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Abstract: 
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(GOP) (Centre of Gravity, Decisive Points, Direct and Indirect Approach, Culmination,
Manoeuvre, Temp, Operational pause och Lines of operation) granskat i ett historiskt
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Uppsatsen försöker verifiera hypotesen att Guidelines for operational planning (GOP)
centrala begrepp fungerar och är applicerbara på alla operationer. Ett belägg för detta är att
man kan identifiera  begreppen i en historisk operation. 
 
Tyska väpnade styrkor från Wehrmacht, Kriegsmarine och Luftwaffe genomförde ett anfall
över havet och i luften mot Norge den 9 april 1940. Operationen var av tyskarna döpt till
operation Weserübung-nord och var mycket vågad. I uppsatsen kommer denna operation att
vara det historiska perspektivet 
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1 Inledning 

 
 
1.1 Bakgrund 
 

Denna uppsats kommer att inriktas mot att försöka finna samband mellan en 

historisk operation och modern operationskonst. Den militära historien är fylld 

av mer eller mindre lyckade militära operationer. En del har varit noggranna 

och väl planerade medan andra har varit mindre grundligt framtagna. 

Misslyckande eller framgång för en operation kan inte alltid sättas i direkt 

samband med mängden nedlagt planeringsarbete och planeringsmetod. Det 

gäller framförallt att få kvalité på utfört arbete. Förutsättningarna i de olika 

operationerna har varit skiftande men alla har det gemensamt att man har 

försökt genom operativt planeringsarbete uppnå optimalt resultat med tilldelade 

resurser. En befälhavare behöver innan striderna börjar en klar uppfattning om 

det mål, till vilken alla trådar löper samman.1  

 

Det är alltid kostsamt för en stat att utnyttja militära medel i konflikter. Om 

staten känner sig tvungen att bruka denna militära makt måste den utnyttjas 

effektivt. Därför är det av största vikt att den operativa planeringen genomförs 

på ett effektivt och riktigt sätt. Om man skall fördjupa sig i operativ planering, 

kan ett historiskt perspektiv vara till hjälp för att förstå  regler eller doktriner.2 

Det är en metod att komma runt det orealistiska i att genomföra verkliga 

operationer enbart för att uppnå utbildningseffekten. Om man istället tar en 

historisk genomförd operation och använder den för resonemang kring operativ 

planering kan man kanske dra relevanta slutsatser.  

 

                                                            
1 Mårtenson,H.(1995). von Clausewitz Om kriget, kommentarer, definitioner och register. 
Stockholm: Probus förlag.s.78 
2 Mårtenson,H.(1995). von Clausewitz Om kriget, kommentarer, definitioner och register. 
Stockholm: Probus förlag.s.29 
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Tanken att studera operationskonst genom historiska operationer är inte ny. Det 

finns många exempel på tankar kring ämnet. Redan Clausewitz var för idén att 

använda historiska exempel. Han hävdade att: 

 
”de kunskaper, som ligger till grund för krigskonsten, hör till de empiriska 

vetenskaperna”3 

 

Enligt Clausewitz är den praktiska erfarenheten av största vikt vid studier av 

militär teori. Han hävdar alltså att historiska exempel är användbara men har i 

sin text många förbehåll. Militär teori och operationskonst är inte helt lätta 

ämnen att studera. Henri Jomini har en förklaring till varför operationskonst 

inte är en vetenskap som leder till säkra svar. 

 
”All sciences have principles, war alone has none”4 

 

Att kriget inte har säkra lagar att gå efter beror också på stor inverkan av 

okända faktorer som friktion, tur, osäkerhet i beslutsunderlaget och mänsklig 

svaghet.5 Även dagens debattörer inser det svåra i att fånga den centrala kärnan 

i den strategiska forskningen. 

 
”Strategi har elementer av både kunst og vitenskap- av såvel systematikk og 

lovmessighet som av intuisjon og uforutsigbarhet”6 

 

 

Olika länder och organisationer har haft olika operativa planeringsmodeller. 

Den svenska försvarsmakten har under senare år börjat utbilda i Guidelines for 

Operational Planning (GOP). Om den svenska försvarsmakten i framtiden 

                                                            
3 Mårtenson,H.(1995). von Clausewitz om kriget kommentarer, definitioner och register. 
Stockholm: Probus förlag.s.28 
4 Jomini, H. Precis de l´ art de la guerre (utdrag) i  Rimstrand,T (1997). Strategisk läsebok 
Militärt tänkande och dess tillämplighet på modern krigföring. Stockholm: 
Försvarshögskolan.s.82 
5 Handel, M. (1992). Masters of war Classical strategic thought. London:  Frank Cass.s.181 
6 Diesen,S. (2000). Militær strategi. Oslo: J.W.Cappelens Forlag as.s.42 
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skall kunna använda denna planeringsmodell fullt ut är det viktigt att vi förstår 

de centrala begreppen som planeringen vilar på.7 Utan denna förståelse kan 

resultatet bli ödesdigert. Operationen kan misslyckas och insatta resurser i form 

av liv och materiel utnyttjas inte optimalt för att nå slutmålet.8  

 

Jag har valt att i den här uppsatsen studera begreppen i operativ design som är 

en av grunderna för framgångsrikt arbete med operativ planering utifrån GOP. 

 

”Proper operational planning demands a thorough 
understanding of certain concepts and the elements of 
operational design”9 

 

 

Enligt Guidelines for operational planning (GOP) är begreppen i operativ 
design:10  
 
 Centre of Gravity   (Gravitationscentrum) 

 Decisive Points   (Avgörande punkter) 

 Direct and Indirect Approach  (Direkt och indirekt metod) 

 Lines of operation   (Operativa linjer) 

 Culmination   (Kulmination) 

 Manoeuvre   (Manöver) 

 Tempo    (Tempo) 

 Operational pause   (Operativa pauser) 

 

Det historiska exempel jag har sökt efter bör vara en operation som innehåller 

förband från Marinen, Flygvapnet och Armén, alltså en joint operation. Jag har 

alltså sökt efter operationer som sker över havet, som på ett naturligt sätt 

involverar alla vapengrenar. Det är en fördel om vald operationen har 

                                                            
7 North Atlantic Treaty Organisation. (2001),Guidelines for operational planning (GOP) ; Bi-
SC Document Final.s.3-1 
8 North Atlantic Treaty Organisation.(1999), Allied Joint Doctrine AJP-01(A) Change 1.s.2-4 
9 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Guidelines for operational planning (GOP) ; Bi-
SC Document, s. 3.1 
10 North Atlantic Treaty Organisation.(1999), Allied Joint Doctrine AJP-01(A) Change 1.s.3-1 
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genomförts i ett operationsområde som liknar vårat. Operationen måste också 

vara väl dokumenterad och tillgänglig för studier i öppna källor.  

 

Den nionde april 1940 var ett dramatiskt datum i den norska historien. Norska 

regeringen och försvarsmakten hade under längre tid mottagit motsägelsefulla 

underrättelser som gjorde gällande att det fanns planer på ett anfall mot 

landet.11 Vem det var som skulle anfalla var inte helt säkert, det fanns 

indikationer på förberedelser från både den tyska och den allierade sidan.12 

Trots detta hade inte den norska regeringen mobiliserat sina militära styrkor, 

och var dåligt förberedda när anfallet kom.13  

 

Tyskland kom slutligen att genomföra sin operation först och de allierade kom 

att reagera för sent. Tyska väpnade styrkor från Wehrmacht, Kriegsmarine och 

Luftwaffe genomförde ett anfall över havet och i luften mot Norge. 

Operationen var av tyskarna döpt till Weserübung-nord och var mycket 

vågad.14 Operationen hade två huvudsyften. Det ena var att få kontroll över 

strategiskt viktiga baser för ytfartyg, ubåtar och flyg. Det andra var att säkra 

transportvägar för leveranser av svensk järnmalm15 och förhindra planen på en 

brittisk-fransk operation för att ockupera Narvik och i förlängningen eventuellt 

de svenska malmfälten.16  

 

Tysklands operation mot Norge lever upp till ställda krav. Jag har valt att 

använda denna operation som mitt historiska exempel för att pröva de centrala 

begreppen. 

 

                                                            
11 Björnsen,B. (1989). Norge 9 april 1940 tyska invasionen timme för timme. Kristianstad: 
Bokförlaget Atlantis AB. S.17 
12 Andenäs,J Riste,O Skodvin,M. (1966). Norway and the second world war. Oslo: Johan 
Grundt Tanum Forlag. S. 18 
13 Ruges,O. (1989). Felttogets. Oslo: Reistad Offset A/S.s.204 
14 Operation Weserübung- nord  and the origins of joint warfare. (1993 summer). JFQ,s.100 
15 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media. S. 282 
16 Andenäs,J Riste,O Skodvin,M. (1966). Norway and the second world war. Oslo; Johan 
Grundt Tanum Forlag.s16 
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1.2 Syfte 
 

Om man skall använda en ny operativ planeringsmodell anser jag att det krävs 

att man har förtroende för metoden. Syftet med denna uppsats är att försöka 

belägga att de centrala begreppen i Guidelines of Operational Planning GOP 

är relevanta/allmängiltiga, genom att placera dem i ett historiskt perspektiv. 

Ambitionen är att identifiera de centrala begreppen i en historisk operation.  

Därigenom kan man konstatera om begreppen är av betydelse över tiden, eller 

om det finns brister i resonemangen om centrala begrepp. Avsikten med detta 

är också att öka förståelsen och förtroendet hos läsaren för en för svenska 

försvarsmakten relativt ny operativ planeringsmodell. Avsikten är att använda 

en faktisk och väl dokumenterad operation som har bäring mot vårt strategiska 

område, detta för att slutsatserna skall vara överförbara till svenska 

förhållanden. Tillfällena att pröva operativ planering via faktiska operationer är 

lyckligtvis få. Jag avser att kringgå detta genom att använda en historisk 

operation. Syftet är alltså inte att analysera hela GOP och dess militära 

begrepps relevans i ett militärteoretiskt sammanhang. 

 

Analysen av de centrala begreppen är huvudsyftet. Vald metod att studera 

dessa i ett historiskt perspektiv kommer också att erbjuda möjligheter att 

försöka svara på frågan om det är användbart att titta i den historiska 

backspegeln och använda ett historiskt perspektiv. Detta är inte huvudsyftet 

men är en extra möjlig vinst genom vald metod. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 
 
För att uppnå syftet i uppsatsen kommer jag att analysera en hypotes och en 

frågeställning enligt nedan. Jag har valt min hypotes som huvudfråga 

kompletterat med en sekundärfråga. Jag bedömer att jag kan nå syftet med 
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uppsatsen om jag kan verifiera hypotesen och svara på sekundärfrågan jakande. 

Hypotesen är uppsatsens fokus. Vi kommer inte att nå fram till ett komplett 

svar i uppsatsen med de nödvändiga begränsningar som är gjorda. Avsikten är 

att svara på frågorna utifrån den valda operationen och därigenom ge ett 

begränsat svar som är relevant till vald operation. Huvudfrågan skall svara på 

om min antagna hypotes är riktig.  

 

Hypotes (Huvudfråga): 

 Guidelines for operational planning (GOP) centrala begrepp fungerar och 

är applicerbara på alla operationer. Ett belägg för detta är att man kan 

identifiera  begreppen i en historisk operation.  

 

När hypotesen (huvudfrågan) avhandlas i analysen kommer jag också att 

försöka svara på sekundärfrågan. Genom den metod som jag har valt bedömer 

jag det som realistiskt att även få ett svar på : 

 

Sekundärfråga: 

 Är de centrala begreppen i GOP oberoende av teknisk utveckling och 

tidsepok i genomförda operationer och därigenom relevanta att studera i ett 

historiskt perspektiv? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Uppsatser om operativa grundbegrepp har en begränsad läsekrets. Störst 

intresse kommer den säkert att få inom grupper som lärare och studerande på 

Försvarshögskolan, därav kan jag göra vissa avgränsningar. Jag kommer inte i 

uppsatsen förklara alla militära begrepp utan förutsätter att läsaren är så pass 

insatt i ämnet att det inte är nödvändigt. I uppsatsen görs avgränsningar i mitt 

val av källor. Det vore naturligtvis intressant att använda källor skrivna på det  

tyska språket. Planeringen är gjord i Tyskland och de flesta originaldokument 
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är skrivna på tyska. Jag har avgränsat mig till instruktioner och litteratur 

skrivna på svenska, norska och engelska. Det är främst tre anledningar som gör 

att jag bedömer att detta inte påverkar resultatet av uppsatsen. För det första är 

många källor översatta. För det andra är operationen väl dokumenterad i många 

andra skrifter. För det tredje är tyngdpunkten i uppsatsen att pröva de centrala 

begreppen i Guidelines for operational planning.  

 

Det går inte inom ramen för en C-uppsats att göra om planeringen för 

operationen från grunden. Operationsplanering är ett gigantiskt arbete för stora 

staber. Många av de dåtida osäkerheterna är så här i efterhand eliminerade. 

Planeringen skulle inte bli realistisk. Jag avgränsar mig därför till att resonera 

kring de centrala begreppen i Guidelines for operational planning. Genom att 

koncentrera mig till att studera de centrala begreppen kan man dra slutsatser 

utan att behöva göra en total genomlysning av operationen. Denna avgränsning 

ger ena delen i hypotesen. Guidelines for operational planning (GOP) centrala 

begrepp fungerar och är applicerbara på alla operationer.  

.  

 

Det är inte min avsikt att i uppsatsen källkritiskt granska GOP. Min analys 

utgår från det faktum att den redan används för planering och därigenom bör 

jag kunna pröva den utan att granska dess bakgrund. Tidsmässigt är en 

operation en lång process. När väl de första stegen har tagits kommer 

operationsplanen mer och mer att övergå i stridsledning, där det faktiska 

händelseförloppet mer och mer tar överhanden. Friktioner17 under operationer 

är något som kommer att påverka faktisk händelseutveckling i stor omfattning 

och leda till att även de bästa planer får ändras när de möter verkligheten. Jag 

kommer att begränsa mig till operationens planering och det faktiska utfallet.  

 

                                                            
17 ”I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheterna hopar sig och 
åstadkommer friktioner, som ingen riktigt kan föreställa sig som inte har upplevt kriget” Von 
Clausewitz,C. (1991). Om kriget. Stockholm: Bonniers Förlag.s.79. 
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För att behålla tydligheten har jag begränsat mig till en operation. Det vore 

intressant att studera flera operationer där man kan arbeta utifrån både ett 

anfallande och ett försvarande perspektiv. För att genomföra en sådan studie i 

C-uppsatsform blir det av utrymmesskäl svårt att gå på djupet. Resultatet skulle 

bli mindre relevant då det behövs ingående studier för att nå målet att analysera 

och pröva.  

