
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning XXX/X:X 
   
  

 

  
 

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp

Författare Program 
Kd Simon Franzén OP 07-10 
Handledare  
Fil.dr Håkan Gunneriusson  
 Beteckning  
   

Boyd vid Meuse 

En studie av beslutsprocesser i den tyska och franska armén under andra världskriget 
 
Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att analysera Tysklands anfall mot Frankrike år 
1940 och närmre bestämt vad som hände vid floden Meuse mellan den 12 – 14 maj utifrån ett 
beslutsfattande perspektiv.  
 
För att kunna uppnå syftet valdes först en beslutsfattningsteori, OODA – loopen, som låg till 
grunden för bildandet av ett analysverktyg. Därefter användes en fallstudie för att beskriva de 
olika händelserna mellan den 12 – 14 maj. I fallstudien tas först det doktrinära synsättet på 
krig upp, därefter planering, organisation och slutligen förbandens aktioner. Utifrån denna 
grund analyseras sedan de olika faktorerna med hjälp av OODA – loopen. Slutligen drar 
författaren slutsatser baserat på analysen och svara på frågeställningarna. 
 
Resultaten påvisar en stor skillnad i förmåga att genomgå beslutsprocessen på vardera sidan 
där fransmännen har ett lägre tempo kontra tyskarna. Orsakerna till denna differens beror till 
stor del på de kulturella skillnader som finns. Dessa kulturella skillnader bottnar i olika syn på 
krigföring. En annan faktor som påverkar är att tyskarna lyckas på grund av sina aktioner 
försvåra för fransmännen genom att agera på ett oväntat sätt. 
 
Konsekvenserna av den asymmetri som uppstår blir att fransmännen misslyckas med att slå 
tillbaka den tyska attacken trots ett gyllene tillfälle.   
 
 
 
Nyckelord: OODA, Beslutsprocess, Frankrikes fall 
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Abstract: The purpose of this paper was to analyze the German attack on France in 1940 at 
the river Meuse from a decision making perspective. 
 
In order to achieve this aim a decision-making theory was chosen, OODA - loop, this theory 
formed the basis of witch an analytical tool was formed. After the formation of an analytical 
tool a case study were used to describe the different events that took place May 12 to 14 in 
1940. In the case study the doctrinal approach to war is first described, then the planning, 
organization, and finally the operations. On this basis an analysis of the various factors is 
preformed using the OODA - loop. Finally, the author draws conclusions based on the 
analysis and answer questions. 
 
The results show a significant difference in the ability to go through the decision-making 
process. The French have a slower pace versus the Germans. The reasons for this difference 
are due largely to the cultural differences. These cultural differences are rooted in different 
views of warfare. Another factor that has an effect is the way the Germans fight. Due to the 
unorthodox manner in the way that the Germans go about the French can´t rely on previous 
experience in the orientation phase.  
 
The consequence of the anomaly which arises is that the French fail to repel the German 
attack despite a golden opportunity. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid planering av militära operationer är det vissa ledord som kommer igen, en del oftare än 
andra. En av de mer populära ledstjärnorna är tempo. Ofta används det på ett slentrianmässigt 
vis i bruk av PUT – modellen, då det sätts upp som den första framgångsfaktorn1. I doktrin för 
markoperationer står det att: ”Strävan ska vara att planera och genomföra operationen i ett 
högt tempo genom att effektivt hantera mål, framgångsfaktorer och en hög grad av flexibilitet 
i val av medel och metod. ”Rätt tillämpat och utnyttjat leder detta till möjligheter att uppnå ett 
högre tempo än motståndaren.2 För att uppnå denna framgångsfaktor har det utvecklats olika 
modeller för snabbt och effektivt beslutsfattande. Dessa olika modeller har fastslagit olika 
framgångsfaktorer. Olika länder har också angripit problematiken med vart i organisationens 
avgörande beslut skall fattas. I Sverige använder vi oss av uppdragstaktik. ”I uppdragstaktiken 
ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser och handlingsregler men lämnar så mycket som 
möjligt av genomförandet åt sina underlydande.”3 
Detta syftar till att beslut skall tas så långt ner i organisationen som möjligt. Att skillnader i 
hur man angriper problemet existerar, medverkar till att göra området intressant.  

1.2 Problemformulering 
Det brukar yttras att det sämsta beslutet att ta är att inte ta något beslut alls. Detta är något jag 
har fått höra ofta under min militära utbildning. Att fatta ett beslut utan tillräcklig information 
är mycket svårt. Att det sedan skall vara rätt beslut i rätt tid gör det hela inte lättare. När den 
franska krigsmakten inför det andra världskriget planerade sina aktioner inriktades förmågan 
mot uthållighet. Den tyska krigsmakten inriktade sig dock mot ett snabbt avgörande. När 
dessa två inriktningar möttes uppstod det flera intressanta situationer. 
Beslutsfattningsprocessen var en utav dem. Vilka beslutsunderlag hade respektive sida när de 
skulle fatta de avgörande besluten? De beslut som skulle avgöra ett helt fälttåg.   
  

1.3 Syfte och frågeställningar  

1.3.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera Tysklands anfall mot Frankrike år 1940 och närmre 
bestämt det som hände vid floden Meuse mellan den 12 – 14 maj utifrån ett beslutsfattande 
perspektiv. Då förmågan att fatta korrekta beslut är av avgörande vikt i militära operationer. 
Målet är att beskriva de eventuella skillnaderna i respektive sidas beslutscykel samt orsaker 
och hur det påverkade operationerna. För att kunna uppnå detta syfte skall följande 
frågeställningar besvaras. 
 
 
 
 
 

                                                
1 PUT – Planning under time pressure. En metod inom Försvarsmakten för att planera operationer.  
2 Försvarsmakten, (2005) Doktrin för markoperationer, Stockholm: Försvarsmakten, s. 62 
3 Försvarsmakten, (2002) Militärstrategisk doktrin, Stockholm: Försvarsmakten, s. 90 
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1.3.2 Frågeställningar 
 Vilka var orsakerna till de skillnader som fanns mellan Frankrike och Tysklands 

förmåga att genomgå OODA – loopen? 
 

 Hur påverkades Frankrikes respektive Tysklands förmåga att genomgå OODA – 
loopen av fientliga handlingar? 

 
 Vad blev de omedelbara konsekvenserna av Frankrikes och Tysklands förmåga att 

genomgå OODA - loopen?  
 

1.4 Begrepp 
Ledningsnivåer 
I och med tidens gång har det upprättats olika ledningsnivåer. Utifrån sammanhang kan dessa 
delas in i fler eller färre nivåer. I uppsatsen kommer tre olika nivåer att behandlas. 

 Militärstrategisk nivå 
 Operativ nivå 
 Taktisk nivå 

 
I doktrin för markoperationer beskrivs det att det på den militärstrategiska nivån skall 
utformas mål som utgår från de rådande politiska styrningarna. På den operativa nivån 
beslutas det om när, var och med vilket syfte insatser skall genomföras. Vid den taktiska 
nivån utnyttjas och samordnas förband för att nå givna mål. Alla nivåer samspelar och 
påverkar varandra.4 
 
Friktioner 
Friktioner är företeelser som uppstår utan att de egentligen kan förutses. ”Friktioner kan 
beskrivas som oförutsedda händelser som, helt eller delvis, omintetgör det önskade eller 
förväntade händelseförloppet.”5 Det kan resultera i att agerandet måste ske på ett annorlunda 
sätt än vad som tidigare planerats. 
 
OODA – Loop 
OODA loopen är en teori om beslutsfattande som skapades av John Boyd. Utifrån de 
erfarenheter han fick under Koreakriget utarbetades denna teori som i sin enklaste form består 
av faserna Observation, Orientation, Decision, Action. Dessa faser har bildat namnet OODA. 
En djupare förklaring återfinns under rubriken 1.7 Teori i uppsatsen.   
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Försvarsmakten, (2005) Doktrin för markoperationer, s.43 
5 Försvarsmakten, (2002) Militärstrategisk doktrin, s. 20 
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1.5  Avgränsning 
Den tidsperiod som kommer att behandlas involverar 12 – 14 maj 1940. Detta då jag anser att 
det är en avgörande tid under tyskarnas anfall mot Frankrike. Det är under denna tidsperiod då 
tyskarna lyckades ta sig över floden Meuse samt inta staden Sedan. Eftersom fransmännen 
räknade med att detta skulle ta mycket längre tid än vad det gjorde så fick det konsekvenser 
för hela fälttåget.6 Någon jämförelse av tekniska skillnader mellan de olika stridande 
förbanden kommer inte att genomföras här.  
 
