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Sammandrag 
 

Syftet med uppsatsen är att förklara de stridstekniska principerna genom en historisk återblick 

som undersöker om det finns en oföränderlighet i stridens grunder. Uppsatsen ämnar pröva 

teorin om stridens grunder, eld – rörelse – skydd. 

 

Uppsatsen tar utgångspunkt i Erwin Rommels slutsatser efter första världskriget och jämför 

dessa mot modern svenskt infanterireglemente för att utröna om teorin om stridens grunder är 

beständig. I samband med detta eftersöks även indikatorer som kan vara de bakomliggande 

faktorerna till varför striden på lägre taktisk nivå kan vara sig lik trots att krig kan ta sig olika 

i uttryck. 

 

Uppsatsens slutsats är att om grundläggande faktorer i människans natur och vår fysiska värld 

är konstanta och oföränderliga och dessa styr striden på lägre militära nivåer är även stridens 

grunder beständiga. Alltså kommer mänsklig konflikt att se likadan ut på de lägre militära 

nivåerna, oavsett tidsålder. Endast medlen förändras på grund av teknikutvecklingen. 

 

Om striden på lägre militär nivå styrs av människans natur måste strategisk eller operativ nivå 

avgöra det som dikterar hur kriget tar sig i uttryck. 

 

Nyckelord: Stridens grunder, Rommel, Markstridsreglemente, eld, rörelse, skydd, infanteri 

 

Abstract 
 

The aim of this essay is to examine the durability of the foundations of combat by looking 

back upon military history. Therefore, the essays purpose is to substantiate if the theory of the 

foundations of combat, fire – manoeuvre – cover, is timeless.  

 

The essay bases itself upon Erwin Rommel’s conclusions about infantry combat made during 

the First World War. These conclusions are then compared to the latest edition of Swedish 

infantry regulations in order to examine if the theoretical foundations of combat are durable. 

In addition to this, certain indicators will be extruded during the thesis that are identified as 

being the reasons behind why combat on a low tactical level is similar even though wars can 

take on very different characteristics. 

 

The essay can conclude that if basic factors in human nature and the physical world are 

constant and that these dictate combat on low tactical level, then the foundations of combat 

must also be constant and timeless. Therefore human conflict will always be similar on low 

tactical level despite the time period. Only the means will change because of ongoing 

technological development. 

 

If combat on low tactical level is a product of human nature then strategic or operational level 

must be the levels that dictate how a war is characterised.  

 

Keywords: Combat, Rommel, infantry regulations, fire, manoeuvre, infantry
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1. Inledning 

1.1. Uppsatsens syfte och disposition 

Kriget kan ta sig an flera olika skepnader, men skiljer sig erfarenheterna på lägre taktisk nivå? 

Syftet med uppsatsen är att förklara de stridstekniska principerna genom en historisk återblick 

som undersöker om det finns en oföränderlighet i stridens grunder. Uppsatsen ämnar pröva 

teorin om stridens grunder, eld – rörelse – skydd. Genom att pröva stridens grunder som teori 

kan dess upplevda relevans ökas för officerare och instruktörer i utbildningssituationen samt 

skapa en historisk referens till varför vi använder oss av den. För läsaren i sig bereds det 

möjlighet att förstå sambandet och likheten, eller olikheten, i infanteristriden mellan första 

världskriget och moderna konflikter på en lägre taktisk nivå. 

 

Uppsatsen kommer att i första kapitlet behandla bakgrunden till själva forskningsproblemet, 

vidare redovisas även författarens bakgrund. Senare delen av detta kapitel innehåller 

problemformuleringen tillsammans med forskningsfrågorna och en redovisning av tidigare 

forskning.  

 

I nästföljande kapitel redovisas avgränsningar och vald metod med en tillhörande metodik 

diskussion. I samma kapitel kommer uppsatsens källor att analyseras inom ramen för 

källkritik och begrepp centrala för uppsatsen att definieras. Detta kapitel avslutas med att 

redovisa och diskutera slutsatskategorierna inför avhandlingen som påbörjas i efterföljande 

kapitel. 

