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min ambition är att den svenska Försvarsmakten och armén skall vara 
en intellektuell referenspunkt för markstridens roll på stridsfältet i det 
europeiska och transatlantiska samtalet. Vi har välutbildad personal, en 
internationellt erkänt god officersutbildning, vilket är det absolut viktigaste 
för en Försvarsmakt. För att bevara denna kvalité i officerskåren måste vi 
ständigt utmana oss själva, vår kunskap och utbildning så att vi har de intel-
lektuella förutsättningar som krävs för att göra markstridskrafterna farliga 
för motståndaren. 

Kärnan i markstridskrafterna är brigaderna och kommer så att vara 
under överskådlig framtid. Det är kring dessa arméns slagkraft skall byggas. 
Men vårt ansvar är större än så. Vi måste tillsammans utveckla all den 
kompetens som krävs för att nå ett avgörande på marken. Det är på marken 
människor ytterst lever och skapar förutsättningar för sin framtid. Det är 
ytterst på marken trovärdig tröskeleffekt skapas. Således måste armén ta 
ansvar för att ständigt utveckla sig så att vi kan sätta in våra förmågor i ett 
gemensamt sammanhang, med stöd av arméns egna special- och funktions-
förband såväl som stöd av och till luft- och sjöstridskrafter - såväl egna som 
tillförda - samt med totalförsvaret. 

Den som har begränsade resurser utmanas att se nuet i perspektiv av 
framtiden, så att nya lösningar framträder. Inte fastna i en lägre tanke, den 
tanke som möter nuet i perspektiv av historien och därmed fastnar i gårda-
gens problem. Samtidigt måste vi alltid lära av historien för att utvecklas för 
att starkare kunna möta framtiden. Vi behöver låta olika perspektiv mötas 
för att öppna upp för en större tanke. En större tanke, en idé som använder 
de begränsade resurserna på ett mer obegränsat sätt. 

Att på ett systematiskt sätt utmana relevansen i anfallet som den nu 
dominerande normen och tanken i våra reglementen och utbildning är ett 
välkommet tillskott i den intellektuella träningen av vår officerskår. Att 
göra detta genom att lyfta fram defensivens roll i olika historiska exempel 
utgör en neutral grund för att frigöra tanken och våga utmana den nu 
förhärskande normen ”anfallet”. Att medvetet eller omedvetet begränsa vår 

Arméchefens förord
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utbildning, träning och tanke till att inte omfatta alla stridssätt gör att vi blir 
förutsägbara på alla ledningsnivåer, inklusive den strategiska nivån. Är man 
förutsägbar, blir man per automatik defensiv i tanke och agerande, fienden 
kommer innanför vår beslutscirkel, även om vi är tränade på offensiv taktik. 
Om vi är oförutsägbara kan vi både behålla initiativet och vara offensiva i 
tanke och taktik även om vi valt defensiven som inriktning. 

Vi måste ge oss själva chansen att leverera på det skarpa uppdrag vi nu 
har. Det gör vi genom att tro på oss själva och vår gemensamma förmåga. 
Den stärks genom att ständigt utmana konventionen på ett konstruktivt 
sätt. Dessa uppsatser skriva av officerare och forskare vid sektionen för 
markoperationer på Försvarshögskolan om defensivens möjligheter är ett 
bra tillskott i denna anda.

Karl L E Engelbrektson
Arméchef, ledamot Kungl Krigsvetenskapsakademien, avd 1
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sektionen för markoperationer är den enhet i Sverige som specialiserat 
sig på att analysera erfarenheter utgående från olika fältövningar, ut-
bildningar eller seminarier i syfte att påverka och föra en diskussion 
utifrån samtida och historiska militära scenarion samt våra reglementen 
och doktriner. Denna antologi är ett försök att bidra till akademiseringen av 
officersutbildningen, varandes en del i officersprofessionens arbete med att 
ta kontroll över sin egen kunskapsutveckling.

Denna skrift har framkommit efter att lärarna på sektionen för markope-
rationer vid Försvarshögskolan studerat defensiven i förhållande till det som 
skedde i Estland 1944 och i Italien vid Caporetto 1917, med utgångspunkt 
i olika handböcker om markstrid samt Arméreglemente Taktik (AR T) 
inom ramen för våra årliga fältövningar. Sektionens strävan är att delta 
i Försvarsmaktens remissarbeten, diskutera och debattera i utbildningen 
men även i andra forum och genom detta försöka kritiskt granska det som 
Försvarsmakten fastställer. Denna skrift är just ett sådant bidrag som har 
som ambition att lyfta diskussionen kring defensiven. 

Att just den defensiva inriktningen blivit föremål för vårt intresse denna 
gång är att ett offensivt perspektiv är förhärskande i det samtida taktiska 
tänkandet och detta ibland oreflekterat. Inom utbildning och övning har 
de mekaniserade förbandens inriktning varit anfall, ta terräng och försvara 
stridsställningar för att därifrån bekämpa en motståndare och därefter på 
nytt anfalla och ta terräng. Att starta en tanke och ett handlingsmönster 
med den defensiva inriktningen enligt Arméreglemente Taktik (AR T) för 
ögonen ser vi som mycket relevant idag då förbandsmassan i den svenska 
armén antagligen inte har kraft att enbart fokusera på en offensiv inriktning 
av markoperationerna.

Bokens författare är en blandning av disputerade forskare och officerare, 
samt en av våra doktorander. Detta ger en unik kombination av praktisk 
erfarenhet och vetenskaplig kunskap som är unik i Sverige. Detta är även de 
personer som inte bara genomför den militära utbildningen för alla officerare 
i Sverige, på officersprogrammet, stabsutbildningen (blivande majorer), samt 

Tankar om defensiven 
Essäer om defensiven och den defensiva markoperativa 
inriktningen i Arméreglemente Taktik (AR T)

Förord av Peter Ahlström
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högre stabsutbildningen (blivande överstelöjtnanter), utan flera av oss deltar 
dessutom i utvecklingen av nya doktriner och reglementen. Här ska noteras 
att många av de som skriver i denna antologi inte bara har egen erfarenhet 
av militär praktik och utbildning, utan även har deltagit i framtagandet av 
Arméreglemente Taktik (AR T) som ligger i fokus för denna skrift. 

Då Arméreglemente Taktik (AR T) infördes fanns det en del kritik till 
själva införandet. Att t ex pröva defensiv inriktning är ett steg i att förve-
tenskapliga praktiken. Att väga defensiven mot historiska fall genom olika 
temalinser kan detta bidra till en djupare kunskap och kompetens. Dessa 
tankar skulle kunna användas i olika utbildningar av våra officerare för att 
få en djupare förståelse av vad som menas i Arméreglemente Taktik (AR T) 
avseende defensiv inriktning.

Defensiva markoperationer är till sin natur komplexa och ställer stora 
krav på dynamiskt taktiskt tänkande. De syftar oftast till att vinna tid mot 
en överlägsen motståndare, ett scenario som för Svenska förhållanden är 
relevant. Att enbart förlita sig på statiskt försvar är otillräckligt och leder 
enbart till att motståndaren kan kraftsamla sin eld till våra ställningar. Där-
för måste en defensiv strid föras rörligt och aktivt med stöd av fältarbeten 
samt med inslag av anfall mot motståndarens flanker och över hela djupet. 
En strid som i svensk tradition har gamla anor. Redan under medeltiden 
mötte vi överlägsna fientliga härar på detta sätt, avgörande slag undveks 
och motståndaren ”nöttes” ner genom upprepade mindre överfall och med 
timmerbråtar som förstärkte redan svårframkomlig terräng. 

Idag när armén är mindre än den någonsin varit är ett alltför offensivt 
agerande mycket riskabelt och kan innebära att vi helt förlorar handlingsfri-
heten. Därför behöver vi utveckla vårt taktiska tänkande och även behärska 
en strid som innebär att vår egen terräng och operativa djup utnyttjas till 
fullo så att motståndaren inte kan avgöra striden utan tvingas till taktiska 
situationer där vi är lokalt överlägsna. Denna strid kräver officerare som 
är flexibla, initiativrika och taktiskt kunniga. Det är mot en överlägsen 
motståndare som manövertänkandet ställs på sin fulla spets. En utmaning 
för Försvarsmakten och Försvarshögskolans utbildningar. Genom de olika 
uppsatserna bidrar antologin till djupare kunskaper och förståelser för en 
defensiv inriktning.

Om bokens författare
peter ahlström, f 1957, överstelöjtnant, chef över sektionen för mark-
operationer (TA Mark) vid Försvarshögskolan och den som gjort att 
arbetet med denna bok har getts hög prioritet. Han har tjänstgjort vid 
Södermanlands Regemente i Strängnäs med start 1976 som förbandschef 
(pluton, kompani, bataljon och utbildningsledare). Han slutade där som 
regementsstabschef 2002. Därefter ansvarade han såsom stabschef för den 
sjätte Kosovobataljonen. Efter denna utlandstjänstgöring påbörjade han 
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2003 sin lärartjänst vid Försvarshögskolan och verkar idag som lärare och 
sektionschef. Peter Ahlström har även haft ett flerårigt förtroendeuppdrag 
vid FHS som vice ordföranden i forsknings – och utbildningsnämnden. Han 
har varit redaktör för boken Mental kraftsamling och Tankar om fälttåg 
utgivna av Försvarshögskolan.

johan elg, f 1973, doktorand i krigsvetenskap samt reservofficer. Johan är 
sedan 2013 antagen vid King’s College i London för sin forskning om spel 
i militär utbildning. Han har arbetat som adjunkt i krigsvetenskap vid För-
svarshögskolan sedan 2007. Inom denna roll har han bistått med kunskap 
i spelteknik för kurser inom officersprogrammet (OP), stabsutbildningen 
(SU) samt den högre stabsutbildningen (HSU). En av hans designade spel, 
brädspel mekaniserad bataljon, används på OP. Johans militära bakgrund är 
vid Ingenjörstrupperna. Idag tjänstgör han återkommande vid Insatsstaben/
J9 med bland annat civillägesanalys och frågor som hanterar stöd till/från 
det civila samhället. Johan har en magisterexamen från Uppsala universitet 
i internationell politik med tre års studier och praktik i utlandet (Storbritan-
nien, USA och Japan). Några exempel på publicerade artiklar av Johan är 
’Krigsspel och militära operationer: den japanska planeringen före Midway 
1942’ (2008), ‘Utmaningen att erhålla realistiska och validerade resultat i 
krigsspel’ (2012) samt ’Civil-militär samverkan efter jordbävning.

håkan gunneriusson, f 1970, Fil. Dr. Värnplikt vid kungliga Jämtlands 
fältjägarregemente som norrlandsskytteplutonchef. Studier vid Uppsala 
universitet. Grundstudier 1992–1997 i historia, statsvetenskap och idéhisto-
ria. Håkan Gunneriusson disputerade i historia 2002 på avhandlingen Det 
historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957. Håkan 
har mottagit ett flertal stipendier. Sedan 2005 är han verksam i olika befatt-
ningar vi Försvarshögskolan, för närvarande som Forskningsföreträdare på 
sektionen för markoperationer vid Försvarshögskolan. Håkan är författare 
till ett flertal böcker och artiklar. På senare tid har hans intresseinriktning 
varit frågor rörande hybrida hot samt krig och kultur. 

niklas hoas, f. 1970, major. Niklas började som officer vid P18 på 
Gotland 1991 och har i huvudsak tjänstgjort vid skytteförband. Niklas har 
erfarenhet från Bosnien och Kosovo. Sedan 2008 tjänstgjorde Niklas som 
lärare i marktaktik vid den krigsvetenskapliga avdelningen på FHS där han 
främst arbetar med utbildning på officersprogrammet. Niklas arbetar f n på 
Försvarsmaktens utbildningsenhet (FMUE).

ulf högström, f 1963, överstelöjtnant, officer sedan 1985 och har 
tjänstgjort som chef och stabsmedlem vid olika mekaniserade förband, 
internationell tjänstgöring 1999 i Bosnien, genomförde Försvarshögskolans 
chefsprogram 2000-02 med operativ profilering, tjänstgjort vid Försvars-
maktens operativa insatsledning J 3 åren 2002–2005 och  tjänstgör för 
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närvarande som huvudlärare i markoperationer vid FHS. Han har varit 
och är kursansvarig, examinator och lärare vid ett stort antal kurser vid 
FHS samt har även deltagit olika krigsvetenskapliga forskningsprojekt. Ulf 
Högström har även varit författare till olika texter och artiklar i ämnet 
krigsvetenskap.

per lindahl, f 1963, överstelöjtnant och Pansarofficer. Per tjänstgör som 
taktiklärare i markoperationer vid Försvarshögskolans Militärvetenskap-
liga institution, Taktiska avdelningen, sektionen för markoperationer 
sedan 2013. Vid tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten har han en 
bakgrund som pansarofficer vid Södermanlands Regemente där han bl a 
innehaft befattning som bataljonschef vid MekB10. Han genomförde FHS 
Chefsprogram (ChP) med markoperativ profilering 2008–2010. Per Lindahl 
har genomfört fem utlandsmissioner, från Bosnien på 1990-talet till senast 
i Afghanistan där han tjänstgjorde 2012–2013 vid ISAF Joint Command i 
Kabul som chef för ett operativt planeringslag tillhörande Future Opera-
tions. Han har även tjänstgjort två år vid HKV som sektionschef vid Arméns 
Taktiska Stab (ATS). 

jarmo perkola, f 1962 i Finland, major, har tjänstgjort vid Jämtlands 
Fältjägarregemente och tillhör numera Militärhögskolan Karlberg. Han 
undervisar i ämnet marktaktik vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga 
institution i ämnet Krigsvetenskap, främst med inriktningen marktaktik. 
Perkola varen av de sista som utbildades i den gamla fältjägarorganisationen, 
med lätta bataljoner för strid i ödemarksterräng i Övre Norrland. Han har 
genomgått den Finländska stridsskolan och utbildats till finsk krigsbatal-
jonchef, deltagit i internationella Partnership for Peace övningar (PfP) och 
senast som mentor i en skyttebrigad i Afghanska Armén under ISAF och 
FS 20. Jarmo Perkola har arbetat som Krigsvetenskaps-/taktiklärare, först 
vid Militärhögskolan i Östersund och sedan vid Militärhögskolan Karlberg 
(MHS K) och vid FHS, sedan 1999. 

mikael weissmann, f 1977, fil dr och docent i krigsvetenskap. Lektor i 
krigsvetenskap med inriktning militära operationer. Mikael är även senior-
forskare vid Utrikespolitiska institutet. Tidigare har han arbetat vid bl a 
Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI), Köpenhamns-, Stockholms-, och 
Uppsala universitet samt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
(SIPRI). Han har även varit gästforskare under långa perioder vid ledande 
universitet i Storbritannien (University of Warwick) och Kina (Peking-, 
Renmin och China Foreign Affairs University). Mikael Weissman dispute-
rade i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet 2009 på en 
avhandling om den Östasiatiska freden. Han har även en magisterexamen i 
freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet (2003) och en Bachelor 
of Arts i internationella relationer och nationalekonomi vid University of 
Queensland i Australien (2000). Utöver en monografi om den Östasiatiska 
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freden (Palgrave, 2012) så har Mikael publicerat artiklar och bokkapitel om 
bl a taktiskt tänkande, konflikthantering, globala skuggkrig, säkerhet och 
strategi i Östasien, Kinesisk utrikespolitik, liksom om den Nordkoreanska 
kärnvapenkonflikten och Sydkinesiska sjön. Just nu forskar han om hybrida 
hot och hybridkrigföring med fokus på arméns roll, ”offensiven” i militärt 
taktiskt tänkande samt maktskiftet i Östasien.  

erik wistedt, f 1975, major, lärare i operationer och taktik vid Försvars-
högskolans Militärvetenskapliga institution, Krigsvetenskapliga avdelningen, 
sektionen för markoperationer. Erik Wistedt har bland annat tjänstgjort vid 
Fältarbetsskolan och Militärhögskolan med inriktning mot grundläggande 
officersutbildning innan han kom till FHS 2009. Han har sin bakgrund i 
ingenjörtrupperna och kommer ursprungligen från Norrlands Ingenjörkår, 
Ing3, men tillhör Norrbottens Regemente, I19, sedan 2000. Erik Wistedt 
tjänstgör f n vid FMV.
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i detta kapitel studerar vi offensivens roll i det taktiska tänkandet vid 
tolfte slaget om Isonzo, mer känt som slaget vid Caporetto, i oktober 1917. 
Underlag har utgjorts av litteraturen kring slaget samt av erfarenheter från 
en fältövning på plats i Slovenien. Författarna, tillsammans med lärarna på 
sektionen för markoperationer och chefen för militärhistoriska avdelningen 
vid Försvarshögskolan, analyserade på plats slaget och följde i fotspåren på 
dåvarande löjtnanten Erwin Rommel för att förstå de taktiska förutsättning-
arna, vägvalen, besluten och dess effekter.1 

I detta kapitel utgår vi från resultaten av vår egen forskning kring militärt 
taktiskt tänkande bland svenska officerare, från existerande forskning kring 
taktiskt tänkande samt från svensk doktrin och reglementen med betoning 
på Arméreglemente taktik (ART).

När man studerar slaget vid Caporetto finner man att det är uppenbart 
att offensiven och offensivt tänkande har varit förhärskande. Detta gäller 
såväl Caporetto som de föregående elva slagen om Isonzo liksom den efter-
följande jakten efter de italienska trupperna mot Tagliamento. Men varför 
var offensiven förhärskande? De militära målen och operationsmiljön ger 
förstås en grundförklaring – då italienarna ville nå Trieste behövde de gå på 
offensiven, och när Österrike-Ungerns försvar närmade sig kollaps och det 
operativa rummet saknades var motoffensiv att föredra (i alla fall om tyskt 
stöd kunde uppbådas). Samtidigt står det klart att offensiven var domine-
rande i det militära taktiska tänkandet hos såväl italienare som tyskar – de 
två huvudaktörerna i det studerade fallet. 

Det finns ingen naturlag som säger att den enda vägen för Italien var att 
anfalla så hänsynslöst och ta förluster så lättvindigt; inte minst då misslyck-
ande var det som genomsyrade attackerna. Att utvecklingen blev på detta 
sätt handlar istället om det taktiska tänkandet hos de italienska officerarna, 
då kanske särskilt hos generalstabschefen Luigi Cadorna. Tysklands attack 
framstår som mer balanserad; dock så står det klart att den drevs av en stark 
tilltro till offensiven. Så varför existerade denna dominans för offensiven i 

Offensivens roll i taktiskt 
tänkande
Slaget vid Caporetto 1917

av Mikael Weissmann och Peter Ahlström
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det taktiska tänkandet i detta fall? Vi kommer här att försöka förstå detta 
med utgångspunkt i ett antal möjliga faktorer, vilka diskuteras nedan.

Varför är offensiven förhärskande i militärt taktiskt 
tänkande?
Tidigare forskning, våra intervjuer med officerare samt svaren i en enkät till 
svenska officerare visar, att det militära taktiska tänkandet domineras av 
offensiven. Åtminstone föredrogs den av officerskåren i stort, särskilt inom 
armén.2 Det finns ett antal försök till förklaringar av detta, vissa mer och 
andra mindre övertygande. Utifrån våra egna studier samt en genomgång 
av forskningsfältet kan ett antal generella förklaringsmodeller identifieras, 
vilka till olika del stämmer in på fallet Caporetto och därför fungerat som 
en analytisk ram för denna artikel. 

Vi utgår här från ett antal faktorer som potentiella (del)förklaringar till 
varför offensiven är förhärskande.3 Vi tittar här närmare på den militärhis-
toriska erfarenhetens betydelse, där generellt de erfarenheter som får mest 
uppmärksamhet och betonas tenderar att fokusera på framgångsrika offen-
siva operationer. Samma tendens kan ses i militärteori såväl som doktrin och 
reglementsutveckling, som också undersöks. I dessa sammanhang fokuserar 
man på och betonar betydelsen av och fördelarna med offensiva metoder. 

Utöver ovan nämnda faktorer så har argumentet ofta framförts, att det är 
teknologin som premierar offensiven. Helt enkelt skulle det vara så, att den 
vid en viss tidpunkt existerande teknologin gör att offensiven är effektivare 
än defensiven.4 Vidare är den gemensamma officerskulturen och arvet en 
möjlig orsak. Annorlunda uttryckt: officerskollektivet är skolat i en tradi-
tion som premierar offensiven. Men innan vi går vidare med dessa faktorers 
relevans för slaget om floden Isonzo, behöver vi göra en mer omfattande 
djupdykning i vad som skedde under slaget vid Caporetto och i Rommels 
tänkande och agerande under detta. 