Jag har valt den tyska 1:a Pansardivisionen eftersom den ingick i de styrkor som hade till 
uppgift att stå för det avgörande genombrottet i den tyska anfallsplanen. Likaså har jag valt 
den X:e franska kåren därför att det var den styrka som hade ansvar för det område där den 
1:a Pansardivisionen skulle genomföra sitt anfall.  
 
Min tyngdpunkt kommer att vara på operativ nivå, dock kommer beslut tagna på strategisk 
samt taktisk nivå också att behandlas. Detta eftersom beslut fattade på de två senare nivåerna 
påverkar den operativa nivån. Uppsatsen kommer bara att behandla markarenan.  
 

1.6 Tidigare forskning 
Uppsatsen kommer att behandla händelseförloppet under tyskarnas anfall under maj 1940. 
Detta kommer sedan att analyseras utifrån Boyds teori om beslutsfattande, den så kallade 
OODA loopen. Tidigare forskning som behandlar det tyska anfallet mot Frankrike samt 
litteratur gällande OODA loopen är därför intressant.  
 
Utanför militära kretsar finns det inte särskilt mycket skrivet om OODA - loopen, antagligen 
därför att det är skrivet av en militär för militärer. De tidigare verk som är intressanta för 
denna uppsats är som följer. 
 
I sin C-uppsats om tillfälligt sammansatta förband behandlar Major Lars Henåker de olika 
stridsgrupperna och hur de var organiserade under Andra världskriget på tysk sida. För att 
kunna göra detta lyfts tre olika fall fram. Det första fallet är taget från den 1:a 
Pansardivisionens anfall i Luxemburg, Belgien och Frankrike under perioden 10 maj till 18 
maj 1940. De andra fallen är tagna vid Östfronten år 1943 och Ardenneroffensiven i december 
1944. Det är fallstudien över den 1:a Pansardivisionen som är intressant för i förhållande till 
denna uppsats. Här beskriver Henåker hur det inom divisionen skapades den så kallade 
kamfgruppen7 för att lösa de problem de ställdes inför. Författaren granskar sedan 
sammansättningen av de olika stridsgrupperna och får sedan svar på vad som var positivt 
respektive negativt i organisationens struktur. För att få fram detta använder författaren sig av 
de grundläggande förmågorna verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, ledning och 
uthållighet. I sina slutsatser diskuterar han när det är lämpligt att organiseras i tillfälligt 
sammansatta förband och när detta är som mest effektivt.8 
 

                                                
6 Smedberg, M, (2004) krigföring från Austerlitz till Bagdad, Sverige: Stockholm: Försvarshögskolan s. 146 
7 Här menas tillfälligt sammansatta förband. 
8 Henåker, L, (2006) Tillfälligt sammansatta förband - En studie av tyska stridsgrupper för att undersöka hur 
och med vad de olika stridsgrupperna var organiserade under andra världskriget, Stockholm: 
Försvarshögskolan 
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Major Mikael Månsson tar i sin uppsats upp hur luftkriget över Storbritannien fördes. 
Dessutom undersöks applicerbarheten av de två teorierna, Boyds OODA loop och Wardens 
flerrings modell på en verklig händelse. Min avsikt är att testa applicerbarheten av OODA 
loopen, dock på en annan händelse och en annan arena. Major Månsson använder sig även av 
John A. Warden III:s flerrings modell. Författaren väljer att analysera de olika sidorna med 
hjälp av var sin teori; OODA loopen på det brittiska och flerrings modellen på den tyska. För 
att kunna pröva dessa teorier förklarar författaren dessa inledningsvis, för att sedan utforska 
luftmakt och dess teorier. Slutligen analyserar författaren om det går att applicera teorierna på 
verkligheten. Uppsatsens resultat indikerar att det finns större svårigheter i att applicera 
Wardens flerrings modell än Boyds OODA loop på en verklig händelse. Dock framhåller 
författaren att det inte går att falsifiera någon av modellerna mer än vid just de händelser som 
han lyfter fram.9 
 
Det finns stora mängder litteratur som involverar den tyska offensiven på Västfronten under 
året 1940. Ett verk som framträder mer än de andra är Karl-Heinz Friesers, Blitzkrieg-
legenden, som blev utgiven år 1995. Först behandlar författaren det som efter kriget kom att 
benämnas blitzkrieg. Därefter ges en systematisk redogörelse gällande det tyska anfallet 
väster ut med början i, planering och genomförande. Slutligen diskuteras det kring faktorerna 
till varför händelserna utvecklades som de gjorde. Frieser beskriver detaljerat vad som hände 
under fälttågets olika delar och behandlar hur blixtkriget artade sig och dess omgärdande 
myter.  
 

1.7  Teori  
OODA loopen konstruerades av Överste John Boyd efter erfarenheter han tillägnade sig under 
Koreakriget. Dessa erfarenheter grundades i luftstrider mellan amerikanska och 
nordkoreanska piloter. Trots att de Sovjetkonstruerade MIG-15 planen hade bättre förmåga 
gällande stig-, kurv- samt höghöjdsegenskaper förlorade de ofta luftstriderna.10 Utifrån dessa 
erfarenheter samt att han studerade delar av krigshistorien utvecklades OODA loopen som 
beslutscykel.  
 
Överste Boyds erfarenheter mynnade 1976 ut i en essä med namnet Destruction and 
Creation.11 Essän utgjorde den teoretiska grunden för OODA loopen. Loopen behandlar hur 
och utifrån vad beslut skall fattas. Boyd förklarar detta genom att en repetitiv process 
genomgås, en loop som syftar till att den egna beslutscykeln ska vara snabbare än 
motståndarens. Genom att den egna processen är snabbare än motståndarens tvingas den 
sistnämnda att reagera istället för att agera. Om ett sådant initiativ tas och just detta uppnås 
tvingas motståndaren in i en händelseutveckling präglad av kontrollförlust vilket således leder 
till att de hamnar på ”efterkälken”. I militärstrategisk doktrin förklaras detta utifrån ett vi-och-
dom perspektiv. ”I grunden handlar initiativ om att vidta egna åtgärder som gör 
motståndarens åtgärder irrelevanta. Detta kan ske genom att vi snabbare genomlöper 
beslutcykeln, men också genom att vi på andra sätt bättre än motståndaren upptäcker 

                                                
9 Månson, M, (2003) C-uppsats Boyd, Warden och Slaget om Storbritannien; Håller förhärskande luftmaktsteori 
vad den lovar?, Stockholm: Försvarshögskolan  
10 Rekkedal, N, (2004) Modern krigskonst – Militärmakt i förändring, Stockholm: Försvarshögskolan s. 425 
11 Osinga, F, (2007) Science, Strategy and War – The strategic theory of John Boyd, New York: Routledge s. 
131  
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förändringar i omgivningen, bedömer dessa i relation till strategiska, operativa och taktiska 
mål, fattar beslut och agerar.”12   
 
Förändringar i omgivningen är något som Boyd ägnade en stor del av sitt teoribyggande på. 
Dessa förändringar hos omgivningen måste leda till omvärderingar av densamma. För att 
kunna göra detta måste mentala modeller av verkligheten skapas. Modeller måste utvecklas då 
det finns brister i de kunskaper som finns kring vad som sker. Förmågan att bryta ner dessa 
modeller och återskapa dem utifrån ny information är vitalt för att kunna ta riktiga beslut.  
 

Boyd betonade att mentala modeller av verkligheten med nödvändighet är 
ofullständiga genom att de bygger på föränderliga observationer. Vidare uppstår 
fel i våra observationer eftersom våra frågeställningar baseras på ofullständiga 
modeller. Att upprätthålla korrekt lägesuppfattning kräver således, enligt Boyd, 
att man gör bedömningar ur perspektiv som inte omfattas av en aktuell modell 
av verkligheten. Varje konstruktion (creation) av korrekta modeller av 
omgivningen förutsätter således rasering (destruktion) av tidigare modeller. 
Övertag kan följaktligen uppnås genom att angripa motståndarens förmåga till 
nedbrytning respektive konstruktion av mentala modeller.13 

 
Möjligheten att hela tiden skapa nya uppfattningar av omvärlden genom att rasera de gamla är 
central. Utan denna förmåga är den enskilde eller en organisation dömd att misslyckas.  
 
En av de viktigaste slutsatser som Boyd drog utifrån sin teori var att informationsflödet uppåt 
i organisationen var viktigare än informationsflödet nedåt. ”Enligt Boyd är det avgörande 
informationsflödet inte neråt i organisationen utan uppåt eftersom det endast är genom 
sammanställning och bearbetning av informationen vi kan göra framgångsrika 
anpassningar.”14 Det som är viktigt att veta är att varje nivå påverkar nästa. Den som 
observerar fienden först kan också påbörja sin handlig snabbare.  
 