 

Jag har avgränsat mig till operationen, Weserübung-nord. Det är namnet på det 

tyska överfallet på Norge den 9 april 1940. Operationen anses av en del vara ett 

resultat av god planering och fullt utnyttjande av ett joint koncept.18 Att jag har 

valt att begränsa mig till denna operation beror också på det mycket vågade 

upplägget. Hade inte företaget blivit den framgång som det blev hade det säkert 

ansetts som en dumdristig satsning mot höga odds.19 

 
Det är tillåtet att bedöma en händelse efter dess resultat, eftersom detta utgör den 

bästa kritiken. Men ett omdöme, som bara grundar sig på resultatet, måste i 

efterhand påvisas genom mänsklig vishet.20 

 

Detta visar att man med god planering och ett offensivt agerande kan nå 

framgång även med små styrkor. Detta gör operationen intressant att studera i 

en tid då de stående styrkorna är färre och beredskapen lägre. Den geografiska 

närheten till möjliga svenska operationsområden gör det enklare att dra för 

svenska förhållanden användbara slutsatser. Planeringen och genomförandet 

stämmer i övrigt väl överens med en möjlig operation mot Sverige under 

motsvarande tid. 

 

 

                                                            
18 Operation Weserübung- nord  and the origins of joint warfare. (1993 summer). JFQ,s.100 
19 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd. s.47 
20 Mårtenson,H.(1995). von Clausewitz om kriget kommentarer, definitioner och register. 
Stockholm: Probus förlag.s.87 
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1.5 Antaganden 

 

I uppsatsen utgår jag från antagandet att Guidelines for operational planning 

(GOP) fungerar i alla operationer. 

 

 

1.6 Teorianknytning 

 

Hypotesprövning är vanligt inom många vetenskaper. Den tillämpas särskilt 

väl i avgränsade uppsatser.21För att pröva en operativ metod inom 

begränsningarna i denna uppsats kommer jag att genomföra en hypotes- 

prövning. Hypotesen är ett antagande om att ett visst förhållande har en 

vetenskaplig grund. Det finns flera metoder att arbeta med hypoteser. Man kan 

antingen falsifiera sin hypotes eller verifiera den.  

 

Om man falsifierar sin hypotes utgår man från att en händelse inte berodde på 

hypotesen. Det omvända gäller om man försöker verifiera hypotesen. Båda 

sätten att arbeta är likvärdiga i ett vetenskapligt perspektiv. Det viktigaste är att 

vi ökar vårt kunnande på det område som vi forskar inom. Vid 

hypotesprövning är det mycket viktigt att man är noggrann med hur man 

samlar in data till sin hypotesprövning. I den här uppsatsen kommer jag att 

använda en historisk operation som underlag för min prövning. Genom att 

operationen är genomförd och avslutad finns det ett facit på vad resultatet blev 

av operationen. Jag kan kontrollera i mina källor vad som blev det faktiska och 

verkliga utfallet av nedlagt planeringsarbete. Som grund för en studie bör 

kvalitén på materialet vara tillräckligt god för att nå ett adekvat resultat. För att 

nå detta måste vald operation vara väl dokumenterad och källorna trovärdiga. 

Det som saknas för en djupare hypotesprövning är mängden prövade 

operationer. Om man prövar samma hypotes mot någon annan operation kan 

resultat säkert bli ett helt annat. Samma hypotes kan vid studier ge olika 
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resultat beroende på val av källor. Jag har att begränsat mig till en operation 

och valt ett bredare spektrum av källor för att minska risken för feltolkning. 

 

 

 

Hypotesen som jag kommer att pröva är: 

 

 Guidelines for operational planning (GOP) centrala begrepp fungerar och 

är applicerbara på alla operationer. Ett belägg för detta är att man kan 

identifiera  begreppen i en historisk operation.  

 

Jag väljer att i linje med mitt antagande försöka verifiera hypotesen i 

uppsatsen.  

 

 

1.7 Metod 

 

För att kunna studera Guidelines for Operational Planning centrala begrepp i 

en historisk operation som är huvudsyftet med uppsatsen kommer jag först att 

kort presentera den valda operationen. Jag kommer att inleda med att ge en 

kortare bakgrund till operationen. Därefter kommer jag att visa den tyska 

planeringen och dess inledande faser. Detta för att lägga en grund för arbetet 

med att pröva Guidelines for Operational Planning. Här kommer jag särskilt 

att koncentrera mig på de delar i operationen som direkt berör operativ 

planering. Efter detta kommer jag att summariskt presentera grunderna i tysk 

operationsplanering. Detta för att lättare kunna förstå operationen och den 

tyska planeringen. I min framställan kommer jag att fokusera på operationens 

genomförande. Genomförandet är väl dokumenterat medan den tyska operativa 

planeringen är mer svårtillgänglig med de avgränsningar som är gjorda. Den 

sista byggstenen i grunden är att sammanfatta GOP. Jag kommer att visa var de 
                                                                                                                                                             
21 Ejvegård,R. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.s.35 
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operativa grundbegreppen faller på plats när man planerar efter principerna i 

GOP. 

 

Med dessa utgångsvärden som grund kommer jag att presentera de olika 

centrala begreppen i den operativa designen i GOP. Centre of Gravity, Decisive 

Points, Direct and Indirect Approach, Culmination, Manoeuvre, Temp, 

Operational pause och Lines of operation. I min framställan kommer jag söka 

visst stöd hos andra arbeten i operationskonst för att bredda min analys. 

Avslutningsvis kommer jag sedan att väga ihop grunderna och de centrala 

begreppen och pröva dem mot min hypotes. Fokus kommer att läggas på 

hypotesen och sekundärfrågan där hypotesen är uppsatsens centrala del. 

Slutligen kommer jag att dra slutsatser av genomförd analys för att svara på 

ställda frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 1  Översikt av vald metod 
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1.8 Centrala begrepp 
 

Operation är en sammanfattande benämning på en följd av förflyttningar och 

strider på marken, till sjöss och i luften jämte den verksamhet i övrigt inom 

försvarsmakten som syftar till att nå ett bestämt mål inom ett militärgeografiskt 

sammanhängande område, ett operationsområde.22 Operationer kallades förr 

för fälttåg.23 Joint är ett begrepp som används för att markera att en operation 

genomförs av förband ur mer än en försvarsgren från samma nation.24 Centrala 

delar i GOP kan beroende på inriktning definieras som flera olika saker. I 

denna uppsats har jag valt att definiera de till begrepp som finns under operativ 

design.25 

 

1.9 Material och källkritik 

 
För att beskriva den historiska operationen kommer jag att förlita mig på 

böcker och artiklar samt material från Internet. Det finns rikligt med material 

om själva operationen Weserübung-nord . Många av böckerna har ett bredare 

perspektiv än det som jag söker men det finns avsnitt om planering och det 

inledande genomförandet. Böcker som till exempel Scandinavian 

misadventure, Norway 1940 och Den nionde april har bra material för att 

beskriva den tyska planeringen och genomförandet av operationen. Tysk 

planeringsmetodik finns beskrivet i Weserübung and the origins of joint 

warfare. Det finns utöver detta många andra titlar som behandlar ämnet. Alla 

har inte genomgående relevant information för att nå uppsatsens mål men delar 

är användbara. För en mer komplett bild av litteraturen, se kapitel 7, källor och 

bearbetningar. Osäkerheten ligger i att dessa bearbetningar har skrivits i 

                                                            
22  Chefen för marinen. (1987). Taktikreglemente för flottan. Stockholm: Försvarets 
läromedelscentral. s.5: 37-41 
23 Friman,H René,J. (2000). Den operativa krigskonstens grunder. Stockholm: Norstedts 
Tryckeri.s.13 
24  Royal Navy. (1999). BR 1806 British maritime doctrine. England: London: Ministry of 
Defence. s.214 
25 North Atlantic Treaty Organisation. (1999).Riktlinjer för operativ planering (svensk 
översättning) : Bi-SC Document. S. 3.3 
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efterhand. Det är för mig svårt att kontrollera alla källor och deras trovärdighet. 

Genom att läsa flera olika författare samt böcker från olika länder bör det ge en 

tillräckligt adekvat bild av operationen för att uppnå uppsatsens syften. Fakta 

om GOP kommer jag främst att hämta ur North Atlantic Treaty Organisation. 

(2001),Guidelines for operational planning (GOP) ; Bi-SC Document Final. 

Jag kommer för att komplettera bilden också att använda Guidelines for 

operational planning (GOP), Riktlinjer för operativ planering (svensk 

översättning) samt Handbok taktisk planering (GTP). Den svenska 

översättningen används försiktigt med tanke på osäkerheten i översättningen 

och GTP på grund av att den inte är fastställd.  Jag kommer också till viss del 

söka grunderna till GOP i Allied Joint Doctrine AJP-01(A). Dessa reglementen 

är utgivna av NATO för att underlätta det internationella arbetet med planering 

och samarbete i gemensamma operationer. Risken är att alliansens 

gemensamma produkter är en kompromiss, det minsta man kunde komma 

överens om. Trots gjorda kompromisser är de militärteoretiska och historiska  

grunderna goda i GOP.26 

 

För att komplettera och ge en bredare bakgrund till operativa grunder kommer 

jag att referera till äldre arbeten i krigskonst. Dessa är ur ett historiskt 

perspektiv intressanta då många tankar finns om operationer och krigföring. 

För att uppnå detta kommer jag att främst förlita mig på Strategisk läsebok och 

andra titlar som behandlar ämnet. Tidigare forskning om operation 

Weserübung-nord  finns inte på FHS i form av C-uppsatser. Tidigare forskning 

om operativ planering har gjorts på Försvarshögskolan i form av en C-

uppsats27 och en Fördjupningsstudie28. Ytterligare litteratur i ämnet GOP och 

dess användning finns inte på FHS. 

                                                            
26 Intervju med Rekkedal,Marius Professor Operativa institutionen: Försvarshögskolan (2001-
10-12) 
27 Ståhlberg,F.(2001). NATO;s OPERATIVA PLANERINGSPROCESS- Ett paradigmskifte för 
svensk operativ planeringsmetodik?. Stockholm: Försvarshögskolan. 
28 Askstedt,R. Grahn,H. Jigström,J. Peltonen,R. Winroth,P. (1999). Joint Operational Planning 
Process. Stockholm: Försvarshögskolan. 
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2 Operation Weserübung-nord  

 
 
2.1 Bakgrunden till operationen 
 
Kriget i Europa utbröt den 1 september 1939 när Tyskland anföll Polen. Två 

dagar senare, den 3 september, förklarade Englands premiärminister 

Chamberlain i ett radiotal Tyskland krig. 

 
”Jag talar till er från kabinettets sammanträdesrum i Downing Street nr 10. I 

dag på morgonen överlämnade brittiske ambassadören i Berlin till tyska 

regeringen en officiell not, vari meddelades, att om vi inte före kl. 11 fått svar, 

att tyska regeringen vore beredd att omedelbart dra tillbaks sina trupper från 

Polen, krigstillstånd skulle råda mellan våra länder. Jag måste meddela er, att 

något sådant svar ej mottagits, varför vårt land följaktligen befinner sig i krig 

med Tyskland”…29 

 

 Detta blev upptakten till andra världskriget som kom att utvecklas till en 

världsomspännande konflikt. Inledningsvis kom konflikten mellan Tyskland 

och England till stor del att ske till havs och i luften. Storbritannien hade en 

överlägsen marin styrka. Man hade också tillgång till baser som var bättre 

strategiskt placerade. Denna styrka med sina viktiga baser kunde hindra 

Tyskland att importera råvaror över havet i större mängder. En sådan blockad 

hade genomförts av britterna under första världskriget med god effekt. Denna 

blockaden ströp till slut effekten ur den tyska kejsarens arméer.  En liknande 

blockad skulle innebära ett problem för Tysklands krigsavgörande försörjning 

till sin stora rustningsindustri. Risken var överhängande att landet inte skulle 

kunna säkra tillförseln av alla strategiskt viktiga råvaror. En del råvaror som 

man behövde kunde säkerställas genom egna tillgångar eller i ockuperade 

                                                            
29 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.15 
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områden. De viktigaste råvarorna som saknades inhemskt var olja och 

järnmalm.30  

 

Järnmalmen var det som kom att göra den skandinaviska frågan aktuell för 

Tyskland.31 För att täcka sina behov av järnmalm behövde Tyskland importera 

9 miljoner ton järnmalm per år från svenska gruvor.32 Det mesta av malmen 

kom från gruvorna utanför Kiruna. Malmen skeppades till Tyskland över två 

hamnar. Den ena var Luleå och den andra var Narvik. Endast Narvik kunde 

erbjuda en isfri hamn året runt då Luleå var stängd från december till mitten av 

april på grund av den svåra issituationen. Utöver detta importerade Tyskland 

timmer, rostfritt stål samt fisk från Norge. Dessa varor var inte av central 

betydelse men måste ändå räknas med i det totala sammanhanget. 33  

 

Det fanns ytterligare skäl för de tyska strategerna att vända blickarna mot 

Norge. Tysklands marina förband var baserade i baser som var geografiskt 

olämpligt placerade för att verka i stor skala i slaget om Atlanten. Slaget stod 

om de för England så viktiga SLOC över Atlanten. Förbindelserna med den 

amerikanska kontinenten var av avgörande betydelse för Englands överlevnad. 