Slaget om Isonzo
Slaget om floden Isonzo hade över tiden offensiva såväl som defensiva sidor, 
även om offensiven genomgående dominerade. Den första offensiven mot de 
österrikiska ställningarna skedde den 23 juni 1915, en månad efter det att 
Italien inträtt i kriget på ententens sida med krigsförklaringen den 24 maj 
samma år.5 Under de kommande två åren skulle sammanlagt elva offensiver 
äga rum, under vilka italienska styrkorna under ledning av ”Commando Su-
preme” Cadorna genomförde upprepade anfall mot de österrikisk-ungerska 
ställningarna. Även om motattacker från den österrikisk-ungerska sidan 
skedde under denna period, så var det Italien som stod för den övergripande 
offensiven. Faktum är, att italienarna var så offensivt fokuserade att när, i 
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och med att den tolvte Isonzo-offensiven inleddes av tyska 14. armén hade 
offensiven blivit något så normalt hos italienarna att de defensivt ej var väl 
förberedda. 

Den italienska doktrinutvecklingen när det gällde defensiv strid hade va-
rit mycket begränsad under krigets gång, varför de inte var redo att försvara 
sig mot den form av artilleriunderstödd infiltrationstaktik som Tyskland 
hade utvecklat under sina strider på västfronten. Italienarna tycks ha haft 
begränsad kunskap om den nya taktiken och de metoder som utvecklats på 
fronten i Frankrike.6 Inte minst visade det italienska försvaret på bristfälligt 
djup och dåligt samarbete mellan artilleri och infanteri.7 Ett annat problem 
som blev tydligt under slaget vid Caporetto var de italienska styrkornas 
oförmåga att hantera situationer när de blev omringade; det faktum att 
även numerärt överlägsna styrkor generellt gav upp mer eller mindre utan 
strid när de överraskats och/eller omringats var en nyckelfaktor inte minst i 
Rommels framgångar.

Här hör det till saken att Cadorna inte heller på ett gott sätt lyckades 
använda det linjesystem som doktrinen förordade, med en första linje base-
rad vid frontlinjen, följd av en andra linje som skulle vara ”line of resitance” 
med bättre utvalt och förbereddför skydd, följt av en bakre tredje linje som 
var ”Army” line och som avsågs vara mycket väl befäst vid de geografiskt 
mest fördelaktiga positionerna.8 I fallet Caporetto var sålunda de försvars-
linjer som satts upp både fler och mindre klart relaterade till varandra än vad 

“The map draws on Wilks, John; Wilks, Eileen: Rommel and Caporetto, Leo Cooper, Barnsley 2001, 
s 34.”
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direktiven stipulerade. Bilden nedan9 visar klart, att det inte var ett stringent 
trelinje-system som satts upp.10

Bakgrunden till denna motoffensiv återfinns i det faktum att trots att 
misslyckande genomsyrat Cadornas upprepade anfall – framstegen var 
begränsade och förlusterna stora – så hade fronten i och med den elfte of-
fensiven under augusti 1917 tryckts fram så långt att de österrikisk-ungerska 
förbanden saknade operativt rum för vidare tillbakadragande. Fronten 
hade nu passerat över de mellersta delarna av floden Isonzo och högplatån 
Bainsizza hade intagits, vilket gav Cadorna ett utgångsläge från vilket han 
på allvar skulle kunna uppnå sitt mål – att ta hamnstaden Trieste. Dessutom 
var de österrikisk-ungerska styrkorna vid denna tidpunkt slitna, och de 
saknade den kapacitet som skulle behövts för att ensamma kunna mota en 
tolfte attack.11 Detta var upprinnelsen till att de bad om hjälp från sina tyska 
allierade. 

Nu skapades 14:e armen under ledning av general Otto von Below och 
som stabschef den bayerske generalen Konrad Krafft von Dellmensingen, 
vilken var sammansatt av 15 divisioner, sju tyska och åtta österrikiska.12 

Med tysk förstärkning och under tysk ledning övergick nu initiativet 
till centralmakterna. Den tolfte offensiven, mer känt under namnet slaget 
vid Caporetto,13 skedde istället mot Italien. Offensiven leddes av de tyska 
trupperna, och det österrikiska stödet visade sig bli begränsat.

Analys av slaget om Isonzo
När man tittar på offensiv respektive defensiv vid slaget om Isonzo så är 
det offensiven som har varit framträdande i historieskrivningen. Under de 
första elva slagen är det Cadorna som varit i fokus, en person som beskrivits 
som en ”brutal befälhavare som krävde omöjliga anfall”,14 varefter upp-
märksamheten skiftat till de österrikisk-tyska offensiverna, då inte minst 
den offensiv mot Matajur som württembergska bergsbataljonen (WMB) 
genomförde, då med fokus på Rommels extrema offensiv. I det italienska 
fallet så är det korrekt att säga att det var offensiven som fullständigt 
dominerade. Italienarna hade ingen väl utvecklad defensiv doktrin, och den 
de hade klarade inte av den taktik och de metoder som Tyskland utvecklat 
under kriget på västfronten. Det bör dock nämnas, eftersom det ofta 
hamnar i skymundan för de offensiva framgångarna (och misslyckandena), 
att Österrike-Ungern genomgående fokuserat på försvar, och tillämpade en 
strategi som i allt väsentligt var defensiv. Det ska kommas ihåg att denna 
var mycket framgångsrik; dubbelmonarkin lyckades stå emot elva offensiver 
över två och ett halvt år innan hjälp krävdes för att kunna återta initiativet 
och gå till motoffensiv.15 Det österrikiska defensiva tänkandet bestod dock, 
vilket framgår av att Österrike-Ungern förespråkade ett begränsat mål för 
motoffensiven, mer begränsat än vad tyskarna tänkte sig. 
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Det är inte bara så att offensiven dominerat det taktiska tänkandet 
och taktiska vägval, det är också så att det offensiva tänkandet och ge-
nomförandet går bortom taktisk nödvändighet hos båda sidor och på alla 
ledningsnivåer. Cadorna var, som redan nämnts, en general som gjorde vad 
han kunde för att gå på offensiven, och han var beredd att ta till även för 
Italien extrema disciplinåtgärder för att få sin vilja igenom.16 Även hans 
underordnade visade på att offensivt tänkande var förhärskande. General-
löjtnant Luigi Capello, som ledde 2. armén, var mycket tveksam till att 
avbryta offensiven trots order från högre chef. Det hela gick så långt att 
Capello förberedde en offensiv, trots att Cadorna efter den elfte offensiven 
ville fokusera på defensiv för att förbereda sig inför 1918.17 Medan hertigen 
av Aosta, som ledde 3. armén, följde order, handlade Capello med sin 
preferens för offensiv doktrin stick i stäv mot given order.18

Även på den tyska sidan stod offensiven genomgående i fokus, både 
när det gäller tillämpad taktik och i det bakomliggande tänkandet hos de 
tyska officerarna. I detta fall är offensivens dominans klar hos de tyska 
generalerna, vilka t o m planerade bortom det officiella målet Tagliamento. 
På lägre förbandsnivåer var det också klart att alla genomgående ville satsa 
framåt – för att citera kompanichefen Rommels order: ”Advance as rapidly 
as possible!”.19 

Rommel under slaget vid Caporetto
Rommels och württembergarnas strider i slutet på oktober fortsatte längs 
med bergsryggarna. För att kunna ta de italienska försvarsställningarna på 
punkt 1424, Glava till Matajur (1 642 m högt), behövdes en annorlunda 
och djärv taktik. Han utnyttjade en stridsteknik som skulle kunna beskrivas 
som att ”vid sammanstötning så bind fienden och gå runt”. Rommel kan 
beskrivas som en person som tog risker, såg möjligheter och var beredd att 
pröva ny taktik och nya stridsförfaranden.20 

Att fullfölja striderna på bergsryggar och ta dominerande partier har 
genom tiderna varit viktigt för genomförande av operationer. Att ha höjd-
överläge och därifrån kunna eldobservera och bekämpa en fiende med direkt 
och indirekt eld har för både försvararen och anfallaren varit viktiga islag i 
striden. Att Rommel insåg detta är tydligt. Han strävade efter att framrycka 
från oväntad och svår terräng för att därigenom kunna överraska och om 
möjligt ta fiendens försvar utan strid. Detta lyckades ett flertal gånger under 
anfallet mot Matajur. På detta sätt tog hans enhet fångar ur 90. italienska 
regementet under framryckningen. Att italienska förband gav upp tidigt kan 
ju ha berott på ledarskapet, på den svårförsvarade terrängen och på rykten 
om tyska framgångar. 

Under dessa strider fick Rommels chef major Sproesser rapport om att 
viss terräng var redan tagen. Han gav då Rommel order att gå tillbaka. Men 
för Rommel tycks ära och berömmelse hägrat, och han fattade beslut om 
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att sända tillbaka huvuddelen av sitt förband, men inte hela.21 Han kunde 
tolka sin order kreativt då han och Sproesser inte hade samband. Enligt hans 
tolkning skulle Matajur tas, och med 100 man samt sex tunga kulsprutor 
fortsatte han sin framryckning. Han grupperade sina kulsprutor i akt och 
mening att binda det italienska försvaret, och med resten av förbandet gick 
han i en kringgående rörelse över Glava och kom in norr om försvaret av 
Matajur. Det italienska försvaret gav därvid upp.

Sammanfattningsvis, finner vi att löjtnant Rommel var en extremt 
offensiv officer. Rommel väljer genomgående de offensiva alternativen. 
Detta gäller inte bara hans grundläggande taktik, baserad på infiltration,22 
överraskning och fart. Han försöker genomgående med omfattning för att 
undvika motståndarens förberedda försvar, och han använder ofta sina 
tunga kulsprutor för att avleda motståndaren.23 Återkommande finner man 
beskrivningar om hur han och hans män kryper i buskarna, iakttagandes 
absolut tystnad, för att kunna överraska sina motståndare.24 Ständigt väljer 
han motattack och att gå vidare snarare än att stanna eller retirera. Visst, 
när man i efterhand tittar i facit – som han själv skrivit – kanske det kan 
tyckas vara den taktiskt riktiga lösningen. Samtidigt finner vi emellertid 
även i hans egen text, att turen spelat stor roll vid flera tillfällen – det hade 
räckt med lite otur för att det skulle gått mindre bra. Även Rommel gjorde 
missbedömningar. Som exempel kan nämnas att han vid ett tillfälle stötte 
ihop med större trupp än han förväntat sig. Den gången klarade han sig ur 
knipan genom att bluffa, själv vandrandes mot den överlägsna italienska 
styrkan krävandes kapitulation.25 

Rommel visar på ett mycket stort risktagande. Han försöker i det när-
maste maniskt att hela tiden rycka fort framåt, att ta den närmaste vägen, 
och han har en tendens att inte bli nöjd. Man kan även notera hur han 
beskriver sina män – som modiga, uthålliga och offensiva, som frivilligt tar 
på sig att spana, etc.26 Inte nödvändigtvis fel taktiskt, men ett klart exempel 
på att offensiven dominerar taktiska tänkande. Pricken över i:et är här hans 
ordervägran inför tagandet av Matajur. Erwin Rommel är med andra ord 
den typ av officer som Clausewitz skulle hålla upp som ett militärt geni – en 
person som leds av intuition, definierad av sin villighet att ta betydande 
risker: ”Boldness in war ... has its own prerogatives. It must be granted a 
certain power over and above successful calculations .... In other words, it is 
a genuinely creative force .... A distinguished commander without boldness 
is unthinkable”.27 Militära tänkare som Sun Tzu och Corbett, vilka generellt 
var emot att ta onödiga risker i krig, skulle nog ha tänkt annorlunda. 

Varför var offensiven förhärskande?
Militärhistorien är och har alltid varit central för studiet av såväl krig gene-
rellt som taktik mer specifikt. Historiska erfarenheter är allmänt accepterade 
som centrala för att man ska lära sig och utveckla taktiken. Det finns även 
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ett stort intresse för militärhistoria inom officerskåren. Denna förankring i 
kåren i kombination med en tendens att i studiet av militärhistoria fokusera 
på framgångsrika offensiva operationer, som tenderar att vara skriven av 
segraren, ger den en ett inneboende bias för offensiven. 

När vi tittar specifikt på slaget vid Caporetto finner vi emellertid inte, 
i den litteratur vi studerat, belägg för att historien skulle ha bidragit till 
offensivens förhärskande. För att få fram om detta är fallet skulle ytterli-
gare studier behöva göras, alternativt så behöver analysen inkludera den 
strategiska nivån. Dock bekräftar det faktum att just slaget vid Caporetto 
har studerats så ingående hur historien påverkar genom sitt fokus på of-
fensiva framgångar. Den forskning som finns varken fokuserar på eller kallar 
sig ”den österrikisk-ungerska defensiven 1915–1917” eller ”Cadorna: när 
offensiven misslyckas”. Vidare är det faktum att slaget regelbundet används 
som ett exempel bland officerare, liksom i utbildningen av desamma, i sig ett 
exempel på effekten av militärhistoriens tendens att fokusera på offensiva 
operationer. Här framhålls inte minst den betydelse som Rommels exceptio-
nella offensiv har fått, liksom Rommels taktiska tänkande under första såväl 
som andra världskriget. Det faktum att sektionen för markoperationer valde 
detta fall för sin fältövning visar även det på detta faktum. 

Militärteori såväl som doktrin och reglementen tenderar att genom-
syras av offensivens betydelse. Även om man skulle kunnat använda t ex 
militärteorin annorlunda har dess offensiva delar de facto dominerat och 
i förlängningen påverkat såväl det taktiska tänkandet som doktrin och 
reglementsutvecklingen. Det faktum att Clausewitz fått rykte om sig att vara 
en förespråkare för offensiv strategi är i sig ett exempel på hur offensiven 
förhärskar, inte minst då detta handlar om hur en person som egentligen såg 
defensiven som det starkare stridssättet.28 

När vi tittar mer specifikt på fallet Caporetto gav ett antal av krigets 
principer offensiven ett övertag – flexibilitet, initiativ, manöverförmåga och 
överraskning var alla av stor betydelse för framgång. När det gäller würt-
tembergarnas och Rommels agerande var användandet av en indirekt metod 
med fokus på fart och rörelse central för framgång. Likaså var fundamentala 
principer som överraskning och chock grundläggande för Rommels fram-
gångar vid Caporetto. 

Rommels infiltrationstaktik syftade till att undvika frontalattacker till 
förmån för omfattning med avsikt att ta motståndaren i ryggen eller till 
kringgång för att undvika strid mot starkare motståndare.29 Han identifie-
rade de kritiska svagheterna och kraftsamlade mot dessa, kom med snabbhet 
och uppnådde överraskning, vilket ledde till kapitulation. Samma tankegång 
återfinns hos högre chef, både i hur major Sproesser själv ledde sin bataljon 
och i det faktum att han genomgående godkände Rommels taktiska val. 

Man kan lätt få intrycket att Rommel gick i förväg och agerade på helt 
egen hand, men när man tittar närmare på situationen ser man både hur 
han rapporterar bakåt och får godkännande. Det var under hela slaget vid 
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Caporetto endast ett tillfälle när han gick emot högre chef – detta var först 
vid sista ansträngningen mot Matajur.30 Även här kan det noteras att han lät 
större delen av sitt detachement återvända till Cragonza och endast tog med 
sig de hundra skyttesoldater och sex tunga kulsprutor han hade närmast 
till hands, samt att han personligen trodde att ordern att dra sig tillbaka 
berodde på ett missförstånd om huruvida motståndet var brutet.31

Då idén om frontalanfall hade blivit ifrågasatt hade även Tyskland under 
första halvan av 1917 börjat experimentera med infiltrationstaktik.32 Målet 
med denna var att identifiera svaga punkter och sedan kraftsamla mot dessa 
för att genomföra ett genombrott och lämna eventuella punkter med starkt 
försvar [”strong points”] åt efterkommande trupp.33 Denna taktik genomsy-
rade den württembergska bergsbataljonens tillvägagångssätt. 

När vi tittar närmare ser vi även att tysk doktrin betonar betydelsen 
av aggressiv exploatering.34 För att citera Rommels berömda bok Infantry 
Attacks (Infanterie greift an, 1937): ”[i]f an attack breaks into the defensive 
zone or a breakthrough succeeds, the reserves must stay up with the leading 
units and must not be diverted by taking booty, etc. On such occasions the 
most rapid pace is required of all rearward units.” Detta var ett synsätt som 
Rommel tillämpade, och han blev mäkta irriterad när hans underordnade 
kom på efterkälken och ställde till problem för honom, såsom när de vid ett 
tillfälle samlade in erövrade mulor istället för att röra sig framåt. 

Sammanfattningsvis syns det helt klart att militärteori, doktrin och 
reglementsutveckling varit centrala för den exceptionella offensiv som 
skedde – från övergripande principer, till metoder för attack, till skapandet 
och användandet av för sin tid väldigt autonoma specialstyrkor för bergs-
krigföring som württembergska bataljonen

En faktor som talar för offensiven och som ofta nämns i litteraturen 
rör den offensiva/defensiva balansen hos existerande teknologi (offensive/
defensive balance). Detta handlar dels om huruvida en viss teknologi är 
fördelaktig för attack eller försvar, dels om hur den uppfattas i det taktiska 
tänkandet. Historien har visat att dessa två inte nödvändigtvis är desamma. 
Ofta har det funnits en tendens att överskatta vapens offensiva fördelar, 
något det finns många exempel på.35 

När det gäller teknologins betydelse är kanske det mest relevant här 
artilleriet. I fallet Caporetto spelade det en avgörande roll för den fram-
gångsrika offensiven, inte minst på grund av en ny experimentell teknik som 
utvecklats.36 Två andra vapen var centrala: kulsprutan och gasen. Gasen 
är ett offensivt vapen, vilket vid Caporetto saknade avgörande betydelse.37 
Kulsprutorna är ett generellt sett väldigt effektiva vapen vid försvar. Samti-
digt spelade de en betydande roll i Rommels taktik, där han genomgående 
grupperade dem för att hålla ner eller lura motståndaren vid kringgång 
för flankattack. Sammanfattningsvis är teknologin en delförklaring i den 
meningen att utan dessa teknologier skulle genombrott varit svåra att 
genomföra. För den övergripande offensiven var artilleri essentiellt. Det 
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hade dock inte så stor betydelse för Rommel, även om han använde det. 
Sammanfattningsvis spelade kulsprutan och artilleriet roll för offensiven, 
men det får ses som en följd av taktiska beslut som säkerligen hade varit 
desamma även utan dessa vapen. Teknologins betydelse är mer en fråga om 
varför vissa vapen användes och hur de användes, inte att de drev offensiven 
eller orsakade den.

Sist men inte minst, inom såväl den tyska militären som det tyska 
samhället glorifierades offensiven.38 General Alfred von Schlieffen, mannen 
bakom den tyska krigsplanläggningen inför första världskriget, deklarerade 
att attack är bästa försvar, och general Helmuth von Moltke d ä skrev under 
på principen att offensiven är det bästa försvaret, medan Friedrich von 
Bernhardi, som var en populär publicist, proklamerade att ”the offensive 
mode of action is by far superior to the defensive mode”, för att ge några 
exempel.39 

Dessa idéer genomsyrar även Rommels tänkande, där det klart framgår 
att den militära kultur han är skolad inom betonade offensiven och belönade 
sådant tänkande. Detta går bortom det faktum att den taktik som Rommel 
använde sig av under slaget var extremt offensiv, något det dessutom går att 
finna andra anledningar till. Denna kultur och det militära arvets betydelse 
framgår klart när man analyserar hans sätt att skriva kring Caporetto i In-
fantry Attacks.40 Ett bra exempel på hur offensiven genomsyrade Rommels 
tänkande kan ses i följande citat: ”I was none too happy on my return to the 
command post. Fighting in second line did not appeal to us mountain troops 
at all, and I searched for ways and means of achieving complete freedom of 
action for my force.”41 

Likaså ser vi hur Rommel konsekvent befinner sig i det absolut främsta 
ledet under attackerna – även om det finns taktiska fördelar med att leda från 
fronten kan man fråga sig om det alltid var nödvändigt. Man ser även vilken 
betydelse offensivt tänkande har hos honom i hans positiva beskrivningar 
av när frivilliga anmäler sig till offensiva framstötar, eller hur han själv går 
framåt med en vit näsduk mot åtminstone två-tre italienska bataljoner vid 
bergsryggen vid Mrzli:

With the feeling of being forced to act before the adversary decided to do so-
mething, I left the edge of the forest and, walking steadily forward, demanded, by 
calling and waving my handkerchief, that the enemy surrender and lay down his 
weapons. The mass of men stared at me and did not move. I was about a hundred 
yards from the edge of the woods, and a retreat under enemy fire was impossible. 
I had the impression that I must not stand still or we were lost.42 

Sammanfattningsvis: Rommels beteende må ha varit extremt offensivt, men 
det ligger i linje med såväl den kultur och det arv som han skolats i som den 
doktrin och de reglementen som styrde den tyska armén.
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Noter
1. När det gäller historisk litteratur kring slaget har särskilt Rommels egen beskrivning 

av hans taktiska genomförande i Rommel, Erwin: Infantry attacks, Pen and Sword, 
Barnsley 2013 (1935), samt Wilks, John och Wilks, Eilieen: Rommel & Caparetto, 
Pen and the Sword, Barnsley 2001. varit av central betydelse. Självklart är detta 
Rommels egen beskrivning av händelseförloppet med sedvanliga problem, men 
samtidigt är det hans berättelse om hans egna taktiska tankar och taktik varför den 
får anses ge en god bild av taktisk tänkande i fallet Rommel vid Caporetto. Op cit, 
Rommel, 2013. samt Op cit, Wilks, John och Wilks, Eilieen, 2001.