Boyds beslutscykel består av fyra faser: Observation, Orientation, Decision, Action. I 
Militärstrategisk doktrin översätter man faserna till; Upptäcka, bedöma, fatta beslut, agera.15 
 

                                                
12 Försvarsmakten, (2002) Militärstrategisk doktrin, s. 86 
13 Ibid. , s. 87 
14 Wikström, N, m. fl. (2005) Gemensam strid, Stockholm: Försvarshögskolan s. 29  
15 Försvarsmakten, (2002) Militärstrategisk doktrin, s. 86 
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Bild 1. OODA loopen16 
 
Observation / Upptäcka 
Det som påverkar denna fas av cykeln består av sex delar. Dels är det extern information, 
händelseutveckling, interaktion med omgivningen, implicit vägledning samt återkoppling från 
tidigare beslut och handlingar. Exempel för denna del är var motståndaren är grupperad och 
vad som har hänt fram tills nu. Sammanfattningsvis används alla tillgängliga sensorer för att 
få en uppfattning om hur situationen ser ut.   
 
Orientation / Bedöma 
Det som har observerats ligger till grund för kommande situationsbedömning. Här påverkar 
faktorer såsom egna traditioner och kulturella skillnader, genetiskt arv, tillgång till ny 
information, gjorda analyser samt tidigare erfarenheter av liknande händelser. Alla dessa delar 
påverkar varandra och bildar organisationens uppfattning om vad som händer. Eftersom det 
inte är möjligt att inneha fullkomliga kunskaper om allt som är nödvändigt i den uppkomna 
situationen så krävs det, enligt Boyd, att det i detta skede skapas modeller av verkligheten. 
Det är således under denna del av loopen som det skapas och raseras mentala modeller. Detta 
utförs konstant och modellen formas av vilket arv, ny information eller tidigare erfarenheter 
organisationen eller personen har. Syftet är att förbättra situationsuppfattningen. 
 
Decision/Fatta beslut 
Grundat på bedömningar av situationen fattas ett beslut eller en serie av beslut. Eftersom det 
hela tiden skapas nya modeller av verkligheten kommer således besluten också att ändras 
baserat på den verklighet som uppfattas.  
 
Action/Agera 
När väsentliga beslut är tagna skall dessa rendera i någon form av handling, en så kallad 
matning framåt. Här kommer det att klargöras om fattade beslut kommer till sin rätt. Det sker 
även en återkoppling till observationsfasen genom att analysera om aktionerna som nyss 
vidtagits föll ut korrekt, om något måste ändras och om resultatet motsvarade 
förväntningarna. Därmed bildas en loop som hela tiden återskapas och börjar om på nytt.  

                                                
16 Wikström, N, m. fl. (2005) s. 30 
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1.8 Metod 

1.8.1 Val av metod 
Jag har utfört en fallstudie utifrån två perspektiv där den ena beskriver de beslut som fattades 
på tysk sida och den andra behandlar den franska sidan. Jag har utifrån OODA loopen 
analyserat var i beslutsprocessen de olika sidorna befunnit sig och jämfört dem med varandra. 

1.8.2 Metoddiskussion 
Då jag i min uppsats har valt att jämföra två olika sidor av en krigssituation utifrån en modell 
är det vissa ställningstaganden som gjorts. För det första, hur skall det bli hanterbart? Det 
finns en otrolig mängd material som behandlar andra världskriget. För att kunna få ner detta 
till en hanterbar massa har jag valt att angripa problemet genom att utföra fallstudie. ”Vinsten 
med detta tillvägagångssätt är alltså att jag inte behöver ge mig in i den stora beskrivningen 
(ta upp alla eller många verk) utan kan på ett begränsat utrymme ändå ge läsaren en 
uppfattning om hur något går till eller ser ut.”17 Detta är en avgörande faktor till varför jag har 
valt att arbeta utifrån fallstudiemetoden. Medvetenhet skall dock riktas mot att metoden kan 
exkludera delar av den stora bilden. ”Däremot vet man inte om det som man har studerat är 
vanligt förekommande och inte heller så mycket om förutsättningarna för att liknande skall 
ske i andra organisationer e.d.”18 Detta kan leda till att de slutsatser som dras kanske inte kan 
appliceras på andra situationer eller företeelser. 
 
Valet av analysverktyg föll sig ganska naturligt. I tillhandahållen kurslitteratur under 
utbildningen finns det flertalet exempel på Boyds OODA loop. Den OODA loop som har 
vunnit störst erkännande är den enkla loopen. Dock bortser den ifrån mycket av vad som 
påverkar den beslutsfattande fasen.19 Den skulle inte heller gå att använda på en högre nivå än 
den taktiska och eftersom jag ämnar analysera händelser även på operativ nivå vore det 
olämpligt att inte använda mig av den mer avancerade versionen. ”The view that the rapid 
OODA loop idea captures Boyd´s work is valid only if one confines oneself to the tactical 
level.”20  
 
För att kunna bedöma när de olika sidorna befann sig i de olika faserna av OODA loopen har 
jag använt mig av olika indikatorer. De indikatorerna är tagna ur definitionen av de olika 
faserna i beslutscykeln. I och med att de redan är förbestämda är de högst relevanta att 
använda som indikatorer för att kunna bedöma att en part befinner sig i en viss fas. Detta 
stärker studiens validitet, det vill säga att det som avses att mätas verkligen är det som blivit 
mätt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 Ejvegård. Rolf, (2003) Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur s.33 
18 Wallén, G, (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur s.115 
19 Den enkla OODA – loopen är endast Observation, Orientation, Decision, Action utan att ta hänsyn till de olika 
mindre beståndsdelarna som jag redovisar under punkten 1.7. 
20 Osinga, F, (2007) s. 237 
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Indikatorerna är: 
 
Upptäckningsfasen 

 Delgivning av extern information 
 Observation av händelseutveckling 

 
Bedömandefasen 

 Skapandet av uppfattning 
 Analys av händelseförlopp 
 Parallelldragning till tidigare erfarenheter 

 
Beslutsfattandefasen 

 Beslutsfattande 
 
Aktionsfasen 

 Aktioner 
 Analys av effekter 
 Uppnådda resultat 

 
Efter att ha analyserat de två olika fallen utifrån OODA loopen som en given teori, skall de 
också jämföras i tidsmässigt förhållande till varandra. För att kunna göra den typ av 
jämförelser måste vissa krav uppfyllas och genom att komparera fall från samma tid och 
samma konflikt anses de bärande kraven uppfyllda. 
 

1.9 Källdiskussion 
Det material som har använts till uppsatsen är uteslutande tryckta publikationer. Arbetet 
baseras på andrahandskällor i stor utsträckning förutom vid ett tillfälle, en självbiografi. 
Samtliga källor har prövats mot Hallenbergs principer för källkritik. Dessa kriterier är: 
 

 Äkthetskriteriet 
 Samtids-, tids eller närhetskriteriet 
 Beroendekriteriet 
 Tendenskriteriet 
 Kontextkriteriet21 

 
De verk som har legat till grund för uppsatsen har hög äkthetsgrad. När publikationer inte har 
motsvarat de kriterier som ställts upp har dessa exkluderats som källa. Exklusioner av samma 
karaktär har aktivt gjorts gällande Internetkällor då det kan finnas svårigheter att konstatera 
vem som är upphovsman, när litteraturen är uppdaterad med mera, vilka är viktiga fakta för 
att säkerställa en hög tillförlitlighet.  
 
När det gäller samtids-, tids- eller närhetskriteriet så är utnyttjad litteratur som behandlar det 
tyska anfallet mot Frankrike författad under en senare period. Denna litteratur har dock 
källhänvisningar från tiden för händelsen. Exempel på detta är krigsarkiv och utfärdade order. 

                                                
21 Hallenberg, J, m.fl. (u.å) red. ”Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt - En 
introduktion i metodlära” u.o s. 41 - 48 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Simon Franzén 2010-06-14 12 (28) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

Det är samtidigt även positivt med källor som är av ett senare datum då tidigare hemliga eller 
bortglömda arkiv kan bidra till en korrekt händelseskildring. 
 
Sett utifrån beroendekriteriet så har jag jämfört de olika källornas uppgifter med varandra. 
Här har det inte funnits några faktorer som har pekat på att de inte har uppkommit oberoende 
av varandra. Dock är den använd litteratur andrahandskällor.  
 
Med tendenskriteriet som grund har källorna analyserats enligt följande. Endast ett verk kan 
betraktas som tendensiöst och då är det en självbiografi. Med bakgrund i detta har verket 
använts för att belysa ett synsätt och en uppfattning inte som en faktabas. 
 
I de källor som har använts i uppsatsen har ingen påtalat något som de andra inte kan bekräfta.  
Således hamnar alla källor inom samma kontext och därför har även kontextkriteriet tagits i 
beaktande.    
 

