen framgrupperad. Att gränser i en planeringsfas fyller sin funktion kan nog alla 

vara överens om men att tro att de ska gälla genom hela striden är naivt. Därför behöver 

gränser justeras under stridens gång och därav fokuseras den tredje indikatorn till 

ledningens vilja och förmåga att ändra gränser där försvarsgrenarna upplever ett behov. 

Med dessa tre indikatorer kommer delhypotesen att kunna besvaras. Svårigheten är att 

inhämta bakgrunden till fattade beslut vilket belyses under slutsatserna i kapitel fyra och 

fem. 

Placering och tilldelning av gränser på en karta innebär inte att ett streck ritas i terrängen 

utan det måste förstås rent kognitivt. Därför måste enkelhet råda och det innebär att 

gränser som är överförbara till utskiljningsbara terrängavsnitt är att föredra. Detta kan 

innebära att enkelheten vid hanteringen av gränsen är viktigare än att optimera den i 

detalj. En av anledningarna att gränserna finns är för att undvika vådabekämpning därför 

är den andra indikatorn för enkelhet att se vådabekämpning som det yttersta för 

misstolkning. Återkommande samverkan mellan försvarsgrenarna om gränsförtydliganden 

tolkas därmed som en onödig friktion. Även denna delhypotes omges av problem att 

inhämta detaljunderlag för misstolkningar samt rådande beslutsunderlag vilket medtas 

och hanteras vid slutsatserna i kapitel fyra och fem. 
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3.5 Sammanfattande metoddiskussion kring val samt validiteten 

och reliabiliteten 

Ämnesvalet att studera ett fenomen om gränsers betydelse för samordningen på operativ 

nivå skapar en rad olika utmaningar med tanke på det bristfälliga tidigare underlaget. 

Detta leder fram till den valda metoden att hypotetisk-deduktivt ta fram teorin som 

redovisats under teorikapitlet. Styrkan med vald metod är att den bidrar med nya tankar 

i ett bristfälligt område. Svagheten i metoden är spårbarheten vid framtagandet eftersom 

det bygger på egna tankar och slutsatser som i sig givetvis kan och bör ifrågasättas men 

även utvecklas. Under denna del byggs begreppsvaliditeten upp genom att stärka de tre 

delhypoteserna och dess indikatorer som teorin består av. Uppbyggnaden sker genom att 

de underbyggs i tillgängligt litteraturen inom området.77 Denna del underbyggs genom 

att använda sig av strategin resonemangsvaliditet, där studien arbetar kumulativt mot 

tidigare studier.78  

Den här studien, likt många andra, strävar efter hög resultatsvaliditet, som i sin tur 

förutsätter en god begreppsvaliditet samt en hög reliabilitet. Reliabilitet handlar om att 

säkerställa att vi mäter det vi påstår att vi mäter och undvika slumpvisa och 

osystematiska fel.79 Detta motarbetas främst genom noggrannhet och transparens vid 

insamlingen av data i den efterföljande hypotesprövande enfallsstudien.80 Denna del 

kommer att säkerställas och stärkas genom en tydlighet vid val av fall samt använda källor 

men även tydligt presentera vilken data som används under analysen.  

Under det avslutande kapitlet kommer genomförandet att självkritiskt diskuteras. Under 

den delen belyses metodens för- respektive nackdelar kopplat till resultatet. Under 

kapitlet kommer särskilt resultatsvaliditeten att återkopplas efter resultatet av analysen 

finns framtaget. 

  

                                                        

77 Esaiasson. Metodpraktikan. 57. 
78 Johansson, J. (2016). Överraskning I Amfibieoperationer: En Djupare Innebörd Eller Bara En Generellt 
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79 Esaiasson. Metodpraktikan. 63. 
80 Ibid. 63. 
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4. Empirisk hypotesprövning 

Inledningsvis omfattar kapitlet tre delar; valet av fallet där enfallsstudien motiveras, 

källkritisk diskussion av vald empiri för fallet, avslutningsvis en kortare bakgrund och 

presentation av fallet. Resterande delar av kapitlet är uppdelat utifrån de tre 

delhypoteserna som analyseras var för sig och avslutas med en sammanfattning avseende 

resultatet av hela analysen. 