2. I vår undersökning ansåg 63 procent av respondenterna att offensiven är 
förhärskande i det taktiska tänkandet bland officerarna i den svenska officerskåren. 
När man tittar närmare på armén, den del som är relevant i fallet som studeras 
i denna studie, så ökade siffran till 77 procent (24 % menar att det stämmer 
helt och hållet, 53% att det stämmer till större delen. Noterbart är att ingen av 
respondenterna menar att det inte alls stämmer (bland officerare generellt har en (1) 
respondent svarat att det inte alls stämmer. (Dessa resultat kommer att presenteras 
närmare i andra artiklar i såväl denna som internationella tidskrifter.) 

3. Denna lista är inte på något sätt menad att vara komplett eller täcka alla möjliga 
förklaringar utan är avgränsad till att undersöka ett antal potentiella faktorer. En 
möjlig orsak som en undersöks är t ex utbildningens betydelse, att officeren då 
som nu lärs att tänka offensivt i den taktiska utbildningen inklusive i de applex, 
krigsspel, fältövningar och övningar som genomförs liksom att offensiven skulle 
kunna prioriteras och belönas som en form av indoktrinering – då anfall kräver 
hög moral så indoktrineras officeren i att se dess överlägsenhet. Att undersöka 
dessa aspekter faller dock bortom denna studies möjligheter. Av samma anledning 
undersöker vi inte den eventuella roll psykologiska faktorer kan ha spelat, även om 
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i detta kapitel diskuteras manövertänkande och defensiv strid. Den 
bedömning som ligger till grund för texten är att defensiv strid i allmänhet 
inte har studerats i tillräcklig utsträckning på senare tid i Sverige. Syftet här 
är att bidra till en djupare förståelse av begreppen manövertänkande och 
defensiv strid samt att visa på innebörden av dessa begrepp. I kapitlet an-
läggs ett perspektiv på fenomenet defensiv strid. Andra perspektiv redovisas 
i andra texter, vilka sammantagna ska ligga till grund för utarbetande av nya 
exempel att användas vid utbildning av officerare.1

Inledningsvis definieras begreppen manövertänkande och defensiv strid. 
Därefter förs en diskussion utifrån det historiska exempel som inkluderades 
i Fältövning Estland. Denna genomfördes i augusti 2014 av sektionen för 
markoperationer på Försvarshögskolan. I diskussionsdelen inkluderas 
synpunkter som framfördes i det utomhusseminarium som författarna 
genomförde under fältövningen. Avslutningsvis ställs några grundläggande 
frågor, som författarna menar är nödvändig att reflektera över inför det 
fortsatta arbetet med nya utbildningsexempel, och en hypotes formuleras. 

Teori

Manöverkrigföring

I vardagligt tal används uttrycket manövertänkande. Uttrycket, som också 
återfinns i svenska reglementen, får sägas lägga fokus på de psykologiska 
effekterna av rörelser under genomförandet av strid.2 Mer korrekt är att 
tala om manöverkrigföring, ett begrepp som utkristalliserades under 1980-
talet som en motbild till begreppet utnötningskrigföring. Utnötningskrig 
(attrition warfare), i sin tur, har beskrivits som det industriella kriget. Målet 
är att etablera en sådan överlägsenhet att man med massiv eldkraft kan slå 
ut fiendens militära enheter utan att själv bli utslagen. Manöverkrigföring 
betonar däremot att istället för att förgöra fienden fysiskt är målet att sätta 
fienden ur stridbart skick, genom att man slår mot dennes svagheter.3 

Manöverkrigföring i en defensiv 
markoperation
av Johan Elg och Niklas Hoas
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Utnötningskrig exemplifieras ofta med de för båda sidor kostsamma 
striderna vid Verdun under det första världskriget, medan manöverkrigfö-
ring vanligtvis exemplifieras med det tyska fälttåget (blixtkriget) varigenom 
Frankrike besegrades 1940. Denna dikotomi framhäver ett antal motsatser, 
till exempelvis fysik och psykologi. Manöverkrigföring har setts som ett 
bättre sätt att kriga. Den högsta formen av krigföring är ju att vinna utan att 
behöva slåss, enligt en filosofisk devis som direkt för tankarna till Sun Tsu. 

Manöverkrigföring innebär, enligt militärteoretikern William Lind, att 
följande tre principer tillämpas.4 

• Decentraliserad ledning, vilket ger en snabbare beslutscykel (OODA-
loop) än fiendens, vilket i sin tur åstadkommer att denne drabbas av 
panik eller blir passiv då han hamnar i efterhand.

• Omfattande stridsspaning i syfte att skapa förvirring.
• Oförutsägbarhet, d v s en icke schablonartad applicering av taktik, 

vilken förvirrar och vilseleder motståndaren.

Ytterligare en princip har tillagts av Robert Leonhard, som menar att 
fienden ska tvingas till att slåss i en för denne ofördelaktig terräng där han 
är sårbar. Denna princip kallas Alcyoneus efter en berättelse i den grekiska 
mytologin, enligt vilken Herkules besegrade den oövervinnliga jätten Alcyo-
neus genom att – till sist – lista ut att denne endast var oövervinnlig på sitt 
eget territorium. Genom att bokstavligen lyfta upp och bära iväg jätten till 
ett annat land kunde Herkules sedan besegra honom. Detta förfarande – att 
med direkt tvångsmakt ”flytta” motståndaren – kan också beskrivas med 
begreppet dislokation (dislocation).5

Ovannämnda fyra principer torde kunna härledas ur empirisk forskning. 
Emellertid har kritiker mot manöverkrigföring utgått från följande resone-
mang:

Om teori är linsen varifrån doktrin härstammar, innebär det att en icke-
sanningsenlig eller bräcklig teori måste producera en bräcklig doktrin. Detta, i sin 
tur, måste leda till icke-korrekta styrke-strukturer och träning.6 

Kärnan i kritiken ligger således i att själva resonemanget bakom konceptet 
manöverkrigföring är falskt. Historiska exempel, där numerärt mindre 
styrkor besegrat numerärt större styrkor, har använts som bevis på lyckosam 
manöverkrigföring. I synnerhet har det gång på gång refererats till tyska 
framgångar under det andra världskriget. Ett problem med dessa så kal-
lade bevis är emellertid att tyska inringningsslag syftade till att förgöra den 
inneslutna fienden snarare än att skapa förvirring. Med andra ord finns en 
svag länk mellan praktiska, historiska krigföringsexempel och manöverkrig-
föring. En slutsats av detta konstaterande är att krig inte är eleganta rörelser 
utan blodbad.7 Vidare anförs att strid till sin natur är ”motståndarfokuserad 
och handlar om förstörelse” – utnötning fungerar följaktligen så länge det 
sker ensidigt (och till den egna sidans fördel!).8 
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Det bör framhållas, innan begreppet defensiv strid definieras, att i svensk 
doktrin handlar manöverkrigföring om att förändra truppernas relevans 
visavi varandra på ett för den egna sidan fördelaktigt sätt, fysiskt såväl som 
mentalt. Här finns således en bredare innebörd av begreppet. Slutmålet 
är en försvagad vilja eller förmåga hos motståndaren att uppnå sina egna 
målsättningar. 

Defensiv strid

Med defensiv strid avser detta avsnitt defensiva markoperationer. Sådan 
strid förs då styrkeförhållandena är ogynnsamma. Den kan också föras 
när motståndarens intentioner är oklara.9 Defensiva markoperationer kän-
netecknas enligt Milan Vego av utnötning och är knutna till en viss terräng 
(ofta en stad) samt pågår under en längre tid.10 En defensiv markoperation 
utgår vidare från en strategisk defensiv. Den defensiva markoperationen kan 
ha endera eller flera av följande syften:11

• att slå tillbaka fiendens offensiv,
• att hålla en viss position/terräng,
• att vinna tid. 

Defensiva markoperationer kan antingen ske som rörlig strid, vara knutna 
till viss terräng eller uttryckligen vara av fördröjande karaktär (retrograde). 
Alla typer av defensiva markoperationer involverar såväl rörliga som statio-
nära enheter. De rörliga enheterna kan användas för att göra motanfall, för 
att endera hindra fienden från att utnyttja framgångar och/eller för att skapa 
förvirring. Planering för defensiva markoperationer ska ange var i terrängen 
striden ska koncentreras, hur fienden ska slås tillbaka/nedkämpas samt det 
mest optimala sättet att använda de egna stridskrafterna för att nå målet 
med operationen.12

En defensiv markoperation utgör således, enligt Milan Vegos ovan redovi-
sade synsätt, till sitt syfte ett utnötningskrig. Däremot finns i genomförandet 
av en defensiv markoperation möjligheter att använda manöverkrigföring. 
Dessa möjligheter i genomförandet kommer att stå i fokus för den fortsatta 
diskussionen.

Narva 1944
De två begreppen manöverkrigföring och defensiva markoperationer kan 
sättas i ett sammanhang med den enkla och snabba bedömandemetoden 
TTT (tiden-truppen-terrängen). I försvaret 1944 av Narva-området i östra 
Estland strävade den tyska sidan att hålla området så länge som möjligt 
genom avvärjningsstrid. De egna trupperna var numerärt underlägsna. 
Detta innebar att även om de skulle åstadkomma större förluster hos mot-
ståndaren skulle ändå styrkeförhållanden på sikt försämras eftersom de egna 
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förbandens förluster svårligen kunde ersättas. Detta innebar att den kanske 
allra viktigast faktorn för den tyska sidan var risken att åsamkas alltför 
stora förluster i trupp och materiel.

En fråga av central betydelse för den fortsatta diskussionen är hur väl 
principerna i manöverkrigföring kan sägas ha tillämpats på tysk sida. För 
det första kan sägas att terrängen var synnerligen väl lämpad för försvar. 
Den innehöll ett sjöpass (Finska viken-Peipus) med ett större genomgående 
vattendrag, och omfattande sankmarker förstärkte terrängens karaktär av 
en flaskhals i riktningen öst-väst. Därmed tvingades fienden att slåss i en 
för dem ogynnsam terräng. Å andra sidan medgav terrängen inte heller den 
tyska sidan att utveckla någon rörelse, för att på så sätt åstadkomma stora 
förluster på fientliga förband. Istället för på rörelse låg fokus på eldkraft, 
men på grund av terrängen var möjligheten till direkt eld delvis begränsad. 
Vad som bl a hände var att den tyska sidan genomförde flera lyckade mot-
anfall sydväst om Narva. I spetsen för dessa gick en Tigerstridsvagn eller ett 
fåtal, då det inte var möjligt att framrycka med större förband breddgrup-
perade. Dessa få, tunga stridsvagnar fungerade som ”armeringsjärn” i den 
försvarade terrängen.13 Just denna användning av kvalificerade resurser 
(stridsvagnar) på rätt plats och i rätt tid har anförts som en anledning till att 
den defensiva markoperationen lyckades.14 

Av de fyra identifierade principerna i avsnittet ”Manöverkrigföring” ovan 
torde främst Alcyoneus princip ha varit gällande i exemplet Narva 1944 på 
så sätt att terrängen var mindre fördelaktig för den sovjetiska motståndaren 
då hans styrkeövertag inte kunde utvecklas. De lyckade tyska motanfallen 
sydväst om Narva var oförutsägbara på sättet de genomfördes och genom 
att skilda tillvägagångssätt användes vid olika anfall, samtidigt som flera 
typer av vapensystem (luftvärnskanoner, tungt artilleri, raketartilleri och 
störtbombare) kraftsamlades i tid och rum. Överraskning uppnåddes och 
motståndaren chockades.15

En djupare problematisering kan dock göras avseende främst Alcyoneus 
princip och den defensiva markoperationen. Principen i sig skulle teoretiskt 
kunna vara tillämpbar men praktiskt stöter den på vissa problem. Om sym-
metri råder för det normalt med sig att förbanden som möts är tekniskt och 
organisatoriskt likartade. Detta medför i sin tur att snarlika bedömningar 
rimligen görs avseende nyckelterräng. Här förefaller det avgörande vara 
tidsfaktorn – vem har fördel av att kunna placera sina förband på det mest 
lämpliga sättet i avsett terrängavsnitt. I praktiken handlar det om terräng 
som byter skepnad. Öppen eller småbruten terräng övergår i betäckt, lands-
bygd övergår i stadsmiljö etc.16 

Tid för förberedelser medger också att ena parten på förhand kan 
förändra terrängen på ett sätt som är gynnsamt för honom. Om fördel av 
tidsfaktorn inte finns hos någondera sidan återstår två möjligheter: endera 
så kallad renkonterstrid vars resultat torde vara ovisst, eller anfall mot de 
delar av motståndarens förband som inte är stridsberedda.17 När det gäller 
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Narva 1944 kan det emellertid konstateras att den tyska försvarande sidan 
drog fördel av att fienden tvingades anfalla i ofördelaktig terräng. Därmed 
blev även fiendens tillvägagångssätt knappast överraskande, d v s den 
sovjetiska sidan var hela tiden i efterhand. 

De två övriga principerna avseende decentraliserad ledning och strids-
spaning kan inte sägas ha varit lika framträdande i den tyska defensiva 
markoperationen vid Narva 1944. Dessa principer är också till sin natur 
mer kopplade till offensiva markoperationer. De har betoning på den fy-
siska rörelsen framåt, på osäkra lägen och när det gäller att ta tillfällen 
i akt avseende oväntade situationer som uppstår i kaoset. Det kan dock 
diskuteras huruvida principen om decentraliserad ledning är gällande för 
motanfall inom ramen för en markoperation. Med tanke på ogynnsamma 
styrkeförhållanden och på nödvändigheten av att kraftsamla de få resurser 
som finns, torde sådana motanfall vara organiserade snarare än spontana. 
Motanfall ska dock inte sammanblandas med motstötar, som handlar om att 
på lägre nivå snabbt återta förlorad terräng innan motståndaren har hunnit 
upprätta ett försvar där.

Diskussion om begreppen och deras innebörd
I syfta att diskutera och lyfta fram relevansen av begreppen manöverkrigfö-
ring och defensiv markoperation presenteras nedan två centrala frågeställ-
ningar som författarna gjorde inför det utomhusseminarium som genomför-
des under Fältövning Estland i augusti 2014. Dessa frågeställningar var:

• Krigföring är inte renodlat manöverkrig eller utnötningskrig. Behöver 
det teoretiska begreppet manöverkrigföring ersättas?

• Nödvändigheten av offensiva inslag i en defensiv operation kräver va-
pensystem för direkt fysisk förstörelse (stridsvagnar), något som manö-
verkrigföring inte tydligt framhåller. I synnerhet hur mycket behöver 
motståndaren påverkas?

Frågeställningarna är kopplade till exemplet Narva 1944 och syftar till att 
uppnå ökad förståelse.

Den diskussion som fördes på seminariet under fältövningen, med 
utgångspunkt i de två nämnda frågeställningar, handlade till övervägande 
del om risken med att låta begrepp ta för stor plats, på bekostnad av egentlig 
förståelse för begreppens innebörd. Så, istället för att fokusera på manö-
verkrigföring, ett teoretiskt begrepp som mycket väl kan kritiseras, kan det 
finnas skäl att fokusera på det kreativa innehållet, där ologiskt – snarare än 
reglementsenligt – genomförande av strid kan medföra stora och positiva 
effekter. 

Risk för begreppsförvirring noterades under diskussionen. Denna förvir-
ring avhjälps inte av att arméns mekaniserade bataljoner/skyttebataljoner 
idag benämns manöverbataljoner. Det finns en risk för misstolkning av 
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förledet ”manöver”, och därmed uppkommer ett behov av precision i det 
”taktiska språket”. Vikten av att genomföra krigsspel framfördes som ett sätt 
att möta en tänkande motståndare. Kärnan i resonemanget var att det gäller 
att tydligt precisera vad som ska utföras. Detta är något som fortsättningsvis 
bör diskuteras av berörda och då kopplas till de begrepp som förekommer 
i olika doktrinverk. 

Slutsats
Manöverkrigföring (i dagligt tal också kallat manövertänkande) är en 
konstruerad idealbild av krigföring. Den innehåller dock principer som har 
ett värde vid en diskussion om genomförande av väpnad strid. När det gäller 
defensiv strid, särskilt defensiva markoperationer, är det särskilt viktigt att 
behärska en viss terräng över tiden. 

Den tyska defensiva Narva-operationen 1944 kan beskrivas som synner-
ligen terräng-fokuserad. Området skulle hållas så länge som möjligt, med de 
stridskrafter som fanns tillgängliga. Den framgångsrika avvärjningsstriden 
som fördes kan kopplas till ett par faktorer. Avgörande för att vinna en 
defensiv strid torde vara handlingsfrihet med egna vapensystem i syfte att 
uppnå en överlägsenhet i eldkraft i kombination med lyckade motanfall. 
Dessa visar motståndaren att försvaret är kapabelt att slå tillbaka och orsaka 
stora förluster. En slutsats är att offensiva vapensystem med teknikövertag, 
som dåtidens tyska Tigerstridsvagnar (och nutidens svenska stridsvagn 122), 
blir avgörande för att nå lokal framgång genom lokala, kraftsamlade och 
offensiva motaktioner. Detta resonemang om betydelse av eldkraft för att nå 
temporär lokal överlägsenhet för emellertid tankar till utnötning snarare än 
manöverkrigföring.

Utifrån resonemanget ovan om lokala motanfall med högteknologiska 
offensiva vapensystem kan en hypotes formuleras: för defensiva markope-
rationer är eldkraft och skydd mer avgörande än rörelsen, då val av terräng 
är en av de viktigaste komponenterna. Detta innebär att kvalificerade va-
pensystem, exempelvis stridsvagnar, vilka normalt förknippas med offensiva 
markoperationer, har ett större nyttovärde i en defensiv markoperation. 
Med sådana tekniskt överlägsna och offensiva vapensystem kan lokala (och 
begränsade) motanfall genomföras, vilket skapar oförutsägbarhet och i 
bästa fall att anfallaren förlorar viljan till fortsatta anfall genom att svaghet 
uppenbaras. 

Notera dock att i fallet defensiv markoperation, kopplat till en strategisk 
defensiv, är det knappast realistiskt att förutsätta att operationen utan 
vidare skulle kunna omvandlas till en offensiv markoperation. Det skulle i så 
fall krävas betydande förändringar i styrkeläget. Å andra sidan är alla krig 
unika och det går inte att utesluta såväl yttre som inre omständigheter som 
kan ha ett menligt inflytande på bägge sidor.



31

Förutsättningar för en framgångsrik defensiv markoperation kan finnas 
om faktorerna styrkeförhållande och plats är fördelaktiga. Tiden utgör i en 
defensiv markoperation ett mål snarare än ett medel. Styrkeförhållandena 
kan, lokalt, förändras genom olika metoder, vilka kräver kreativt tänkande 
och precision i det taktiska språket. Konkret kan det röra sig om snabba 
och överraskande förflyttningar, tillfälliga stridsindelningar och vilseledning. 
Frågan om val av plats och terrängens karaktär är väsentlig. Om inte platsen 
är en naturlig så kallad flaskhals, såsom vid Narva 1944, krävs det mycket 
för att tvinga motståndaren att strida i en för denne ofördelaktig terräng. 
Att försöka få honom i ett sådant läge, d v s att tillämpa Alcyoneus princip, 
kan ske genom offensivt agerande. Möjligen kan detta åstadkommas inom 
ramen för en defensiv markoperation. Det fodrar dock med stor sannolikhet 
rörlig strid med större förband och därmed ett betydligt högre risktagande. 
I ett sådant fall är analogin med den tyska defensiva markoperationen vid 
Narva-området 1944 inte längre tillämplig.
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tankar om defensiven

i denna artikel kommer defensiven att belysas utifrån två olika per-
spektiv och genom två historiska exempel tagna från första respektive 
andra världskriget. Inledningsvis betraktas defensiven utifrån försvararen 
perspektiv och med ett exempel från Estland (Narva) 1944. Efter en historik 
bakgrundsbeskrivning, där bl a doktrinutvecklingen beskrivs, följer ett 
avsnitt avseende doktrin- och reglementsjämförelse mellan dåtida tyska och 
nutida svenska reglementen. Vi har i den delen valt att som metod söka efter 
vissa militärteoretiska indikatorer – fyra typiska begrepp inom defensiv och 
offensiv strid – för att diskutera likheter och olikheter mellan dåtid och 
nutid. De fyra valda begreppen är eldens (verkans) betydelse, terrängens 
betydelse, djupets betydelse och slutligen reservernas betydelse. Jämförelsen 
appliceras sedan på det taktiska exemplet innan denna del avslutas med en 
kort sammanfattning.