 

I avhandlingen börjar uppsatsen inledningsvis att redovisa och behandla Rommels slutsatser i 

respektive kategori. Därefter härleds de till modern empiri och slutligen redovisas indikatorer 

sprungna ur avhandlingen som ligger till grund för efterföljande diskussion. Diskussionen 

redovisar slutligen svaren på uppsatsens frågeställningar. 

 

Avslutningsvis återfinns förslag på vidare forskning, källförteckning och en bilaga. Bilagans 

syfte är att visa hur Rommels slutsatser och citat från MSR5 har ställts mot varandra med 

undantag för slutsatser berörande skydd. Skydd behandlas inte i bilagan på grund av att 

Rommels slutsatser inte direkt har härletts till citat från MSR5 i den delen av avhandlingen 

som berör detta. 

  

1.2. Författaren och bakgrund till problemformulering 

Författarens bakgrund är sprungen ur ett pansarskytteförband med strid som huvudtjänst. 

Vidare har denne tjänstgjort vid ett mekaniserat insatsförband och har deltagit i en 

förstärkningsmission i Afghanistan. Krigshistoria, i form av både händelser och personer, har 

länge upplevts som relevant för författarens kommande yrkesroll. Detta på grund av att många 

lärdomar, som kan dras av historiska erfarenheter, kan vara relevanta idag i rollen som officer.  

 

Bakgrunden till problemformuleringen och frågeställningarna har sitt upphov främst tack vare 

var mediers fokus har legat. Första världskriget är det första stora kriget där industrialismen 

fick verka fullt ut på slagfältet. Som allmänt känt resulterade kriget på västfronten i ett 

förtvivlat ställnings- och utnötningskrig där hundratusentals fick sätta livet till i enskilda slag. 

Detta är att betrakta som helt meningslösa uppoffringar på grund av att måluppfyllnaden i 

operationer var begränsad. Dokumentärer som visas på TV och andra skildringar redovisar till 
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största del strategisk nivå, enskilda händelser och kronologi under kriget. På grund av detta 

blir det mer relevant att studera lägre taktisk nivå under första världskriget ställt mot modern 

infanteristrid genom att det är mindre utforskat.  

 

1.3. Problemformulering och forskningsfrågor 

Under dagens militära stridsutbildning i Sverige på lägre taktisk nivå inpräntas vi 

kontinuerligt av stridens grunder, eld – rörelse – skydd, enligt författarens erfarenheter. 

Grupper, plutoner och kompanier använder sig kontinuerligt av dessa grunder samordnade, 

genom chefskapet, i tid och rum under sin strid för att nå avgöranden som leder mot målen. 

Samtidigt, på en strategisk nivå, kan krig ta sig väldigt olika i uttryck. Första världskriget, 

som exempel, tog sig väldigt annorlunda i uttryck än moderna
1
 konflikter gör idag. 

 

Eld – rörelse – skydd betraktas som stridens grunder. Marco Smedberg konstaterar att dessa 

principer har varit gällande igenom hela krigshistorien.
2
 Om så är fallet borde det inte skilja 

sig på de lägre militära nivåerna, varken idag eller under 1900-talets början, i hur strid förs på 

grund av att dessa grundprinciper ligger som grund.  

 

 

Forskningsfrågor 

Skiljer sig slutsatserna dragna av Rommel om infanteristrid från första världskriget och det 

senaste svenska markstridsreglementet? 

 

Varför skiljer det sig eller varför skiljer det sig inte på lägre taktisk nivå i hur infanteristrid 

förs när konflikter idag och första världskriget skiljer sig så väsentligt i karaktär? 

 

1.4. Tidigare forskning 

 

Eftersökning av tidigare forskning inom området har genomförts via Anna Lindh-biblioteket 

både via bibliotekets egna IT resurser och via Internetsidan. Fristående databaser har även 

används så som EBSCO. Författarens eftersökning visar att tidigare teoriunderbyggande 

forskning på stridens grunder är begränsad, både i uppsats- och artikelform, men även 

litteratur. Däremot har de använts som analysverktyg för diverse uppsatser. 