1.10  Disposition 
Uppsatsen är indelad i tre olika kapitel. Ansatsen baseras på att med en teori som verktyg 
analysera en fallstudie utifrån ett beslutsfattande perspektiv. För att kunna göra detta har teori 
först behandlats i kapitel ett och därefter, i kapitel två, beskrivs tidsperioden mellan den 12 till 
14 maj 1940. I kapitel två analyseras sedan fallet med hjälp av teorin. I det avslutande kapitlet 
kommer författaren att, utifrån analysen, dra slutsatser och svara på de ställda 
frågeställningarna. För att göra det mer lättförståeligt kommer det, i det andra kapitlet, också 
ges en bakgrund till doktrinärt förhållningssätt samt planering inför tidsperioden. En översikt 
av organisationen kommer också att innefattas av kapitel två, därför att läsaren skall kunna 
följa med när olika förband behandlas.  
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2. Avhandling 

2.1 Förutsättningar 

2.1.1 Doktrinär utveckling 
Under mellankrigsåren skedde en utveckling i Tyskland gällande synsättet på krigföring. 
Fokus för denna inriktning var anfallsstriden.22 Detta koncept, som sedan aldrig blev en 
doktrin, har kallats för blixtkrig. En utmärkande del i denna idé var uppdragstaktiken där 
önskan var att beslut skulle fattas så långt ner i kommandostrukturen som möjligt för att på så 
sätt kunna utnyttja de situationer som uppstod. Här utdelades en uppgift och ett ramverk i 
vilket uppgiften skulle lösas. Men samtidigt skulle genomförandet vara i så stor utsträckning 
som möjligt upp till den underställda chefen.23 En av grundfaktorerna till tanken att besluten 
skulle tas på så låg nivå som möjligt var att krig ansågs som kaotiskt och okontrollerbart till 
sin natur.24 Därför förväntades friktioner och att planer inte höll mer än till första stridskontakt 
förväntas.  
  
I det doktrinära arbetet i Frankrike hade man under mellankrigstiden inriktat sig på den 
defensiva delen av krigföring. ”Den vilade på tre grundpelare: eldens betydelse, försvarets 
styrka och den metodiskt genomförda striden.”25 Inriktningen tog sig i uttryck genom att det 
på gränsen mot Tyskland byggdes den så kallade Maginotlinjen mellan åren 1929 och 1934. 
Namnet valdes efter den dåvarande försvarsministern André Maginot.26 En betydande 
anledning till att Maginotlinjen inte utökades längre väster ut än Montmédy var, förutom 
ekonomiska förbehåll, att de allierade inte skulle isolera Belgien.27 Fransmännen ville strida 
metodiskt vilket innebar att stridskrafterna skulle synkroniseras noggrant och att beslut om det 
skulle fattas på högre nivå. Detta ledde till mindre initiativ på lägre nivå och en centraliserad 
ledning.28 
 

2.1.2 Organisation 
Tysk sida 
Vid det gällande avsnittet var tyskarna organiserade i Pansargrupp Kleist. Gruppen fick sitt 
namn efter befälhavaren General von Kleist. Under hans befäl fanns XLI:e Pansarkåren samt 
XIX:e Pansarkåren. I kommande text är det den XIX:e kåren som figurerar. Chef över denna 
kår var General Guderian. Den XIX:e kåren bestod av 1:a, 2:a och den10:e Pansardivisionen. 
General Kircher var befälhavare över den 1:a Pansardivisionen. Inom den XIX:e kåren fanns 
även infanteriregementet Grossdeutschland samt det 43:e stormpionjärbataljonen.29  
 
 
                                                
22 Smedberg, (2004) s. 138 
23 Rekkedal, (2004) s. 112 
24 Cedergren, A. Mattsson, P, (2003) red. Uppdragstaktik – En ledningsfilosofi i förändring, Stockholm: 
Försvarshögskolan s. 267 - 268 
25 Smedberg, (2004) s. 132 
26 Söderberg, P, (2004) red. Andra Världskriget – en uppslagsbok om bakgrund, förlopp och efterspel, Malmö: 
Nationalencyklopedin s. 288 
27 Williams, J. (1973) Frankrikes fall, u.o: WS Bookwell (2003) s. 13 
28 Doughty, R, (1990) The breaking Point – Sedan and the fall of France, Hamden: Archon Book s. 27 - 
29 Frieser, K, (2005) The Blitzkrieg Legend – The 1940 Campaign in the West, Annapolis: Naval Institute Press 
s.161 
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Fransk sida 
Den franska 2:a Armén hade ansvaret för fronten vid staden Sedan, chef var General 
Huntziger. Armén var organiserad i tre delar; X:e kåren, XVIII kåren samt en kavallerigrupp. 
I den X:e kåren vars chef var General Grandsard ingick den 55:e Infanteridivisionen, 71:a 
Infanteridivisionen samt 3:e nordafrikanska Infanteridivisionen. Chef för den 55:e Infanteri 
divisionen var General Lafontaine. Inom den X:e kåren ingick även två infanteriregementen 
samt två stridsvagns bataljoner.30  

2.1.3 Planering 
Det var två olika planer som var intressanta för den högsta militära ledningen i Tyskland. Den 
första planen var att i stort repetera rörelsen som hade utförts under Första Världskriget, 
nämligen att avancera genom Belgien. Genom att göra detta fanns hopp om att kunna flankera 
motståndaren på vänsterflanken. Den andra planen som presenterades av von Manstein var att 
attackera med de starkaste förbanden genom Ardennerskogen och på så sätt dela de allierade i 
två delar.31 Efter fastslaget beslut om att följa von Mansteins plan (inte utan diskussioner32) 
och anfalla genom Ardennerskogen utkristalliserades uppgifterna för cheferna.  
 
Den XIX:e armékåren, där 1:a Pansardivisionen ingick, hade följande uppgift som General 
Guderian redovisade för Hitler under ett planeringsmöte för Armégrupp A. ”My task was as 
follows: on the day ordered I would cross the Luxemburg frontier, drive through Sothern 
Belgium towards Sedan, cross the Meuse and establish a bridgehead on the far side so that the 
infantry corps following behind could cross.”33  
 
General Guderian var vid denna tidpunkt ganska klar över hur det såg ut vid anfallsmålet. ”By 
the spring of 1940 we Germans have gained a clear picture of the enemy’s dispositions, and of 
his fortifications. We knew that somewhere between Montmédy and Sedan the Maginot line 
changed from being very strong indeed to being rather weaker.”34 Detta påvisar att tyskarna 
hade en bra uppfattning om vart det var lägligt att anfalla. 
 
På den allierade sidan vilade mycket av planeringen på att de förväntade sig en tysk attack 
genom Belgien. Den rörelsen skulle mötas genom att besätta ställningar inne i Belgien. Det 
fanns tre olika linjer som diskuterades; Scheldt linjen, en linje som utgjordes av Albertkanalen 
samt Dyle linjen. Alla hade sina för- och nackdelar. Scheldt linjen skulle vara lätt att besätta 
men skulle inte skydda någon större del av Belgien. Linjen vid Albertkanalen skulle skydda 
nästan hela Belgien men låg för nära Tyskland och således för långt från Frankrike för att vara 
acceptabelt. Dyle linjen erbjöd en kompromiss av de båda. Man ville besätta linjen eftersom 
man då bland annat fick ett större djup i försvaret, en förhållandevis stor del av Belgien skulle 
bli försvarat samt att linjen erbjöd goda förutsättningar för ett framtida anfall mot det tyska 
industriområdet Ruhr. Ett par förändringar gjordes dock i den ursprungliga planen där också 
orten Breda i Holland införlivades som en position att försvara. Denna förändring gjorde att 
antalet divisioner som skulle delta i operationen utökades från femton till trettio divisioner. 
Förutom att antalet divisioner höjdes gjorde även ändringen att fransmännen hade dubbelt så 
långt marschmål som tyskarna.35    
                                                
30 Frieser, (2005) s. 183 
31 Ibid. , s. 82 - 86 
32 Smedberg, (2004) s. 143 
33 Guderian, H, (1952) Panzer leader, u.o: Da Capo Press (1996) s.92 
34 Ibid. , s. 96 
35 Frieser, (2005) s. 90 - 91 
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För att kunna besätta Dyle linjen och genomföra vad som kallades plan D (efter Dyle) skulle 
de tyska formationernas framryckning fördröjas. Ett problem som försvårade de allierades 
plan var att Belgien inte ville samarbeta officiellt med Frankrike. ”Planerna handikappades av 
Belgiens (och Hollands) strikt neutrala hållning som förhindrade allierades truppers intrång på 
dessa länders territorium före ett tyskt anfall. Inte desto mindre förutsatte plan D i sin 
slutgiltiga utformning inmarsch i de båda länderna.”36  
 