I nästa del anläggs anfallarens perspektiv vid Caporetto 1917 och samma 
begrepp och metod med empirisk jämförelse med nutida taktiska föreställ-
ningar används. Efter en kort historisk inledning belyses doktrinutvecklingen 
och erfarenhetsinsamlandet innan vi tittar på de fyra begreppens betydelse 
för anfallsstriden i allmänhet och exemplifierar begreppen med det faktiska 
utfallet från striderna 1917. I det följande ska således undersökas i vilken 
mån infanterireglementet överensstämmer med Rommels agerande när han 
med sitt förband exempelvis erövrade bergen Glava, Mrzli och Matajur. 

Valen av exempel kommer sig av att de är tämligen renodlade avseende 
defensiv respektive offensiv. Kliniska exempel är inte önskvärda eftersom vi 
vill undersöka verkliga händelser och inte krigsspel eller motsvarande. Men 
försvaret vid Narva och offensiven vid Caporetto är illustrativa eftersom de 
visar på principer som går igenom på alla ledningsnivåerna. Därtill kommer 
att båda platserna är tillgängliga, vilket gjort att resor kunnat företas dit för 
att närmare studera de lokala förhållandena.

Vi genomför dessutom vid varje begreppsgenomgång en jämförelse 
med vad AR Taktik tar upp om begreppet i relation till offensiv strid för 

Defensiven – begrepp och 
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att avsluta med en sammanfattning där vår syn på begreppens betydelse 
diskuteras. 

Vid beskrivningen av anfallsstriden kan vi belysa både defensiven och 
offensiven med en jämförbar metod vilket förhoppningsvis ger ett mer 
klargörande resultat och därmed en ökad förståelse för bryggan mellan teori 
och praktik vid defensiv krigföring.

Försvararens perspektiv – Estland 1944

Doktrinutveckling i Tyskland

Trots att den tyska krigsmakten efter andra världskriget närmast blev 
synonym med blixtkrig och offensivt agerande var det den strategiska och 
operativa defensiven som den tyska krigsmakten fick ägna sig åt under 
huvuddelen av kriget. Detta var något som utvecklats, övats och förberetts 
under mellankrigstiden då främst Versaillesfredens restriktiva villkor från 
1919 lade stora begränsningar på Tysklands militära förmåga. Tyskland 
insåg därför behovet av defensiven, och med fredsfördragets begränsning på 
100 000 man tvingades Tyskland att utveckla taktiken och de militära tan-
karna om defensiven som en lösning på ett framtida angrepp på Tyskland.1

Stridssättet försvar och försvar med djup i form av fördröjningsstrid hade 
redan tillämpats och utvecklats under första världskriget, vilket resulterat i 
en hel del erfarenhet som användes vid utvecklingen av defensiv krigföring 
under mellankrigstiden. Faktum är att även Carl von Clausewitz tankar 
och teorier om defensiven fick inflytande över utvecklingen av defensiv 
krigföring under denna tid.2

Efter Hitlers maktövertagande 1933 och med hans politiskt offensiva 
strategier, som ledde fram till andra världskriget, fick defensiven så små-
ningom en alltmer tillbakadragen ställning. Trots detta levde den emellertid 
doktrinärt kvar och utgjorde konceptuellt en viktig faktor vid de strategiska 
och operativa defensiverna under krigets senare hälft. Ett för Tyskland 
viktigt, doktrindokument var Truppenführung 1933, med del två 1934. 
Där ägnas ett helt kapitel åt defensiven (Abwehr) och ytterligare ett kapitel 
(betydligt kortare) åt fördröjningsstrid (hinhaltendes Gefecht). Noterbart 
är att i Truppenführung skiljer man på två olika varianter av det vi kallar 
fördröjningsstrid, hinhaltendes Gefecht (på engelska översatt till Delaying 
Action) och hinhaltendes Widerstand (i engelsk översättning Delaying 
Defence). Vid en jämförelse med vad vi menar med fördröjningsstrid finner 
vi därför i Truppenführung texter av betydelse både i kapitlet om defensiv 
och i det särskilda kapitlet om fördröjningsstrid.

Begreppet fördröjningsstrid togs fram av träningsavdelningen (Trup-
penamt T4) för Reichswehr 1920 och utgjorde grunden för motsvarande 
delar i Führung und Gefecht der verbunden Waffen (F.u.G.), som gavs ut 
strax därpå (1921/22).3 Kapitel 10 Verteidigung innehåller två delkapitel 
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som delar in försvarsstriden i dels Verteidigung in Bewegungskrieg, dels 
Verteidigung in Stellungskrieg.4 Det var således tydligt att försvar kunde 
drivas i olika taktiska situationer och att vare sig en offensiv eller defensiv 
övergripande situation skulle negligeras vid defensiven.

Matthias Strohn gör en annan översättning av de två tyska begreppen 
och kallar hinhaltendes Gefecht för Delaying Engagement och hinhaltendes 
Widerstand för Delaying Resistance Skillnaden mellan de två är att den 
sistnämnda syftar till att fördröja motståndaren genom att tillfoga denne 
förluster och samtidigt bevara eget stridsvärde genom att undvika direkt 
konfrontation och genom att byta terräng mot tid. Den första formen av 
fördröjningsstrid, Delaying Engagement, syftar även den till att fördröja 
motståndaren och undvikande av avgörande direkta strider. Skillnaden är, 
enligt Strohn, att här kan även försvar och anfall användas för att nå de 
egna målen.5 Detta senare fall är att likställa med det svenska begreppet 
fördröjningsstrid. 

Doktriner och reglementen

Hur är då Försvarsmaktens egna doktriner, reglementen och handböcker 
uppbyggda avseende defensiv inriktning? Redan vid en snabb överblick kan 
man konstatera att detaljrikedomen är mindre och de styrande inslagen 
är betydligt mer lätträknade än i den tyska armédoktrinen från 1933/34, 
Truppenführung.6

Våra doktriner och på senare år även reglementen, är mer inriktande än 
styrande i sin utformning, vilket är ett medvetet val. Samtidigt lämnas det 
dock i vissa fall alltför stort utrymme för tolkningar om hur t.ex. defensiv 
strid ska genomföras.7 De nyligen utgivna handböckerna har dock ett större 
inslag av styrningar där metoder och genomförande belyses tydligare och 
mer utförligt.8 Vår svenska operativa doktrin från 2014 tar upp defensiv 
inriktning ur ett operativt perspektiv under två förhållanden; dels för att 
försöka skapa bättre förutsättningar (för en senare offensiv inriktning) avse-
ende tid, plats och styrkor, dels för att förhindra att situationen förvärras.9 
Här påtalas också vikten av att vinna tid för att konflikten ska kunna lösas 
med andra maktmedel än militära, möjliggöra tillförsel av förstärkningar el-
ler för att omdisponera resurser. I kapitlet som beskriver operativa metoder 
nämns, under rubriken Arméförband, defensiv inriktning inom ramen för 
olika metoder för strid – försvar, fördröjningsstrid och avvärjningsstrid.10 
Syften som beskrivs vid de olika stridssätten känns igen från t.ex. Arméregle-
mente Taktik (AR Taktik).

AR Taktik från 2013 har, precis som den operativa doktrinen, en 
beskrivning av den defensiva inriktningen i form av markoperativ defensiv 
inriktning. Syften och beskrivning av den defensiva inriktningen är lik be-
skrivningen i operativ doktrin.11 Det som sticker ut är att AR Taktik trycker 
på att defensiven aldrig är passiv utan att den måste innehålla offensiva 
inslag.
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Handbok Armé-Brigad från 2016 innehåller en beskrivning av den 
defensiva markoperativa inriktningen som stämmer ordagrant med texten 
i AR Taktik. Det som skiljer är att senare kapitel i Handbok Armé-Brigad 
mer utförligt beskriver metoder och detaljer för fördröjningsstrid och av-
värjningsstrid i två separata kapitel.12 Stridssättet försvar saknas, då brigad 
inte har det som en uppgift. Försvarsuppgift ges normalt endast till lägre 
förband och återfinns således beskrivet som stridssätt i t.ex. Handbok Mark-
strid – Bataljon.13 I vår fortsatta undersökning har vi valt att fokusera på 
den mer övergripande AR Taktik vid vår jämförelse mellan de olika taktiska 
reglementena.

Vid en jämförelse mellan Truppenführung och AR Taktik avseende 
stridssättet försvar, som tillsammans med fördröjningsstrid och avvärjnings-
strid utgör huvudstridssätten vid defensiv strid, har vi redan konstaterat att 
Truppenführung är mer styrande och således mer detaljerad än AR Taktik. 
Försvar innehåller också, enligt Truppenführung, en variant av fördröjnings-
strid. Försvar bedrivs således både mer statiskt och med djup med ett mer 
fördröjande syfte.

Genom att från de två reglementena jämföra fyra olika delar som karak-
teriserar försvar ska vi försöka åskådliggöra hur vårt eget reglemente för 
arméförbandens strid förhåller sig till defensiv inriktning.

Eldens (verkans) betydelse: doktriner och reglementen

Här är Truppenführung tydlig genom att redan i inledningen av kapitlet 
ange att eldkraften är det primära vid försvar och defensiv strid samt att 
koordinering till tid och rum av alla tillgängliga vapen för att nå verkan är 
eftersträvansvärt. Observatörer och eldledare ska användas långt fram för 
att nå verkan och påverka motståndaren innan denne når huvudförsvars-
linjen.14 AR Taktik är mer otydlig i sin beskrivning av verkan och eldens 
betydelse. Underförstått kan skrivning om hög ambitionsnivå antyda att 
verkan och elden har stor betydelse. Betydelsen av kombinerade vapen 
framkommer endast indirekt.15

Terrängens betydelse: doktriner och reglementen

Truppenführung är extremt utförlig och i flera stycken trycker man på 
terrängens betydelse och på vikten av val av stridsområden och strids-
ställningar. Terrängen ska analyseras och huvudstridsområdet, tillsammans 
med framskjutna posteringar, bestämmas så, att en motståndare tvingas till 
frontala anfall.16 Terrängen ska således användas för att styra motståndaren 
till plats som är optimal för försvararen. Truppenführung nämner vidare att 
terrängen bör förstärkas med hinder och blockeringar (fältarbeten) där den 
i sig inte är tillräckligt hindrande.17 AR Taktik påtalar terrängens betydelse 
för skydd och skyl samt lägger stor vikt vid försvar i bebyggelse (som en 
form av terräng). Även vikten av fältarbeten som en komponent vid försvar 
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påtalas, dock mer i perspektiv av att kunna nå verkan. Då AR Taktik även 
skiljer på två olika former av försvar – motståndarfokuserat och egenfoku-
serat försvar – får terrängen vid dessa två olika alternativ en viss betydelse 
vid val av stridsställningar och försvarsgrupperingar. Syftet med striden 
påverkar valet av var striden ska tas upp och vilken terräng som gynnar 
försvararens syfte.18

Djupets betydelse: doktriner och reglementen

Truppenführung har ett specifikt avsnitt som påtalar betydelsen av djup i 
försvaret och huvudstridsområdet.19 Även syftet med försvaret har betydelse 
för djupet, och manualen talar om skillnaden mellan statiskt förvar (med 
djup) och delaying defense, alltså det vi kan klassificera som en del av 
vår fördröjningsstrid (se diskussionen ovan). Vid delaying defence är det 
uttalat att syftet är att fördröja från en huvudstridslinje, vilken dock kan 
ha djup och eventuella bakre linjer samt motståndsområden.20 Även AR 
Taktik påtalar betydelsen av djup vid försvar. Detta sker såväl i ett separat 
stycke som vid beskrivning av genomförandet. I det senare fallet påtalas 
vikten av sammanhängande eldsystem i sida och djup från stridsställningar 
och motståndsnästen.21 Även betydelsen av djup vid försvar i bebyggelse 
poängteras.

Reservernas betydelse: doktriner och reglementen

För att kunna ha handlingsfrihet är bl.a. reserver viktiga. Truppenführung 
beskriver just betydelsen av att ha reserver tillgängliga, bl.a. för att möta 
hot i flanker.22 Att avdela starka reserver får dock inte påverka förvarets 
eldkraft och förmåga i huvuduppgiften. Vidare beskrivs, under stycket som 
specifikt behandlar försvar, att reserver ska avdelas med angivna syften, och 
att de ska vara förberedda att förstärka, att gå till motanfall och att avlösa 
andra förband. Vikten av att förbereda reservstyrkorna på olika uppgifter 
och alternativ påtalas.23

AR Taktik nämner inte reservernas betydelse vid beskrivningen av försvar. 
Det framkommer dock implicit i beskrivning av en rörlig och aktiv strid, där 
anfall med delar av förbandet ska planeras och förberedas. De syften som 
då nämns liknar de syften som beskrivs i Truppenführung. AR Taktik menar 
att anfallen ska syfta till att kraftsamla elden, stoppa eventuella genombrott, 
tillfoga förluster, återta terräng eller underlätta urdragning av försvarande 
förband.24

Tyskt exempel från östfronten – Tannenberglinjen 1944

Eftersom Truppenführung skrevs före andra världskriget kan det vara 
belysande att se på tyskt agerande avseende defensiven under kriget. Exem-
plet rör försvaret av Tannenberglinjen sett på taktisk nivå, en nivå som är 
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relevant för Försvarsmakten av idag. Dessutom rör det sig om en nivå som 
inte är lika väl studerad som de högre ledningsnivåerna. 

Striderna vid Tannenberglinjen har beskrivits tämligen ingående i littera-
turen.25 Matthias Strohns tidigare nämnda tolkning av de tyska stridssätten 

”hinhaltendes Widerstand” och ”hinhaltendes Gefecht” är emellertid inte 
tillämpbar här. Det förra stridssättet är en ren fördröjningsstrid, där terräng 
finns i relativt överflöd. Det senare stridssättet kan inbegripa anfall men 
ändå undvikande av avgörande direkta strider. I fallet med Tannenberglinjen 
var det inte frågan om att fördröja utan om att hålla linjen. Det rörde sig 
således om renodlat försvar. Från den tyska ledningens perspektiv skulle 
linjen hållas tills vidare, eller tills den hade spelat ut sin roll. Det senare var 
vad som skulle komma att ske. Linjen höll, men sovjetiskt avancemang på 
andra delar av fronten gjorde ställningen irrelevant genom indirekt metod. 

Från ett estniskt perspektiv var det frågan om att hålla linjen oavsett vad 
som hände. En stor del av de stridande i tysk uniform var nämligen ester 
som ”hade sina hem i ryggen”. Det senare påverkade stridsmoralen positivt, 
då rummet hade en existentiell betydelse för de estniska SS-soldaterna. Detta 
är ett sätt att se på terrängen som inte direkt handlar om terrängkännedom 
utan om en existentiell koppling till rummet. Det bottnar inte bara, eller 
kanske inte alls, i nationalism utan först och främst i ett värnande av de 

Kartskiss över Tannenberglinjen 1944. Denna smala ås av höjder behärskar all den terräng i 
nordöstra Estland som är möjlig att framrycka i för motoriserade enheter. Havet är strax utanför 
kartkanten i norr. Snett ned till vänster vidtar sanka områden ända ned till sjön Peipus som 
effektivt avskärmar Estland från öster. Det visar hur smalt området är, givet operationernas storlek 
1944. Bildkälla: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Tannenberg1944.jpg [besökt 
170530].
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platser man värderar, platser som är befolkade av familj, vänner, barndoms-
upplevelser, språk, ja allt som en människa har sammansatt sin habitus 
med, sitt samlade minne av formativa händelser. Detta är en faktor som är 
oberoende av offensiv eller defensiv i rummet. I föreliggande fall var det den 
tyska sidan som hade denna faktor på sin sida och inte den sovjetiska. Detta 
gjorde stor skillnad i duellsituationen avseende moralfaktorn, något som 
går att utläsa ur redogörelserna för skeendet. Utifrån detta kan man förstås 
åter reflektera över Carl von Clausewitz tes att defensiven är starkare än 
offensiven. Den tesen gäller uppenbarligen här, men också hans passus att 
man enbart genom att attackera kan vinna ett krig. Det senare var ju, som 
nämnts, vad Sovjetunionen fortsatte att göra på andra avsnitt av fronten. 
Utifrån de bilder som redovisas i det följande kommer de ovan nämnda 
punkterna eld, terräng, djup och reserver att diskuteras. Punkterna är 
applicerbara på en högre taktisk och operativ nivå men avgränsas här till 
vad som framgår av bilderna. 

Eldens (verkans) betydelse: Tannenberglinjen 1944

Med den kanaliserande terrängen har alla tyngre vapen stor möjlighet att få 
effekt. Alltifrån kulsprutor på tripod till artilleri på divisions- till arménivå. 
I duellsituationen värderade båda sidor möjligheten att offensivt respektive 
defensivt verka med de system de hade till hands. Båda sidor följde därvid sin 
doktrin. Möjligheten till kombinerade vapen var även den god genom den 
relativt stillastående krigföring som kom att tillämpas. Grupperingsområden 
för artilleri och luftvärn fick tid att etableras vilket är en betydande faktor 
för höjd effekt med de systemen. Logistikens infrastruktur var måhända 
bristfällig men fick med de statiska förhållandena ett mått av förutsägbarhet 
som höjde dess effekt.

Terrängens betydelse: Tannenberglinjen 1944

För båda sidor betydde terrängen mycket här. Som bilden ovan visar utgör 
höjderna i fråga en smal remsa vid Finska viken, med träskområde ned 
mot sjön Peipus på den södra sidan. I kombination med att vara starkt 
kanaliserande ger dessa höjder i väst–östlig riktning en flankerande porté 
i det fall den part som ej besitter höjderna önskar kringgå dem på endera 
sidan. Förutom att vara kanaliserande i sig har förstås terrängavsnittet ett 
värde genom att utgöra porten till Estland. 

Tysk sida: Hela den tyska defensiven byggde i detta fall på terrängen; alla 
andra faktorer är den underordnad. Tyskland var på defensiven strategiskt 
och operativt utan att själv ha makt över denna defensiv. Genom terrängen 
väster om Narva kan de i kvantitet underlägsna tyska trupperna uppväga det 
sovjetiska kvantitativa övertaget genom en fördelaktig defensiv, en defensiv 
de själva har makt över. Truppenführung understryker att fienden ska styras 
mot terräng som är ogynnsam för denne. Detta torde vara ett skolexempel 



39

på att fienden inte har något val annat än att gå emot det smala och kuperade 
område som tyskarna valt att försvara. Alternativet skulle vara att går runt 
hela Estlands östra gräns, vilket också blev vad Sovjet var tvunget att göra 
efter att ha misslyckats att bryta igenom vid detta terrängavsnitt; ett taktiskt 
misslyckande som fick operativa effekter. Den norra delen av flanken utgör 
Finska viken. Förvisso skulle Sovjet ha kunnat utnyttja vattnet för transpor-
ter, men inget som på ett direkt sätt egentligen kunde ha förtagit kullarnas 
betydelse som lås. Därtill kom att den sovjetiska amfibiska förmågan var 
tämligen svagt utvecklad. Försök med landstigning bakom de tyska linjerna 

En bild från den mittersta höjden, Grenadjärhöjden, med Tornhöjden i väster. Höjderna är inte 
dramatiska på något sätt, men tillräckliga för att möjliggöra rörelser på baksidan, skyddat från 
såväl observation som direktskjutande vapen. Den skyddseffekt som med detta uppnås är viktig ur 
defensivt hänseende. Foto: Håkan Gunneriusson.