Tyskland hade tillgång till baser i Östersjön samt i Nordsjön. Baserna i 

Nordsjön var i huvudsak inringade av engelska stridskrafter. En tysk ubåt som 

skulle operera i Atlanten var tvungen att passera det väl utbyggda 

bevakningsområdet mellan Norge och Skottland. I detta område kunde Royal 

Navy och Coastal Command genomföra sina ubåtspatruller.34 Baserna i 

Östersjön erbjöd goda möjligheter för återhämtning, uppladdning och 

utbildning men hade långa ombaseringsvägar för att nå ut på Atlanten. Nya 

baser i Norge skulle kunna ge bättre möjligheter för tyska ubåtar och ytfartyg 

                                                            
30 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd. s.36-37 
31 Kersaudy,F.(1990). Norway 1940. London: William Collins Sons and Co Ltd.s.20 
32 Kersaudy,F.(1990). Norway 1940. London: William Collins Sons and Co Ltd.s.15 
33 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.9 
34 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.19 
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att verka i Atlanten. Det var först efter att Norge och Frankrike hade ockuperats 

som Tyskland fick mer framskjutna baser.35  

 

Tyskland var inte ensamt om att planera operationer mot Norge och den viktiga 

malmtrafiken. Från allierad sida fanns planer på att minera farvattnen utanför 

den norska kusten. Denna operation hade i syfte att tvinga ut de tyska fartygen 

på internationellt vatten där de var sårbara för allierade attacker. Planen att 

minera norska kustfarvatten döptes till Wilfred. Förutom detta planerades en 

landstigning i norra Norge för att hindra utskeppning av järnmalm till 

Tyskland.36 Landstigningsoperationen döptes till R4. Företagsplanen 

involverade 18 000 brittiska, polska och franska soldater.37 Avsikten var att 

landstiga i Narvik, Trondheim, Bergen och Stavanger.38  

 

I Norge fick regeringen många signaler om vad som var i görningen. En tydlig 

signal erhöll man den 8 april dagen innan landstigningen. Ett tyskt fartyg blev 

torpederat utanför Lillesand. Fartyget var lastat med kanoner, hästar och 

soldater. En av soldaterna som blev räddade berättade under förhör att de var 

på väg till Bergen.39 Trots denna signal och andra kom Norge att stå illa 

förberedda när invasionen kom den 9 april. Ingen allmän mobilisering var 

beordrad i Norge på morgonen den 9 april när tyska förband anföll landet från 

sjön och luften.40 I Norge var den rådande inställningen hos de styrande 

politikerna att faran för en invasion var liten. Strider mellan tyska och allierade 

enheter på internationellt vatten utanför Norge var ansett som möjligt och 

troligt. Det norska försvaret hade sedan andra världskriget utbrott upplevt ett 

allt större intresse för sin verksamhet. För första gången på länge fanns det 

medel för en upprustning. Det fanns alltså medel till förbättringar men 

                                                            
35 Von Müllenheim-Rechberg, Burkard. (1983). Slagskeppet Bismarck. Lund: Förlags AB 
Wiken.s. 54 
36 Kersaudy,F.(1990). Norway 1940. London: William Collins Sons and Co Ltd.s.25 
37 Lindsjö,R (1993). Marinhistoria.Stockholm:Chefen för Marinen.s.264 
38 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.36 
39 Björnsen,B. (1989). Norge 9 april 1940 tyska invasionen timme för timme. Kristianstad:  
Bokförlaget Atlantis AB.s.12 
40 Ruges,O. (1989). Felttogets. Oslo: Reistad Offset A/S.s .14 
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fabrikerna kunde inte leverera utrustning tillräckligt snabbt. Förutom bristerna i 

utrustningen var de norska styrkorna illa tränade och otillräckligt förberedda 

för strid.41 Utbildningen var en av de svagaste punkterna för de norska 

förbanden. En infanterist låg endast inkallad i 72 dagar vilket var betydligt 

mindre än i jämförbara länder.42 

 

 

2.2 Planeringen av operation Weserübung-nord  

 

Hitler var sedan 4 februari 1938 självutnämnd överbefälhavare för de tyska 

styrkorna. Den 14 december 1939 beordrade han Oberkommando der 

Wehrmacht OKW att börja arbetet med en studie för en invasion av Norge. 

Arbetet resulterade i en skrivelse kallad ”Studie Nord” som presenterades i 

mitten på januari.43 Planeringsarbetet tog fart i februari 1940 när stabens 

arbetsgrupp samlades i OKW under ledning av Captain Theodor Krancke.44 

Under vintern ökade pressen på planerna i OKW då Hitler oroades av en 

övertygelse att de allierade planerade operationer mot Norge. Den 1 mars 1940 

var planeringen till stora delar färdig. Hitlers direktiv var att invasionsstyrkan 

skulle hållas liten. För att lyckas skulle operationen vara: 

 
”Balanced by daring actions and surprise executions”45  

 

Planeringen blev som en följd av detta mycket vågad. Särskilt med tanke på 

den tyska marinens begränsade resurser jämfört med Royal Navy. Beslutet att 

satsa offensivt stämmer överens med de offensiva idéer som var gällande under 

mellankrigstiden i Tyskland. 1921 hade Seeckt46 gett ut för alla truppslag 

                                                            
41 Björnsen,B. (1989). Norge 9 april 1940 tyska invasionen timme för timme. Kristianstad: 
Bokförlaget Atlantis AB.s.12 
42 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.53 
43 Kersaudy,F.(1990). Norway 1940. London: William Collins Sons and Co Ltd.s.43 
44 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.43 
45 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.45 
46 Chef för den tyska krigsmakten (Reichswehr) 
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bindande föreskrifter som slog fast ”anfall leder till avgöranden”.47 För att 

kunna lyckas med detta i Norge-operationen krävdes en nästan total insats av 

den tyska flottan.48  

 

Framgången för operationen byggde på några enkla faktorer: 

 

 Tyskland hade ett bra underrättelseunderlag som gjorde det möjligt att 

förutse fiendens styrkor och fokusera på  hans svagheter. 

 Man skulle använda fiendens svagheter till sin egen fördel genom att 

angripa allierade svagheter som: 

1. Osäkra och försiktiga ledare 

2. Ineffektivt mobiliseringssystem 

3. Sårbart ledningssystem 

 Användandet av örlogsfartyg för trupptransporter för att kunna insätta 

styrkorna snabbt. Detta för att kunna uppnå överraskningsfaktorn samt 

utmanövrera Royal Navy. 

 Övermannandet av de norska styrkorna skulle ske genom överraskande 

attacker på ledningsstrukturen. Förutsättningen för detta var att tyskarna 

räknade med att deras stridsvana trupper skulle kunna utmanövrera mindre 

stridsvana norska . 

 

En faktor som tillkom är anfallet mot Belgien, Holland och Frankrike operation 

Gelb en månad senare samma år skulle omöjliggöra fortsatt insats med styrkor 

i Norge.49  

 

Möjligheten att genomföra operationen vilade på två avgörande faktorer som 

var nödvändiga att uppnå för att det skulle vara möjligt att lyckas med 

operationen. Den ena var överraskning och den andra var att man inte skulle 

                                                            
47 Strohmeier.H. (2001). Den operativa ledningens utveckling i Tyskland. Stockholm: 
Försvarshögskolan.s.26 
48 Hugemark,B. (1990). Urladdning, Stockholm: Probus förlag.s.198 
49 Operation Weserübung- nord  and the origins of joint warfare. (1993 summer). JFQ,s.101 
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möta nämnvärt motstånd från norska styrkor. Hade tyskarna inte uppnått dessa 

två faktorer är det tveksamt om man överhuvudtaget skulle ha inlett 

operationen.50 

 

 

2.3 Genomförandet av operationen 
 

Operationen inleddes den 3 april 1940 genom att de första 22 fartygen lämnade 

Hamburg och Stettin med destination Narvik. Under de följande dygnen avgick 

flera enheter i turordning beroende på deras mål och uppgifter.  Med start den 6 

april började även örlogsfartygen sätta sig i rörelse. Totalt kom operationen att 

engagera 42 örlogsfartyg. Detta var merparten av den tyska marinen. En bild av 

storleken på operationen får man av det faktum att sammanräknat med alla 

trupptransportfartyg samt den trupp som var lastad på örlogsfartyg var det den 

största överskeppningsföretaget dittills i historien51 De tyska marina enheterna 

som deltog i överskeppningen kom inte i någon avgörande mån att upptäckas 

av de brittiska ytfartygen och ubåtar under överskeppningen.  

 

Tidigt på morgonen den 9 april landsteg tyska förband i Narvik, Trondheim, 

Bergen, Egersund, Kristiansand och Oslo. Motståndet i de olika hamnarna 

varierade, men i stort kunde man genomföra företaget inledande faser som 

planerat. Självklart var det inte helt utan den i krig alltid närvarande friktionen 

som förbanden kunde nå sina anfallsmål. Det allvarligaste bakslaget kom under 

försök att nå Oslo sjövägen. Oscarsborgs fästning hejdade alla försök att 

framtränga. Under försöken kom kryssaren Blücher att sänkas med en förlust 

av 1000 man avsedda för Oslo.52 Ombord var förutom trupper också staben för 

anfallsstyrkan embarkerad.53 Landstigningen i hamnarna stöddes av flyg som 

efter Danmarks snabba kapitulation kunde genomföras från baser på Jylland. 

                                                            
50 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.47 
51 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.61 
52Bojerud,S uppsats i Hugemark,B.(1990). Urladdning. Stockholm: Probus förlag.s.135 
53 Kersaudy,F.(1990). Norway 1940. London: William Collins Sons and Co Ltd.s.49 
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Redan tidigt på morgonen kunde man säkra kontrollen över flygplatsen i Oslo 

som hade avgörande betydelse för att kunna användas till transport luftvägen 

av förband till huvudstaden. Bilden nedan visar i stort anfallsmålen för de tyska 

förbanden. 

 

 
 

 
 

Figur 2  Tyska anfallsmål den  9 april 1940. 

 
 

När operationen var helt avslutad den 12 juni 1940 och de tyska styrkorna hade 

nått målet med operationen,  uppgick de tyska förlusterna till 1317 man 

stupade och 1604 sårade, därtill kommer 2375 saknade eller omkomna till 

havs.54Detta måste ses som ett liten förlust i människoliv jämfört med de 

framtida vinster man gjorde. Den tyngsta åderlåtningen drabbade 

Kriegsmarine. Detta fick till följd att de tyska möjligheterna att genomföra nya 

offensiva marina operationer starkt kom att begränsas.55 

                                                            
54 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.281 
55 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.282 

1 Grupp Narvik 
2 Grupp Trondheim 
3 Grupp Bergen 
4 Grupp Egersund 
5 Grupp Kristiansand
6 Grupp Oslo 

Angreppsmål den 9 april
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3 Guidelines for Operational Planning GOP 

 
 
3.1 Bakgrund till och beskrivning av GOP 
 
Bakgrunden till Guidelines for operational planning ( GOP ) är: 
 

The rapidly changing political-military situation in NATOs area of intrest and 

adjacent regions creates a wide variety of risks to be considered across the full 

spectrum of military operations in peace, crisis and armed conflict.56 

 
GOP:en är framtagen för att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra en gemensam 

process för initiering, utveckling och godkännande av planer för alla tänkbara 

händelseutvecklingar.57 NATO Operational Planning genomförs genom två 

separata, men liknande processer. Advance Planning och Implementation 

Planning. Grunden för detta är alliansens strategiska koncept och mål.58   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3  GOP plats i de olika planeringsnivåerna.59 
 
                                                            
56 North Atlantic Treaty Organisation. (1999).Guidelines for operational planning (GOP) : Bi-
SC Document. S.1.1 
57 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.2-1 
58 Askstedt,R. Grahn,H. Jigström,J. Peltonen,R. Winroth,P. (1999). Joint Operational Planning 
Process. Stockholm: Försvarshögskolan.s.21. 
59 North Atlantic Treaty Organisation.(1999), Allied Joint Doctrine AJP-01(A) Change 1.s.2-1 
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Planeringsprocessen skall vara användbar även för icke NATO medlemmar 

inom ramen för ” Combined Joint Task Forces (CJTF)” och PfP. Metoden 

används idag i flera NATO-länder. Varje enskilt land har utarbetat större eller 

mindre förändringar. Man har behållit grunddragen men arbetat med 

utformningen av detaljerna. Även i Sverige arbetar man med en egen 

anpassning.60 GOP är avsedd för operativ planering och har ingen funktion i 

taktisk planering.61 

Planeringsstegen i GOP är översiktligt.62 För en mer detaljerad bild se bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4  NATO;s Operativa planeringsprocess.  
                                                                                                                                                             
 
60 Intervju med Övlt Johan Jigström Försvarshögskolan SjöOP  
61 Intervju med Rekkedal, Nils, Marius Professor Operativa institutionen: Försvarshögskolan 
 (2001-10-12) 
62 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document Anex A till GOP kapitel 4 
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Planeringsprocessen består av fem steg. Man inleder med att utröna vad staben 

har för uppgift att planera för. Planeringsarbetet kommer att beroende på 

tidstillgång att avslutas med att planeringen överses och granskas. Genom att 

ständigt återvända till tidigare steg i processen får man en levande plan som 

inte är statisk i sin utformning.  

 
Processen är en deduktiv ”resonemangsprocess”, som rör sig från generella fakta 

till specifika optioner och för vilket i huvudsak planeringslaget i staben 

ansvarar63 

 

Steg 1 är Initieringsfasen 

En militär operation kan initieras som svar på militära händelser eller 

politiska.64 Syftet med fasen är att kontrollera att uppdraget är komplett, 

kartlägga geografiskt område, strategiska mål och starta den operativa 

planeringsprocessen.65 

 

Steg 2 är Orienteringsfasen 

Syftet med fasen är att genomföra uppdragsanalys och att ta fram minst en 

handlingsmöjlighet i form av en operativ idé. Ur arbetet skall också 

framkomma riktlinjer för fortsatt arbete.66 

 

Steg 3 är framtagning av operativt koncept 

I denna fas är syftet att förfina chefens utkast till beslut i stort och utveckla 

detaljerade handlingsalternativ ur de framtagna grova handlingsmöjligheterna. 

Avsikten med fasen är att producera ett CONOPS.67 

 

                                                            
63 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering (svensk 
översättning) ; Bi-SC Document.s.4-2 
64 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering (svensk 
översättning) ; Bi-SC Document.s.4-3 
65 Försvarshögskolan. (2001), Handbok taktisk planering; Försöksutgåva 4-04.s.14 
66 Försvarshögskolan. (2001), Handbok taktisk planering; Försöksutgåva 4-04.s.16 
67 Försvarshögskolan. (2001), Handbok taktisk planering; Försöksutgåva 4-04.s.24 
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Steg 4 är utveckling av planen 

Syftet med fasen är att utveckla CONOPS till en färdig order. Ett viktigt arbete 

under steg fyra är att åstadkomma bästa möjliga koordineringen av planen 

(joint).68 

 

Steg 5 är granskning av planen 

I detta steg utgår man från den färdiga planen och i mån av tid ser man över 

planeringen så att planen hela tiden hålls aktuell och riktig. 