4.1 Inledning 

Studiens empiriska hypotesprövning genomförs som en kritisk prövning i form av en 

enfallsstudie.81 Den kritiska prövningen syftar till att både bekräfta men även ifrågasätta 

teorins delar. Eftersom valet av fall är utifrån premisserna att det ska utgöra en kritisk 

prövning, är det väsentligt att det innehåller alla delar som ska undersökas. Den kritiska 

prövningen kommer att underlätta för kommande större fallstudier. Fallet för studien är 

operation Husky som är de allierades anfall mot Sicilien. Fallet är valt utifrån att det 

innehar grundförutsättningen med inslag av alla tre försvarsgrenarna och innehåller både 

lyckade delar i form av understöd från sjö mot land men också misslyckanden i t.ex. 

nedskjutning av egna luftlandsättningsförband från sjö mot luft. En annan bidragande 

orsak är att båda sidornas styrkor var relativt jämna och det fanns avgörande betydelser 

för både sjökriget och luftkriget samt samordningen av landstigningen för landstyrkorna. 

Analysen kommer endast att fokusera på den allierade sidan.  

Det empiriska materialet går att dela upp i två delar, där den ena utgör mera vetenskapligt 

säkra källor och utgör den del som dominerar analysen medan den andra klassas som 

mera populärvetenskaplig. Tyngdpunkten på analysen tas från det vetenskapliga 

underlaget, av den marina historiken Barbara Brooks Tomblins bok With utmost spirit 

Allied naval operations in the Mediterranean, 1942-194582. I boken avsätter Tomblins tre 

kapitel om operationen på Sicilien. Samuel Eliot Morison kompletterar där behov finns 

med sin bok History of United States naval operations in World War II. Vol. 9, Sicily - Salerno 

                                                        

81 Yin, R. Nilsson, B. (2007). Fallstudier: Design och genomförande / Robert K. Yin; i översättning av Björn 
Nilsson; [fackgranskning: Jan Teorell] (1. uppl. ed.). Malmö: Liber. 61. 
82 Tomblin, B. (2004). With utmost spirit Allied naval operations in the Mediterranean, 1942-1945 / Barbara 
Brooks Tomblin. Lexington: University Press of Kentucky. 
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- Anzio: January 1943-June 194483. Morisons bok utgör även US Navys officiella historie-

beskrivning över striderna och är den empiri med sina intervjuer som är närmast 

primärkälla som analyseras. Boken är dock skriven 1954 och fokuserar på de sjögående 

stridskrafterna men i gengäld kompletterar den Tomblins bok där det finns behov.  

Den populärvetenskapliga litteraturen kommer att skapa en grundförståelse samt nyttjas 

där brister på vetenskapligt säkra källor existerar. Den rena populärvetenskapliga 

litteraturen utgörs av; Rick Atkinsons The day of battle84, Marco Smedbergs från Sicilien 

till Rom85. Dr Ian Goodersons, vid King´s College, bok a hard way to make a war86 betraktas 

som populärvetenskaplig men vilar på en vetenskaplig grund och kommer vid behov 

stödja analysen, med särskild bevakning på äkthet och de tendensiösa 

populärvetenskapliga inslagen.87 I denna kategori placeras även S.W.C. Packs bok 

Operation Husky88 som stärker samtidigheten med sina personliga erfarenheter från 

officerare och soldater. Eftersom operationen till stora delar är amfibisk är även empirin 

fokuserad inom detta område. Där tveksamhet och/eller motsägelsefulla påstående 

uppkommer, beläggs dessa med fakta från chefen för medelhavsstyrkans rapport från 

Italienkampanjen.89  

Innan analysen följer här en kortare bakgrund av operation Husky. Vägen fram till 

beslutet att påbörja en planering för en operation i Medelhavet var stundtals präglad av 

meningsskiljaktigheter mellan USA och Storbritannien. USA ville gå den kortaste vägen 

mot Tyskland, det vill säga över Frankrike, medan Storbritannien hellre såg en mer 

indirekt strategi med en kringgående rörelse genom Italien upp mot Tyskland. 
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Medelhavets betydelse för sjötransporten var så vital för både de allierade och 

axelmakterna att det i sig kan betraktas som en egen operation. Även luftstridskrafterna 

hade behov att kunna operera över medelhavet där de allierade hade sin bas på Malta 

medan axelmakternas flygstyrkor var grupperade på Sicilien och det italienska fastlandet. 

De allierades seger i Tunisien underlättade sjötransporterna över medelhavet som 

möjliggjorde ett offensivt agerande.  