Förbindelsegravarna (vänster bild) och värnen (höger bild), vilka var betydligt djupare då, är 
fortfarande synliga på kullarna. Med enkla medel kan rörlighet på stridsteknisknivå möjliggöras 
med skydd utan annan insats än några dagars arbete med spade. Defensiven fick med dessa enkla 
medel en stor fördel mot den stora mängd vapensystem med stor effekt som skulle komma att 
sättas in mot de tyska ställningarna. Foto: Håkan Gunneriusson.



40

tankar om defensiven

med hjälp av flottenheter visade sig inte vara tillräckligt, såsom indirekt 
metod betraktat, för att nå de avsedda målen.26

Sovjetisk sida: Upprepade attacker skedde inom detta frontavsnitt, vilket 
är vad som har gjort det omtalat. Som framgår av bilderna gav terrängen 
i sig inte många möjligheter för den ryska sidan att agera. Således skedde 
anfallen rakt framifrån och i avsnittet där den tyska sidan var stark. Därtill 
kunde Sovjet inte utnyttja sin numerär då avsnittet är gränssättande i den 
bemärkelsen. Således ingen vinst avseende asymmetri. Om man bara betrak-
tar detta avsnitt, fanns det inget annat handlingsalternativ än att attackera 
upprepade gånger i utnötningssyfte. Det kan nämnas, att den ryska sidan 
gjorde åtta motattacker den 29 juli 1944 efter det att de tyska förbanden ta-
git tillbaka Grenadjärkullen från de ryska styrkorna, vilka i sin tur tagit den 
tidigare på dagen. Inget av dessa anfall kröntes av bestående framgång.27 

 Djupets betydelse: Tannenberglinjen 1944

Tysk sida: I princip är djupet obefintligt på taktisk nivå. Det finns ett 
bakre område, men om det går förlorat går det inte att hålla fronten längre, 
eftersom terrängen då öppnar sig. Detta får operativa konsekvenser då 
hela Baltikum i det givna läget är svårförsvarat om partiet med kullar faller. 
Truppen führungs tes – att tillse att djup finns – kan inte sägas vara uppfylld. 
Detta är ett prekärt läge för den sida som av nöden låst sig vid defensiv i ett 
bestämt rum.

Sovjetisk sida: Ett så stort djup finns, att förlust av terräng (i anslutning 
till kartan) inte har någon större betydelse. Bortom kartområdet finns Narva 
med sin flodövergång. Sovjet har god möjlighet att utnyttja inre linjer (från 
Finland men även från Tannenberglinjen söderut). För detta frontavsnitt 
spelar dock inte nyttjandet av inre linjer någon större roll då terrängen 
begränsar de fördelar som därav kan komma. För den sida som är på of-
fensiven spelar möjligheten att släppa terräng bakåt mindre roll. Däremot 
ger det möjlighet att ta risker i offensiven, därför att förluster på taktisk 
nivå svårligen kan fortplanta sig till operativa nederlag. Må vara att brist på 
taktisk framgång kan ses som ett bakslag i sig.

Reservernas betydelse: Tannenberglinjen 1944

Tysk sida: Trots bristande luftherravälde är det möjligt att med skyddade 
flanker föra fram reserver i den mån sådana finns att tillgå. När den tyska 
sidan kulminerar styrkemässigt förfogar den över estniska frivilliga som 
huvudsaklig reserv. Inom kartområdet finns det möjlighet att disponera 
reserver på låg nivå, exempelvis stridsvagnsförband som kan användas för 
begränsade motanfall. 

 Sovjetisk sida: Angriparen har här i princip obegränsad styrketillväxt 
och har även skyddade flanker. Konsekvensen av detta är att kulmination 
inte var ett problem annat än på stridsteknisknivå. Lägg därtill möjlighet att 
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använda havet för landstigning för att i bästa fall skära av kullarna och, in 
andra hand, temporärt skapa kraftsplittring för tyskarna under den tid ett 
brohuvud kan upprätthållas.

Tannenberglinjen 1944: Svensk doktrin jämfört med 
Truppenführung 

Det är tveksamt om den tyska sidan hade agerat mycket annorlunda om de 
hade bytt ut Truppenführung mot AR taktik eller Markstridsreglementet 
(MSR 6). Vid en jämförelse finner man att de principiella likheterna är stora. 
En värdering av terrängens kvalitet anbefalls genomgående i reglementena, 
och det är i detta fall den faktor som överskuggar det mesta annat.

Sammanfattning Estland 1944

När det gäller de två reglementenas beskrivning av försvar har AR Taktik 
mer fokus på syfte än på detaljer, och Truppenführung innehåller mer 
detaljer avseende utförandet av försvar. Bägge reglementena anger terrängen 
och djupet som viktiga parametrar att ta hänsyn till. Truppenführung är 
emellertid mer utförlig i fråga om hur terrängen ska utnyttjas optimalt vid 
försvar. Eldens betydelse för att nå verkan är i Truppenführung betydligt 
mer uttalad än i AR Taktik. När det gäller reserver har AR Taktik en mer 
implicit beskrivning av deras betydelse. Däremot anger bägge reglementena 
likartade syften och tänkta uppgifter för reservstyrkorna. Sammantaget är 
det vår uppfattning att AR Taktik, även om det uttrycks implicit, har större 
fokus på just reservens (anfallsstyrkans) betydelse än vad som är fallet i 
Truppenführung. MSR 6, som behandlar bataljon, har till skillnad från 
AR Taktik en mer utförlig och styrande beskrivning av såväl försvar som 
fördröjningsstrid.28 Reglementet som ges ut av MSS finns ute för tillämpning 
från april 2013 i förhandsutgåva, men när den fastställda utgåvan kommer 
att publiceras är i skrivande stund oklart. MSR 6 har en hel del gemensamt 
med Truppenführung, inte minst i beskrivningen av djup vid försvar samt 
beträffande indelning i olika stridsområden med ett angivet huvudstrids-
område. Detta reglemente är ett bra stöd för förband och skolor som övar 
och utbildar i strid med defensiv inriktning. Om våra manöverförband lär 
sig tillämpa vad MSR 6 tar upp om försvar och fördröjningsstrid samt får 
resurser för att samöva med t.ex. fältarbetsförband och artilleriförband, är 
en markoperation med defensiv inriktning en stridsform som kan stå sig väl 
mot en angripare; allt givetvis beroende på övergripande operativa syfte och 
tid till förberedelser.

Defensivens betydelse bör framhållas mer i våra doktriner och reglemen-
ten, och den i operativ doktrin fastställda offensiva inriktningen på operativ 
nivå behöver trycka mer på att en offensiv inriktning är en strävan och inte 
ett operativt standardförfarande.29 För precis som Tyskland under mellan-
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krigstiden behöver vi i Sverige, med vår begränsade markoperativ förmåga, 
förlita oss mer på defensiven i fortsättningen.

Anfallarens perspektiv – Caporetto 1917

Bakgrund, doktriner och reglementen: Caporetto 1917

Italien förklarade krig först mot Österrike-Ungern den 23 maj 1915 och 
mot Tyskland den 28 augusti 1916. Hösten 1917, när de österrike-ungerska 
trupperna fortfarande inte kunnat nå något avgörande, skickade Tyskland, 
som tidigare varit Italiens allierade, 14. armén under ledning av general 
Otto von Below till Isonzofronten som förstärkning.30 Detta skedde vid en 
period då trupp kunde avvaras på huvudfronten, västfronten. Flera av de 
divisioner som kom att utgöra 14. armén hade erfarenhet av att strida i 
bergsterräng. Detta gällde 117. och 200. divisionerna, de württembergska 
5., 12. och 26. divisionerna samt, inte att förglömma, de württembergska 
bergsjägarbataljonerna.31 På andra sidan av 14. arméns frontavsnitt befann 
sig den över 100 km utsträckta 2. italienska armén under befäl av general 
Capello.32 Han hade beordrats att stärka försvaret, vilket tolkats som att 
en offensiv skulle förberedas, och stor mängd trupp placerades i främsta 
linjen.33 Den 24 oktober kl 02.00 inleddes en sextimmars artillerield som 
starten på offensiven.34 Italienarna med sin truppkoncentration i fronten led 
svåra förluster, bl a beroende på att tyskarna på denna front introducerat 
artilleribekämpning utan lång inskjutningstid – de använde matematiska 
kalkyler istället. Detta kombinerades med rullande spärreld, gasangrepp och 
stormtrupper, element som tidigare introducerats på östfronten.35 I oktober 
1917 hade de tyska trupperna trängt 100 km in i Italien.36 Fram till den 10 
november uppgick de italienska förlusterna till 305 000 man (10 000 döda, 
30 000 sårade och 265 000 fångar). Angriparens förluster var 70 000 man.37 
För de tre italienska armékårerna som befann sig i fokus för den tyska of-
fensiven uppgick förlusterna under själva offensiven till 74 500 man.38

På tysk sida pågick en ständig doktrinutveckling under första världs-
kriget. Rapporter skrevs, skickades uppåt i hierarkin, trycktes och spreds 
i organisationen. Det förutsatte att man på alla nivåer skrev utvärderingar 
med syftet att sprida ny kunskap som andra skulle kunna tillgodogöra sig. 
Det krävde också en organisation som tillät och uppmuntrade förfarandet, 
och att det fanns funktioner för informationsspridningen.

Det Ludendorff framhåller i sitt förord till ovan avbildade skrift är att 
den inte är bindande och att finter och överraskning bör eftersträvas. För-
faringssättet måste vara varierat och schematiskt uppträdande är skadligt. 
Redan i första stycket i skriften sägs att ”[d]ie Überraschung des Feindes 
bildet die Grundlage jedes Angriff”.39 Som motiv till detta anförs att fienden 
inte ska ha tid att vidta försvarsåtgärder eller till ”förintelseeld”. Över-
raskning anses vara viktigt också idag, även om det inte är lika avgörande 
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för anfallsstrid som Ludendorff ansåg. Även i det specifika fallet Caporetto 
framhöll Ludendorff överraskningens betydelse.40

General Oskar von Hutier har, tillsammans med överste Georg Bruchmül-
ler, särskilt lyfts fram som viktig när det gällde tysk taktikutveckling under 
första världskriget, och hans erövring av Riga (1917) är ett ofta nämnt 
exempel. I korthet handlar det om att förkorta förbekämpningen med artil-
leri. Tidigare kunde en bekämpning kunde pågå i flera dagar. Von Hutier 
och Bruchmüller drog ned detta till en handfull timmar utan preliminär 
inskjutning. Under rullande spärreld skulle sedan infanteriet rycka fram för 
inbrytning i de fientliga linjerna.41 Detta må framstå som enkelt, men det är 
militärteoretiskt en skarp omsvängning från verkan som det primära medlet 
för att nå framgång till förmån för rörelse. 

Senare, under våren 1918, skulle den kejserliga tyska armén tillämpa 
sin fulländade stormtruppstaktik med god verkan.42 Att de operationerna 
inte blev krigsavgörande kom sig av att materielen inte var utvecklad för 
den snabba framryckning som taktiken medgav. Den under slutet av första 
världskriget utvecklade taktiken var bättre anpassad till den tyska arméns 
förutsättningar under andra världskriget.

XI-armékårens redo-
görelse för en företagen 
offensiv, med förord av 
Ludendorff. Foto: Håkan 
Gunneriusson.
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Doktrin och reglemente i förhållande till Rommel 1917

År 1917 kom Erwin Rommel som officer till ett bergsjägarförband vid den 
italienska fronten. Tidigare under kriget hade han tjänstgjort på västfronten 
i Frankrike, bland annat i närheten av Verdun. På den italienska fronten 
vid Isonzo var han, med graden Oberleutnant, först kompanichef och se-
nare bataljonschef vid Württembergisches Gebirgsbataillon. Han har skrivit 
självbiografiskt om tiden vid Isonzo-fronten i Infanterie greift an.43 

I det följande kommer först tysk doktrin att belysas. Därefter tas, i 
korthet, exempel från Italien 1917 upp. Mot den bakgrunden diskuteras 
slutligen vissa taktiska begrepp. 

Eldens (verkans) betydelse: Reglemente

Reglementet anger att vid inbrytning i fientliga ställningar ska understöd 
ges, men omgående ska kulsprutor och granatkastare grupperas i de nyligen 
tagna fientliga ställningarna. Mycket snart förväntas de första motanfallen. 
Vid en inbrytning på 1000 meter bredd och 250 meters djup samt därvid 
påföljande försvar beräknas en åtgång av inte mindre än 12 000 handgra-
nater. Det noteras att åtgången är mycket hög, men viktig.44 I bayerska 5. 
brigadens reglemente för närstrid anges upprullande av gravsystem som just 

”handgranatsangrepp”.45 Artilleri nämns särskilt för att spärra av inbryt-
ningsområdet samt för att bekämpa fientligt artilleri.46 I artillerireglementet 
från 1917 lyder allra första meningen ”Die Infanterie ist die Hauptwaffe; 
sie trägt die Hauptlast des Kampfes”.47 Det är således klart att understödet 
av artilleri inte är något separat från infanteriets förehavande, slaget vinns 
inte med eldkraft. Artilleri betraktas som understöd i en eller annan form 

– direkt i förhållande till anfallet eller indirekt mot fientliga trupper och 
förmågor som kan påverka anfallet.

Eldens (verkans) betydelse: Rommel

Rommels bergsjägarförband om 4 kompanier fick huvudsakligen anfalls-
områden i väglös terräng, då förbandet var särskilt väl lämpat för det. I den 
alpterräng som Isonzo-området utgör kom det att handla om att vinna och 
tappa många höjdmeter sett bara över korta anfallssträckor. Som ett taktiskt 
exempel från striderna 1917 kan man se följande skildring från Rommels 
perspektiv:

By 1100 the whole fire detachment (six light machine guns, 2d Company, and 1st 
Machine-Gun Company) under Lieutenant Ludwig was in concealed positions on 
the north and south slopes of Hill 1192, ready to open fire on the Kuk garrison. 
An assault team of the 2d Company consisting of two squads was in the position 
on the north slope of Hill 1192, and an assault team of the 3d Company, of equal 
strength, was ready to advance on the south slope. The task of these assault 
squads was to take the saddle between Kuk and Hill 1192 upon opening of fire 
under strong fire support by artillery and machine guns.48
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När anfallet och eldgivningen kom igång lyckas Rommels styrkor ta målet 
med hjälp av det förberedda understödet vilket möjliggjorde rörelsen i den 
relativt oskyddade terrängen. Senare, när de första anfallsstyrkorna säkrat 
terräng och nått framgång, satte Rommel in sitt huvudanfall för att utnyttja 
den vunna framgången.49 

Diskussion Verkan

Verkans betydelse vid anfallsstriden får inte underskattas. Denna verkan, el-
ler önskad effekt om vi förlänger tanken från själva verkansögonblicket, kan 
uppnås med fysiska medel som en insats och kinetiska* bekämpning med 
olika vapen, men den kan även uppnås genom själva manövern, t.ex. genom 
anfall in på djupet av motståndarens gruppering. Vapeninsatser försätter inte 
bara en motståndare ur stridbart skick rent fysiskt, utan insatsen har också 
en mera omfattande, bestående effekt hos motståndaren. Verkan kan inte 
bara mätas vid platsen för vapeninsatsen, utan den får konsekvenser som 
sprids likt ringar på vattnet långt ifrån det faktiska stridsförloppet. I svenska 
AR Taktik påtalas det att anfall genomförs med eld och rörelse, vilket enligt 
vår mening syftar till att just uppnå ovan nämnda verkan och effekter både 
på det fysiska och det konceptuella* planet hos motståndaren.50

Exemplet ovan visar att vid anfall under stridskontakt är effekten och 
verkan beroende av en kombination av eld och rörelse för att framgång ska 
nås effektivt. Detta har redan belysts i AR Taktik men vi kan finna ytterligare 
beskrivningar om eldens betydelse och vilka önskvärda effekter vi vill uppnå 
med eld.51 Förmågan att kunna samordna och kraftsamla vapensystem till 
tid och rum, något som Rommel behärskade 1917, är vitalt för elden och 
verkans betydelse vid anfall, och för den delen också vid försvar. Även eld 
kunde användas på vilseledande sätt för att dölja snarare än understödja den 
framryckning som huvuddelen av truppen gjorde.

Terrängens betydelse: Reglemente

I reglementena diskuteras terrängen utifrån inbrytning i skyttegravssystem. 
Såväl detaljer som generella faktorer avseende terrängen diskuteras. Det 
handlar om att rörelsen in i de fientliga linjerna måste ske snabbt, men att 
detta ofta är ett problem då terrängen vid fronten kan vara både djup och 
halkig. Syftet med terrängvalet är emellertid det överordnade, nämligen 
att fienden inte ska kunna förbereda sig. Truppstyrka, utgångspunkt för 
anfall och gruppering av understöd är faktorer att beakta i förhållande till 
terrängen. Något som också nämns är fiendens möjlighet att skjuta spärreld, 
det vill säga duellsituationen beaktas. Truppkoncentrationer vid storm-
ningsögonblicket ansågs inte utgöra ett problem, eftersom truppen antogs 
kunna komma framom den fientliga spärrelden.52 Detta är ett intressant 
risktagande för att uppnå överraskning, och med sådan överraskning skulle 
rörelsen kunna övervinna artilleriets verkan. 
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Terrängens betydelse: Rommel

Den alpina terrängen på Isonzofronten är extrem med sina höjdskillnader. 
Det är ytterst påfrestande för den part som bestämt sig för att nyttja rör-
lighet för att fullfölja sin plan. Det finns flera exempel från det tolfte slaget 
vid Isonzo på att Rommel utnyttjade terrängen för att bl.a. uppnå lokal 
överlägsenhet och överraskning genom anfall från oväntad riktning. Detta 
möjliggjordes bl a genom ett utpräglat användande av uppdragstaktik. 

I det inledande anfallet mot Foni hejdas Rommels avdelningen av kraftig 
eld från de försvarande italienska förbanden. Han återger händelsen på 
följande sätt:

Without artillery support an attack on both sides of the path along the roof-steep 
slope […] and well dug in enemy appeared hopeless to me, or at least possibly 
only under heavy losses. Therefore I decided to try my luck elsewhere. […] My 
intention was to outflank the enemy from the left and above.53

Efter en manöver där terrängens möjligheter utnyttjades optimalt lyckades 
Rommel och hans avdelning överraska motståndarna och de tog sitt mål 
utan större förluster. 

Vid en fältövning i terrängen framgick tydligt, att terrängen är väl 
lämpad för överraskning då den är kuperad och svår att överblicka.54 
Detta exempel visar hur en skicklig taktiker kan anpassa agerandet utifrån 
uppkomna situationer, och hur han, genom att nyttja terrängen till sin fördel, 
kan nå uppsatta mål med mindre förluster och med bibehållet stridsvärde 
på förbandet.

Diskussion Terräng

Då anfall syftar till att ta terräng som är viktig för våra eller motståndarens 
förband eller för att nå ett avgörande i striden,55 är det av mycket stor bety-
delse var du väljer att anfalla. Valet av terräng, är inte minst betydelsefullt 
då en underlägsen motståndare genom lokal överlägsenhet vill nå sina 
taktiska målsättningar med så hög säkerhet som möjligt. Terrängen ska 
dessutom kunna erbjuda utrymme för att den anfallande parten ska ha möj-
ligheten – planerat eller improviserat – att taktiskt manövrera. Därmed kan 
överraskning, verkan och just lokal överlägsenhet uppnås. Terrängen måste 
dessutom väljas med tanke på att våra tekniska system, för framförallt ver-
kan, optimeras gentemot motståndarens system. Syftar anfallet till att slå en 
motståndare, det vill säga försätta en motståndare ur stridbart skick, kräver 
det en noggrann analys av inte bara motståndaren utan i hög grad också av 
terrängens möjligheter och begränsningar för att lyckas.

I AR taktik anges just förmågan att nyttja terrängen som en viktig del 
av taktiken.56 Det är således viktigt, både vid anfalls- och försvarsstrid, att 
kunna värdera terrängens möjligheter och begränsningar mot bakgrund av 
vilken uppgift som ska lösas, vilka förmågor vi har och vilken bedömning vi 
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gör av motståndarens målsättningar och förmågor. Vi har, vid försvaret av 
Sverige, den fördelen gentemot en motståndare, att vi verkar på hemmaplan. 
Denna fördel kräver dock att våra förband, och inte minst våra chefer, 
får möjlighet att öva, verka och taktisera i olika terrängtyper och under 
olika förutsättningar såsom varierande årstider, ljusförhållanden och väder. 
Endast då kan chefer på olika nivåer få erfarenhet av terrängens skiftningar, 
möjligheter och begränsningar och hur detta påverkar och kan nyttjas för 
att nå framgång.