 

De centrala begreppen löper som en röd tråd genom alla steg. Grunden för allt 

arbete måste vara att aldrig tappa fokusen på bedömda centrala begrepp. Om 

man inte är fullt klar med vad som är operationens kärna är risken stor att man 

kommer att missa möjligheten att utnyttja sina styrkor maximalt. För att visa 

hur de centrala begreppen löper genom hela utförandet av operationen kan 

bilden nedan användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5  Grafisk bild av de centrala begreppen.69 

                                                            
68 Försvarshögskolan. (2001), Handbok taktisk planering; Försöksutgåva 4-04.s.36 
69 Försvarshögskolan. (2001), Handbok taktisk planering; Försöksutgåva 4-04.s.7 
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3.2 Centre of Gravity (Gravitationscentrum) 
 

Kraftcentrum eller som det engelska begreppet lyder Center of  Gravity70 är 

kärnan i de centrala begreppen i operational design.71 Center of  Gravity 

existerar på den strategiska, operativa och taktiska nivån och beskrivs som ”det 

nav från vilken all kraft och rörelse utgår” eller ”den punkt mot vilken all 

energi bör riktas”. Begreppet COG bör inte blandas ihop med eller direkt 

jämföras med det tyska begreppet Schwerpunkt.72 

 

 Kraftcentrum är den karaktäristiska, förmåga eller resurs från vilken en militär 

styrka, nation eller allians härleder sin handlingsfrihet, fysiska styrka eller vilja 

att slåss. Motståndarens kraftcentrum är den övergripande kapacitet som om 

den attackeras och blir förstörd, eliminerad eller neutraliserad, ovillkorligt 

kommer att leda till förlust eller önskan om att inleda förhandlingar.  

 
”The hub of all power and movement on which everything depends, or the point 

against which all energies should be directed”73 

 

Analogt med detta kommer förstörelsen av, elimineringen eller neutraliserandet 

av ens eget kraftcentrum, att lika ovillkorligt leda till det egna nederlaget. Det 

kan på operativ nivå förekomma flera COG.74 Antalet är beroende av antalet 

militära målsättningar som skall uppnås. Under operativ planering med GOP 

identifierar man vanligtvis ett COG.75  

 
                                                            
70 Definition ”that point in a thing around which its weight is evenly distributed or balanced” 
Webste`s New World Dictionary 
71 North Atlantic Treaty Organisation. (2001),Guidelines for operational planning (GOP) ; Bi-
SC Document Final.s.3-1 
72 Rekkedal, N. (2000). Begreppen Center of Gravity och Schwerpunkt. Stockholm: 
Försvarshögskolan/OpI.s.3 
73 North Atlantic Treaty Organisation. (2001),Guidelines for operational planning (GOP) ; Bi-
SC Document Final 
74 Rekkedal, N. (2000). Begreppen Center of Gravity och Schwerpunkt. Stockholm: 
Försvarshögskolan/OpI.s.12 
75 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-05-31) Planprosess og dynamikk Norska 
stabsskolan 
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Ett kraftcentrum kan till exempel vara:  

 

 Motståndarens huvudstyrka  

 Dess ledningsstruktur 

 Den allmänna opinionen 

 Nationell politisk vilja 

 Enigheten i koalitioner 

 Förnödenheter 

 Styrketillväxt 

 

Det väsentliga i den operativa designen, ligger i att ha möjligheten att utöva ett 

massivt försvarsmaktsgemensamt tryck gentemot motståndarens kraftcentra, 

som han kommer att försvara. Samtidigt som det egna kraftcentrumet skyddas 

då motståndaren säkerligen kommer att angripa det.76  

 
”Man måste ha klart för sig vad som utgör de båda staternas viktigaste 

egenskaper. Av dem bildas en tyngdpunkt, ett centrum av kraft och rörelse, på 

vilket allt beror. Det är mot denna som vår kraftsamling skall riktas”77  

 

 

3.3 Decisive Points (Avgörande punkter) 
 

Militär maktanvändning innebär strid, hot om strid i syfte att påverka 

operationens fortsatta förlopp och nå målet med operationen. De avgörande 

punkterna utgör nyckeln för att komma åt Center of  Gravity.  Begreppet 

används i planering av joint operationer som ett mellanliggande mål för att nå 

slutmålet.78 Kontroll över de avgörande punkterna förser befälhavarna med ett 

övertag gentemot motståndaren och inverkar stort på resultatet av en handling. 
                                                                                                                                                             
 
76 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.3-1 
77 Mårtenson,H.(1995). von Clausewitz om kriget kommentarer, definitioner och register. 
Stockholm: Probus förlag.s.80 
78 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.113 
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De avgörande punkterna kan vara geografiska platser som skall tas men kan 

också vara egenskaper eller förmågor hos motståndaren.79 Det avgörande är att 

alla avgörande punkter leder mot målet som är motståndarens Center of 

Gravity. Ett framgångsrikt manövertänkande har sin grund i förstörelsen/ 

påverkan av fiendens Decisive Points.80 

 
”Decisive point is defined as a point from which a hostile or friendly centere of 

gravity can be threatened. This point may exist in time, space or in the 

information environment.”81 

 

 

Avgörande punkter kan till exempel omfatta: 82  

 

 Tonnage  

 Ledningsplats, samband 

 Övervakningsresurser, flygspaning, UAV 

 Kommunikationsknutpunkt 

 Hamnar eller viktig utrustning för hamnens utnyttjande 

 Politisk ledning och dess vilja till motstånd 

 Viktig terräng 

 Avgörande förnödenheter 

 Förbindelsemateriel 

 Stridsvilja 

 

Avgörande punkter kan alltså vara av väldigt olika saker. Det gäller att söka 

punkterna i sin operativa planering för att säkert få med alla som kan leda till 

slutmålet. 

 

                                                            
79 CMTK. (2000-12-13), Utkast till svensk  marin doktrin SMD 01.s.99  
80 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.113 
81 North Atlantic Treaty Organisation.(1999), Allied Joint Doctrine AJP-01(A) Change 1.s.3.3 
82 Det är viktigt att konstatera att Dp inte inskränker sig till faktiska fysiska föremål utan 
sträcker sig över ett mycket större område 
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Once the COG is determined, decisive points are identified and targeted. 

Attacking enemy vulnerabilities will not cause the desired effect unless it 

influences the COG. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6  Förhållandet mellan DP och COG 
 

Ett riktigt handlande vid en avgörande punkt tillåter en befälhavare att ta 

initiativet, behålla handlingsfrihet för operativ manöver samt bibehålla tempot 

och initiativet. Att säkra de avgörande punkterna kan ge den operative 

befälhavaren flexibiliteten att välja mer än en operativ linje för fortsatt 

framryckning. För att fullt ut utnyttja möjligheterna vid de avgörande 

punkterna kan det vara nödvändigt att koncentrera sina styrkor i tid och rum. 

Detta så att man på ett optimalt sätt utnyttjar sina egna resurser där de kan fälla 

ett avgörande.84 

 

Normalt återfinns en stor mängd avgörande punkter inom en krigsskådeplats. I 

arbetet med operationsplanen måste man analysera alla potentiella punkter och 

                                                            
83 Center of gravity. ( 2000 March-April ). Military Review,s.23 
 
84 Handel, M. (1992). Masters of war Classical strategic thought. London:  Frank Cass.s.122 
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avgöra vilka som är möjliga att påverka med egna resurser. Punkterna utgör 

den bästa möjligheten för anfall mot motståndarens kraftcentra. En befälhavare 

utser de viktigaste avgörande punkterna som ”mellanliggande mål” samt 

avdelar lämpliga resurser till detta.85  

 

 

3.4 Direct and Indirect Approach (Direkt och indirekt metod) 
 

För att nå våra mål att påverka fiendens Center of Gravity genom Decisive 

Points kan vi välja olika metoder. Den direkta metoden innehåller en linjärt 

oavbrutet närmande mot motståndarens kraftcentra, ibland över viktiga 

avgörande punkter. Det är möjligt inom ramen för metoden att gå direkt mot 

Center of Gravity. Risken är då uppenbar att man kommer att möta starkt 

motstånd om fienden har identifierat sitt eget kraftcenter86. Metoden är direkt 

och linjär utan manövrar i tid och rum.  

 
”En direkte strategi innebœrer at aktøren velger å konsentrere sine operasjoner 

direkte mot det målet han anser for å væfiendens tyngdepunkt”87 

 

Den direkta metoden kan innebära att motståndarens styrka engageras genom 

att man slår mot det starka skyddet av hans kraftcentra och avgörande punkter. 

Detta måste ses som en svaghet med metoden. Styrkan med metoden är att man 

kan nå ett snabbt avgörande om man är överlägsen sin motståndare. 

 

Den indirekta metoden angriper motståndarens kraftcentra från oväntade 

riktningar och vid oväntade tidpunkter. Den indirekta metoden strävar efter att 

utnyttja motståndarens svagheter samtidigt som hans styrka undviks. Fienden 

skall inte undvikas utan han skall fortfarande angripas tills hans vilja viker för 

                                                            
85 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.3- 
86 Diesen,S. (2000). Militær strategi. Oslo: J.W.Cappelens Forlag as.s.65 
87 Diesen,S. (2000). Militær strategi. Oslo: J.W.Cappelens Forlag as.s.65 
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vår.88 Till exempel flanker, bakre områden, kommunikationslinjer eller 

ledningskapaciteter eller andra svagt skyddade avgörande punkter.89  

 
Indirekte metode ved å angripe vitale punkter for å ramme selve tyngdepunktet90 

 

Vid utnyttjande av den indirekta metoden är det av största vikt att vidga sina 

horisonter och söka nya och oväntade metoder för att betvinga fienden. Det är 

viktigt att man inte avgränsar sig till geografiska områden. Styrkan med 

metoden att man kan undvika att möta motståndarens kraftsamlade resurser. 

Den direkta och indirekta metoden är inriktad mot samma kraftcentra men med 

olika metoder. 

 

 

3.5 Lines of operation (Operativa linjer) 
 

Operativa linjer binder samman fysiska och tänkta avgörande punkter i tid och 

rum och leder mot Centre of Gravity.91 Operativa linjer definierar i vilken 

riktning styrkorna orienterar sig i tid och rum relativt motståndarens styrkor. 

De sammanför en styrka med sin operativa bas och sina mål. Styrkelinjer 

(Lines of Force) låter flera tillgångar till exempel eldkraft, psykologiska 

operationer (PSYOPS), vilseledning, strid på djupet och manöver, 

sammanstråla mot motståndarens kraftcentra.  

 
”Link decisive points in time and space on the path to the centre of gravity”92 

 

Det gäller att göra en plan som logiskt följer en bestämd röd tråd för att via 

olika faser och genom olika avgörande punkter nå sitt mål på effektivaste sätt. 
                                                            
88 Diesen,S. (2000). Militær strategi. Oslo: J.W.Cappelens Forlag as.s.66 
89 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.3-2 
90 Forsvarets Overkommando. (2000). Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarets 
Overkommando.s.61. 
91 Forsvarets Overkommando. (2000). Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarets 
Overkommando.s.65 
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Det avgörande är att planlägga operationen så att ordningsföljden mellan de 

avgörande punkterna blir optimal utifrån egna och motståndarens fysiska och 

praktiska möjligheter.93  

 

En styrka opererar på sina ”inre linjer” när operationerna utgår från en central 

punkt. Inre linjer är till fördel för en svagare styrka genom att den tillåts växla 

kraftsamlingsriktning snabbare än motståndaren.  

 

En styrka opererar på sina ”yttre linjer” när operationerna sammanstrålar mot 

en fiende. Framgångsrika operationer på de yttre linjerna kräver 

styrkeöverlägsenhet men medför större möjligheter att ringa in och slå en 

svagare motståndare.94    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7  Lines of Operation ”Yttre linjer” 
 

 
                                                                                                                                                             
92 North Atlantic Treaty Organisation.(1999), Allied Joint Doctrine AJP-01(A) Change 1.s.3-3 
93 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-05-31) Planprosess og dynamikk Norska 
stabsskolan 
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3.6 Culmination (Kulmination) 
 

Kulminationen är den punkt inom ramen för en operation, där en styrka inte 

längre kan fortsätta verka. Kulminationspunkten kan vara en fysisk plats men 

den kan lika väl vara en brist på politiskt eller opinionsmässigt stöd för 

pågående operation. Detta får såväl offensiv som defensiv innebörd. För att bli 

framgångsrik måste ett anfall nå sitt mål innan det når sin kulminationspunkt. 

Framgångsrikt försvar kan bestå i att locka en anfallare förbi sin 

kulminationspunkt och därefter när hans krafter är utarmade insätta 

motanfallet.95 

 
”Ethvert angrep eller enhver offensiv vil på et eller annet tidspunkt nå et 

kulminasjonspunkt. Dette er både materielt og moralsk det ideelle øyeblikk for 

motoffensiven”.96 

 

I offensiven är kulminationspunkten den punkt i tid och rum då den anfallandes 

stridsvärde inte längre överträffar motståndarens dito. Här riskerar den 

anfallande att drabbas av motanfall och kan endast fortsätta anfallet under stor 

fara. Konsten att anfalla, på alla nivåer, består i att ta målet innan 

kulminationspunkten nås.  