Trots de initiala meningsskiljaktigheterna fastslogs den 18 januari att operation Husky 

skulle genomföras och det skulle ske i gryningen den 10 juli 1943.90 Styrningar för 

operationens genomförande, som endast var en del av offensiven genom Italien, kan delas 

upp i sju delar som general Eisenhower godkände den 17 mars för fortsatt planering. De 

sju var; yttersta målet är att ta Messina och isolera Sicilien, behärska minst två större 

hamnar på Sicilien, inte anfalla försvarade hamnar utan nyttja stränderna, stränderna ska 

ha gynnsam terräng och närhet till kommande allierad flygplats, anfallet sker med nio 

divisioner som bedöms möta minst åtta divisioner, luftöverlägsenhet över Sicilien är vitalt 

innan anfallet, sjööverlägsenhet på omkringliggande vatten förväntas och den italienska 

flottan får inte lämna hamnarna.91  

Operationens syfte var uppdelat i fyra delar; säkra sjövägen över Medelhavet, avlasta 

Ryssland i striderna på östfronten, öka trycket på Italien, skapa en situation så att Turkiet 

kan bli en allierad.92 Denna landstigning erfordrade, likt andra landstigningar, en 

koordinering av de tre försvarsgrenarna. Men utöver den krävdes i detta fall även en 

samsyn mellan de allierade. Denna koordinering av försvarsgrenarna kommer utifrån de 

framtagna indikatorerna att analyseras nedan uppdelat i de tre delhypoteserna.  
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4.2 Sprida och manövrera i ett avgränsat område 

Det tilldelade rummet är gynnsamt utifrån försvarsgrenens uppgifter, vilket innebär att det 

är avgränsat men inte begränsande för dess möjlighet att manövrera till fördelaktiga lägen. 

Ingen amfibieoperation har haft så bred front varken tidigare eller senare.93 Det innebär 

att rummet är brett och samtidigt är det djupt om man bara tittar på landstigningen med 

start från Afrikas nordkust till Sicilien. Men även flyget har ett stort djup med start från 

bland annat Malta. När det handlar om markstyrkorna kan djupet betraktas som hela ön, 

som är den största ön i Medelhavet. Det innebär att en grundförutsättning vid planeringen 

är att ytan är tillräcklig för att man ska kunna optimera försvarsgrenarna. En svaghet i 

den framtagna operationsplanen var luftstridskrafternas uppgift att inte understödja 

markstridskrafterna med flygunderstöd och förbekämpning eftersom det skulle förstöra 

överraskningseffekten. Men anledning var även att luftstridskrafterna inte såg sig själva 

som en operativ resurs utan strategisk resurs med målsättningen att inta flygfält samt 

upprätthålla luftöverlägsenhet. Detta ledde till att varken mark- eller sjöstridskrafterna 

visste vilket understöd de kunde räkna med från luften, därför upplevdes ingen gräns i 

höjdled.94  

Ett observerbart problem med denna gränslöshet mot luften var att luftstridskrafterna 

underlät att förse mark- och sjöstridskrafterna med flygrutterna för bland annat de 

luftburna styrkorna.95 Höga chefer inom luftstridskrafterna försökte påvisa att 

försvarsgrenen, ensam och helt okoordinerat med övriga stridskrafter, kunde vinna 

kriget.96 Med det synsättet fanns inga behov att upprätta gränser utan luftstridskrafterna 

såg inte det som hände på marken som deras uppgift, annat än flygfält som påverkade 

lösandet av uppgiften. Sjöstridskrafterna ställde sig frågan om varför de skulle 

understödja markstridskrafterna i deras område när luftstridskrafterna skulle vara en 
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integrerad del av markstriden.97 Denna kontrovers blev i planeringsfasen så illa att 

sjöstridskrafterna inte kunde garantera att de inte skulle skjuta mot eget flyg i luften, 

vilket också skedde.98  

När det handlar om gränser mellan sjö- och markstridskrafterna fanns det sedan tidigare 

en misstänksamhet mot understöd från sjö mot land, det vill säga över varandras gränser, 

efter en rad incidenter av vådabeskjutning. Denna misstänksamhet motverkades genom 

att innan operationen utbilda och öva markförbandens eldledare för att kunna agera inom 

varandras områden och inte begränsas av den befintliga gränsdragningen. Detta 

förtroende gjorde att understödet från de sjögående artilleriet underlättade och stundtals 

möjliggjorde striderna på land, så långt räckvidden in på land nådde. Så en tidigare 

begränsning för systemens effekt av gränsen på stranden kunde nu utvecklas till en 

gränsöverskridande effekt och de två försvarsgrenarna kunde på ett bättre sätt optimera 

sig och inte rumsligt begränsas. 99  

Denna optimering är svår att urskilja för luftstridskrafterna som initialt agerat gränslöst. 

I de fall gränser behövdes misslyckades det med olycksförföljda luftlandsättningarna med 

vådabekämpning som resultat. I detta fall begränsades rummet för luftstridskrafterna 

genom att tvingas använda Pathfinder-flygplan för att markera rutterna samt tända 

igenkänningsbelysningen. Man breddade även den rumsliga korridoren för flyget till 

minst 15 kilometer för att undvika vådabekämpning.100 Denna utökning av rummet 

påverkade givetvis de övriga stridskrafternas möjligheter att optimera sina system. 