En del i planen som inte var genomarbetad var vem som hade ansvaret för Ardennerskogen. 
Belgarna hade utifrån erfarenheter de dragit från första världskriget fastställt att försvaret 
skulle utgöras av ett mindre antal starka fästen. Den slutsatsen fick till följd att de styrkor som 
var grupperade i Ardennerskogen skulle dra sig tillbaka i nordvästligt riktning i händelse av 
ett anfall efter att ha fördröjt motståndaren. Det som inte var klarlagt var vem som hade 
ansvaret för terrängen och hur respektive plan skulle genomföras.37  
 
En uppfattning som delades av ledarna inom den franska militära ledningen var att 
Ardennerskogen tillsammans med floden Meuse bildade ett formidabelt naturligt hinder.  
”The geographic twin obstacles of the Ardennes-Meuse appeared to be a strategic barrier that 
one could go around but not get through.”38 Uppfattningen fick således följder i planeringen 
då andra avsnitt av fronten prioriterades. Vid Sedanavsnittet placerades de sämre franska 
förbanden innehållandes reservister som var dåligt tränade samt dåligt utrustade.39 
 

2.2 Historisk händelse 

2.2.1 Övergång av Meuse 
När tyskarna hade nått Meuse under den 12 maj påbörjades utformandet av riktlinjer för hur 
övergången skulle gå till. Under flertalet stabsövningar hade order konstruerats till förbanden 
och förövat striden. Hur väl detta hade förövats och hur väl verkligheten passade med 
planerna kan utläsas i hur Guderian och hans stab arbetade under den 12:e maj.  

 
I settled down at once to drawing up orders. In view of the very short time at our 
disposal we were forced to take the orders used in the war games at Koblenz from 
our files and, after changing the dates and times, issued these as the orders for the 
attack. They were perfectly fitted to the reality of the situation. The only change 
that had to be made was that at Koblenz we had imagined the attack going in at 
10.00 instead of 16.00 hrs.40 
 

Det var inte bara på kårnivå som det fanns förberedda planer, utan även på divisionsnivå. 
Major Wenck som var placerad vid 1:a Pansardivisionens stab behövde också bara ändra 
datum och tid för operationen då de hade förövat samma sak vid Cochem en tid innan.41 
 
Fransmännen hade fram till den 13 maj varit övertygade om att den tyska 
huvudanfallsriktningen var i Belgien, nordöst om Liège, men detta antagande hade nu 
                                                
36 Williams, J, (1973) s. 9 
37 Frieser, (2005) s. 137 - 138 
38 Ibid. , s. 139 
39 Williams, J, (1973) s 34 - 35 
40 Guderian, H, (1952) s. 101 
41 Frieser, (2005) s. 156 
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reviderats när det blev klarlagt att huvudanfallet istället var genom Luxemburg. I högkvarteret 
i Vincennes utfärdade General Gamelin följande order klockan 01.00 den 13 maj. ”Vi måste 
motstå de fientliga pansar- och motoriserade styrkornas anlopp. Stunden är inne att kämpa 
med beslutsamhet i de av överkommandot beordrade ställningarna. Vi har inte längre rätt att 
retirera.”42  
 
Det spred sig dock ingen panik inom de franska staberna då tyskarna var vid Meuse. 
Beräkningar som hade utförts visade att tyskarna skulle vara tvungna att förbereda 
övergången genom att framgruppera bland annat artilleri. Tidsåtgången för dessa aktioner 
beräknades till sju dagar.43    
 
Under denna dag uppstod något mycket allvarligt för det franska försvaret. Inom leden spred 
sig ett rykte om att det fanns tyskt pansar vid byn Bulson, trots att det inte fanns en tysk enhet 
vid platsen. Runt klockan 07.00 började soldater och officerare tillbakarycka. Snart blev 
vägen från Bulson full med flyende franska soldater. Här försökte General Lafontaine, vars 
ledningsplats låg längs med vägen, att stoppa de flyende styrkorna utan framgång. 
Anledningen till denna flykt var antagligen en rapport om explosioner från en artilleriposition. 
Rapporten ändrade innehåll och påstod senare att explosionerna var mynningsflammor från 
anfallande tyska stridsvagnar. De flyende soldaterna påverkade också befälhavarna. 
Lafontaine som var befälhavare över den 55:e infanteridivisionen flyttade sitt högkvarter i 
samma riktning som sina soldater. Flytten genomfördes hastigt och ostrukturerat. Koder 
brändes men även telefonväxeln förstördes. På grund av dessa aktioner kunde inte Lafontaine 
styra sina underordnade och kollapsen av den 55:e divisionen var ett faktum.44      
 
För att lyckas anfalla över floden Meuse fick den 1:a Pansardivisionen tillskott i form av ett 
Infanteriregemente, Grossdeutschland, samt en stormpionjärbataljon, den 43:e. 
Flodövergången började klockan 16.00 med att Grossdeutschland samt det 1:a 
Infanteriregementet anföll de franska ställningarna. Inledningsvis gick det inte som det var 
planera att utan flera försök fick avbrytas då det saknades tyngre vapen för att tysta de franska 
bunkrarna. Den enhet som skulle få den största inverkan på striden anlände inte till scenen 
förrän klockan 17.15, lite drygt en timme senare. De som anlände var delar av ett kompani ur 
den 43:e stormpionjärbataljonen under befäl av Korthal. Anledningen till förseningen var den 
trafiksituation som rådde i de bakre leden. Trots att han inte kunde komma i kontakt med 
någon befälhavare påbörjade Korthal och hans män ett anfall där de slog ut tre bunkrar på den 
västra sidan av floden. Detta resulterade i att anfallsgruppen var den första att bryta igenom 
den franska motståndslinjen vid floden. De aktioner som Korthal vidtog möjliggjorde att det 
1:a Infanteriregementet kunde avancera och anfalla höjd 301. Höjden intogs klockan 22.40 
efter tuffa strider. Allt detta sammantaget betydde att den 1:a Pansardivisionen hade brutit 
igenom det franska försvaret vid Meuse och intagit ett brohuvud med ett djup på åtta 
kilometer på åtta timmar.45  
 
 

                                                
42 Williams, J, (1973) s. 36 
43 Frieser, (2005) s. 140 
44 Frieser, (2005) s. 175 – 178, Williams, J (1973) s. 42 - 43 
45 Frieser, (2005) s. 161 - 166 
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2.2.2 Fransk motattack 
Då tyskarna gick över Meuse klockan 16.00 den 13 maj skulle fransmännen pressa tillbaka 
dessa element genom en motattack mot Bulson. Detta försvårades på grund av den panik som 
hade drabbat den 55:e divisionen. Flyende soldater fyllde vägarna och orsakade trafikproblem  
 
Klockan 16.00 utfärdades order till de förband som skulle delta i attacken vilket inkluderade 
två infanteriregementen, det 213:e, 205:e, samt två stridsvagnsbataljoner, den 4:e och 7:e. De 
skulle ta sig från sina grupperingsplatser till sina utgångspositioner för anfall. General 
Grandsard som utfärdade ordern räknade med att tidsåtgången för att utgångsgruppera dessa 
styrkor skulle bli cirka två timmar. Det 213:e infanteriregementet fick ordern vid 17.30, en 
och en halvtimme efter utfärdandet. Därefter dröjde det till klockan 20.00 innan enheter ur 
regementet påbörjade sin framryckning. 46 
 
Senare på kvällen, cirka 20.00, beordrade General Grandsard att General Lafontaine skulle ta 
över befälet för attacken. Två timmar senare blev Lafontaine underrättad att det 213:e 
regementet inte hade nått sin startposition utan bara var halvvägs till målet. Lafontaine 
försökte nu få detaljerade order från högre chef istället för att pressa på regementet. För att bli 
delgiven den skriftliga ordern åkte Lafontaine till den X:e kårens stab. Dock befann sig inte 
general Grandsard vid staben och inte heller någon annan som kunde ge honom ordern. 
Därför fick han åka tillbaka till sin egen stab utan någon order. Denna rundtur mellan staberna 
tog tre timmar och Lafontaine hade fortfarande inte en skriven order. Den skrivna ordern kom 
till staben klockan 04.45. Klockan 05.00 beordrade Lafontaine sina förband att påbörja 
attacken. Förbanden skulle nu utgångsgruppera och för att genomföra detta behövdes det nio 
timmar.47    
 
Attacken påbörjades från startpositionerna klockan 07.30. Planen var att, på två täter, anfalla 
de tyska positionerna. På den västra täten fanns 213:e Infanteriregementet samt den 7:e 
Stridsvagnsbataljonen. På den östra fanns 205:e Infanteriregementet samt den 4:e 
Stridsvagnsbataljonen. Anfallet påbörjades på den västra täten. Stridsvagnarna avancerade 
tillsammans med infanteriet såsom var brukligt inom den franska armén. Efter 75 minuter 
hade man avancerat två kilometer. En kilometer ifrån Bulson upptäcktes tyska stridsvagnar 
vid bron. Vid den östra täten uppstod det dock problem innan anfallet. Avancemanget 
påbörjades inte för ens klockan 09.00.48 Det tyskarna mötte var således bara den västra täten 
av den franska anfallsstyrkan.  
 