God terrängkännedom, god förmåga att ”läsa” terrängen för att kunna 
situationsanpassa (se exemplet ovan) samt god kännedom om det egna 
förbandets förmågor, system och stridsvärde vid olika terrängförhållanden 
är framgångsfaktorer i all taktik. Detta, i kombination med uppdragstaktik 
där chefer och förband får möjlighet att nyttja terrängen för att nå uppsatta 
mål, utgör grunden för att nå framgång.

Djupets betydelse: Reglemente

I detta sammanhang betecknar ”djupet” huvudsakligen den defensiva grup-
peringen. Flertalet stridande stater under första världskriget grupperade 
sina trupper relativt djupt. Relativt i så måtto att något genombrott efter 
inbrytning i fientliga linjer sällan kunde uppnås. Stephen Biddle har beskrivit 
hur synen på djupet såg ut under senare delen av första världskriget på 
västfronten. Han konstaterar att britterna avseende djup på stridsställningar 
låg omkring tre år efter tyskarna i utveckling. Vid slutet av 1917 hade tys-
karna 7–8 försvarslinjer vid fronten med ett djup på cirka 18 kilometer. Vid 
samma tid hade britterna 4–5 försvarslinjer.  Gruppering på djupet fick 
också konsekvenser för förbandens disposition. Tyskarna höll 50–60 % av 
sina divisioner som mobil reserv 1917 medan britterna vid de tyska vårof-
fensiverna 1917 hade omkring 22% av divisionerna i reserv. När den tyska 
offensiven väl inleddes, resulterade detta för brittisk del i att 5. armén helt 
kördes över inom ett dygn.57 

Under första världskrigets senare del föreskrev tyskarna att djupet mot 
fienden skulle vara sådant att, inbrytningen i fiendens ställningar skulle ske 
inom bråkdelar av en minut efter det att sista granaten exploderat. Slutsat-
sen ovan baserades på erfarenhet och av att förhörda västallierade fångar 
tyckt det gick obegripligt snabbt för de tyska trupperna att bryta in efter det 
att artilleribekämpningen upphört.58 Rörligheten kunde i sin tur resultera i 
att truppen hamnade långt in på fiendens djup utan kontakt med vare sig 
angränsande förband eller med kommunikationslinje bakåt.59 Det sågs dock 
inte som något som skulle undvikas utan något att hantera som ett resultat 
av en lyckad inbrytning. 
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Djupets betydelse: Rommel

Erwin Rommel strävade efter konstant rörelse framåt, och fiender attackera-
des omedelbart när hans förband stötte på dem. Attacken kunde avbrytas 
om fienden bedömdes vara för stark i förhållande till det egna förbandet, 
men inte annars.60 Aggressiviteten i uppträdandet stämmer väl överens med 
tesen i reglementet att anfall bygger på snabbhet. Nu var läget den 25 okto-
ber sådant, att genombrott redan hade skett, och det inte var helt uppenbart 
var och hur fientliga styrkor skulle komma att uppenbara sig. Rommel drevs 
av en känsla av att behöva handla innan fienden handlade.61 

Det handlar om att själv skapa platsen, eller om man så vill komma inn-
anför motståndarens beslutscykel. Platsen definieras här som socialt produ-
cerad. Alla de intryck som aktören får i rummet konstituerar platsen.62 Om 
aktören har makt över de intryck platsen har kan denne skapa en gynnsam 
asymmetri gentemot fienden. Översatt till militära termer kan exempelvis 
den egna elden och rörelsen konstituera del av platsens konstruktion. Ter-
rängens beskaffenhet i Rommels fall gynnade rörelse och sådant som att 
exempelvis vara den som hade höjdövertag, vilket var betydelsefullt med 
tanke på den vikt som vid den tiden fästes vid handgranatsstrid.63

Utgående från det valda taktiska exemplet – tolfte slaget om Isonzo 1917 
och andra dagens strider vid Kolovrat – får vi en illustration till hur djupet 
vid anfall efter ett genombrott får betydelse för utgången av striden. Ett 
linjärt tänkande hos italienarna, där förband bakom ”fronten” inte är strids-
beredda eller förväntar sig möta motståndare, fick ödesdigra konsekvenser 
för de italienska styrkorna.

The surprise breakthrough into the Kolovrat position on October 25, 1917, was 
successful because the Italians did not watch the area in front of their third posi-
tion sharply enough, […] Also the garrison of the position itself was not prepared 
for action. Everyone thought it was safe from danger, being a mile and a half from 
the current combat zone on Hill 1114.64

Djupets betydelse i förhållande till överraskning redovisas här av Rommel. 
Han uppfattar korrekt att motståndet mjuknar på djupet, men inte främst 
på grund av att linjeförband saknas utan på grund av överrasknings-
effekten. Bedömningen är tämligen modest och framgången tillgodoräknas 
vare sig egen trupp eller ledning. Den av den tyska armén högt värderade 
överraskningseffekten uppnåddes genom en kombination av en fördelaktig 
duellsituation avseende personal och genom agerandet på djupet. Italienarna 
å sin sida tycktes inte ha betraktat de bakre linjerna som del av frontlinjen, 
utan som ett återhämtningsområde. 

Diskussion Djupet

Djupet är i hög grad relaterat till terrängen, men det kan i detta samman-
hang även ses som ett konceptuellt djup i ett tänkesätt där uppdragstaktiken 
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är en grundfaktor. Det har framhållits att italienarna vid offensivens början 
hade alltför mycket manskap i linjen och alltför lite på djupet.65 Effekten av 
en kort intensiv förbekämpningen i kombination och snabb framryckning 
på fiendens djup var förklaringen till den snabba tyska framgången. Djupet 
har även betydelse rent operativt, och i viss mån strategiskt, genom att 
operativt djup är en förutsättning, inte minst vid en defensiv strid, för att ha 
manöverutrymme. Djupet har också betydelse för att till exempel under en 
defensiv operation kunna övergå till anfall på taktisk nivå i terräng som är 
gynnsam för den egna sidan. Annorlunda uttryckt: att ha ett djup möjliggör 
anfallsstrid och ger utökade handlingsalternativ även när den markopera-
tiva inriktningen är defensiv. Inom manöverteorin är just genombrottet och 
möjligheten att föra in striden på djupet en avgörande faktor för stridens 
framgång.

William S. Lind menar i Handbok Manöverkrigföring att ett av de tre 
mentala filtren eller referenspunkter är Surface and Gaps, (tyska: Flächen 
und Lücken) på svenska översatt i Handbok i Manöverkrigföring till 

”Styrka och Svaghet”. Innebörden är, att man ska finna motståndarens svag-
het för att åstadkomma ett genombrott och därefter föra striden på djupet 
av fiendens gruppering.66

Då denna del av artikeln tar upp defensiven ur anfallarens perspektiv har 
vi valt att enbart ta upp vad AR Taktik säger om djupets betydelse ur ett 
anfallsperspektiv. AR Taktik belyser här djupets betydelse i manöverstridens 
och manövertänkandets anda när den, vid beskrivningen av stridssättet 
anfall, påpekar att motståndarens möjligheter till samordnade motåtgärder 
försvåras om vårt anfall efter genombrott så snabbt som möjligt förs in på 
djupet av hans gruppering.67 Detta ska, återigen i manövertänkandets anda, 
påverka motståndarens sammanhållning och vilja till fortsatt strid. Striden 
på djupet kan genomföras som kringgång, omfattning eller som genombrott 
som sedan exploateras på djupet genom att bekämpa motståndarens bakre 
delar eller för att ta nyckelterräng på djupet. Genombrottet ger dock enligt 
vår uppfattning en bild av ett linjärt synsätt där fronten efter kraftsamling av 
förband och eld möjliggör en exploatering som ska resultera i ett avgörande 
eller minst leda till ett avgörande, något som händelseutvecklingen i det 
valda exemplet från 1917 visar på. I nutida konflikter har dock, enligt vår 
mening, genombrottet och striden på djupet en mer underordnad betydelse 
för att uppnå seger. Betydelse på den taktiska nivån finns fortfarande, och 
detta kan ge operativa fördelar, men att efter ett genombrott, till exempel 
vid brigadens anfall, manövrera en mekaniserad bataljon på djupet av 
motståndarens gruppering medför inte en systemkollaps hos en överlägsen 
motståndare, vilken resulterar i att denne ger upp. Visserligen kan man med 
en sådan manöver på djupet lyckas påverka en eller flera kritiska sårbarheter 
hos motståndaren, men det kommer troligen inte fälla ett omedelbart avgö-
rande. Möjligen kan det bidra till ett avgörande på sikt. Manöver på djupet 
måste givetvis också värderas utifrån risk och stridsvärde då kulmination 
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med utdragna underhållslinjer är överhängande. Förbanden måste även 
vara sammansatta med olika förmågor för att självständigt kunna optimera 
verkan med till exempel kombinerade vapen. Vidare måste ledningssystem, 
avseende såväl metoder som teknik, vara anpassade för att möjliggöra 
ledning på djupet.

Störst betydelse vid anfallstrid är, enligt vår mening, det konceptuella 
djupet i form av uppdragstaktik. Den ger underställda chefer och förband 
handlingsutrymme och möjlighet till kreativ situationsanpassning under 
anfallsstriden. Detta märks i det tyska reglementet från 1917 där snabbhet 
i inbrytningen prioriterades över kontroll av situationen. Relationen mellan 
snabbhet och överraskning understryks, vilket leder direkt till modern 
manöverteori. Att sätta mål långsiktigt och att undvika detaljstyrning var 
något som gav framgång 1917 och som troligtvis även leder till framgång i 
nutid och framtid.

Reservernas betydelse: Reglemente

Styrkan vid ett stormtruppsföretaget får aldrig göras för svag framhålls 
det. Det erkänns dock, att det finns problem med att bereddställa stora 
anhopningar med stormtrupper och vidhängande reserver. Utöver reserver 
omnämns särskild bärartrupp som kan hämtas från rekrytdepåer. Dessa 
bärartrupper, vilka för mat och materiel framåt och sårade och döda bakåt, 
har i dagens läge ersatts med fordon som förväntas lösa dessa transportupp-
gifter. 

Det understryks starkt att alla reserver måste följa stormtruppernas 
framryckning.68 På samma ställe i reglementet nämns även att starka 
reserver ska finna på angreppsflyglarna. Reserver för omfall eller för att 
stoppa fientliga initiativ omtalas inte. Det som regleras är i och för sig vad 
som gäller stormtrupper och inte väpnad strid i allmänhet. Emellertid är 
det just stormtrupperna som vi i de västliga länderna, och tyskarna inför 
andra världskriget, modellerade arméstridskrafterna efter. Det är således 
idémässigt ingen perifer grupp det rör sig om när man följer doktrin- och 
reglementsutvecklingen. 

Italienarna, för sin del, hade vid tiden för offensiven prioriterat ned sina 
reserver på arménivå till förmån för fler soldater i linjen.69 

Reservernas betydelse: Rommel

Reserver nyttjades ad hoc i de lägen där chefen bedömde fienden som för 
stark att ta sig an med disponibel trupp och då läget i övrigt inte tycktes 
tillåta alternativ. Så var förhållandet vid slutskedet av anfallet på Mrzli.70 
Exemplet för att belysa reservernas betydelse har vi hämtat från striderna 
vid berget Kuk. Som vi nämnde ovan, i samband beskrivningen av anfallet 
mot Kuk, utnyttjade Rommel inte hela sin styrka direkt, utan höll huvud-
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delen av den (4 kompanier) som reserv för att kunna sättas in där anfallet 
hade framgång.

I had four companies available. My orders to the assembled company com-
manders were: The south assault team is climbing the Kuk, and taking prisoners. 
The Rommel detachment attacks with its four companies up the north-east slope 
of the Kuk. The 3d Machine-Gun Company, 4th and 3d Rifle Companies, and 
2d machine-Gun Company follow the detachment staff down the camouflaged 
ridge road. Speed is at a premium. The fire support element on Hill 1192 gives 
maximum fire support and follows as soon as the situation permits.71

Utan dessa avdelade reserver, eller om hela styrkan hade satts in i det första 
anfallet, hade utgången säkert inte blivit lika lyckad för Rommels styrkor. 
Reserver betraktas här liksom i reglementet som en anfallsresurs i fall av 
framgång, inte primärt som en resurs att parera med. Befälhavaren måste 
i fall som detta förstå när läget är så gynnsamt att reserverna bör sättas in, 
vilket ju dock också medför att han avhänder sig en stor del av den egna 
handlingsfriheten. 

Diskussion Reserver

Att våga avdela reserver och veta när dessa ska användas och med vilken 
uppgift är en svår och utmanande fråga. Det krävs god taktisk förståelse 
och erfarenhet för att kunna och våga fatta dessa beslut. Chefen behöver 
också ha god förmåga att läsa terrängen och analysera motståndaren samt 
ha kännedom om det egna förbandets förmåga och stridsvärde. Att kunna 
situationsanpassa sin plan till ständigt skiftande lägen och att under strid 
fatta rätt beslut om insättandet av reserven kräver inte bara en god lägesupp-
fattning och taktisk kompetens utan även en förmåga att värdera risker. 

Från ett och samma ställe vid Mrzli. Till vänster: Den svacka nedanför Mrzlis fot som Rommel 
använde för att med kulspruteunderstöd påbörja stormanfallet på Matajurs fot. Till höger: Ovanför 
skogen längst upp ett grått avsnitt som är Matajurs topp. Foto: Håkan Gunneriusson.
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AR Taktik säger inte mycket om hur reserver bör avdelas och användas vid 
anfall. Vissa saker, som att vid vunnen framgång bekämpa motståndarens 
bakre delar såsom ledning, understöd och underhåll eller för att ta nyckel-
terräng, förespråkas dock.72 Detta sägs vara en lämplig uppgift för annat 
förband än det förband som genomfört själva genombrottet, d.v.s. en form 
av reserv. AR Taktik innehåller även en beskrivning av reservernas betydelse 
för att, i kombination med annat, uppnå handlingsfrihet, som tillsammans 
med kraftsamling och överraskning ska leda till lokal överlägsenhet.73

Två av krigföringens grundprinciper är säkerhet och stridsekonomi, 
vilka bägge påverkar beslutet. Att väga risk mot säkerhet ingår i chefens 
överväganden. Ska reserv avdelas vid anfall, eller ska valet av t.ex. strids-
grupperingsform indirekt ge handlingsfrihet som en form av reserv? Ska alla 
förband användas? Detta kräver en väl avvägd riskanalys, där säkerhet och 
stridsekonomi uppnås utan att uppdraget äventyras.

Sammanfattning Caporetto

Sammanfattningsvis tycks viss överenstämmelse med reglemente och Rom-
mels agerande föreligga. Detta är inte att förvånas över. Om man läser en 
redogörelse för hela skedet på arménivå förstår man att agerande motsva-
rande Rommels också kunde återfinnas inom andra enheter. Att det var han 
som var först upp på berget Matajur bör dock noteras.74 

Från toppen av berget Matajur framstår den alpina terrängen och de starkt kanaliserande 
dalgångarna tydligt. Foto: Håkan Gunneriusson.
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Vi har genom analys av anfallsstriden 1917 vid Caporetto påvisat den 
stora betydelsen av elden, terrängen, djupet och reserverna för stridens ut-
gång. De var, i kombination med uppdragstaktik, ledarskap och stridsvärde, 
avgörande. Dessa begrepps betydelse i manövertänkandet och manöverkrig-
föringens anda vid anfallsstrid framgår också av vårt eget reglemente

Är det dock inte så, att dessa begrepp har spelat ut sin roll? Är det inte så, 
att terrängen, djupet, verkan och reserver är förlegade begrepp i dagens och 
framtidens konflikter? Idag kan man segra utan att ockupera ett territorium, 
man kan segra utan att behöva fysiskt ta terräng på djupet, man kan segra 
utan att förstöra och nedkämpa motståndarens förband och man kan segra 
utan att ha reserver i stor omfattning för att utnyttja vunnen framgång.
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officersprogrammet vid försvarshögskolan har under det senaste 
året genomgått stora förändringar, vilket har lett till att utbildningen i krigs-
vetenskap och taktik förändrats till både innehåll och form. Syftet med 
denna artikel är att diskutera utbildning i taktik och vilka krav som därvid 
ställs på kunskap, förmåga och värdering. Vi redogör även för vår syn på 
utbildningens progression.

Krigsvetenskap, markoperationer och taktik
En markoperation är en operation som genomförs i en miljö som ställer 
särskilda krav på de officerare som ska leda militära förband och utöva 
taktik. Den markoperativa miljön präglas av ett stort antal människor, flera 
ledningsnivåer, friktioner, varierande och ibland extrema terräng- och kli-
matförhållanden. Tillsammans skapar detta en särart som skiljer sig från det 
som övriga arenor och stridskrafter behöver hantera. 

Arméreglemente Taktik definierar taktik som ”en sammanfattande 
benämning på de över tiden varierande medel och metoder som används för 
att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet”.1 
Enligt en annan definition är taktik ”metoder för att organisera och indela 
förband för strid, hur förband förflyttas, den mest effektiva användningen 
av tillgängliga vapen och förmågan att reagera effektivt på situationer som 
uppstår i striden”.2 Taktik kan därmed förstås som genomförandet av en 
operation.

Taktik är en central del i de kurser som bedrivs på Försvarshögskolan 
inom ämnet krigsvetenskap, och ämnesplanen för krigsvetenskap anger att: 

”Ämnet krigsvetenskap har ett praktiskt ändamål genom att kultivera ända-
målsenlig förståelse av krigserfarenheter och presumtiva krigssituationer i 
vidaste bemärkelse. Därför definieras också krigsvetenskap som studiet av 
krig för att kunna föra krig”.3 Den militära professionen har tydliga drag 
av praktisk och tyst kunskap. Detta gäller särskilt krigskonst som består av 
strategi, operationskonst och taktik, vilka utgör kärnan i krigsvetenskapen. 

Progression vid utbildning i 
markoperationer och taktik
av Ulf Högström och Erik Wistedt
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Det här visar på att en taktiker måste ha både kunskap om och förmåga att 
kunna taktisera.

Det finns självklart även andra delar av krigskonsten som är viktiga för 
en officer, såsom ledarskap och teknik, men kärnan i ämnet krigsvetenskap 
för kurserna under officersprogrammet (OP) är taktik. Strategi och opera-
tionskonst är också viktigt, men främst för de högre programmen och bör 
nedprioriteras under OP.

Kopplingen mellan militärteori och taktik
Ämnesplanen för krigsvetenskap definierar militärteori enligt följande:

De militära erfarenheterna skildras ofta genom andra ämnen. Militärteorin 
omsätter dessa kritiskt genom att systematiskt ifrågasätta militära uppfattningar 
och föreställningar. Militärteorin är därför inte förutsägande utan snarare intel-
lektuellt strukturerande.4

Militärteorins koppling till taktik ger slutsatsen att utbildning i taktik inte 
bara handlar om praktik eller att utöva ett hantverk. Det finns även ett stort 
inslag av kritiskt förhållningssätt och intellektuellt tänkande. Militärteorin 
är därmed ett stöd för utbildning i taktik som hjälper oss att hantera taktiska 
erfarenheter på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. 

Varje strid är unik avseende tid, rum, syfte och motståndare. Det finns inga 
reglementen eller annan litteratur som kan fungera som ”manualer” och ge 
lösningar i varje unikt fall. Det finns dock generella principer avseende hur 
man bör utnyttja sina stridskrafter på ett klokt sätt. Dessa principer måste 
dock omsättas och bearbetas till lösningar i det specifika fallet. Häri ligger 
också den största skillnaden mellan taktisk teori och taktisk tillämpning.

Taktik handlar till stor del om komplex problemlösning och dynamiskt 
beslutsfattande – att tänka kreativt genom att se lösningar som måste 
vara tillräckligt unika för att motståndaren kan besegras. Duellen mot en 
motståndare är central i taktiken. Det finns en inneboende dynamik där 
egna åtgärder följs av motåtgärder från motståndaren, där graden av krigets 
dimma är avgörande på båda sidor och varierar dem emellan. Att vidta 
åtgärder i rätt tid blir av central betydelse. 

Taktik är inte bara att manövrera mot motståndaren. För att kunna 
utnyttja sina förband och andra medel behöver man kunskaper om olika 
system och funktioner inom förbandet. Dessa system bildar dessutom sys-
tem av system på högre förbandsnivå. Varje sådan funktion kräver särskild 
kompetens, till exempel ledning, underhåll, indirekt bekämpning, sjukvård 
och fältarbeten. Det är inte möjligt eller ens önskvärt att vara expert inom 
alla dessa områden, men en god taktiker måste ha en bred förståelse och 
kunskap om systemen och funktionernas förutsättningar samt om hur de 
samordnas och samverkar inom ramen för den uppgift förbandet ska lösa.5
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Programmålen för OP
Den lokala examensordningen för Försvarshögskolan anger att det övergri-
pande målet för OP: För officersexamen ska studenten visa sådan kunskap 
och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som officer.