Utifrån ett gränsperspektiv blev en gränslös optimering av försvarsgrenarnas system i 

olika rum, till en försvårande avgränsning mellan varandra i samma rum istället för det 

mellan sjö- och markstridskrafterna som optimerades.  
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4.3 Dynamisk anpassning av gränser 

Dynamisk anpassning av gränser innebär att försvarsgrenarna har en sammanhållen 

ledning som har en förmåga att följa striden och förändra gränser utifrån 

försvarsgrenarnas behov. 

Under operationens uppstart var ledningen centraliserad och samlad på ön Malta. Från 

denna fortifikatoriska anläggning leddes den av general Eisenhower med ställföreträdare, 

tillika chefen för landstyrkorna, general Alexander. Sjö- och luftstridskrafterna, vilka 

leddes centralt från Malta under hela operation Husky, styrdes av amiral Cunningham och 

den brittiske flygmarskalken Tedder.101 Vid operationens uppstart existerade en 

sammanhållen operativ ledning, detta förändrades av naturliga skäl när landstigning 

skett och markstridskrafterna leddes närmare fronten och inte centralt.  

Den operativa ledningens aktuella situationsförståelse har inte med säkerhet gått att 

utläsa ur det valda empiriska materialet. Men trots den gemensamma ledningen uppstod 

problem när gränsen vad avser den tidigare presenterade flygkorridor dynamiskt skulle 

förändrades, vilket inte trängde ut till de sjögående stridskrafterna.102 Misstaget att 

sprida informationen om denna uppkomna förändring av gränser grundades redan vid 

planeringen, där luftstridskrafterna inte såg sig själva som en del av operationen utan 

löste strategiska bombningar och inte taktiska uppgifter. Amiral Cunningham försökte 

under planeringsfasen att möjliggöra för luftstridskrafterna att genomföra 

markunderstöd. Förslaget var att antingen avdelades en del av flygvapnet till mark- eller 

sjöstyrkan eller att en officer med mandat att beordra markinsatser placerades på ett 

ledningsfartyg. Amiralens förslag nekades av General Eisenhower som inte såg behovet. 

Generalens motiv var att luftstridskrafternas uppträdande till motsats från sjö och mark 

kommer vara oprecist och svårt att peka ut mål och behov i förväg.103  
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Denna motvilja att underlätta och decentralisera beslutet att dynamiskt samordna 

luftstridskraften i sjö- och markstridskraftens rum skedde dock på lägre nivå och då 

främst mellan sjö- och markstridskrafterna.104 De säkerställde kommunikations-

möjligheterna, som även bidrog till att underlätta samordning, genom att sända med en 

officer med ett fordon och kommunikationsutrustning i varje anfallande bataljon.105 För 

att ytterligare öka möjligheten att upptäcka mål samt koordinera främst den 

understödjande artillerielden användes de sjöbaserade spaningsplanen.106 Detta skapade 

en förmåga att med korta ledtider skjuta från sjögående artilleriet mot markmål men även 

mot motståndarens kustförsvarsartilleri vilka försvårade landstigningen.107  

Vid en av landstigningsplatserna var stridskrafterna så nära förbundna redan under 

planeringsstadiet att det sjögående artilleriet understödde markförbandet vid 

planeringen. Därigenom suddande man ut gränserna och behovet att från ledningen 

förändra gränserna utgick. Behovet att förändra gränserna vad avser luftstridskrafterna, 

förutom flygkorridorer, uppkom aldrig under Sicilien operationen. Detta eftersom de 

företrädelsevis stred i rummet bortom mark- och sjöstridskrafterna. För övrigt användes 

inga uttalade gränser vid de tillfällen som luftstridskrafterna understödde 

markförbanden utan luftrumssamordning mellan artilleriet och luftstridskrafterna 

förlitade sig mera på den låga sannolikheten för krock i luften.108 
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4.4 Enkelhet 

Enkelhet ska prägla placeringen samt tilldelning av gränser och försvarsgrenarna ska 

uppleva tilldelade gränser så tydliga och friktionsfria som möjligt. 

Strävan efter enkelhet uttrycktes på ett bra sätt av överste Malone, som började tvivla på 

planen under framryckning på ett fartyg tillsammans med den kanadensiska styrkan. 