Klockan 07.00 fick 1:a Pansardivisionens chef Kirchner underrättelserapporter om en fransk 
koncentration av stridsvagnar söder som sin egen position. För att svara på hotet skickades två 
pansarvärnsplutoner i sydlig riktning till de främsta spaningsförbanden. 
 
En ny underrättelserapport anlände femtio minuter senare. Då hade en fransk attack upptäckts 
i riktning mot Bulson. Attacken var på två täter, båda innehållande stridsvagnar samt 
infanteri. Den ena täten avancerade mot den position som 50 minuter innan hade skickat två 
plutoner (i Bar-dalen) och den andra över en platå cirka två kilometer öster om Bar-dalen.  
För att kunna möta den franska attacken beslutade Kirchner, mot Guderians order att attackera 
med ensamma kompanier så fort de hade kommit över Meuse. Vid den tidpunkten hade ett 

                                                
46 Frieser, (2005) s. 183 
47 Ibid. , s. 183 - 185 
48 Ibid. , s. 186, 192 
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kompani kommit över. Kircher beordrade detta kompani att anfalla och binda de franska 
styrkorna vid ena täten öster om Bar-dalen, så långt söderut som möjligt. Efter tio minuter 
påbörjade kompaniet sitt anfall.49 
 
Söder om Bulson fanns det en höjdkam som var nyckelterräng i området. Det tyska kompaniet 
som fick i uppgift att avancera söderut hade cirka nio kilometer till höjdkammen. Den franska 
anfallstäten som startade en halvtimme tidigare hade cirka tre kilometer att avancera. Trots 
detta anlände de franska styrkorna för sent.50   
 
När striden vid höjdkammen hade varat i 30 minuter fanns det bara en stridsvagn kvar på den 
tyska sidan. Då anlände ännu ett kompani som lyckades stoppa den franska attacken. Efter 
ännu en tid anlände ytterligare ett kompani och då inleddes ett anfall söderut. Även i Bar-
dalen lyckades tyskarna stoppa den franska attacken. Här var det de två 
pansarvärnsplutonerna som hejdade anfallet.51 När anfallet hade stoppats så började tyskarna 
trycka tillbaka fransmännen. Fransmännen förlorade byarna Bulson och Chéméry på grund av 
den tyska uppföljningen.52  
 
De franska förlusterna var stora. Man lyckades inte att fortsätta anfalla utan var tvungna att 
retirera. General Lafontaine beordrade att det franska anfallet skulle avbrytas och att de skulle 
dra sig tillbaka klockan 10.45. Den franska östra täten innehållande 205:e Infanteriregementet 
samt den 4:e Stridsvagnsbataljonen hade precis tagit sina startpositioner vid denna tidpunkt. 
De hade blivit försenade dels av det allmänna kaoset, beroende på den 55:e divisionens 
sönderfall, samt dels av att de hade blivit inblandade i strider med egna förband. Eftersom de 
precis hade nått sina startpositioner klockan 10.45 hann de aldrig delta i offensiven mot det 
tyska brohuvudet.53 

2.3 Analys utifrån OODA – loopen 
I följande avsnitt kommer de olika beslutsfattarnas processer att analyseras. Först 
åskådliggörs processen utifrån OODA – loopens faser. Därefter lyfts de faktorer fram som 
inverkade i de respektive faserna.  
 
Grandsards process 
 
Upptäckningsfasen  
Grandsard får extern information i form av rapporter att tyskarna har påbörjat ett anfall över 
Meusefloden. 
 
Bedömandefasen 
Grandsard bedömer att observationen som har delgivits honom är korrekt och att tyskarna 
attackerar över Meuse. Då han är chef över de styrkor som finns i området bedömer han att en 
motattack kan genomföras. Han bedömer att det skall ta styrkorna i den X:e kårens reserv 
cirka två timmar att utgångsgruppera.  
 

                                                
49 Frieser, (2005) s. 189 
50 Ibid. , s. 189 
51 Ibid. , s. 192 - 192 
52 Guderian, H, (1952) s. 105 
53 Frieser, (2005) s. 192 
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Beslutsfattandefasen 
Grandsard fattar beslut om att den X:e kårens reserv skall stå för en motattack. Han fattar 
även beslut om att chefen för den 55:e divisionen, Lafontaine skall ta befälet över 
operationen.  
 
Aktionsfasen 
Förberedande order utfärdat av Grandsard når det 213:e regementet klockan 17.30  Lafontaine 
får order om att han skall ta befälet över operationen klockan 20.00.  
 
Lafontaines process 
 
Första loopen 
 
Upptäckningsfasen 
Vid 20.00 blir Lafontaine delgiven extern information i form av en order där han skall 
attackera de tyska positionerna på den västra sidan om Meuse. Till sitt förfogande för han två 
infanteriregementen samt två stridsvagns bataljoner. Han blir också delgiven att det 213:e 
infanteriregementet inte har intagit sina startpositioner trots att två timmar har förflutit.   
  
Bedömningsfasen 
Utifrån den externa information som Lafontaine blir delgiven påbörjar han en bedömning av 
situationen. I analysen baserat på den kultur han agerar inom och de erfarenheter han har 
sedan innan bedömer Lafontaine att mer detaljerade order behövs. Bara vetskapen om 
uppgiften räcker inte. Lafontaine bedömer att han även måste vet hur den skall genomföras.  
 
Beslutsfasen 
Beslutet Lafontaine tog var att han skulle söka samband med Grandsard vid X:e kårens stab. 
Det ledde samtidigt till att han inte tillsåg att 213:e regementet utgångsgrupperade för anfall.  
 
Aktionsfasen 
Den handling som Lafontaine genomförde var att framrycka till den högre staben. Här uppnår 
han inte resultatet han vill nämligen bli delgiven en order. Därför börjar en ny process. 
 
Den processen är kort och leder till att han åker tillbaka till sin egen stab. Eftersom han 
upptäcker att han inte når de önskvärda resultat utifrån sina handlingar. Klockan 04.45 blir 
han delgiven den order som han förgäves har försök få tag på under natten. Väl då startar den 
andra viktiga processen hos Lafontaine.  
 
Andra loopen 
 
Upptäckningsfasen  
Här blir han åter igen delgiven extern information i form av en order. Händelseutvecklingen 
har inte varit positiv för Lafontaine eftersom flera timmar har försvunnit utan någon aktion 
vid förbanden. En annan upptäck är att den ena delen av anfallsstyrkan (205:e 
infanteriregementet samt den 4:e stridsvagnsbataljonen) inte är utgångsgrupperad. 
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Bedömningsfasen 
I bedömandet av situationen är dock att inget centralt har ändrats sedan han lämnade sin stab 
sju timmar tidigare. Att den östra täten av anfallsstyrkan inte är utgångsgrupperad bedöms 
inte vara avgörande för operationen. 
 
Beslutsfasen 
Lafontaine beslutar om att anfallet skall i enighet med Grandsards order genomföras på två 
täter, där stridsvagnarna skall framrycka som understöd till infanteriet. Beslut fattas även om 
att den östra anfallstäten får påbörja anfallet så snart de är klara. Således beslutar Lafontaine 
om att anfalla inledningsvis anfalla med halva styrkan. 
 
Aktionsfasen 
Order till förbanden utfärdas klockan 05.00 femton minuter efter att Lafontaine har tagit emot 
sin order. Förbanden påbörjar anfallet 07.30. Framryckningshastigheten på de anfallande 
förbanden är knappt en halv kilometer i timmen. Den hastigheten är dock i linje med vad som 
är brukligt inom den franska armén. Analysen av aktionerna är därför att man får ut den 
effekten man vill. När man dock får stridskontakt med de tyska förband som finns vid Bulson 
får man inte ut den effekt som förväntats. De aktioner som man genomför är inte tillräckliga 
för att bryta igenom de tyska ställningarna. Alltså uteblir de resultat man strävade efter med 
attacken. Allt detta sammantaget leder till en ny loop. 
 
Tredje loopen 
 
Upptäckningsfasen 
Händelseutvecklingen är sådan att den franska motattacken har avstannat. De franska 
styrkorna som deltar har höga förluster och har påbörjat ett tillbakadragande.  
 