 

Bland det som återfinns i uppsatsform är en studie av Mj Patrik Edentoft som behandlar eld 

och rörelse inom ramen för en motståndares taktik i en urban miljö.
3
 Denna uppsats är inte att 

betrakta som teoriunderbyggande utan en studie utifrån vad svenska reglementen konstaterar 

om motståndaren i en urban miljö jämfört med annan litteratur. Den uppsatsen syftar till att 

göra en rimlighetsbedömning av svenska reglementen.  

 

I övrigt vad avser uppsatser behandlas Erwin Rommel i flera andra texter. De är främst 

fallstudier som behandlar enskilda slag eller fälttåg där Rommel själv varit en aktör. Därtill 

knyts vissa av dem till andra teorier såsom manöverkrigföring och de grundläggande 

förmågorna. 

                                                 
1
 Modern – syftar till tidsperioden efter år 2000 (författarens anmärkning) 

2
 Smedberg (1994) s. 19 

3
 Edentoft (2009) 
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C-uppsatsen, Offensiven vid Isonzofronten, är skriven av Kd Jonas Landqvist.
4
 Det är en 

fallstudie som kopplar Rommels agerande under slaget mot de grundläggande förmågorna. 

Slutledningsmässigt är även denna utanför denna uppsatsens problemformulering. 

Litteraturmässigt finner vi många verk som behandlar ämnet Rommel som militär chef, de 

flesta av dem fallstudier och biografier. Två böcker identifierades som till viss del behandlar 

uppsatsens ämne, däremot kan de inte anses knyta an till frågeställningar eller syftet.  

 

Marco Smedbergs bok Om stridens grunder tangerar ämnet på en sida i boken men är i sig 

inte teoriunderbyggande utan snarare en krigshistorisk skildring som konstaterar stridens 

grunders varaktighet.
5
 Huvudsakligen prövas krigföringens grundprinciper med hjälp av 

fallstudier. Detta blir att betrakta som referenslitteratur till denna uppsats. 

 

Boken Rommel and his Art of War, redigerad av John Pimlott, innehåller en redogörelse om 

Rommel i både första och andra världskriget.
6
 Den del som avhandlar första världskriget, 

vilket får anses vara den mest angelägna delen av boken som kan kopplas till uppsatsen, är 

baserad helt på Rommels egna ord. Den innehåller långa citat som uteslutande berör skeenden 

från Infanterie Greift an
7
 som sedan diskuteras och klargörs i förhållande till omvärlden och 

framtiden. Boken kommer att i enstaka fall användas i faktaunderbyggande syfte. 

 

                                                 
4
 Landqvist (2009) 

5
 Smedberg (1994) 

6
 Pimlott (2003) 

7
 Författarens anmärkning: Rommel (1937) ”Infanterie Greift an” (Svensk översättning: Infanteriet anfaller) 
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2. Metod 

2.1. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att tidsmässigt utgå från första världskriget på grund av att det anses vara 

det första, stora industrialiserade kriget som dessutom är väldokumenterat och välstuderat. 

Detta blir att undersöka de tidsmässiga ytterligheterna i industrialiserad krigföring genom att 

jämföra med dagens läge. Om slutsatser från infanteristrid i begynnelsen av 1900-talet 

fortfarande är relevanta idag kan man med större säkerhet bestämma stridens grunders 

beständighet på grund utav att återblicken sker så pass långt bakåt i tiden.  

 

På grund av att syftet med uppsatsen är att undersöka eventuell oföränderlighet i stridens 

grunder kommer uppsatsen uteslutande att utgå från taktisk nivå och lägre. 

 

Litteraturmässigt för första världskrigets del kommer Erwin Rommels slutsatser om 

infanteristrid uteslutande att användas. Dessa återfinns i hans bok Infanterie Greift an. Erwin 

Rommel tjänstgjorde som skytteplutonchef och sedan som kompanichef under första 

världskriget.
8
 Senare blev han instruktör i infanteritaktik på krigsskolan i Dresden under 

mellankrigstiden.
9
 Inom ramen för denna uppsats är det en kvalitativ analys som ska ske 

varpå att välja en persons utgångspunkt är till uppsatsens fördel. Valet har skett främst till 

följd av den enkelhet som finns i Rommels bok genom att hans observationer och slutsatser är 

nedtecknade efter respektive kapitel. 