 

En försvarare når sin kulminationspunkt när han inte längre har möjlighet att 

påbörja en motoffensiv eller framgångsrikt försvara. Konsten att försvara 

består i att dra motståndaren till hans kulminationspunkt för att sedan slå till då 

anfallaren gjort slut på sina resurser och har dåliga möjligheter att 

framgångsrikt kunna försvara sig.97  

 

                                                                                                                                                             
94 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.3-2 
95 CMTK. (2000-12-13), Utkast till svensk  marin doktrin SMD 01.s.99  
96 Diesen,S. (2000). Militær strategi. Oslo: J.W.Cappelens Forlag as.s.148 
97 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.3-3 
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”An operation reaches its culminating point when the current operation can just 

be maintained but not developed to any greater advantage”.98 

 

I begreppet kulminationspunkt kan man också se vikten av att gripa tillfället till 

seger när den uppenbarar sig (Window of Opportunity). Det gäller att agera när 

fienden är svag och det är motståndaren när han befinner sig i närheten av eller 

vid sin kulminationspunkt.99  

 

 

3.7 Manoeuvre (Manöver) 
 

Att manövrera är att söka uppnå en fördelaktig position i förhållande till 

motståndaren, varifrån hans styrka kan hotas eller vår kraft kan anbringas. En 

manöver riktas antingen mot en avgörande punkt eller direkt mot 

motståndarens kraftcentra. En svagare styrka kan genom manöver uppnå ett 

lokalt övertag. Begreppet inkluderar användandet av underrättelser i syfte att 

vilseleda fienden att felaktigt utnyttja sina styrkor.100   

 
”Manøverkrigføringens grunntanke kommer altså først til sin rett når manøveren 

faktisk bringer maktmidlene i posisjon for virkning”.101 

 

Manöver liknar till vissa delar indirekt och direkt approach. Skillnaden är att 

man kan utnyttja manöver i båda fallen. Manöver är en beskrivning på hur 

stridskrafterna används. Det ger också en bild av vad man vill uppnå med sin 

vapeninsats. Manöver är en term som ofta används på taktisk nivå och där är 

den lättare att placera i sitt sammanhang. För att skilja dessa åt kan det vara 

lämpligt att försöka se manöver som ett helhetsbegrepp där man på bästa vis 

utnyttjar sina styrkor mot fiendens svaga punkter oavsett om man anfaller 

direkt eller indirekt mot motståndarens kraftcentra. 
                                                            
98 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence. 
99 Handel, M. (1992). Masters of war Classical strategic thought. London:  Frank Cass.s.101 
100 Handel, M. (1992). Masters of war Classical strategic thought. London:  Frank Cass.s.76 
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Figur 8  Manöver- Indirekt direkt metod 

 
 
Manöver har av en del teoretiker beskrivits som ett alternativ till attrition 

warfare102. Manöver inriktar sig på att försvåra/hindra fienden genom att slå 

mot hans viktigaste system med inriktning på svaga punkter och därigenom 

bryta motståndarens vilja att fortsätta sitt motstånd.103 En liknelse som är 

talande är vad Sun Tzu skrev, långt innan begreppet manöver var en använd 

operativ term. 

  
”En segerrik armé är såsom vatten. Den söker den enklaste vägen mot sitt mål. 

Dess kraft är oemotståndlig”.104 

 

 

 

                                                                                                                                                             
101 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-05-31) Planprosess og dynamikk Norska 
stabsskolan 
102 Krigföring som inriktar sig på att angripa fienden genom att med våld slå mot hans 
utrustning och materiel. 
103 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.41 
104 Sun Tzu ”krigskonsten” – fortfarande modern? Av Lars Ulving i  Rimstrand,T (1997). 
Strategisk läsebok Militärt tänkande och dess tillämplighet på modern krigföring. Stockholm: 
Försvarshögskolan.s.15 
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3.8 Tempo (Tempo) 

 

Tempo är den proportion/förhållande av aktivitet relativt motståndaren, inom 

taktiska stridsförlopp och slag samt mellan större operationer. Det inkorporerar 

en allierad försvarsgemensam styrkas kapacitet att ändra från en operativ 

hållning (offensiv/defensiv) till en annan.105  

 
”The rate or rhythm of military activity relative to the enemy, within tactical 

engagements and battles and between major operations”.106 

 

Tempo är viktig faktor för att nå framgång i operationen. Det är genom ett 

högre temp en motståndaren som vi tar initiativet och dikterar villkoren för 

stridens förande.107 

 

Man kan se vad som kan skapa ett högt tempo i en operation. En möjlighet är 

att använda ett långt drivet utnyttjande av uppdragsstyrning. Lokala 

befälhavare ges möjlighet att driva operationen inom givna uppgifter och med 

tillförda resurser. Stor frihet i genomförandet eftersträvas. På så sätt kan tempot 

ökas genom korta beslutsvägar.108 

 

Man kan också försöka att öka tempot i sin egen beslutsprocess. Om man kan 

arbeta i beslutsloopen snabbare än sin motståndare kan man öka sitt eget tempo 

och på så vis ta initiativet från motståndaren. 

 

För att öka sitt tempo på detta sätt krävs att man behärskar hela kedjan i besluts 

loopen. Lawson har en besluts loop som inkluderar sense, process, compare, 

                                                            
105 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.3-4 
106 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.236 
107 Hayden,H. (1995). Warfighting maneuver warfare in the U.S. Marine Corps. London: 
Greenhill Books.s.126 
108 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.126 
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decide och act.109 Vi kan finna liknande tankar i Boyd Cycle eller den så 

kallade OODA loppen, observation-orientation-decision-action.110 

 

En förenklad modell är den norska som bygger på samma tanke.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9  Beslutsloppen 
 

 

 

3.9  Operational pause (Operativa pauser) 

 

Operational pause är ett temporärt avbrott i operationen efter det att viktiga 

taktiska eller operativa mål uppnåtts, men före det att den egna 

kulminationspunkten nåtts, och som genomförs i syfte att återvinna stridsvärde 

före ett avgörande slag. Motståndarens handlingar kan också göra en operativ 

paus nödvändig.112  

  

 

                                                            
109 Coakley,T. (1992). Command and control for war and peace. Washington,D.C: National 
defense university press.s.32 
110 Hayden,H. (1995). Warfighting maneuver warfare in the U.S. Marine Corps. London: 
Greenhill Books.s.19 
111 Forsvarets Overkommando. (2000). Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarets 
Overkommando.s.64 
112 North Atlantic Treaty Organisation. (1999),Riktlinjer för operativ planering 
(svensköversättning) ; Bi-SC Document.s.3-4 
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”A periodic pause in operations while initiative is retained in other ways. 

Operational pauses may be required because a force has temporarily reached the 

end of its sustainability because forces are exhausted; because of terrain or 

weather; because the character of the campaign has changed or for a combination 

of these factors”113 

 

Operativa pausar kan vara en del i fasindelningen i en operation.114 En paus 

kan vara nödvändig för att återhämta115 sin slagkraft. Logistik är en faktor som 

kan avgöra när en operativ paus är nödvändig. En operativ plan som inte 

inkluderar en fungerande logistik är inte en plan som leder till framgång.116 En 

modern operation är beroende av förnödenheter för att inte nå sin 

kulminationspunkt. Ett naturligt tillfälle till detta är mellan operationens olika 

faser.  

 

Det är inte säkert att operativa pauser alltid kommer att kunna planeras in då 

fiendens påverkan är stor. I en operativ plan måste det finnas möjligheter att 

gripa ett uppkommet tillfälle (Window of Opportunity) för att nå framgång.  

 

                                                            
113 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.225 
114 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.115 
115 Friman,H René,J. (2000). Den operativa krigskonstens grunder. Stockholm: Elanders 
Gotab.s.70 
116 Hayden,H. (1995). Warfighting maneuver warfare in the U.S. Marine Corps. London: 
Greenhill Books.s.128 
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4 Analys 

 

4.1 Centre of Gravity (Gravitationscentrum) 

 

I operationen mot Norge finns det flera tänkbara kraftcentra. För tyskarna var 

det helt avgörande att rätt bedöma vad som var det norska operationens Centre 

of Gravity.  De styrkor som kunde användas i anfallet var begränsade, och 

möjligheten att tillföra förstärkningar vid ett misslyckande var mycket liten. 

Tyskarna var särskilt svaga till havs där förband från Royal Navy var mycket 

överlägsen de förband som tyska marinen kunde ställa till förfogande för 

operationen.117På landsidan var styrkeförhållandena mer jämbördiga. 

Styrkeförhållandet var vid inledning av striderna på marken nära 1 till 1.118 

Många norska förband var koncentrerade i norr vilket ledde till att de lokala 

styrkeförhållandena kunde variera avsevärt.119 

 

För angriparen fanns det flera tänkbara kraftcentra i operation Weserübung-

nord. Det är alltid ett viktigt övervägande att identifiera kraftcentrat. Ett möjligt 

kraftcentra skulle kunna vara den norska motståndsviljan/stridsviljan. Det 

pågick verksamhet för att påverka opinionen i landet, så att ett anfall från 

Tyskland skulle uppfattas som hjälp för att försvara landet mot allierade hot 

och som ett stöd för Norges neutralitet. Här var Quisling en av de aktörer som 

användes från tysk sida.120 Om man tidigt kan bryta viljan att försvara landet 

med vapen kommer det inte att förekomma något beslutsamt motstånd under 

de initialt avgörande timmarna tills fiendens avsikter är klart identifierade. Till 

viss del fungerade detta då flera incidenter under de första timmarna av anfallet 

indikerade att fienden inte var tillräckligt tydligt och klart utpekad.121 Risken 

                                                            
117 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.47 
118 Redovisning av styrkeförhållandena i Norge den 9 april vid Narviks krigsmuseum av Övlt 
Stellan Bojerud Försvarshögskolans krigshistoriska avdelning. (2001-08-19) 
119 Finska vinterkriget hade föranlett norska försvaret att kraftsamla i norr. 
120 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s23 
121 Andenäs,J Riste,O Skodvin,M. (1966). Norway and the second world war. Oslo: Johan 
Grundt Tanum Forlag.s.49 
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med detta kraftcenter är att det kan vara mycket svårt att angripa om de norska 

styrkorna tidigt kan vänta sig förstärkning av allierade förband. Enbart utsikten 

att kunna få kraftiga förstärkningar stärker moralen och ökar stridsviljan vid de 

stridande förbanden. Det faktiska resultatet i Norge blev att de allierade mycket 

kort tid efter invasionen utlovade militär hjälp.122  

 

Om man fortsätter att resonera kring möjliga kraftcentra kommer man snart 

fram till att ett annat troligt kraftcenter var möjligheten att få förstärkningar till 

norska förband via SLOC123 och flyg. I det här fallet visste/anade tyskarna att 

det fanns planer/förberedelser för ett allierat försök att besätta Nordnorge.124  

Redan de mineringar som lagts ut av allierade förband gav indikationer om att 

ett sådant handlande från de allierades sida var troligt. Om man utgår från att 

tyskarna visste eller anade att förstärkningar var möjliga, måste detta 

kraftcentra vara det mest troliga. I den faktiska operationen kan man tydligt se 

valet av anfallsmål. Man anföll hamnar och flygplatser. Tyskarna tog också 

stora risker genom att sträcka ut sina resurser för att även inkludera de 

nordligaste hamnarna i anfallet. Detta visar på den stora vikt som lades vid 

dessa infallsportar.125 

 

Från norsk sida finns det också olika tänkbara kraftcentra. På invasionsdagen 

var inte det norska försvaret i sin helhet mobiliserat.126 Det rådde ett 

styrkeförhållande på cirka 1 till 1  i markförband vilket borde varit till norsk 

fördel. Visserligen var de norska förbanden mindre lämpligt grupperade för att 

möta en angripare från väster. Ett viktigt kraftcentra borde varit den egna 

mobiliseringen och den egna styrketillväxten. Ett kraftcentra som avser 

möjligheten att hindra motståndaren att snabbare bygga upp sina styrkor än vad 

den egna mobilisering kan åstadkomma i styrketillväxt för egna styrkor. Ett 

                                                            
122 Ruges,O. (1989). Felttogets. Oslo: Reistad Offset A/S.s .15 
123 Sjövägen var det enda transportsätt som var möjligt att använda för större förband och 
tyngre materiel 
124 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.44 
125 Kersaudy,F.(1990). Norway 1940. London: William Collins Sons and Co Ltd.s.47 
126 Ruges,O. (1989). Felttogets. Oslo: Reistad Offset A/S.s .14 
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annat tänkbart kraftcentra vore att hålla möjligheten till styrketillväxt från 

andra makter öppen. Det mest troliga i detta fall är en kombination av båda. 

Möjlighet till styrketillväxt för egna och allierade förband.  

 

Om man 1940 resonerat i termer om Centre of Gravity hade diskussionerna 

troligen rört sig kring Tysklands möjlighet att snabbt hindra norsk och allierad 

styrketillväxt och möjlighet till förstärkningar. På norsk sida bör resonemangen 

berört möjligheten att skydda egen mobilisering och styrketillväxt. I operation 

Weserübung-nord är det möjligt att identifiera möjliga Centre of Gravity. Även 

om termen inte direkt återfinns i dåtidens tyska termologi är det uppenbart att 

den tyska planeringen tog sikte på att nå sitt Centre of Gravity genom att hålla 

ett högt tempo och utnyttja överraskningen maximalt. 

 

Om Norgeoperationen hade genomförts med dagens militära teknologi är det 

troligt att ett av de viktigaste framgångskriterierna för tyskarna hade gått 

förlorad. Överraskningen som stora delar av företaget byggde på är mycket 

svårt att uppnå med dagens sensorer. Utvecklingen på flygsidan gör att det 

även är troligt att de allierade hade kunnat reagerat snabbare och därigenom 

tidigare kunnat verka mot de tyska förbanden i deras svagaste fas under 

landstigningen. En sak som inte har förändrats nämnvärt är den övergripande 

politiska processen. Det är och var svårt att få snabba och entydiga politiska 

beslut. Här finns fortfarande stora likheter med dåtidens processer. Den 

tekniska utvecklingen gör inte begreppet Centre of Gravity mindre viktigt men 

den tekniska utvecklingen gör att vi inte direkt kan överföra termen till dagens 

operationer. 

 

Om man är medveten om den teknik som stod till buds under aktuell tid bör 

man trots detta kunna lära av historien. Man kan aldrig direkt jämföra och säga 

att det kraftcenter som man då identifierade skulle bli exakt det samma idag. 

Men för att förstå principerna kan historien användas om man sätter sig in i 

dåtidens vapen och sensorers prestanda. Om man skall förstå militärteori finns 
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det saker att lära från historien. Man kan förstå principer för hur att resonera 

kring Centre of Gravity och överföra det på dagens verklighet utan att sätta 

likhetstecken mellan historien och nutiden. 

 

 

4.2 Decisive Points (Avgörande punkter) 

 

I det tidigare kapitlet har vi identifierat två möjliga Centre of Gravity. Ett 

norskt och ett tyskt. Som vi har konstaterat skall vi via avgörande punkter 

försöka nå våra tidigare antagna Centre of Gravity. Det finns ofta många och 

vitt skilda Decisive Points i en operationsplan. Olika Decisive Points kan vara 

aktuella i olika faser men det väsentliga är att man via dessa når Centre of 

Gravity och därigenom når operationens End state.  

 

För tyskarna var det av avgörande betydelse att hindra de allierade att på ett 

effektivt sätt bygga upp och förstärka sina styrkor. Det var också viktigt att 

hindra att den norska mobiliseringen kunde genomföras på ett effektivt sätt. 