Detta centrala mål är sedan nedbrutet i olika examensmål. I utbildnings-
planen och dess tillhörande kursplaner är det sedan ytterligare förfinat och 
nedbrutet. Problemet med dessa mål är att de inte anger innehållet utan 
endast ger ramar och nivåer på kunskapsinnehållet. Detta är naturligt 
eftersom kursplanerna annars skulle bli väldigt omfattande. Exempelvis 
talar kursmålet ”Genomföra bedömande och utarbeta stridsplan på lägre 
förbandsnivå” inte om hur ett bedömande går till, hur lång tid det tar eller 
vad en stridsplan ska omfatta. Målet säger inte heller vilken typ av uppgift, 
stridssätt eller terrängtyp bedömandet ska utgå från eller grad av svårighet, 
tidsfaktorer, typ av förband m m. 

Hur mycket taktik som t ex krävs för att uppnå målen framgår inte heller. 
Det är alltså nödvändigt med en professionell tolkning av lärandemålen. 
Denna tolkning måste i sin tur bygga på någon form av beprövad erfarenhet. 
De officerare som genomför utbildningen har härvid en nyckelroll att med 
sin erfarenhet säkerställa ett relevant kursinnehåll så att lärandemålen kan 
uppfyllas. Det är även centralt med en fungerande dialog med Försvarsmak-
ten och arméförbanden eftersom det sker en kontinuerlig utveckling i ämnet 
och det i slutändan är dessa som ska använda de blivande officerarna.

Kompetens och profession
Berndt Brehmer påpekar att ”officersprofessionen har en kärna som gör den 
unik, nämligen att på legala grunder utöva våld till landets försvar grundat 
på förmågan att leda väpnad strid”.6 Det är viktigt att vi har detta som 
ett förhållningssätt vid utbildningen. Generallöjtnant Dennis Gyllensporre 
anger att officersprofessionen har två exklusiva färdigheter, ”att fatta beslut 
om och leda vapeninsatser samt att förstå och företräda Försvarsvarsmak-
tens verksamhet i ett större samhälleligt sammanhang”.7 

Taktikutbildningen är således kopplad till den militära professionsut-
bildningen av officerare, därmed är frågan om progression inom yrket och 
utbildningen viktig. När ska officeren lära sig vad inom taktik, och hur sker 
fördjupning? Finns det nivåer eller andra naturliga steg inom taktikutbild-
ning? 

Anders Palmgrens8 text om progression i Högre stabsofficersutbildning 
(HSU) är till stora delar tillämpbar även på OP. Palmgren skriver bland 
annat: 

Kompetens betyder adekvat förmåga för yrkesutövning. Militär kompetens byg-
ger på en kombination av teoretisk och praktisk kunskap samt militära dygder 
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som vilja, ansvarskänsla, beslutsamhet och föredöme.9 En kompetent officer visar 
sin kompetens i yrkesutövningen. Militär kompetens mäts ytterst i förmågan till 
effektiv militär handling mot förelagda militära och politiska ändamål.

Bertil Rolf har i boken Expertis för vilda system studerat och analyserat 
militär kompetens.10 Militär planering, beslut och handling vilar på tradi-
tionella begrepp och metoder, och Rolf ger exempel på hur vissa militära 
traditioner och institutioner systematiskt har nått betydande framgångar. 
Den preussisk-tyska generalstaben var under större delen av 1800-talet och 
fram till början av andra världskriget ett sådant exempel. Generalstaben var 
ett forum för bildning och debatt, man framhävde den breda akademiska 
karaktären hos officerare. Omfattande krigsspel genomfördes med hjälp 
av kartor eller terränglådor, men även stabsresor och stabsridningar samt 
taktiska promenader, d v s fältövningar, förekom. Detta resulterade i ökad 
analys- och kommunikationsförmåga.

Målbild i taktik
Det finns inte något definierat slutmål eller målbild för taktikutbildning 
mark, men ifall man sammanfattar de mål som finns i examensordningen, 
kursplaner samt definitionerna av taktik och vikten av professionen skulle 
ett sådant mål kunna utryckas enligt följande:

Kunskap och förståelse

Den som ska taktisera är väl förtrogen med våra respektive motståndarens 
förband, resurser och kapaciteter avseende hur deras rörlighet och eldkraft kan 
optimeras vid olika tillfällen och miljöer. Taktikern har kunskap och förståelse 
för funktionerna och kan förklara hur de taktiskt stödjer striden i olika miljöer 
och klimat. 

Färdighet och förmåga

Taktikern måste ha färdighet och förmåga i att analysera taktiska problem, 
planera samt förmåga att fatta beslut och omsätta dessa till order.
Förbandens förmågor ska dessutom kunna användas på ett fördelaktigt sätt för 
att man ska uppnå ett syfte, en fördel eller seger. Taktikern måste ha förmåga att 
genomföra och utvärdera strid på lägre förbandsnivå. 

Värderings och förhållningssätt

Taktikern ska kunna värdera sitt förbands organisation, materiel och taktik 
utifrån givna förutsättningar samt utarbeta en åtgärdsplan för att nå avsedda 
målsättningar. Vidare måste taktikern ha egenskaper som vilja, ansvarskänsla, 
beslutsamhet och föredöme.

Den vinnande taktikerns egenskaper och förmågor för att uppnå ovanståen-
de ligger i att vara bättre än sin motståndare bl a i nedanstående avseenden. 

• Överväganden avseende tiden, terrängen och styrkor.
• Behärska ständig växelverkan mellan eld, rörelse och skydd. 
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• Strid skapar ständig förändring, nya lägen och förutsättningar, vilket 
innebär att växelverkan mellan eld, rörelse och skydd hela tiden måste 
balanseras med tidsåtgång och uthållighet.

• Överraskning och möjligheter kan påverka stridsförloppet och förkorta 
tidsåtgången.

• Kunna fatta snabba beslut på osäkra underlag för att inte förlora tid och 
dessutom kombinera egna vapensystem till nya fördelaktiga dispositio-
ner. 

Utbildningen 

Officersprogrammets särart

OP skiljer sig från andra högskoleutbildningar genom att det finns en 
tydlig kund och beställare. Försvarsmakten och den politiska nivån har 
klart uttryckt att det är det nationella försvaret som nu är i fokus, och att 
vi måste kunna hantera högintensiv strid mot kvalificerad motståndare. I 
Försvarsmaktens doktrin sägs bl a att ”viljan att försvara Sverige omsatt i 
militär utbildning ska hantera krigets krav”.11 Detta är en tydlig styrning 
och visar på allvaret i utbildningen av våra blivande officerare. 

Med anledning av ovanstående anser vi att Försvarsmaktens doktriner 
och reglementen står i centrum för utbildningen, men att de ska läsas kritiskt 
utifrån såväl teorier som fallstudier. De får inte tas för sanningar, utan de ska 
över tiden granskas kritiskt, diskuteras och värderas. Det är viktigt att den 
teoretiska grund som kadetten får vid de inledande kurserna samt vid metod- 
och uppsatskurser skapar förutsättningar för detta kritiska förhållningssätt 
och att det tillämpas. 

Teori och tillämpningskurser

Grunder i militärteori och vetenskapligt förhållningssätt ges på grundkursen 
(GK) Introduktion i krigsvetenskap. De generella principerna och teorierna 
för markoperationer tas upp på GK Taktik Teori. Där diskuteras och definie-
ras även begrepp, olika exempel på organisationer och kombinerade vapen. 
Dessa båda kurser är ganska traditionella högskolekurser och bedrivs hu-
vudsakligen genom föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Kurserna 
syftar främst till att möta taktikerns krav på kunskap och förståelse samt till 
att lägga en grund för tillämpningskurserna.

Därefter genomförs ett antal tillämpningskurser, som syftar till att möta 
kraven på färdighet och förmåga. Vår slutsats blir att kadetterna efter till-
lämpningskurserna ska kunna lösa militära, taktiska problem, vilket innebär 
att de ska kunna planera och genomföra militära operationer, främst på låg 
förbandsnivå. De måste utsättas för osäkerheter, friktioner, tidspress och 
den mänskliga faktorn. Processen bör vara dynamisk där olika beslut påver-
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kar fortsättningen. Tillämpade moment och pedagogik är därför centrala i 
utbildning vid OP.

Det finns ett antal utbildningsmetoder inom högskolevärlden som är 
tillämpbara vid utbildning i taktik. Problembaserat lärande och fallstudier 
är två metoder som gynnar lärande i taktik. Officerens behov av förmåga till 
självständigt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt gör att en problemba-
serad inlärning alltid bör eftersträvas.

Applikatoriska exempel (applex) är en grundläggande metod i taktikut-
bildning, vilken väl fyller de krav som högskolan ställer på utbildning. Peda-
gogiken avser tillämpningen i praktiken av inhämtade kunskaper och är en 
problemlösande läroform. Metoden används även i andra militära metoder 
såsom krigsspel, stabsövningar och fältövningar. Applex är då den grund de 
andra metoderna bygger på.12 Realism och trovärdighet är viktigt inte minst 
för att den studerande ska känna engagemang och intresse för lärandet.

Det finns ett antal olika metoder för att lösa militära problem. När meto-
derna används i taktikutbildningen bör läraren undvika att enbart fokusera 
på metoden. Innehållet i lärandet är det viktiga, liksom att den studerande 
lär sig att fylla metoden med relevant innehåll. Förmågan att lösa problem, 
d v s att tänka och att välja, är central i taktik.

Behovet av att kunna lösa olika taktiska problem beror på vilken nivå 
som officeren tjänstgör på. Denna nivåskillnad skapar behovet av progres-
sion inom taktikutbildningen. Progressionen innebär att de studerande ska 
kunna bygga vidare på sina kunskaper och färdigheter och att det på de 

Exempel på militär progression.
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högre nivåerna finns ett ökat djup samt komplexitet. Militär progression 
och utbildning har av tradition varit kopplad till de olika förbandsnivåerna. 

Typförband

Vi utgår huvudsakligen från typförbandet mekaniserad bataljon (122/90 
bataljon) och använder den som taktisk ram. Andra förbandstyper används 
också för att bl a jämförelser. Fokus ligger på kompaninivån. Vi arbetar 
återkommande med anfall och försvar, det vill säga olika stridssätt. För att 
förstå sammanhanget måste kadetten kunna ta del av eller tolka ”beslut i 
stort” från brigadchefen samt det kompletta orderverket från bataljonen. 
Kadetten måste också ha kunskap om striden två nivåer ner, det vill säga 
ner till grupp, för att kunna ge relevanta uppdrag och uppgifter. Detta är 
en förutsättning för att kunna tillämpa försvarsmaktens ledningsfilosofi 

”uppdragstaktik”. 
Strid på gruppnivå är ett förväntat förkunskapskrav. Kadetten ska inte 

vara granatgevärsskytt och expert på vapnets rörliga delar, men måste veta 
hur det kan användas, och dess möjligheter och begränsningar. Här finns 
i dagsläget ofta en kunskapslucka hos många av kadetterna, då de som 
genomgått grundläggande militär utbildning (GMU)/kompletterande militär 
utbildning (KMU) endast har hanterat eldhandvapen och pansarskott.

Inom striden bör funktionerna samordnas med manöverförbanden, 
främst fältarbeten och indirekt eld, de två funktionerna som bidrar med 
stridens grunder – eld och rörelse (eller att förhindra motståndarens 
rörelse). Det är den gemensamma nämnare som alla markofficerare, oavsett 
inriktning, bör kunna förhålla sig till. För att få förståelse för komplexitet, 
verklighet och moraliska faktorer bör även logistik tas med. Exempel på 
detta är sjukvårdskedjan och vad som är realistiskt att åstadkomma med de 
underhållsresurser som finns. 

Motståndaren bör vara brigad eller förstärkt bataljon inom brigads ram 
med artilleri, stridsvagnar och flygunderstöd. Skälen till detta är flera. För 
det första är detta motståndarens normalindelning. För det andra innebär 
det att kadetten måste ta hänsyn till flera olika typer av hot (bl a direkt eld, 
indirekt eld och lufthot) samt utföra passiva luftförsvarsåtgärder. För det 
tredje är det högst sannolikt att svenska förband vid en konflikt i Sverige 
kommer vara i numerärt underläge.

Kurserna

Kurserna inleds med presentation/studier av för kursen nya verktyg och 
utgångsfaktorer, t ex förband, organisation, miljö och annat specifikt. Där-
efter genomförs planering (skriva order m m) och genomförande (ge order, 
följa upp, använda beslutstödsplan, omfallsplanering m m) om vartannat. 
Genomförandet sker inom ramen för fältövning, muntlig stridsövning eller, 
om möjligt, förbandsövning. Mellan varven sker utvärdering och reflektion 
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Ovanstående bild, som illustrerar hur progressionen inom KrV Mark taktik 
kan13 gå till, ska ses tillsammans med den tidigare i avsnitt Teori och till-
lämp nings kurser återgivna bilden ”Exempel på militär progression”. Ett 
syfte är att skapa sammanhang och visa på en ”röd tråd” mellan de olika 
kursdelarna. 

Förslag till utveckling
Ett sätt att öka fokus på nationellt försvar och väpnad strid mot kvalificerad 
motståndare är att utveckla officersprogrammet genom att fortsättningskur-
sen Irreguljär krigföring stryks eller reduceras och tiden fördelas på övriga 
taktikkurser. Delar av innehållet kan behållas men inarbetas i de övriga kur-
serna. Exempelvis kan grundkursen Taktik teori förlängas med två veckor 
och grundkursen Taktik tillämpning förlängas med tre veckor. Kursen 
Irreguljär krigföring är delvis ett arv från den tiden då försvarsmaktens 
prioriteringar var på internationella insatser. Därmed inte sagt att vi inte ska 

som genererar slutsatser som implementeras i nästa planering eller genom-
förande. Muntliga stridsövningar och spel kan genomföras inom ramen för 
både planering och genomförande beroende på hur de konstrueras.

I varje genomförande repeterar man vissa faktorer samtidigt som man för 
in nya element, detta för att åstadkomma både repetition och progression. 
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belysa motståndare som genomför krigföring i ”gråzon” och hybridkrigfö-
ring eller som i övrigt använder irreguljära metoder. Det är högst sannolikt 
att sådana scenarier är aktuella även nationellt och i närområdet. Kursen 
Krigsvetenskap introduktionskurs har idag stort fokus på vetenskapliga 
metoder. Den kan utvecklas till att även ge en bättre introducering mot 
officersprofessionen.

Den tillämpade delen av utbildningen är idag för kort och behöver utvid-
gas för att uppnå ökad färdighet och krigsduglighet. Åtgärder med anledning 
av Universitetskanslersämbetes granskning har påverkat detta negativt, och 
en bättre balans mellan teori och praktik behövs i programmet. En viktig 
del av praktik och tillämpning är den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
som genomförs vid Försvarsmaktens skolor och centra. Det är vid denna 
som kadetten får sina färdigheter inom respektive funktion. Resurser i form 
av övningstrupp är härvid centrala. Ett flertal kadetter med markstrid som 
inriktning saknar idag vagnchefsutbildning för stridsfordon vilket avsevärt 
begränsar möjligheter till praktik och truppföring med rätt typförband.

En viktig observation vi gjort är att en stor del av kurserna i krigsve-
tenskap på officersprogrammet är väldigt teoretiska. Innehållet rör främst 
kunskap om krig och taktik, men väldigt lite kunskap förmedlas om hur 
taktik ska genomföras. Det är avgörande att kunskap och förmåga hänger 
ihop. Denna obalans måste vi på ett konstruktivt sätt komma till rätta med. 
Officersperspektivet måste vara i fokus i alla kurser. Teori och praktik bör ej 
vara två olika fält eller ”stuprör” utan snarare två sidor av samma mynt. 

Vetenskap, beprövad erfarenhet och ett kritiskt förhållningssätt står inte 
i motsatsförhållande till god officersutbildning. Dessa faktorer utgör snarare 
en förutsättning för och ger tillfälle till utveckling, så länge professionen ges 
möjlighet att styra såväl progressionen som de centrala kärnvärden vilka 
skiljer officersbanan från andra utbildningar och yrken. 

Lantkrigföring karakteriseras av betydande variationer och komplexitet,14 
vilket i motsvarande mån måste prägla utbildningen av dem som ska genom-
föra denna typ av krigföring. 
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Perspektiv och avgränsningar

i denna studie söks svar på frågorna: vad innebär avvärjningsstrid och hur 
kan avvärjningsstrid tillämpas? Begrepp, metoder (stridssätt) och problem-
lösning (uppgifter) avseende avvärjningsstrid studeras. Jämförande analyser 
har gjorts mellan arméreglementen (AR) och ett historiskt exempel, som 
illustrerar avvärjningsstrid. 

De reglementen och handböcker som analyserats är AR 2 – 1982, AR 
Taktik del 2 – 1995 och AR Taktik 2013. Även Markstridsreglemente del 7 
Brigad (MSR 7 FU 2014) och Handbok Brigad (2016) behandlas. Det histo-
riska exemplet är från andra världskriget och avser det sovjetiska anfallet på 
Karelska näset sommaren 1944 (operation Bagration).1 

Utifrån litteraturstudierna och analys av ett historiskt exempel ges för-
slag på hur stridssättet avvärjningsstrid skulle kunna tillämpas med svenska 
markstridsförband.

I denna studie analyseras och diskuteras stridssätten2 anfall, fördröj-
ningsstrid, försvar och avvärjningsstrid. Djupförsvaret behandlas som en 
del av begreppet avvärjningsstrid, då detta begrepp finns inbyggt i såväl 
försvar, avvärjningsstrid som fördröjningsstrid. Flexibelt djupförsvar är inte 
ett stridssätt utan ett förfaringssätt som används av förbanden då de löser en 
uppgift med någon viss metod (stridssätt). Exempelvis kan ett förband ha fått 
uppgiften att hindra motståndaren att framrycka över älven X. Förbandet 
kan då använda stridssättet avvärjningsstrid och lösa uppgiften genom att 
delar av förbandet anfaller, andra delar försvarar med flexibelt djupförsvar 
och ytterligare andra delar genomför fördröjningsstrid med eldöverfall 
mot en framryckande motståndare. Flexibelt djupförsvar skall också, för 
att kunna belysas och diskuteras, sättas i relation till ”det mekaniserade 
djupanfallet”, en idé som presenterades av taktiker som Triandafillov och 
Tuchatjevskij under 1930-talets senare hälft i Sovjetunionen3. Föreliggande 
studie avser defensiva operationer i Sverige. 

Avvärjningsstrid idag
av Jarmo Perkola
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Utöver de ovan nämnda begreppen finns ytterligare några begrepp som 
berörs, t ex tillbakadragande, lösgörning och uppehållande strid.4 Andra 
begrepp som avser rena stridsuppgifter eller procedurer avhandlas inte här. 

Avvärjningsstrid som begrepp utvecklades bland annat då vi i Sverige 
under 1970- och 80-talen använde oss av doktrinen ”möta – hejda – slå”5. 
Själva begreppet avvärjningsstrid som stridssätt, skall diskuteras i form av 
det operativa konceptet avvärja, vilket är motsatsen till att angripa.

Att beskriva avvärjningsstrid görs enklast genom att visa vad våra 
reglementen och handböcker föreskriver och jämföra detta med historiska 
exempel. Trots att Finland förlorade kriget mot Sovjetunionen, så vann den 
finska armén stora segrar på slagfältet och avvärjde motståndarens anfall, 
om än med egna förluster av terräng, tid och soldater. Den finska arméns 
avvärjningsseger på Karelska näset var en seger av strategiska mått.6

Avvärjningsstrid tecknat i reglementen och 
handböcker
Nedan följer de viktigaste exemplen på vad avvärjningsstrid är.