Bedömningsfasen 
Han bedömer utifrån den analys som genomförs på händelseutvecklingen att attacken har 
misslyckats.  Trots att den västra anfallstäten inte har deltagit i striderna bedömer Lafontaine 
att läget är ohållbart. 
 
Beslutsfasen 
Då Lafontaine bedömer att läget är ohållbart beslutar han att avbryta attacken. Beslutet gäller 
även de delar som fortfarande inte har påbörjat några offensiva aktioner.   
 
Aktionsfasen 
Klockan 10.45 utfärdar Lafontaine order om reträtt. Det innebär att den västra anfallstäten 
bestående av det 205:e infanteri regementet samt den 4:e stridsvagnsbataljonen aldrig deltar i 
anfallet mot de tyska ställningarna.  

2.3.1 Vad påverkade processerna på fransk sida?  
Det som är högst intressant när man analyserar dessa beslutsprocesser är skillnader i 
tidsåtgång. Den process som har en markant större tidsåtgång är den General Lafontaine går 
igenom då han får order om att genomför motattacken mot det tyska brohuvudet. Från det att 
Lafontaine har fått uppgiften (klockan 20.00) till det att man ser en aktion (05.00) dröjer det 
sju timmar.  
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Både Grandsards och Lafontaines processer påverkades av den kultur de agerade inom. 
Den franska krigsmakten hade vid denna tid en stark tro på att striden skulle genomföras 
metodisk och samordnat. Det bidrog till en centraliserad beslutsstruktur. Här fick Grandsard 
en positiv effekt i sin process då han inte behövde ställa en förfrågan om att använda sin 
reserv. Grandsard fick dock även negativa effekter då situationen hos den 55:e 
infanteridivisionen inte upptäcktes. Det bidrog till att bedömningen av vem som skulle leda 
attacken blev lidande. Även återkopplingen till upptäckningsfasen är bristfällig. Då Grandsard 
inte utvärderar hur aktionerna han har beordrat faller ut. Lafontaine har en bättre återkoppling 
till upptäckningsfasen och börjar om i sin process två gånger då hans aktioner inte får den 
effekt som var tänkt (ett exempel är att han inte får den detaljerade ordern).  
 
Den största påverkan en faktor fick under dessa processer är när Lafontaine anser att han inte 
har tillräckligt med underlag för att påbörja anfallet. Återigen är faktorn kulturen i den franska 
krigsmakten som påverkar beslutsprocessen. Att uppgiften inte räcker för att agera utan måste 
kompletteras med hur operationen skall genomföras får stor inverkan. Den implicita 
vägledningen lyser också med sin frånvaro vid detta tillfälle. Lafontaine kan inte följa 
Grandsards riktlinjer utan en skriven order.  
 
Guderians process 
 
Upptäckningsfasen 
Guderian hade blivit beordrad av von Kleist att avancera över Meuse den 13 maj. När han 
stod vid den östra sidan om floden hade händelserna utvecklats i den takt som han hade 
förutspått. Därför upptäckte man att de faktorer man hade tagit hänsyn till under planeringen 
gällde även i verkligheten. 
 
Bedömandefasen 
Eftersom situationen stämde överens med det som hade planerats behövdes ingen ombildning 
av de existerande mentala modellerna. Här bedömdes det också att tiden var en viktig faktor 
för framgång. Guderian bedömde även att den 1:a pansardivisionen var i behov av 
förstärkning. 
 
Beslutsfasen 
Eftersom situationen stämde så bra överens med den planerade situationen samt att tiden var 
en viktig faktor, beslutade Guderian att använda sig av de planer som redan hade tagits fram. 
Beslut fattades även att den 1:a Pansardivisionen skulle förstärkas med Grossdeutschland 
samt den 43:e stormpionjärbataljonen.  
 
Aktionsfasen 
Under kvällen den 12 maj utfärdade Guderian order till förbanden. Anfallet började klockan 
16.00 den 13 maj och man hade tagit ett brohuvud med ett djup av åtta kilometer vid cirka 
23.00 samma kväll. Man uppnådde de effekter och fick de resultat som man hade räknat med. 
Därför kunde Guderian behålla den mentala modell han skapade under den 12 maj och 
således behövdes inte några nya större beslut.  
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Korthals process 
 
Upptäckningsfasen  
När Korthal anländer till Meuse upptäcker han att man inte har brutit de franska ställningarna. 
Han inser även att han inte kan komma i kontakt med någon befälhavare.  
 
Bedömandefasen 
Analysen som Korthal genomför ger vid handen att det inte är en bra situation att han inte kan 
stanna kvar och invänta order. Uppgiften är känd för Korthal och han bedömer att han kan 
agera mot densamma. 
 
Beslutsfasen 
Beslutet han fattar är att inte invänta någon order från högre chef eller att fortsätta försöka 
komma i kontakt med någon sådan. Det han beslutar om är att med de soldater som finns i sin 
närhet attackera de franska ställningarna. 
 
Aktionsfasen 
Korthal och hans män attackerar och slår ut tre bunkrar i den franska linjen. De når bra 
resultat utifrån sina handlingar då de aktioner som Korthal genomför möjliggör den 1:a 
pansardivisionens övergång av Meuse. Han uppnår väldigt stora resultat.  
 
Kirchners process 
 
Upptäckningsfasen  
Klockan 07.50 får Kirchner rapporter om franska trupprörelser söder om Bulson man 
upptäcker även att fransmännen anfaller på två täter. Situationen är att Kirchner bara har 
handlingsfrihet med ett kompani då resterande är på fel sida om Meuse.  
 
Bedömandefasen 
Här sker något intressant när Kirchner bedömer läget. Han bedömer att det vore bra om man 
stoppade den franska attacken så långt söder ut som möjligt. För att göra det måste han bryta 
mot Guderians order om att alltid anfalla med samlade förband. Här måste analysen hos 
Kirchner varit att möta den franska styrkan så tidigt som möjligt är viktigare än de riktlinjer 
som råder. Att skicka fram ett ensamt kompani och fördröja attacken är viktigare än att vänta 
in mer trupper och kunna slå fienden. Kirchners uppfattning om situationen det vill säga hans 
mentala modell måste således ha varit att framgången nås av att kunna fördröja fienden. 
 
Beslutsfasen 
Kirchner beslutar om att möta den franska attacken med det enda kompani han har. De andra 
kompanierna som kommer att bli tillgängliga senare får ansluta till striden när de anländer. 
 
Aktionsfasen 
Beslutet tränger ut till kompaniet som påbörjar framryckningen tio minuter efter Kirchners 
upptäckt. Resultatet blir att den franska attacken stoppas och att även de franska styrkorna 
retirerar.  
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2.3.2 Vad påverkade processerna på tysk sida? 
I Guderians fall finner man att situationen är väldigt lik den situation man hade förväntat sig 
när man planerade för operationerna. Därför blir implementeringen av hans beslut lätt 
genomföra. I Kirchners fall är det intressant att han går emot givna direktiv som Guderian har 
givit honom. Här möjliggör kulturen i organisationen att man går emot riktlinjer för att lösa 
uppgiften.  
 
Det Korthal upptäckte var att man inte hade nått de resultat som man hade fastslagit. Eftersom 
han inte kunde komma i kontakt med någon chef tog det implicita förmedlandet vid. Det som 
påverkade mest under upptäckningsfasen enligt min mening var valet av ledningsplats. 
Korthal var på plats och kunde därför få tillgång till information om händelseutvecklingen 
kontinuerligt. Utöver det visste Korthal uppgiften och bedömde att han kunde agera för att nå 
den. Det som möjliggjorde den implicita vägledningen var den kultur och i förlängningen den 
beslutsfattnings syn som härskade inom den tyska armén. Därför kunde Korthal ta de initiativ 
som var nödvändiga för att lösa uppgiften.  
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3. Avslutning 

3.1 Diskussion av resultatet 

3.1.1 Svar på fråga 1 
Vilka var orsakerna till de skillnader som fanns mellan Frankrike och Tysklands 
förmåga till att genomgå OODA – loopen? 
 
Grundorsaken är enligt min mening de olika synsätten på krigföring, det ligger till grunden för 
hur man utformar sin organisation och taktik. När tyskarna och fransmännen analyserade 
första världskriget kom man fram till olika slutsatser. Tyskarna byggde vidare på den 
infiltrationstaktik som testades i slutet av kriget och som mynnade ut i utvecklandet av 
manöverkrigföringen. De franska slutsatserna var helt andra. Eldens betydelse och den 
metodiskt genomförda striden var det som fastställdes vara framgångsfaktorer. Det är på 
grund av dessa skillnader i slutsatserna som de olika synsätten på krigföring skapades.  
 
Hur påverkade de olika grundsynerna på krigföring förmågan till OODA – loops hastighet? 
De olika synerna resulterade i olika kulturer och vad man ansåg sig kunna göra. Under de två 
dygnen som fallstudien utgörs av är det två tydliga exempel på dessa skillnader.  
 