Två uppenbara Decisive Points är flygplatser och hamnar som var av 

avgörande betydelse för möjligheterna att på ett effektivt sätt tillföra förband. I 

operationen kan man lätt identifiera att tyskarna hade insett detta och byggde 

sin operationsplan efter det. Anfallet riktade sig mot alla hamnar med 

avgörande kapacitet.127 De viktigaste var huvudstaden Oslo med bra hamn och 

den politiska och militära ledningen. Bergen, en lämplig och bra hamn, som låg 

bra till för ett eventuellt allierat motanfall. Trondheim som var en stor 

järnvägsknytpunkt och nyckeln till de centrala delarna av Norge. Narvik var 

den största nordnorska hamnen och länken via järnväg till de svenska 

malmfälten. 

 

                                                            
127 Andenäs,J Riste,O Skodvin,M. (1966). Norway and the second world war. Oslo: Johan 
Grundt Tanum Forlag.s.41 
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Ett annat sätt att nå samma mål vore att tillskansa sig ett herravälde till sjöss 

och i luften men det var inte realistiskt att uppnå detta under då rådande 

styrkeförhållande med en stor styrkeöverlägsenhet till sjöss för de allierade 

med Royal Navy i spetsen.128 

 

Den norska motståndsviljan/beredskapen skulle kunna vara en Dp. 

Motståndsviljan angreps till exempel redan i ett tidigt skede med 

skrämselpropaganda över hur effekten av ett modernt blitzkrieg slår mot 

befolkningen.129 I operationen kan man också se att planen att vilseleda och 

försvåra besluten på denna punkt till viss del fungerade. Den norska regeringen 

gav aldrig någon order om allmän mobilisering trots många indikationer på att 

något var i görningen. Regeringen avbröt sent natten till den 9 april sitt möte 

och sände hem de militära cheferna utan klara instruktioner.130 Härigenom 

uppnådde tyskarna en avgörande fördel som var en av grunderna för att nå 

Centre of Gravity. Tyskarna försökte även efter invasionen börjat ge sken av 

att man kom till Norge för att hjälpa och stödja, detta kom ytterligare att 

förvirra de norska styrkorna. 

 

Norska mobiliseringen var i ett känsligt läge vid angreppet. Om tyskarna kunde 

slå mot den norska mobiliseringen skulle den initiala effekten på försvaret bli 

stor. Här var norrmännen känsliga för angrepp.   

 

Överraskning är inte en avgörande punkt som man kan slå mot med militära 

förband. Överraskningen är trots detta en avgörande punkt i den norska 

operationen. Hade man inte lyckats uppnå överraskning skulle operation varit 

omöjlig att genomföra. Jag anser att man kan räkna in överraskning som en 

                                                            
128 Möjligen kunde tyskarna nå ett övertag i luften om man snabbt kunde erövra Danmark och 
de norska flygfälten då de allierade var tvungna att lita på hangarfartygsbaserat flyg tills de 
kunnat etablera ett eget brohuvud i Norge. 
129 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.51 
 
130 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.68 
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avgörande punkt i operationens första fas. Att uppnå överraskning är en  

Decisive Point 

 

Decisive Points kan man söka på många olika nivåer. Politisk ledning är en. 

Norges högsta ledning med kungen och regering i spetsen var av betydelse för 

om det norska motståndet skulle fortsätta. Om man skulle kunna ringa in dessa 

och använda de i egna syften kunde det ge ett besluts- och ledningskaos som 

hade gynnat tyskarnas sak. 

 

Efter invasionen var det av största betydelse för norrmännen att öppna en hamn 

för att kunna ta emot allierade förstärkningar. Utan det skulle man vara helt 

isolerade. Hamnarna eller hamnen var alltså av central betydelse för båda sidor. 

Tyskland var också beroende av att tillföra resurser i form av förstärkningar 

och logestik. Norrmännens möjligheter att påverka tyskarnas SLOC var inte 

stora efter att man initialt förlorat det mesta av sin marin- och flygresurs.  

 

Det finns möjlighet att identifiera många Dp i operation Weserübung-nord. 

Man kan utan svårighet se att det fanns avgörande punkter på flera nivåer både 

för tyska och norska förband i operationen. 

 

Det har i modern tid förts många diskussioner om LOC. De är av avgörande 

betydelse för att inte allt för snabbt nå kulminationspunkten i operationen. Alla 

kommunikationslinjer är av betydelse för att kunna nå framgång. Utan 

underhåll stannar den moderna armén och det är ett faktum som kan återfinnas 

även i den historiska operationen. Diskussioner kring detta är ett problem som 

lätt kan identifieras i en historisk operation.  

 

Förutom LOC finns det ytterligare avgörande punkter som måste tas hänsyn 

till. Politisk ledning är lika avgörande i dag som 1940. Utan en fungerande 

ledning kommer inte styrkorna att kunna utnyttjas maximalt och risken är att 

fienden kommer att utnyttja detta till sin fördel.  
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 Några möjliga tyska avgörande punkter blir sammanfattningsvis: 

 

 Hamnar 

 Flygplatser 

 Norsk motståndsvilja 

 Ledning 

 Mobilisering 

 Överraskning 

 

 

4.3 Direct and Indirect Approach (Direkt och indirekt metod) 

 

Inledningen av Weserübung-nord  var direkt men kom att avgöras på ett 

indirekt sätt. Till att börja med anföll tyskarna hamnarna131, flygplatserna och 

försök gjordes även att slå mot den civila ledningen. Här var metoden direkt då 

man genom anfall riktade sig mot avgörande punkter som var nära anslutna till 

och ledde mot vårt antagna Centre of Gravity.  

 

Avslutningen av kriget i Norge fick sitt avgörande genom en indirekt metod. 

Avsiktligt eller oavsiktligt kom tysklands anfall mot Frankrike benämnd 

operation Gelb kom att medföra att de allierade slutligen ger upp motståndet i 

Norge. När operation Gelb rullade igång var tyskarna hårt trängda i norra 

Norge. Här fanns en möjlighet för de allierade styrkorna att få en militär 

framgång som på sikt kunde innebära ett stort problem för tyskarna. Med 

tillgång till en hamn kunde de allierade tillfört nödvändiga förband för att 

anfalla söder ut genom Norge. När anfallet mot Frankrike och dess 

konsekvenser stod klart för de allierade var man tvungen att ge upp och den 8 

                                                            
131 Andenäs,J Riste,O Skodvin,M. (1966). Norway and the second world war. Oslo: Johan 
Grundt Tanum Forlag.s.41 
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juni evakuerade man till sist Narvik.132 Detta är ett exempel på en indirekt 

metod där man genom operationer på helt andra krigsskådeplatser kan skapa ett 

avgörande på andra arenor.  

 

Val av vapensystem har inget direkt samband med om man använder en direkt 

eller indirekt metod. Vid val av metod får man se till fiendens styrka. Det kan 

även vara möjligt att nå resultat utan att använda vapen i sin krigföring. 

Huvudsaken är att vi når våra mål och fienden hindras att nå sina. 

 

Från norsk sida var man tidigt i efterhand när man blev överraskad av det tyska 

anfallet. De försök som gjordes för att slå mot de tyska avgörande punkterna 

var direkta. De möjligheter som uppenbarade sig var att slå mot de tyska LOC. 

Det bästa exemplet är den effekt man uppnådde genom att sänka Blücher i 

Oslofjorden.133Metoden var direkt men eftersom tyskarna var sårbara i det 

tidiga skedet av operationen var metoden effektiv. 

 

Man kan ana ett samband mellan styrkan hos motståndaren och möjligheten att 

lyckas med en indirekt och en direkt metod. Om motståndaren är svag och 

därigenom hans försvar av kraftcentrat är dåligt ökar möjligheterna att lyckas 

med en direkt metod. Om han är stark tvingas man till den indirekta metoden. 

 

 

4.4 Lines of operation (Operativa linjer) 

 

I Norgeoperationen måste man försöka söka de operativa linjerna som en 

operativ idé som sammanbinder tyskarnas avgörande punkter med varandra 

och sammanstrålar i Centre of Gravity. 

 

                                                            
132 Operation Weserübung- nord  and the origins of joint warfare. (1993 summer). JFQ,s.108 
133 Andenäs,J Riste,O Skodvin,M. (1966). Norway and the second world war. Oslo: Johan 
Grundt Tanum Forlag.s.45 
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Några tyska DP var:  

 Hamnar 

 Flygplatser 

 Norsk motståndsvilja 

 Ledning 

 Mobilisering 

 Överraskning 

 

För att göra bilden tydligare kan man fasindela operationen. Faser i en 

operation är en sekvensindelning av stridshandlingarna kring avgörande 

punkter för att på ett logiskt sätt följa operationens röda tråd. I operation 

Weseübung-nord har vi antagit att de operativa linjerna går genom tre faser. 

Alltså var det en sequential campaign134 där varje fas måste genomföras för att 

nå målet och kunna gå vidare med nästa fas.  

 

Ett fasindelning skulle kunna se ut som följer: 

 

Fas Indelning Avgörande punkter  
1 Dold överskeppning Överraskning och norsk motståndsvilja 
2 Landstigning, kontroll 

över infallspunkter 
Hamnar och flygfält  

3 Neutralisering av norska 
försvaret, hindra allierade 
förstärkningar 

Mobilisering och ledning 

 

 

 

 

 

Genom dessa avgörande punkter når man vårt antagna tyska Centre of Gravity 

som var att hindra norsk och allierad styrketillväxt. Det gäller alltså att planera 

                                                            
134 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence. s. 114 
 

Lines of  Operation

COG 
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in angreppen eller försvaret av avgörande punkter i en för operationen lämplig 

ordning så att de följer uppgjord plan till slutmålet.135Vi kan identifiera 

begreppet operativa linjer på tysk sida men det är svårt att göra på motsvarande 

sätt på norsk sida. Om man som de norska styrkorna reagerar på fiendens 

angrepp snarare än agerar med eget initiativ kan den operativa linjen vara svår 

att finna. Det kan säkert bero på att det på norsk sida inte fanns någon uppgjord 

plan på motsvarande sätt som på den tyska sidan. 

 

När man söker operativa linjer i en historisk operation ser man snart att det inte 

har så stor betydelse vilken typ av stridskrafter som man använder. De 

operativa linjerna binder samman de avgörande punkter som bildar 

operationens röda tråd. Hur man bekämpar och hur man försvarar har inte 

någon påverkan på begreppet operativa linjer. Det går alltså att söka historiska 

exempel på operativa linjer utan att blanda in den tekniska nivån på 

stridskrafterna. 

 
 
 

4.5 Culmination (Kulmination) 

 

I Norge 1940 var båda sidor nära sina kulminationspunkter efter en tids strider. 

Tyskarna var mot slutet av striderna i Nordnorge nära att bli slagna. General 

Dietl och hans sammansatta förband var farligt nära att stå utan mat och 

ammunition. Trupperna var också hårt ansatta av kyla och väta. Detta var 

särskilt märkbart för förbanden som kom från marinen som var undermåligt 

tränade för strid på land.136De allierade hade lyckats upprätta ett fungerande 

brohuvud i Narvik. Genom att på så sätt snabbare än tyskarna bygga upp sin 

styrka, kunde man över tiden vinna ett övertag. Tyskarnas förnödenhetslinjer 

var långa och det som nådde fram var inte på långa vägar tillräckligt. Det gick 
                                                            
135 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-05-31) Planprosess og dynamikk Norska 
stabsskolan 
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över huvud taget inte att få fram artilleri och pansar som var av avgörande 

betydelse för striderna.137 Tyskarna hade här sträckt ut sina linjer till ett 

maximum och nått sin kulminationspunkt. 

 

Längre söderut i trakten kring Bodö var situationen den omvända. Tyska 

förband pressade på mot allierade och norska förband. I den delen av Norge 

hade tyskarna luftherraväldet. De allierade förstärkningar som sändes till 

området slogs i illa förberedda försvarsställningar med få möjligheter att föra 

fram förstärkningar och förnödenheter.138 Utan dessa möjligheter hade de 

sammansatta förbanden från Norge och de allierade utan tvivel nått sin 

kulminationspunkt. 

 

Kulminationspunkt är ett begrepp som går att visa på i historiska operationer. 

Det är ganska uppenbart att man kan se när den har uppnåtts. Det är lätt att 

säga när man har facit i handen. Det hade varit mer betydelsefullt att kunna 

avgöra i mer tveksamma fall. Vi kan dra slutsatser från historiska operationer 

som gör det möjligt att bättre underbygga våra beslut i framtiden. 

 

Utvecklingen på vapen och sensorsidan har inte någon påverkan på begreppet 

kulminationspunkt. Visst förändras över tiden våra medel och möjligheter för 

striden, men vissa grundläggande sanningar är och förblir desamma. Vi är 

beroende av underhåll och stöd till förbanden. Det politiska stödet för 

operationen kommer också alltid att vara avgörande. En operation kommer 

utan tvivel alltid att riskera att nå sin kulminationspunkt. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
136 Operation Weserübung- nord  and the origins of joint warfare. (1993 summer). JFQ,s.108 
137 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.301 
138 Harvey,M. (1990). Scandinavian misadventure. Speldhurst: Spellmount Ltd.s.301 
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4.6 Manoeuvre (Manöver) 

 

I Norge är det på operativ nivå svårt att påvisa att manöver inte var en del av 

den operativa planläggningen. Som en metod i den taktiska verksamheten kan 

man påvisa att manöver är ett användbart begrepp. Visst finns det ett 

manövertänkande om man ser till resultatet av striderna. Tyskarna försökte inte 

maximera de norska förlusterna i materiel och liv. Förlusterna för båda sidor 

blev inte stora i jämförelse med hur kriget i övrigt skulle utveckla sig senare.139 

Om detta var orsakat av manövertänkande eller inte är svårt att avgöra. Det är 

svårt att se vad det finns för anledning att inte använda manövertänkandet. Att 

slå mot svaga punkter i en operation är kostnadseffektivt. Den enda ursäkten att 

inte använda manöver är om motståndaren inte har några svaga punkter. Det är 

ett förhållande som inte är särskilt vanligt. Alltså bör alla operationer som är 

genomarbetade innehålla inslag av manövertänkande.  

 

En ingrediens i begreppet manöver är inslaget av överraskning. I den nya 

utgåvan av GOP säger man: 

 
”Unpredictable manoeuvres are a fundamental key to success”.140 

 

Överraskning är en av grundstenarna till framgång i alla nivåer från taktik till 

strategi.  