Planen och landstigningsplatserna var hemliga och fanns endast i förseglade kuvert som 

fick öppnas först tre dagar efter hamnen i London lämnats. Malones oro och funderingar 

var om några detaljer utelämnats och om ordern till enheterna skulle förstås, eller än 

värre att kartreferenser och gränser skulle vara fel. Kanske var det så att planen bara var 

massa teorier och gränser på ett papper som ändå inte skulle vara giltiga vid 

genomförandet.109  

För att tillse att alla enheter som interagerade med varandra åtminstone hade samma 

utgångspunkt och referenssystem, producerades kartor i skala 1:100 000 med koordinat-

system för artilleriet samt det sjögående artilleriet.110 Denna förberedelse underlättade 

det gränslösa understödet som general Patton nyttjade med hjälp av en samverkans-

officer ur sjöstridskrafterna. Med en för tiden modern walkie-talkie kunde understöd 

begäras och omedelbart understöd levererades utan någon luftrumssamordning.111 Då 

luftstridskrafterna avgränsats bort skapades en enkelhet vid användandet av artilleri, 

som annars varit föremål för gränsdragning.  

  

                                                        

109 Tomblin. With utmost spirit Allied naval operations in the Mediterranean, 1942-1945. 148. 
110 Morison. History of United States naval operations in World War II. Vol. 9, Sicily - Salerno - Anzio: January 
1943-June 1944. 23. 
111 Ibid. 112. 



Major Kenneth Nygren 2018-02-26 Sida 40 av 50 

När det handlar om att omsätta gränser från papper till verkligheten och urskiljbara 

terrängavsnitt blir det problem när man ska tänka luftrum. Vilket återigen våda-

bekämpningen av luftlandsättningsstyrkorna påvisar. Även om det i det här fallet mera 

kan hänvisas till information som inte nådde fram. Den här delen skapade ett 

återkommande behov av samordning och samverkan mellan luftstridskrafterna samt de 

som agerar under. Exempel på positiva utfall är överbryggningen mellan mark- och 

sjöstridskrafterna som minimerade behovet av samordning och samverkan på hög 

operativ nivå utan genomfördes på taktisk nivå.  

När det handlar om luftstridskrafternas agerande mot markmål så var ambitionerna 

extremt låga. Detta eftersom den uttalade uppgiften var att neutralisera motståndarens 

luftstridskrafter. När det handlar om uttagning av mål så var fördelningen att de mål som 

upptäcktes av luftstridskrafterna var även deras ansvar att bekämpa utan understöd av 

någon annan stridskraft. Det som inte framgår i empirin är hur man löste problemet om 

luftstridskrafterna upptäckte mål inom mark- eller sjöstridskrafternas områden.112  

När det handlar om luftstridskrafterna och Enkelhet var den präglad av att de utförde 

strategiska uppdrag utan integrering med övriga stridskrafter. Som exempel kan nämnas 

den del av luftstridskrafterna som var fördelade för taktiska uppgifter bibehölls på 

strategisk nivå för att skapa flexibilitet och en reserv. Denna upplåsning och ovilja att 

samordna styrkorna inom varandras uppgifter ledde till att mark- och sjöstridskrafterna 

inte kunde räkna med luftunderstöd efter landstigningen. Upptäckta mål var tvungna att 

förvarnas tolv timmar innan eftersom det hanterades av en enhet i Nordafrika med 

uppgift att samordna målbekämpningen från luften. Så den tidigare uttalade strävan att 

integrera luftstridskrafterna med markförbanden uteblev. Trots det kan man se vinsten 

med det då luftrummet inte begränsade det fruktbara samarbetet mellan mark- och 

sjöstridskrafterna, som för övrigt fortsatte under Italienkampanjen.113  
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4.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet på den första delhypotesen påvisar en gränslöshet mellan sjö- och mark-

stridskrafterna som istället snarare ska ses som gemensamt avgränsade. När det handlar 

om luftstridskrafterna så var dessa snarare tilldelade ett rum som var bortanför de övriga 

två. Så den första indikatorn för delhypotesen är endast till del uppfylld eftersom sjö- och 

markstridskrafterna inte tilldelades några tydliga gränser. Vad gäller den andra delen av 

delhypotesen så påvisar analysen snarare ett motsatsförhållande till gränsernas 

betydelse och det tilldelade rummen mellan sjö- och markstridskrafterna som slogs ihop. 

Vad avser luftstridskrafterna så begränsades de, men även övriga, genom att påtvingas 

ett behov av utökade gränser vid nyttjande av flygkorridorer.  

Sammantaget utifrån resultatet förefaller delhypotesen som försvagad eller till och med 

falsifierad eftersom analysen snarare pekar på behovet att ta bort gränser för att inte 

begränsa varandra och istället optimeras gränslöst inom samma rum. 

När det handlar om den andra och mera ledningsfokuserade delhypotesen framkommer 

en tydlig gemensam ledningsnivå. Denna ledningsnivå är att betrakta som en samman-

hållen ledningsnivå mellan försvarsgrenarna som även initialt leds från samma plats. 