När Lafontaine får uppgiften att genomföra ett anfall mot det tyska brohuvudet vill han även 
bli delgiven en order för detta. Det resulterar i att flera timmar försvinner eftersom att 
Lafontaine vill vet hur han skall genomföra attacken. När man på tysk sida får en uppgift 
behöver man inte vet hur man skall gå till väga för att lösa densamma. Ett exempel på detta är 
när Korthal anländer till striderna och inte får tag på sina överordnade. Då påbörjar han 
lösandet av uppgiften trots att han bara vet vad som skall uppnå men inte hur. För att belysa 
denna differens med OODA – loopen räckte det på tysk sida med uppgiften för att kunna 
agera. På fransk sida räckte vetskapen om uppgiften bara till att bedöma den.  
 
Det finns därför en inbyggd nackdel i den franska ledningsmetoden för att genomgå OODA – 
loopen med ett högt tempo. Lind anser följande; ”Only a decentralized military can have a 
fast OODA Loop. If the observations must be passed up a chain of command, the orientation 
made and the decision taken at a high level, and the command for action the transmitted back 
down the chain, the OODA Loop is going to be slow.”54  Detta förklarar Lafontaine agerade. 
Grandsard som var Lafontaine överordnade hade upptäckt, bedömt beslutat och agerat på 
situationen. På grund av den franska kulturen behövde därför Lafontaine få tillgång till allt 
detta. När han inte fick det kunde han bara bedöma situationen men inte besluta och fram för 
allt inte agera utan Grandsards styrningar. 
 
Lafontaine och Korthal hade således helt skilda förutsättningar för att genomgå sina 
beslutsprocesser. När den franska beslutsfattaren var tvungen att inte bara veta att han skulle 
genomföra en uppgift utan också hur blev detta ett handikapp. För att förklara handikappet 
med OODA – loops terminologi blev den implicita vägledningen högst lidande på den franska 
sidan. På tysk sida däremot använde man sig av sådan styrning i stor grad eftersom man såg 
det som en nödvändighet. Den implicita vägledningen möjliggjorde initiativ och styrning när 
kommunikationen mellan beslutsfattare inte fungerade. 

                                                
54 Lind, W, (1985) Maneuver Warfare Handbook, Boulder: Westview Press s.6 
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En påtaglig skillnad mellan de olika sidorna var vad kulturen medgav för flexibilitet. När 
Kirchner upptäckte den franska motattacken ansåg han att det enda sättet att reagera på var att 
gå emot givna riktlinjer. Han har inget annat val än att skicka fram ett enskilt kompani. Den 
franska kulturen med sitt synsätt att genomföra striden metodiskt tillät inte en sådan 
överskridelse. Åter får Lafontaine exemplifiera detta. När attacken med den X:e kårens reserv 
inte fortskred som den skulle och tiden rann iväg fick stridsvagnarna fortfarande framrycka i 
samma hastighet som infanteriet. Den franska kulturen uppmuntrade inte personer att agera 
annorlunda. Striden skulle genomföras metodiskt.    

3.1.2 Svar på fråga 2 
Hur påverkades Frankrikes respektive Tysklands förmåga att genomgå OODA – loopen 
av fientliga handlingar? 
Den optimal påverkan och det som är eftersträvansvärt är att upprepade gånger vara snabbare 
än sin motståndare genom OODA – loopen. ”Om den ena sidan av konflikten genomgående 
kan ta sig igenom Boyds cykel snabbare än den andra får den en enorm fördel. När den 
långsammare sidan väl handlar gör den snabbare sidan något annat än vad den långsammare 
har förväntat sig, varvid dennes agerande blir obsolet. Efter varje cykel blir den långsammare 
partens handlingar mer och mer obsoleta, med större och större marginal. Fastän han desperat 
försöker att göra något som fungerar, blir varje handling mindre fördelaktig än den 
föregående och han kommer längre och längre efter. Till slut har handlingarna ingen effekt 
längre.”55 Uppnås denna överlägsenhet i beslutscykeln kommer man nå stora effekter med 
små medel. Under perioden 13 – 14 maj lyckades tyskarna få övertaget genom två saker.  
 
Den första var hastigheten i anfallet som ledde till ett oväntat mönster. Fransmännen hade 
bedömt att det skulle ta flera dagar för tyskarna att förbereda sig för en övergång av floden 
Meuse. När det istället tog dem en dag av förberedelser blev det klart att fransmännens 
bedömning inte var riktig. På grund av denna asymmetri mellan fransk bedömning och 
verkligheten lyckades tyskarna uppträda på ett oväntat sätt. Tyskarna hade lyckats med vad 
Lind listar som en absolut framgångsfaktor nämligen att uppträda på ett oväntat sätt. ”All 
patterns, recipes and formulas are to be avoided. The enemy must not be able to perdict you 
actions. If your tactics follow predictable patterns, the enemy can easily cut inside your 
OODA Loop.”56 Eftersom tyskarna lyckades med detta var fransmännen tvungna att reagera 
på en ny situation. Om ena sidan reagerar har den andra sidan redan agerat. Redan då är man 
ett steg efter.   
 
Den andra faktorn som tyskarna påverkade var fransmännens förhållande till tidigare 
erfarenheter. Eftersom tyskarna hade utvecklat en ny typ av krigföring gjorde man det väldigt 
svårt för fransmännen att förutse händelserna. Då tyskarna inte krigade på ett sätt som 
fransmännen hade förutsatt blev det otroligt svårt för fransmännen att använda sig av tidigare 
erfarenheter. Tidigare erfarenheter är en viktig komponent när man skall skapa och rasera sina 
mentala modeller. Om det inte går att använda sig av tidigare erfarenheter blir bedömningen 
svårare. ”Varje konstruktion (creation) av korrekta modeller av omgivningen förutsätter 
således rasering (destruktion) av tidigare modeller. Övertag kan följaktligen uppnås genom att 
angripa motståndarens förmåga till nedbrytning respektive konstruktion av mentala 

                                                
55 Lind, W, (2006) Handbok I manöverkrigföring – förkortad och kommenterad upplaga, Stockholm: 
Försvarshögskolan s.17 
56 Lind, W, (1985) s. 7  
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modeller.”57 Tyskarna lyckades att angripa fransmännens förmåga till att skapa och rasera 
mentala modeller genom att angripa en av byggstenarna, byggstenen tidigare erfarenheter. 
 
Fransmännen gjorde det lätt för tyskarna. De agerade på strategisk nivå som man hade gjort 
under första världskriget. Därför blev det lätt för tyskarna att förutse hur fransmännen skulle 
agera. Alltså agerade dem på det sättet som Lind framhåller att man inte skall göra. De 
möjliggjorde det som tyskarna förvägrade dem nämligen att kunna bedöma med hjälp av 
tidigare erfarenheter. Därför blev det lättare för tyskarna att skapa mentala modeller, en 
avgörande bit för att kunna få effekt av sina aktioner.   

3.1.3 Svar på fråga 3 
Vad blev de omedelbara konsekvenserna av Frankrikes och Tysklands förmåga till att 
genomgå OODA - loopen?  
Asymmetrin mellan de olika sidorna möjliggjorde för det första själva övergången av Meuse. 
Hade fransmännen kunnat göra en mer korrekt bedömning av situationen och varit beredda på 
en snabb övergång hade chanserna varit större att lyckas med sin motattack. Tyskarna hade 
inte fått den tid som man behövde för att transportera över förbanden. För det andra 
möjliggjorde asymmetrin att tyskarna kunde behålla fotfästet på den västra sidan om floden. 
Under dessa dagar var marginalerna inte stora då fransmännen missade det gyllene tillfället att 
trycka tillbaka den 1:a pansardivisionen med bara tio minuter. Om man hade lyckats med 
motattacken kunde fransmännen fått det andrum de behövde för att möta hotet man ställdes 
inför. Den tredje konsekvensen som fick stor inverkan på operationerna var att Guderians 
pansardivisioner lyckades skapa en utmärkt position att fortsätta anfallet i västlig riktning. Ett 
anfall som skulle resultera i Frankrikes fall.    
 

3.2 Behov av ny forskning 
I och med att uppsatsen är en fallstudie går det inte att applicera de slutsatser som har dragits 
på andra situationer. Därför vore det intressant att undersöka andra historiska fall och se vad 
resultatet blir. Speciellt intressant blir det att undersöka en mer modern konflikt där sidorna 
har olika grundförutsättningar. Vidare skulle en intressant infallsvinkel vara hur de svenska 
förutsättningarna för att genomgå OODA - loopen är.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
57 Försvarsmakten, (2002) Militärstrategisk doktrin, s.87 
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