 
”Choose the line (or course) of least expectation”Sir Basil Linddell-hart141 

 

                                                            
139 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media. 
140 North Atlantic Treaty Organisation. (2001),Guidelines for operational planning (GOP) ; Bi-
SC Document Final.s.3-4 
141 Rimstrand,T (1997). Stratekisk läsebok Militärt tänkande och dess tillämplighet på modern 
krigföring. Stockholm: Försvarshögskolan.s.224 
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Om det är så kan man spåra manöver i det tyska anfallet på Norge då en av de 

två viktigaste målen var att uppnå överraskning. Utan det hade inte företaget 

kunnat genomföras med framgång. 

 

Från den norska sidan var behovet av att använda manöver ett måste för att på 

ett effektivt sätt kunna påverka en fiende som var väl övad och hade stridsvana. 

Manövertänkande på taktisk nivå går säkert att hitta om man studerar enskilda 

drabbningar. Manöver på operativ nivå är svårare att finna. Möjligen kan man 

resonera kring händelserna i Nordnorge. Man försökte kraftsamla i norr där de 

tyska förbandens förbindelselinjer var maximalt utdragna. Det fungerade till 

viss del då man från tysk sida var hårt pressad i striderna kring Narvik.142Det är 

möjligt att identifiera manöver som ett operativt grundbegrepp men det är inte 

helt lätt då manöver är nära förknippat med taktik.  

 

Vi har konstaterat att manöver är nödvändigt att använda om man skall 

hushålla med sina resurser. Det finns ingen anledning att tveka om att 

teknikutvecklingen påverkar operationer. Men grunder som manöver är alltid 

aktuella oberoende av teknisk utveckling. 

 

 

4.7 Tempo (Tempo) 

 

Mobilisering var en avgörande punkt i det norska fälttåget. Om norska förband 

fick möjlighet att mobilisera och organisera sig vore det svårt för tyskarna att 

lyckas med sin operation. Tempo var helt avgörande. Det gällde att snabbt 

gripa initiativet och behålla det. Tiden var mot Tyskland. Om man inte kunde 

hålla ett högt tempo i operationen skulle man inte kunna stoppa en förstärkning 

med allierade förband.  

 

                                                            
142 Från föreläsningar och studiebesök på plats i Narvik. 
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Allierade i området kring Narvik visade vad som kan bli resultatet av lågt 

tempo i operationer.143 Trots överlägsna styrkor och fungerande 

försörjningslinjer kom de allierade befälhavarna att demonstrera ovilja att gripa 

möjligheten att öka sitt tempo.144 Om detta berodde på dålig strategisk ledning 

eller en långsam beslutscykel kan diskuteras. Resultatet blev att det övertag 

man hade etablerat i området inte kunde utnyttjas och därigenom missade man 

möjligheten som fanns till en avgörande seger.  

 

Ett av kriterierna i begreppet tempo är möjligheten att rätt utnyttja stridens 

olika faser. Det gäller att kunna växla rätt mellan anfall och försvar. Efter 

tysklands snabba framgångar de första dagarna av operationen gällde det att 

kunna gå över till försvar för att hindra en allierad styrketillväxt. Tyska förband 

var på många platser svaga och känsliga för kraftiga motanfall. Efter inledande 

attacker gällde det att rätt välja tempo så att vunna framgångar kunde försvaras. 

Tempo som begrepp går att se i operationen.  

 

Teknikutvecklingen av förbanden medför att tempot på operationer har 

förändrats. Dagens teknik medför att tempot kan ökas. Men avvägningen 

mellan olika operationer och de ingående striderna har inte förändrats. Man 

måste fortfarande växla tempo för att inte nå sin kulminationspunkt i striden.  

 

  

4.8 Operational pause (Operativa pauser) 

 

Operativa pauser i Norge är svåra att identifiera då operationen var relativt 

kort. Med den fasindelning som vi har gjort är det svårt att se några operativa 

pauser mellan faserna.  

 

 
                                                            
143 Försvarsmuseet i Narvik 
144 Operation Weserübung- nord  and the origins of joint warfare. (1993 summer). JFQ,s.108 
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Fas Indelning 
1 Dold överskeppning 
2 Landstigning, kontroll 

över infallspunkter 
3 Neutralisering av norska 

försvaret, hindra allierade 
förstärkningar 

 

Visserligen är läget olika vid olika platser i Norge. I söder får tyskarna en 

möjlighet att bygga upp sina styrkor då striderna snabbt förflyttas norrut i 

landet.  

 

Det var de tyska planerarnas avsikt att snabbt och med högt tempo ta Norge. 

Den operativa pausen som går att identifiera är övergången mellan offensiva 

och defensiva operationer. När man hade skaffat sig ett grepp om de viktiga 

infallsportarna övergår man till att försvara sina positioner.  

 

Operativa pausar är nödvändigt om operationen är lång. Logestiken måste 

kunna följa förbandens tempo. Förband måste reorganisera och återhämta sin 

anfallskraft. Den tekniska utvecklingen har inte förändrat detta faktum. Det 

som har förändrats är möjligheterna att lösa de behov som förbanden har. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

 

5.1 Kan man återfinna de centrala begreppen i operationen?  

 

I operation Weserübung-nord  är det möjligt att identifiera flera troliga/möjliga 

Centre of Gravity. För tysk del är det troligaste kraftcentrumet att förhindra 

fienden att bygga upp sina styrkor och möjligheten att tillföra förstärkningar 

från allierade förband. För det norska försvaret kan ett troligt kraftcentra vara 

att hindra fiendens styrketillväxt. Det innebär att det är möjligt att identifiera 

kraftcentra i denna historiska operation. 

 

Avgörande punkter kan identifieras i operation Weserübung-nord. De finns 

precis som idag över hela spektrat från fysiska platser, ledning och stridsvärde. 

Efter att vi identifierat de troliga Centre of Gravity kan vi konstatera att det är 

möjligt att söka efter Decisive Points som leder mot dessa. I den norska 

operationen kan man finna en röd tråd mellan Centre of Gravity och Decisive 

Points. Under de första dygnen av anfallet står de hårdaste striderna kring de 

avgörande punkterna vilket underlättar identifieringen . 

 

Direkt och indirekt metod är något som är identifierbart i operationen. Direkt 

metod genom Decisive Points mot Centre of Gravity är en metod som 

utnyttjas. Den direkta metoden fungerar bra så länge som motståndet är svagt. 

När motståndet ökar kan den indirekta metoden ge fördelar då man kan utnyttja 

sina styrkor där de kan fälla ett avgörande utan att möta fiendens styrkor. I den 

här operationen fungerar begreppen och vi kan konstatera att de gav eftersökt 

effekt. 

 

Det går att identifiera operativa linjer i en historisk operation. De operativa 

linjerna binder samman avgörande punkter och är därigenom fiktiva. Om man 

kan utröna vilka de avgörande punkterna var och hur operationen kunde varit 

fasindelad är sedan begreppet operativa linjer lätt att applicera. Det är betydligt 
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enklare att identifiera operativa linjer i ett angriparplan där man ofta har 

initiativet. I en reagerandefas försvinner mycket med tanken med operativa 

linjer som avses löpa genom hela operation. 

 

Kulminationspunkten är av avgörande betydelse. Vi kan identifiera den i den 

historiska operationen. Underhåll och politiskt stöd är lika viktigt idag som då. 

Vi kommer säkert att få lika stora svårigheter att finna vår och fiendens 

kulminationspunkt i framtiden som man har haft i historien. Vi kan genom 

studier av historiska operationer se och lära. Vi kommer säkert inte att råka ut 

för exakt samma situationer men grunderna förblir de samma över tiden. 

 

Det är möjligt att identifiera manöver som ett operativt grundbegrepp men det 

är inte helt lätt då manöver är nära förknippat med taktik. Vapenutvecklingen 

har gjort att möjligheterna till manöverkrigföring har ökat på vissa områden 

och minskat på andra. Räckvidderna på moderna vapensystem har ökat 

markant vilket gör de bakre områdena mer sårbara. Samtidigt har fiendens 

möjligheter att följa utvecklingen på slagfältet med informationsteknik ökat 

vilket bör göra att det blir svårare att uppnå överraskning. 

 

Manöver är ett taktiskt begrepp som på operativ nivå kan vara förvillande lik 

indirekt och direkt metod. Med vissa reservationer går det att finna ett operativt 

manövertänkande. Att med dagens värderingar planera en operation utan 

manövertänkande verkar oansvarigt och korttänkt. Vikten av att hushålla med 

sina krafter är oförändrad. 

 

Tempo upplevs inte vara beroende av typen av vapen och utvecklingsgrad på 

förbanden. Visst kommer moderna stridskrafter med större räckvidder och 

överlägsna ledningsförmågor att kunna hålla ett högre tempo men det gäller 

motståndaren också. Alltså kan vi studera begreppet i en historisk operation. 

Begreppet är mer generellt och bygger mer på styrkeförhållanden än faktiska 

vapensystem. Det går att se betydelsen av begreppet tempo i den historiska 
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operationen. Det är en naturlig del av planeringen. Övergångar mellan offensiv 

och defensiv är något som med fördel kan studeras i operationsplaneringen. 

 

I operationen i Norge är det svårt att identifiera några operativa pauser. 

Eventuellt går det att säga att man varefter som de viktigaste anfallsmålen var 

tagna så övergår man från offensiva till defensiva operationer. 

 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att de centrala begreppen i Guidelines for 

operational planning går att identifiera i operation Weserübung-nord.  

 

 

5.2 Historiska operationer som grund till studier av operativ 

metod. 

 

Center of Gravity är inte direkt överförbart på dagens stridsfält med den 

tekniska utveckling som har skett. Det kan i detta fall vara relevant att studera 

historiska operationer för att lära och förstå operationskonst. Det krävs mycket 

kunskap om dåtida vapen och sensorer för att kunna avgöra vad som var 

väsentligt. En förståelse för tidsandan och politiskt läge krävs också om man 

skall kunna dra de riktiga slutsatserna. Det är alltså inte helt relevant att 

överföra dåtidens resonemang om kraftcentra till nutid men medveten om 

metodens brister finns det mycket att lära från historien, då det är det bästa vi 

har att studera. 

 

Om vi hade kunnat genomföra anfallet med dagens vapen och teknologi är det 

troligt att vi skulle anfallit i stort motsvarande Decisive Points. Hamnar, 

kommunikationer och ledning är fortfarande av samma avgörande betydelse. 

Vi skulle med utökade vapenräckvidder och möjlighet till bättre C3 kunnat 

genomföra anfallet med annan ambitionsnivå, men målen hade varit i stort sett 

desamma.  
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Direkt och indirekt metod har inte i ett historiskt perspektiv någon direkt 

inverkan på de vapen man använder. Kopplingen är mer valet av stridens 

förande i tid och rum. Modern vapenteknologi har inte någon inverkan på valet 

mellan de olika metoderna. I ett historiskt perspektiv finns det saker att lära för 

att förstå principerna i krigföringen. 

 

Utvecklingen av förband och beroendet av underhållsresurser gör det inte 

mindre viktigt att förstå vad som händer om vi eller fienden överskrider våra 

kulminationspunkter. Historiska exempel visar på problemet och lärdomar kan 

inhämtas av dagens militärer. 

 

Möjligheten att genomföra manöverkrig har i dagens stridsmiljö både ökat och 

minskat. Långräckviddiga vapen och informationsteknik har förändrat 

möjligheterna på slagfältet. Manöver som begrepp är minst lika aktuellt idag 

som igår. 

 

Tempot har förändrats med den tekniska utvecklingen. Men vikten av 

beslutskraft är oförminskad. Operativa pausar är ett tidlöst begrepp som visar 

hur striden förs över tiden. Behovet av dem varierar men iden med 

operationens tempo och relationen mellan olika operationer består. 

 

Jag anser att man kan lära av historien. Hur stora lärdomar man kan dra beror 

till stor del av hur väl man förstår och kan tolka den tid som operationen 

genomfördes under. Har man klart för sig teknisk nivå med begränsningar och 

möjligheter kan ett historiskt exempel ge oss erfarenheter som vi inte kan få på 

annat sätt. Man måste dock vara medveten om de begränsningar som metoden 

innebär. 
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5.3 Reflektion 

 

När man studerar Norges fälttåg kan man inte låta bli att reflektera över hur 

små marginalerna är som kan ändra ett stort historiskt händelseförlopp. Ett 

exempel från denna operation är om de allierade hade hunnit genomföra 

operation Wilfred/R4 innan Tyskland hade rullat igång sin Weserübung-nord. 

Den allierade operationen R4 hade för avsikt att genomföra en allierad 

landstigning i Nordnorge. I förbifarten var sedan avsikten att skydda de 

svenska malmfälten.145 De allierade hade planerat att avsegla till Narvik från 

Skottland  den 8 april 1940.146 Så liten var marginalen som gör att vi idag 

studerar en tysk operation och inte något annat. Om man betänker hur 

stämningarna var i Sverige på den tiden, med på många håll beundran för det 

framgångsrika Tyskland, varma känslor för broderfolket i väster och det 

faktum att våra försvarsförberedelser för ett angrepp från väster var 

minimala147 kan man inte låta bli att undra över hur historien sett ut om 

operationen  hade genomförts.  

 

Hur man än arbetar med sina operativa planer kan man inte låta bli att 

reflektera över hur viktig den enskilda soldaten och hans befäl är. 

Operationsplanen kan vara hur genomtänkt och väl underbyggd som helst men 

när det kommer till strid är det många gånger andra faktorer som fäller 

avgörandet. Beslutsamhet, stridsvilja, personligt mod, offensiv vilja och gott 

ledarskap är faktorer som till sist leder fram till ett avgörande.148 Spillers raid 

är ett exempel på vad enskilda insatser kan leda fram till.149 Tyskarna har svårt 

att nå Oslo där motståndet från underbemannade kustfort spärrar sjövägen och 

är försenade i sin operation. Spiller är kapten i tyska flygvapnet och flygattaché 

                                                            
145 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.36 
146 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media.s.37 
147 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-08-13) Nordkalotten Fil Dr Lars Ericsson. 
Planeringsalternativen för den svenska försvaret inkluderade inte något opfall med en väntad 
anfallsriktning från väster. 
148 Gray,C,S. (1999). Modern strategy. New York: Oxford University Press.s.39 
149 Bojerud,S uppsats Norgefälttåget 1940-en studie i ett operativt misslyckande i 
Hugemark,B.(1990). Urladdning. Stockholm: Probus förlag.s.138 
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i Oslo. Han tar personligen befälet över ett kompani ur armén och beger sig 

iväg mot Elverum. Slutresultatet av denna begränsade raid blir att norska 

förband retirerar norrut och lämnar Oslo oförsvarat. Personligt mod och 

initiativ kraft fällde avgörandet. Raider som denna kan man inte förutse och 

planera i den bästa av operationsplaner. 