Denna initiala gemensamma ledning borde även ha möjliggjort spridning av information 

för att t.ex. undvika vådabeskjutning. Resultatet uppvisar ingen ovilja från ledning att 

anpassa gränserna utan snarare tvärtom exempelvis justerades flygkorridorens gränser, 

tyvärr efter vådabeskjutningen. Vad det avser gränsdragningen mellan sjö- och mark-

stridskrafterna så suddande man, medvetet eller omedvetet, ut den tidigare gränsen på 

stranden och understödde från sjön på land.  

Sammanfattningsvis så är två av tre indikatorer tydliga i analysen medan ledningens vilja 

och förmåga snarare bedöms och endast svagt empiriskt beläggs. 
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Den sista delhypotesen med sitt fokus på planering samt tilldelning av gränser präglas av 

en tydlig enkelhet. När det handlar om att gränser ska vara lätta att urskilja samt 

överförbara till verkligheten påvisar missförstånden om luftrumssamordningens 

gränsdragning svårigheten att betrakta gränser uppåt. Verklighet bakom oron om 

uteblivna eller felaktiga kartreferenser eller krångliga gränsdragningar har inte hittats i 

analysen. Med tanke på att tilldelningen av operationsplanen skedde så sent inför 

genomförandet samt det stora antalet underenheter är det rimligt att tolka det som att 

gränsdragningen var präglad av enkelhet. Denna enkelhet skapades även av att inte 

blanda in luftrumssamordningen ovanför markförbanden utan den samordningen 

sköttes uteslutande mellan mark- och sjöstridskrafterna.  

Sammanfattningsvis påvisar de två indikatorerna en framgång när det handlar om 

enkelhet. Samtidigt som onödiga friktioner undveks genom att agera i olika rum, främst 

avseende luftrummet, uteblev vinsten av att nyttja varandras styrkor och utsätta 

motståndaren för hot från flera dimensioner.  
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5. Avslutning 

Det sista och avslutande kapitlet omfattar en inledande del avseende självkritiskt 

reflektion om genomförandet samt dess vetenskapliga problem återupprepas. Därefter 

kopplas resultatet till frågeställningen och dess interna och externa relevans presenteras 

och diskuteras. Kapitlet och hela studien avslutas med förslag på fortsatt forskning och 

berikande inom ett relativt outforskat forskningsområde och ämne. 

5.1 Kritisk metoddiskussion 

Genomförandet har varit uppdelat, där den första delen har omfattat framtagning av 

teorin genom en hypotetisk-deduktiv metod medan den andra delen bestått av en 

hypotesprövning genom en enfallsstudie. Hypotesens delhypoteser är logiskt och 

systematiskt framtagna och komprimerade utifrån författarens erfarenheter och 

förförståelse. Svagheterna med denna metod är spårbarheten i hur och varför de första 

sex framgångsfaktorerna valdes och frågan som bör ställas är om det hade varit samma 

sex av en annan författare. Denna svaghet är även en del av dess styrka som är att bidra 

med ny kunskap.  

Under denna första del har möjligheten varit att bidra med nya synsätt i det förhållandevis 

outforskade området. Denna frihet med nytänkande har sedan grundats i existerande 

militärteori för att skapa enhetliga och grundade delhypoteser. Men styrkan och dess 

svaghet kvarstår eftersom de utgår från författarens framtagna framgångsfaktorer. 

Eftersom fenomenet med gränser är uppdelat och outforskat vilar de tre delhypoteserna 

på olika militärteoretiska fundament. Detta kan ses som en svaghet eftersom de valda 

militärteoretikerna påverkar respektive delhypotes och bristen blir avsaknaden av en 

militärteoretiker som täcker alla delhypoteser. Denna nackdel kan även ses som en fördel 

vid utveckling av hypotesen eftersom kommande forskning kan presentera nya 

delhypoteser eller förändra befintliga utifrån andra militärteoretiker. Så 

sammanfattningsvis har första delen av studien sina fördelar i den fria tanken och 

nyskapande medan nackdelen och svårigheten är att uppnå hög begreppsvaliditet vilket 

försvagar hypotesen.  
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Den andra delen av studie har bestått av en hypotesprövande enfallsstudie. Detta val 

skedde utifrån den teoriutvecklande ansatsen där syftet var att ur det generella, dock 

något bristfälliga, militärteoretiska underlaget skapa en avgränsad förklarande och 

metodologisk mätbar hypotes. Denna hypotes har sedan prövats genom en fallstudie, där 

storleken på antalet valda fall har påverkat dess resultat. Denna något begränsade studie 

har inte som yttersta ambition att generalisera i någon större utsträckning vilket i sådana 

fall logiskt lett till analys av fler än ett fall.  