Exempel från AR Taktik 2013

Avvärjningsstrid genomförs främst i syfte att under längre tid hindra en 
motståndare från att framrycka över en viss linje, att genomföra luft-
landsättning eller att ta ett landstigningsområde. Avvärjningsstrid mot en 
på marken framryckande motståndare genomförs med fördröjningsstrid, 
anfall och försvar. Avvärjningsstrid mot luftlandsättning och landstig ning 
genomförs främst med anfall och försvar. Avvärjningsstrid mot en på 

Bild: Avvärjningsstrid 
ur AR Taktik 2013.8
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mar ken framryckande motståndare genomförs i regel av brigad eller högre 
förband eftersom stridssättet kräver förband som fördröjer, försvarar och 
genom för anfall. Avvärjningsstrid mot luftlandsättning och landstigning 
kan genomföras av bataljon. Området för avvärjningsstriden anpassas till 
tillgäng liga för band.7

I reglementet AR Taktik 2013 saknas bild för avvärjningsstrid mot 
landstigning. Vad reglementet föreskriver, är att avvärjningsstriden skall 
föras över stort djup och med en hög ambition, samt att ambitionen kan 
ändras med uppgifter till lägre förband för att behålla handlingsfriheten. 
Avvärjningsstriden kräver också att förbanden har tid och resurser, främst 
avseende fältarbeten och indirekt eld, för att förbereda striden. Alla förband 
inom avvärjningsområdet skall ha områdesansvar, utom anfallsreserverna. 
Förbanden skall kunna strida under lång tid och enheter skall kunna lämnas 
kvar på djupet.8 Det kanske viktigaste som reglementet förskriver är, att den 
terräng som anses viktig skall försvaras intill dess att uppgiften är löst. Detta 
kan jämföras med vad som tidigare kallades DODFISH (”Det Område Där 
FIenden Slutligen Hejdas”). Den centrala tanken här är, att vi vill uppnå ett 
avgörande genom att avbryta motståndarens framryckning och utgå med 
segern, fastän vi kanske förlorar människor, terräng och tid. 

Vad våra tidigare reglementen säger och hur detta återspeglas i 
våra nuvarande

Avvärjningsstrid nämns i våra reglementen redan 1963, och i AR 2 1982 är 
det ett gångbart koncept. Där återfinns samma sak som i vårt nuvarande 
reglemente, AR Taktik 2013.

I AR 2 Taktik 1982 står bl a att läsa, att genom avvärjningsstrid kan vi 
hejda en fiende som framtränger på marken, förhindra luftlandsättningar 
eller förhindra att fienden tar landstigningsområde. Vid avvärjningsstrid 
planeras och genomförs i regel större anfall med andra förband inom ramen 
för närmast högre chefs strids- (operations-) plan9. En chef som genomför 
avvärjningsstrid kan ges till uppgift att ta emot sådana förband och leda 
anfall med dem inom sitt eget område. Sådant anfall kan även ledas av sido-
ordnad chef varvid denne övertar del av området. Avvärjningsstrid mot en 
fiende som tränger fram främst på marken genomförs med fördröjningsstrid, 
anfall och försvar. Avvärjningsstrid vid kust och mot lufttrupp genomförs 
främst med anfall och försvar.

I AR 2 1995 nämns inte begreppet avvärjningsstrid. Stridssättet beskrivs 
istället i löpande text som en kombination av många olika stridssätt och 
metoder samt uppgifter och syften. Det hela är väldigt motståndarfokuserat 
och inte terrängorienterat, vilket i sig leder tankarna tillbaka till vårt sätt 
att se på motståndaren under 1980-, 1990- och början av 2000-talet. AR 
2 1995 använder sig av begreppen strid vid angrepp över havet och vid 
angrepp över landgräns. I båda dessa kapitel beskrivs avvärjningsstridens 
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Samma som 
DODFISH

Avvärjnings-
område

Avvärjningsstrid.10 Exempel på avvärjningsstrid i 
småbruten och betäckt terräng – senare skede. 

Avvärjningsstrid ur AR Taktik 1995. Beskriver strid mot en 
motståndare som framrycker över landgräns respektive 
över havet.11
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genomförande på svenskt territorium och hur den är tänkt att genomföras 
oavsett varifrån motståndaren kommer:

Karaktäristik av striden vid angrepp över havet. Våra förband strider 
med ett eller flera av följande syften: begränsa fiendens styrketillväxt, 
säkra egen styrketillväxt, avbryta fiendens styrketillväxt eller slå kvarva-
rande fiende.

Karaktäristik av striden vid angrepp över landgräns. Våra förband strider 
med ett eller flera av följande syften: begränsa fiendens utbredning, hålla 
viktiga områden och platser, bekämpa honom på djupet av hans område 
eller bryta hans anfallskraft.

Hur ovanstående syften kombineras och samordnas beror bland annat på 
det operativa syftet, högre chefs syfte med striden, förberedelsetiden och 
styrkeförhållandena.10

Avvärjningsstrid i ett historiskt perspektiv – Karelska 
näset 1944
Före själva avvärjningsstriden vid Vuoksenälven hade de finska trupperna 
genomfört lyckad fördröjningsstrid sydväst om älven. Det stora ryska12 
anfallet på Karelska näset började den 9 juni 1944. Anfallet var massivt men 
motståndet hårt och anfallet hade avvärjts den 15 juli. De finska truppernas 
huvudstridssätt var avvärjningsstrid. I detta ingick stridssätten försvar, 
rörligt försvar, fördröjningsstrid och motanfall. Striderna fördes fram och 
tillbaka över Vuoksenälven, vilken var 50-200 meter bred och bitvis ganska 
ström. Det finska avvärjningsområdet (DODFISH) låg egentligen på norra 
(nordvästra) sidan av floden. Det kan påvisas, att de finska förbanden hade 
uppnått ett avgörande när de ryska förbanden hade uppnått sin kulmi-
nationspunkt och inte längre förmådde framrycka utan i stället började 
försvara sig och reorganisera sig:

Ryska 23. armén gav ännu kl. 13.00 [den 15 juli] sina två armékårer 
i brohuvudet order om att förbereda ett nytt anfall följande natt men 
mycket snart därefter ändrades ordern: 115. kåren dras bort för reor-
ganisation och 6. kåren blir ensam kvar i brohuvudet och grupperar sig 
för försvar. Också det fjärde, och det sista, ryska försöket att bryta sig 
igenom VKT-linjen, (Viipuri – Kuparsaari – Taipale) hade slutat med en 
finsk avvärjningsseger.13

Utefter Vuoksenälven fanns, förutom i området kring byn Äyräpää, ingen 
sträcka som lämpade sig för anfall över vattendrag. Beaktande detta hade 
de finska trupperna noga valt ett avgränsat område för sin avvärjningsstrid. 
Vid anfall över vattendrag krävs särskilda förberedelser och åtgärder både 
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av den anfallande sidan och av den som försvarar sig eller avvärjer ett 
sådant anfall. Anfall över vattendrag och försvar av vattendrag kan i stort 
liknas vid en landstigningsoperation. Samma förhållanden gäller både för 

”hitre strand” och ”bortre strand”, beroende på om man är anfallare eller 
försvarare. En dylik operation kan liknas vid avvärjningsstrid vid kust. De 
finska trupperna var grupperade för försvar och fördröjningsstrid på ”fel” 
sida av älven, d.v.s. bortre strand närmast fienden. Trupperna som befann 
sig mitt i den ryska anfallsvågen hade älven i ryggen. En orsak till detta var 
att de ryska styrkorna inte kunde avge massiv artillerield på ”fel” sida av 
stranden, då de själva avsåg att senare använda terrängen. De var istället 
tvungna att använda stridsvagnar och bepansrade/mekaniserade styrkor för 
att ta terrängen vid hitre strand, för att därefter lägga pontonbroar och med 
lättare trupp anfalla över floden. Detta försvårades av de finska motanfallen 
och fördröjningsstriden i övrigt. Förlusterna blev enorma för båda parter. 
Den ryska planen, som gjorts upp av den nye chefen för 23. armén, general-
löjtnant Svetsov14, var att ta ett 10 km brett och 5 km djupt brohuvud på 
andra sidan Vuoksen: 

Den 4 juli anfaller 98. armékåren med två divisioner i bredd och erövrar 
åsen Kylä-Pakkola och Äyräpää. Därefter går den tredje divisionen över 
älven och säkrar ett tio km brett och fem km djupt brohuvud på norra 
stranden.15

Den 23. arméns 98. armékår började anfallet för att ta brohuvudet över 
Vuoksen med tre divisioner (281. div, 381. div och 92. div), vilket framgick 
av förhör med krigsfångar som togs morgonen före anfallet.16. Den finska 
2. divisionen lyckades efter hårda strider att med delar ta sig tillbaka över 
floden. Divisionen lämnade kvar många förstörda ryska fordon och döda 
fiender. 

Ställningarna höll fortfarande på andra sidan och de ryska trupperna fick 
inte fotfäste i brohuvudet. Förlusterna var stora. Finnarna förlorade 500 
man, ryssarna över 1 000 och fler än 15 stridsvagnar.17 Det finska artilleriet 
avlossade 12 500 granatkastargranater (12 cm) och 9 700 artillerigranater 
(10-15 cm).18 

När anfallskraften började tryta, kastade ryssarna in nästa armékår, den 
115., för att ta brohuvudet. In i striderna gick då tre divisioner, ett strids-
vagnsregemente/pansarregemente, 31 artilleribatterier, två artilleriraketre-
gementen och en pionjärbrigad. Förbekämpningen började kl 05.00 med 
8 000 granater och insatser med 150 flygplan. Övergången började kl 06.00 
den 9 juli.19 Det ryska anfallet ansattes precis utanför 7. infanteriregementets 
stabsplats, som låg i familjen Paavilainens hus i byn Lampela.
I detta kritiska läge beordrade överste Adolf Ehrnrooth, chef för 7. infante-
riregementet (Tyrjän Rykmentti), att ”[i]nga soldater eller trupp får tillba-
karycka, även artilleriet och granatkastarna skall försvara sina ställningar”. 
Han beordrade motanfall med sina reserver och skickade regementets jägar-
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De finska 
avvärjningsstriderna 4-5 
juli 1944.21 Notera de 
kraftfulla motanfallen 
längs hela “bortre 
stranden”. Observera 
att här visas gamla 
kartsymboler, trianglar 
är artilleri, tre streck är 
bataljon, två streck är 
kompani.

Den ryska anfallsplanen 
över Vuoksen den 4 juli 

1944.20
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pluton i ett motanfall på djupet av motståndarens anfall. Detta visar att 
chefen förstod innebörden av avvärjningens betydelse flera ledningsnivåer 
upp och konsekvenser av sina beslut flera nivåer ner hos soldaterna22:

I anfallet som började den fjärde juli 1944 hamnade överste Ehrnrooth 
med sina trupper återigen i stridernas centrum. Trots att sidoför banden 
gav vika, höll överste Ehrnrooth stånd med sina styrkor i ytterligare två 
dygn, så att övriga förband kunde organisera försvaret på norra sidan 
av floden Vuoksen. När fienden återigen anföll och med tre divisioner 
landsteg på norra sidan av älven, tog överste Ehrnrooth med sina 
styrkor återigen emot huvudanfallet. När de finska styrkorna nästintill 
var utmattade och fullständigt decimerade, höll överste Ehrnrooth ställ-
ningarna, trots att dennes stab var kringränd. Med personligt föredöme 
och föregångsmannaskap ingöt han mod i sina trupper, så att dessa 
kunde hålla fast vid sitt försvar och motstå anfallet intill dess att läget 
stabiliserades.23

Den 11 juli 1944 överlämnade överste Ehrnrooth frontansvaret till en annan 
enhet och trupperna fick vila efter fem veckors oavbruten strid. Fienden för-
lorade i striderna vid Äyräpää ca 7000 man. Regementet tog 61 fångar från 
14 olika regementen och förstörde 45 stridsvagnar. Regementet tilldelades 13 
Mannerheimkors, varav ett gick till Ehrnrooth själv. Regementets förluster 
sommaren 1944 var 450 stupade, 2100 sårade och 70 saknade i strid.24

Läget den 9 juli 1944.25 Slutläget den 17 juli 1944.26
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Sammanfattningsvis var den finska avvärjningens kärna att utnyttja två 
metoder (stridssätt) – anfall och försvar. Finnarna hade försvarsberedda 
förband, d v s de var i förhand, de hade ett förutbestämt DODFISH med 
förberedda motanfallsområden och de bjöd på hårdnackat motstånd, vilket 
fördröjde motståndaren tillräckligt länge för att nå en avvärjningsseger i 
stridsområdet. Inte att förglömma – de utkämpade ett existentiellt nations-
krig.

Avvärjningsstrid som koncept, metod eller uppgift
Med avvärjningsstrid vill den ena sidan avvärja ett angrepp och på det sät-
tet uppnå ett avgörande. Avgörandet är en central komponent i begreppet 
avvärjningsstrid. Detta kan ställas mot exempelvis fördröjningsstrid, där ett 
avgörande inte söks. Istället eftersträvas en fördröjning av den anfallande 
motståndaren. Denna fördröjning har olika syften för den som fördröjer, 
exempelvis genom att vara tidsfokuserad, utbredningsfokuserad eller för-
lustfokuserad. Syftet är dock enbart att sänka anfallstempot och stridsvärdet 
hos anfallaren för att senare kunna uppnå ett avgörande med eget anfall 
(motanfall).

Stridssättet försvar har inte heller något inneboende element av avgöran-
de. Anfall och avvärjningsstrid, däremot, går ut på att uppnå ett avgörande. 
Försvar syftar till att behålla rådande läge (status quo) och inte till att nå ett 
avgörande, även om det i försvar även kan ingå anfall (motanfall). Försvar 
är i allt väsentligt statiskt och resulterar inte i något avgörande. Vid fördröj-
ningsstrid är rörelsen hela tiden negativ (man ger successivt upp terräng) 
och något avgörande kommer inte till stånd. I motsats till vad som gäller vid 
försvar kännetecknas avvärjning av rörelse och av att ett avgörande söks.

Avvärjning som operativt koncept genomförs med olika metoder/
stridssätt. Att fatta beslut om att avvärja inom ett område eller att avvärja 
ett angrepp medför stora konsekvenser avseende t ex tiden, terrängen och 
truppen och de förmågor och krafter som sätts i rörelse.

Nedan några exempel från analysen av avgörandets momentum27 i olika 
stridssätt.

Dessa diagram är egna hypotetiska resonemang med olika variabler av-
seende förhållandet till ett avgörande. Förutsättningen bygger på att målet, 
det vill säga uppgiften, löses av egna förband oavsett stridssätt. Analysens 
variabler är Tiden och Terrängen respektive Truppen och rörelsen i striden 
(Kinetik).
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Att anfalla

Motståndaren anfaller oss, men vi 
anfaller denne (efter gynnsamma 
överväganden) och lyckas nå ett 
avgörande. Trupp (kinetik) byts 
mot tid och eller terräng, vår egen 
eller motståndarens. Vi kan anfalla 
motståndaren del för del, jmf. Lokal 
överlägsenhet.

Att försvara

Vi lyckas försvara oss, men  
motståndaren anfaller vidare 
eller igenom,  mot sitt egna mål. 
Slutresultat, vi har inte uppnått 
ett avgörande, endast åstadkom-
mit förluster.

Motståndaren 
anfaller mot försvar. 
Alt. A eller B

Att avvärja

Motståndarens anfall avvärjs och när 
denne nått DODFISH är det avgjort, 
med eget motanfall, om än med egna 
förluster i trupp, terräng och tid. Ett 
avgörande har uppnåtts. 
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Att fördröja

Motståndarens anfall fördröjs 
med olika syften, motanfall 
genomförs men inget avgörande 
uppnås även om det egna förban-
det löser sin uppgift med striden. 
Vi får tid och/eller terräng samt 
info om motståndaren.

Slutsatser om DODFISH
Själva avgörandet i avvärjningsstriden innebär inte att motståndaren blir 
slagen, förintad eller att den som avvärjt erövrat terräng. Avgörandet finns 
i motståndarens agerande och uppnåendet av det egna målet med striden, 
därmed har man avgjort och segrat efter ens egna villkor. Avvärjningens 
kärna finns i DODFISH, ”Det Område Där FIenden Slutligen Hejdas”.28 I 
det nyaste reglementet (Handbok Brigad 2016) beskrivs detta som att ”I av-
värjningsområdet ska motståndarens framträngande hejdas och om möjligt 
ska denna slås.”29

Målet, det vill säga avgörandet, är egentligen att motståndarens anfall 
avvärjs – ”hit men inte längre”. Detta avgörande kan då ha medfört förlust 
av egen terräng, trupp och tid, men striden är avgjord och den avvärjande 
har nått sitt mål. Avvärjningen i sig kan genomföras med olika stridssätt. 
Om exempelvis en brigad får uppgiften att avvärja en motståndares fram-
trängande mot eller inom ett område, kan bataljonerna få i uppgift att 
anfalla, försvara områden, eller fördröja inom områden med visst syfte. 
Brigadens sidoordnade förband, oftast brigad eller bataljon, kan då få i 
uppgift att anfalla inom den avvärjande bataljonens uppgiftsområde. 

Avvärjning kan kanske inte genomföras med mindre förbandsenheter än 
brigad, eftersom ett avgörande söks i striden till tid, terräng eller trupp. I 
avvärjningen söks ett avgörande, vilket uppnås med anfall. Detta avgörande 
söks inte och kan inte uppnås med försvars- eller fördröjningsstrid som 
stridssätt. Avvärjningsstriden i sig kräver förberedelser och stridssätten 
anfall och försvar som metod. Avvärjningsstriden kräver ett stridsdjup 
som är negativt, alternativt anfall för att ta terräng. Man har lyckats med 
sin avvärjningsstrid om motståndaren inte förmår fortsätta sitt anfall i av-
värjningsområdet. 
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Det finns i avvärjningsstrid endast ett syfte, nämligen att uppnå ett 
avgörande. I fördröjningsstrid däremot finns olika syften och metoder för 
genomförande på olika förbandsnivåer. Fördröjningsstrid kan vara antingen 
tidsfokuserad, motståndarfokuserad eller terrängfokuserad. I avvärjnings-
striden söks ett avgörande, antingen med det förband som avvärjer, eller att 
annat förband inom ramen för det avvärjande förbandets uppdrag.

Avvärjningsstrid kan inte ersätta fördröjningsstrid som stridssätt. Nedan 
följer en kort diskussion för att precisera vad som menas med att avvärja 
samt synpunkter på metoder och uppgifter.

Utveckling av svenska taktiska begrepp
Det finns fler begrepp att diskutera, till exempel uppehållande strid. Strids-
tekniskt är ju fördröjningsstrid ett av sätten vi använder i avvärjningsstrid 
för att uppehålla motståndaren till tid och/eller terräng eller för att ta reda 
på var denne framrycker. Hur man gör kan bero på ledningsnivån och hur vi 
skall använda våra förband. Som ett alternativ kan vi nivåindela stridssätten, 
som vi gjorde tidigare. Ett förslag kan då vara att alla ledningsnivåer kan 
använda sig av stridssätten anfall, försvar och fördröjningsstrid (uppehål-
lande strid), men endast brigader och högre förband kan använda sig av 
avvärjningsstrid.

Vi kan också göra om begreppet fördröjningsstrid så att det blir en uppgift, 
på samma sätt som ”att ta”, ”att utföra eldöverfall”, ”att fördröja” etc. Då 
blir det en tydlig skillnad mellan stridssätt och stridsuppgifter. Detta gäller 
även stridsuppgifterna ”att avvärja” och ”att försvara”, vilka då inte skall 
användas som stridsuppgifter. Avvärjning och försvar ersätts av uppgifter 
som t ex ”att skydda”, ”att hindra” och ”att binda”. Sammantaget skulle 
detta innebära att vi har två olika metoder (stridssätt) att lösa förelagda 
uppgifter. Stridssätten är anfall och försvar. Sambandet mellan uppgifter och 
metoder blir tydligare och vi får lättare att koncentrera oss på taktiken, d v s 
hur vi skall lösa uppgifterna. 

Ett grundläggande ställningstagande som måste göras är att bestämma 
huruvida elementet ”avgörande” skall ingå i vårt operativa koncept, och i 
så fall på vilket sätt. Ett annat ställningstagande som är särskilt relevant i 
detta sammanhang är om elementet ”avgörande” skall ingå i definitionen av 

”avvärjning”. Att anfalla och att avvärja ger en tydlig bild av att vi vill vinna. 
I ett Clausewitziskt perspektiv ses detta som både positivt och negativt. Att 
försvara och fördröja (uppehålla) innebär, enligt Clausewitz, att det finns ett 
negativt syfte, nämligen att vidmakthålla. Även om han menar att försvar 
är den starkare formen av krigföring, är det endast genom anfall (och av-
värjning) kan man åstadkomma ett avgörande.30 Innebörden är, att vi bara 
har två stridssätt – anfall och försvar. Att avvärja är ett operativt koncept 
för att möta, hejda och slå en motståndare som angriper oss. Det borde vara 
ett koncept som även skulle kunna spegla vårt sätt att tänka, det vill säga 
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jämförbart med vår ledningsfilosofi, uppdragstaktik med manöverkrigföring 
som norm. Avvärjningsstrid bör ses som ett operativt eller strategiskt kon-
cept, liknande vi hade tidigare i begreppet, möta – hejda – slå, och inte vara 
ett stridssätt eller en uppgift till förband. 
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