 

När man studerar och analyserar operationskonst är det många faktorer som 

påverkar resultatet. Om det endast hade varit ett fåtal faktorer som varierade 

och kunde studeras vore det betydligt enklare att hitta grunden till god operativ 

planering. Även om man begränsar sig till studier av operativ planering är de 

möjliga infallsvinklarna många. För att få en mer heltäckande bild måste man 

studera flera olika operationer. Här nedan finns några utvalda faktorer som i sig 

själva vore underlag för vetenskapliga studier med ett historiskt perspektiv. 

 

 När man studerar operationskonst är det svårt att utesluta chefens ledarskap 

som en stor påverkande faktor. Oavsett hur väl en operation är planerad, eller 

hur väl den är ligger i linje med tankarna i GOP och de centrala begreppen är 

det onekligen viktigt att välja en kompetent chef. Utan det positiva inflytandet 

från en bra chef faller mycket av grunderna för framgång. En annan stor 

påverkande faktor för en väl genomförd planering är tillgänglig tid. En operativ 

planering som skall genomföras på kort tid kan inte av naturliga skäl bli lika 

genomarbetad och grundlig. Om lång och omfattande planering enbart är till 

fördel eller inte är oklart. Vid lång planeringstid kan andra faktorer som 

sekretess, överraskning och lämpligt tillfälle150 få större betydelse än en 

grundligt utformad plan.  

 

Operativa planer görs upp för olika typer av företag. Företagen kan vara av 

offensiv eller defensiv karaktär. Man kan också tänka sig att nivån på 

konflikten kan påverka. Konflikter på hela skalan från Peace Building till 

                                                            
150 Window of Opportunity Den öppning i tid och rum som ger en möjlighet att söka ett snabbt 
avgörande och leder framåt i de operativa linjerna. 
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Peace Enforcement151 måste planeras. Alla dessa faktorer och många mer 

måste studeras innan man kan ge någon entydig bild av de centrala begreppen i 

operativ planering. Det är lätt att konstatera att den gamla sanningen 

fortfarande gäller. Ny kunskap leder till nya obesvarade frågor. Detta stämmer 

även på operativ planering. 

 

GOP är ett av flera planeringsverktyg för operativ planering. Den teoretiska 

och erfarenhetsmässiga grunden som arbetet vilar på skulle vara ett annat 

intressant ämne för en vetenskaplig undersökning. Är GOP verkligen det bästa 

redskapet för operativ planering. Finns det andra väsentliga centrala begrepp 

som inte finns med i GOP som är av betydelse.  

 

Redan på titelbladet visar man att den inte är det allenarådande sättet att 

planera på. Genom att till och med i utgåvan benämnd final kalla instruktionen 

”Guidelines”152 visar hur komplext området är. När verkligheten är krånglig 

och svårbegriplig kan det vara en tröst att begrunda gamla sanningar. 

 
”Many years ago, as a cadet hoping some day to be an officer, I was poring over 

the ”Principles of War,” listed in the old Field Service Regulations, when the 

Sergeant-Major came up to me. He surveyed me with kindly amusement. ”Don`t 

bother your head about all them things, me lad,”he said. There`s only one 

principle of war and that`s this. Hit the other fellow, as quick as you can, and as 

hard as you can, where it hurts him most, when he ain`t lookin!  

Sir William Slim”153 

 

                                                            
151 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.226 
152 North Atlantic Treaty Organisation. (2001),Guidelines for operational planning (GOP) ; Bi-
SC Document Final. Framsidan. Guidelines betyder enligt Engelsk-svensk ordbok  riktlinjer. 
153Hayden,H. (1995). Warfighting maneuver warfare in the U.S. Marine Corps. London: 
Greenhill Books.s.66 
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6 Förkortningar och specialtermer 

 
 
6.1 Förkortningar 
 
 
Förkortning Utläst Översättning 
C2 Command and control Ledning och information 
C3 Command control and 

communications 
Ledning, information och 
kommunikation 

CONOPS Concept of Operations Operativ idé 
COG Centre of Gravity Gravitationscentrum 
DP Decisive Points Avgörande punkter 
GOP Guidelines of Operational 

Planning 
Riktlinjer för operativ planering 

LOC Lines of communications Förbindelser 
GTP Guidlines for tactical planning Handbok taktisk planering 
OKW Oberkommando der 

Wehrmacht 
Överkommandot för 
krigsmakten 

OKH Oberkommando des Heeres Överkommandot för Armén 
OKM Oberkommando des 

Kriegsmarine 
Överkommandot för Marinen 

OKL Oberkommando des Luftwaffe Överkommandot för Flygvapnet 
OPP Operational Planning Process Operations planerings process 
OPLAN Operation plan Operationsplan 
PSYOPS Psychological Operations Informations operationer 
PfP Partnership for Peace Partnerskap för fred 
SLOC Sea lines of communications  Förbindelser över havet 
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6.2 Specialtermer 
 

 

Begrepp Betydelse 
Attrition 
Warfare 

Angrepp på en styrkas kraft genom fysisk förstörelse av hans 
materiel och personal.154 

Blixtkrig Överraskande anfallsoperationer som utlöses utan föregående 
krigsförklaring och med överlägsna stridskrafter. Typiska 
blixtkrig var Tysklands anfall på Polen 1939 och på Danmark 
och Norge 1940. 

Defensive 
Operation 

Operation in which forces await for the approach of the enemy 
before attacking155 

End state That state of affairs which needs to be achieved at the end of a 
campaign either to terminate or resolve the conflict on favourable 
terms.156 

Friction Den tröghet som begränsar hastigheten i en komplex operation.  
Denna tröghet kan vara av fysisk karaktär (Tekniskt slitage, kaos 
och olyckor) men också av mental karaktär (rädsla, oenighet och 
olika tolkningar av ordrar).157 

Joint Connotes activities, operations, organizations etc in which 
elements of more than one service of the same nation 
participate.158 

Sequential 
Campaigns 

En operation som följer ett uppgjort mönster av faser. 

Offensive 
Operations 

Operations in which forces seek out the enemy in order to attack 
him159 

Operations- 
Konst 

”The skilful employment of military forces to  attain strategic 
and/ or operational objectives through the design, organisation, 
integration and conduct of theatre strategies, campaigns, major 
operations and battles”.160 

                                                            
154 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence.s.195 
155 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence. s. 205 
156 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence. s. 206 
157 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-05-31) Planprosess og dynamikk Norska 
stabsskolan 
158 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence. s. 214 
159 Royal Navy.(1999). British maritime doctrine. London: Ministry of Defence. s. 224 
160 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-05-31) Planprosess og dynamikk Norska 
stabsskolan 
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Operationer Utnyttjandet av försvarsmaktens resurser samt stöd till denna för 

att nå de strategiska målen genom att utforma och organisera. 
stridskrafterna samt genomföra striden i ett operationsområde.   

Operativ ide En sammanfattande beskrivning av den inriktning av 
operationernas genomförande som skall leda fram till att 
operationsavsikten uppnås.161 

Strategi Vetenskapen och konsten att utnyttja en nations försvarsresurser, 
understödda av hela samhället, för att säkerställa uppnåendet av 
politiska mål genom utnyttjandet av främst militära maktmedel 
eller hot därom. 
”The use of engagements for the object of the war”162 

Taktik Hur förband omsätter potentiell styrka till verkliga strider och 
segrar. 163 

Window of 
Opportunity 

Det tillfälle i tid och rum som erbjuder en möjlighet till ett 
avgörande.164 

                                                            
161 Försvarsmakten. (1998), Nomen Op, Bilaga 1 till del 1 
162 Gray,C,S. (1996). Explorations in strategy. Westport: Praeger Publishers. s. 9 
163 Friman,H René,J. (2000). Den operativa krigskonstens grunder. Stockholm: Elanders 
Gotab.s.12 
164 Föreläsning på Försvarshögskolan (2001-05-31) Planprosess og dynamikk Norska 
stabsskolan 
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Operativ planering enligt AJP-01(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 
DEVELOPMENT

PLAN 
REVIEW

TASKS 
1. Further refine Commander’s 

Intent and Concept as required 
2. Complete synchronisation of plan 
3. Confirm and identify forces 

trough the Force Activation 
Process 

4. Co-ordinate (Joint) and write 
OPLAN(7E)  

5. Write SUPLAN 
6. Write Branch Plans 
7. Seek OPLAN approval 
8. Issue OPLAN and SUPLAN 
 

OUTPUT 
- Family of plans. ADL 
 

TASKS 
1. Conduct: 
-Progress Review for on-going op 
-Periodic Review 
-Exercises an/or war games 
-Revised Decision Briefing 
2. Update and Issue amendments 
3. Prepare and Issue plans 

 
OUTPUT 

- Updated Plan 

STEPS 
- Develop the Plan 
- Co-ordinate 
- Seek approval 
- Issue plan 

STEPS 
-Plan Review 
-Plan evaluation 
-Revised Decision 
Briefing if required 

CONCEPT 
DEVELOPMENT

TASKS 
1. Analyse Situation/Make 

Deductions (Theatre Situations, 
OPFOR, Time and Space, 
Assessment of Tasks, C2 CIS) 

2. Develop COAs. Own and 
OPFOR (a COA must focus on 
prosecuting the opposing force 
COGs while protecting ones own 
COGs) 

3. Analyse COAs (Test, war Game, 
Compare) 

4. Prepare/deliver Decision Brief 
5. Select Preferred COA 
6. Develop CONOPS and forward 

for approval 
7. Develop Statement of 

Requirements (SOR) 
 

OUTPUT 
- Concept of Operations (CON-

OPS) based on a single COA, 
chosen by the Commander. 

- Statement of Requirements 
(SOR)(3H) 

STEPS 
- Staff Analysis  
- Develop COAs 
- Deliver Decision  
  Brief  
- Develop a     
  CONOPS  

TASKS 
1. Review the Situation 

(background and OPFOR 
Intent/Cap) 

2. Review Superior’s Mission, 
Intent, Obj & End-state 

3. Identify/review Constrains & 
Restrains and Preconditions 

4. Identify the Strength and 
Weaknesses (OPFOR & Own) 

5. Identify/Determine the COGs 
(Strat & Op) 

6. Determine DP 
7. Identify/determine Tasks 

(Assigned and Implied) 
8. Determine Own Objectives, 

Desired End-state and Criteria for 
Success 

9. Develop Mission Statement 
10. Conduct Initial Force Structure 

Analysis 
11. Prepare/deliver the Mission 

Analysis Briefing 
12. Develop the Commander’s 

Planning Guidance 
 

OUTPUT 
- Commander’s Planning Guidance 

which may serve as an Initiating 
Directive to subordinates 

- Commander’s Statement of Intent 
 
 
 
 

ORIENTATION 

STEPS 
- Mission Analysis 
- Mission Analysis  
  Briefing  
- Commander´s   
  Planning Gui-  
  Dance  

INITIATING Content of Initiating Directive 
 
1. Review of the Situation 
2. COG (if known) 
3. Assumptions 
4. Political and military Restraints 

and Constraints 
5. Strategic Objectives 
6. Desired End-state(s)  

a) Political 
b) Military 

7. Strategic Mission 
8. Tasks 
9. ROE (Rules of Engagement 
10. Logistics and Key Support 

Aspects 
11. Other Co-ordination 

- Receive Initiating   
  Directive 
- OPG is formed 
- Info. is  gathered
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Norska förband 1940 efter genomförd mobilisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 9 aprill 1940 var inte det norska försvaret mobiliserat. Försvaret bedrev en 

slags neutralitetsvakt som innebar att marin och flygförband var aktiva medans 

endast delar av armén var mobiliserad. 

 

Huvudaklig fördelning av arméförband  

 
1 bataljon   Oslo 
1 bataljon  Trandum 
1 komp lantvärn Horten 
1 komp lantvärn Befästningar i Oslofjorden 
1 art bataljon  Fredrikstad 
1 bataljon  Madla 
1 bataljon  Gimlemoen 
1 bataljon  Ulven 
1 bataljon  Trondheim 
5 bataljoner  Gränsen mot Ryssland 
1 artbataljon  Gränsen mot Ryssland1 
 

                                                 
1 Tamelander,M Zetterling,N. (2000). Den nionde april. Lund: Historiska media. S. 56. Utöver detta fanns det 
mindre enheter på olika håll i olika grader av beredskap. 
 

Armén 
16  Infanteriregementen Totalt mobiliserad styrka 119 000 man 
3 Dragonregementen 
3 Artilleriregementen 

Ingenjörsförband 
 
64 Arméflygplan 

 

Marinen 
4 Pansarskepp  Flertalet mindre  enheter  
9 Ubåtar  
17 Torpedbåtar 
2 Minläggningsfartyg 
5 Jagare 

Kustbefästningar 
 
28 Stridsflygplan 
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Tysklands invationsstyrka 9 april 1940 
 
I listan nedan finns enheterna i Tysklands första våg av invasionsstyrkan. I 

kolumnen för marina förband finns även stöd och underhållsfartyg. 

Armeförbanden är endast omnämda i antal soldater då förbanden i många fall 

var utan sin tunga utrustning.1  

 
 
 
Hamn Marina förband Armé förband 
Narvik 10 Jagare 

2 Tankfartyg 
3 Lastfartyg 

2000 man 

Trondheim 1 Kryssare 
4 Jagare 
2 Tankfartyg 
3 Handelsfartyg 

1700 man 

Bergen 2 Kryssare 
2 Hjälpfartyg 
2 Tankfartyg 
8 MTB 

1900 man + 2500 man 

Kristiansand 1 Kryssare 
1 Hjälpfartyg 
10 MTB 

1100 man 

Oslo 3 Kryssare 
4 Handelsfartyg 
2 Tankfartyg 
11 MTB 
8 Minsvepare 

3000 man 
Delar luftlandsattta på Fornebu 

Egersund 4 Minsvepare 150 man 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Conflict: Weserübung- nord  The German Invasion of Norway, 1940 GermanAttack(Online).(1998). 
http://www.magweb.com/sample/sconflic/co03wese.htm  (2001-04-11).s.1 
 