Fördelen med valet av en enfallsstudie är möjligheten att gå djupare i det valda fallet, 

vilket logiskt utifrån studiens omfång svårligen varit möjligt med fler än ett fall. 

Enfallsstudiens nackdel är att det inte kan ställas upp och jämföras mot någonting vilket 

är en förutsättning för en studie med generaliseringsambitioner. Det innebär att denna 

hypotesprövning ska ses som ett första test av hypotesens relevans samt ett försök att 

förklara vad inom gränser mellan försvarsgrenarna som underlättar samordningen. 

Studiens nedprioriterade ambition att generalisera visar snarare på det logiska att 

genomföra ytterligare undersökningar och prövningar av hypotesen även om denna 

studie är generaliserbar dock ytterst begränsat. 

5.2 Slutdiskussion och slutsatser 

Studien har haft ambitionen att svara på vilka framgångsfaktorer inom gränsdragning som 

bidrar till att underlätta samordningen mellan försvarsgrenar vid gemensamma 

operationer på operativ nivå. Svaret på huvudfrågan har underbyggts med hjälp av två 

delfrågor; hur delhypoteserna beskrivs i teoribildningen samt hur den hypotetiskt 

framtagna teorin kan förklara den förbättrade samordningen mellan försvarsgrenarna. 

Den första delfrågan är besvarad under teorikapitlet och där konstateras att de valda 

delhypoteserna inte har någon sammanhållande förklaring. Förklaringen underbyggts 

istället av spridda författare vilket riskerat den sammanhållande förklaringskraften men 

i gengäld är ett brett område undersökt i teoribildningen. Del av den andra delfrågan är 

kopplad till den hypotesprövande fallstudien som utifrån analyserade delhypoteser 

sammanfattats i föregående kapitel. Men ytterst handlar delfrågan om att svara på om 

delhypoteserna utgör förklaringskraft till huvudfrågan eller om de kan förkastas, vilket i 

sig underlättar fortsatt forskning.   
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Under analysen har det framträtt en tveksamhet mot delhypotesen som avhandlar att 

avgränsa rummet. Denna delhypotes är till del falsifierad genom att analysen snarare 

påvisar behovet av gränslöst agerande. Delhypotesen kan dock inte till fullo falsifieras 

eftersom det uppkomna har till del sin bakgrund i förtroendet mellan två av försvars-

grenarna som inte delades av luftstridskrafterna. Den framgångsfaktor som i ett tidigt 

skede komprimerades bort var interoperabilitet med hänsyn till svårigheten att 

inrymmas. Framgångsfaktorn har trots avsaknad av indikatorer påvisat stora 

implikationer vid inläsning och analys av empirin vid behovet att avdela rummet eller 

dela rummet. Den del som inte har falsifierats är den del som påtalar behovet av att 

försvarsgrenen har tillräckligt stort rum samt att den inte begränsas av en annan 

försvarsgren.  

Detta leder till den andra delhypotesen som till del handlar om möjligheterna och 

vinsterna av att kraftsamla fler än en försvarsgren i samma rum, och samma tid. Här 

påvisar analysen den höga potentiella vinst en sådan lyckad samordning bidrar till. 

Bristen på gemensam ledning som dynamiskt anpassar gränserna påvisar under analysen 

ett behov av delhypotesen. Exempelvis för att undvika att en målbekämpning med annan 

försvarsgren inom det egna området ska ta tolv timmar, vilket även är ett problem idag. 

Denna delhypotes bör undersökas utifrån modernare fall med en tydligare operativ 

ledningsnivå, eftersom det vid genomförandet av Husky snarare får betraktas som en 

kompromiss mellan strategisk och operativ ledningsnivå.  

När det handlar om den tredje och sista delhypotesen, enkelhet, så stärker analysen dess 

behov. Enkelheten måste hela tiden vägas mot att blanda försvarsgrenarna som kan 

försvåra samordningen men samtidigt skapa högre effekt. Delhypotesens betydelse 

kommer att variera beroende på storleken på försvarsgrenarna där mindre försvars-

grenar har lättare att samordnas i samma rum. Delhypotesen har främst utgått från             

ett planeringsskede där den stärkts. Vidare undersökningar om dess betydelse vid 

genomförandet bör genomföras för att klarlägga om den har samma kraft då. 

Sammanfattningsvis så kan inte den totala hypotesen falsifieras även om en av 

delhypotesernas bidrag att underlätta samordning kan ifrågasättas.  
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Som svar på huvudfrågan innebär det att alla analyserade framgångsfaktorer som 

omarbetats till delhypoteser bidrar till att underlätta samordningen dock i olika grad.  

Under komprimeringen av framgångsfaktorerna i början av teorikapitlet avgränsades 

framgångsfaktorn interoperabilitet och förtroende mellan försvarsgrenarna bort på grund 

av det begränsade omfånget och tiden. Denna framgångsfaktor har under analysen visat 

sig vara en betydande del för den lyckade samordningen mellan mark- och 

sjöstridskrafterna. En inte allt för vågad slutsats utanför studiens analys är att förtroendet 

mellan försvarsgrenarna bör undersökas noggrannare eftersom det skulle kunna vara 

den framgångsfaktor som skapar förutsättningar för de övriga. En sådan undersökning 

måste omarbeta och överse de tidigare presenterade kapitlet om delhypotesernas 

kausala förhållanden. Under den här studien har delhypoteserna medvetet delats upp för 

att vara analyserbara var för sig med så lite påverkan på varandra som möjligt utan 

inbördes rangordning. Utifrån resultatet, trots upptäckten av förtroendets betydelse, är 

det inte möjligt att falsifiera hypotesen som varit studiens utgångspunkt.  

Samordningen mellan försvarsgrenarna underlättas om det tilldelade, och 

avgränsade, rummet ger möjlighet att sprida och manövrera med försvarsgrenen och 

det finns en förmåga hos ledningen att dynamiskt anpassa gränserna samt att 

gränsers placering är präglad av enkelhet.  

Men efter hypotesprövningen med dess resultat finns det dock utrymme att förändra 

hypotesen och därmed utgöra den preliminära slutsatsen för studien. Denna slutsats 

tonar ner behovet av att avgränsa försvarsgrenarna vid genomförande. Förtroendet 

mellan försvarsgrenarna vilket inte har varit fokus för undersökningen, påvisar analysen 

ett behov av framgångsfaktorn. Detta leder till en preliminärt omarbetad hypotes som är 

i behov av vidare och förnyade studier.  

Samordningen mellan försvarsgrenarna grundas i ömsesidigt förtroende och 

underlättas om det tilldelade rummet ger möjlighet att sprida och manövrera med 

försvarsgrenen, ledningens förmåga att dynamiskt anpassa gränserna samt att 

gränsers placering är präglad av enkelhet. 
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Den preliminära hypotesen bidrar till att skapa förståelse om krigföringsprincipen 

samordning. Ambitionen är även att öppnar upp ett fält som för tillfället är relativt 

outforskad trots dess relevans, och då inte minst för dess externa relevans.  

Den externa relevansen är att Försvarsmakten vid samordningen mellan försvars-

grenarna bereds möjlighet att skapar större medvetenhet och finna förbättringspotential 

för att med små medel uppnå högre resurseffektivitet. Trots den begränsade 

generalisering studien har är den möjlig att användas för utveckling av professionen. Som 

förslag på vidare forskning påvisar den preliminära hypotesen ingen absolut sanning utan 

bör utsättas för fler kritiska studier. Dock har ambitionen med studien varit att öppna upp 

för fortsatta studier av ett vitalt ämne som vetenskapligt är i behov av klarläggande. 

Sammantaget bidrar studien på många sätt till en första preliminära förklaring till 

krigföringsprincipen samordning både inom- men även utomvetenskapligt. 

5.3 Fortsatt forskning 

Förslag på vidare forskning går att dela upp i två delar där den ena är fortsatt utveckling 

och falsifiering av hypotesen medan den andra är att utveckla förklaringsmodeller för 

krigföringsprincipen samordning. Den första delen kan med fördel genomföras som en 

flerfallsstudie med lika utfalls-design, avvikande fall-design eller helst en olika utfalls-

design som ger möjligt att hitta både ett positivt och ett negativt utfall. Denna del ska 

företrädelsevis utgå från den preliminärt omarbetade hypotesen som i det fallet ska 

betraktas som delvis oprövad. Kommande studier kan undersöka hela hypotesen eller 

endast valbara delhypoteser men inte att förglömma den grundläggande delhypotesen 

som avhandlar förtroende som är helt outforskat i detta sammanhang. Även en förändring 

i analyserad ledningsnivå är möjlig. Ytterligare utveckling av hypotesen genom tillförande 

av andra framgångsfaktorer som motiveras och skapar nya delhypoteser är genomförbar 

med bibehållen metod. För att berika det relativt outforskade området om gränsers 

betydelse kan med fördel studier utifrån mera nutida fall genomföras. När det handlar om 

fortsatt forskning inom begreppet samordning är det snarare forskarens kognitiva 

begränsning som sätter gränser för vad som underlättar just denna krigföringsprincip. 

Men viktigast för fortsatt utveckling av denna hypotes är att det genomförs fler fallstudier 

och då företrädesvis i fall där samordningen är lyckad respektive misslyckad för att öka 

hypotesens generaliseringsgrad.   
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