 

Rommels bok är översatt från tyska till engelska och denna översatta version utgör grunden 

till denna uppsats. Översättning av engelska citat till svenska kommer inte att ske i uppsatsen 

på grund av att författaren upplever att det finns risk för att den exakta innebörden av det 

skrivna ordet kan gå förlorad ytterligare. Källkritiken kommer att gå djupare in på det som 

förleder denna avgränsning.  

 

För att knyta an till moderna konflikter kommer komparationen göras mot 

Markstridsreglemente 5 Kompani Förhandsutgåva 1(MSR5) vilket är i skrivande stund en av 

de senaste utgåvorna av modern svensk empiri för infanteristrid. Syftet med att uteslutande 

använda svenskt reglemente är knutet till syftet med uppsatsen angående rollen som instruktör 

och officer i svenska Försvarsmakten. Detta ökar således relevansen i uppsatsen för 

Försvarsmaktspersonal. Därtill, på grund av de befattningar som Rommel hade under första 

världskriget, överensstämmer den moderna empirin mer med primärkällan för att de ligger på 

samma militära nivå, det vill säga kompani. 

 

Uppsatsen kommer att fokusera på metoder för eld – rörelse – skydd snarare än medel för 

dessa. Delvis för att det empiriska underlaget nästan uteslutande erbjuder slutsatser inom 

metodik men främst för att militära medel, det vill säga tekniken, är i ständig utveckling. Det 

innebär att möjligheten att jämföra tidsperioderna blir problematiskt inom ramen för 

uppsatsens problemformulering. 

 

                                                 
8
 Pimlott (2003) s. 13 

9
 Rommel (2002) s. xi 
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2.2. Vald metod 

 

Skiljer sig slutsatserna dragna av Rommel om infanteristrid från 

första världskriget och det senaste svenska markstridsreglementet? 

 

För att besvara den första frågan kommer uppsatsen att använda sig av en kvalitativ 

jämförande fallstudie genom en litteraturjämförelse och textanalys. Uppsatsen tar 

utgångspunkt i Rommels slutsatser om infanteristrid från första världskriget. Hans slutsatser 

och konstateranden kommer att väljas ut genom att de kategoriseras inom ramen för eld – 

rörelse – skydd samt ledningsrelaterade slutsatser. Anledningen till att ledarskapsrelaterade 

slutsatser används i uppsatsen är på grund av att stridens grunder måste samordnas i tid 

och/eller rum vilket sker genom chefskap.
10

 Därefter grupperas slutsatserna utifrån ämne och 

åsyftning inom respektive kategori och de mest relevanta slutsatserna nyttjas i avhandlingen. 

Utelämningen av vissa slutsatser sker på grund av att många av dem behandlar snarlika 

situationer och ämnen. De utvalda slutsatserna kommer därefter att kompareras mot modern 

svensk empiri i form av MSR5 för att kartlägga om slutsatserna kan återfinnas idag. För att 

lägga en grund för uppsatsens senare kommande slutsatser kommer framträdande indikatorer 

att redovisas och motiveras. 

 

Varför skiljer det sig/varför skiljer det sig inte på lägre taktiska 

nivåer i hur infanteristrid förs när konflikter idag och första 

världskriget skiljer sig väsentligt i karaktär? 

 

För att besvara den andra frågan kommer indikatorerna med grund i Rommels slutsatser att 

analyseras närmare och diskuteras. Indikatorerna i sig syftar till att kunna induktivt härledas 

till slutsatser kring det som gör att striden på en lägre taktisk nivå är sig lik eller olik även om 

krigets karaktär kan variera kraftigt.  

 

2.3. Metoddiskussion 

Inledningsvis måste det nämnas att det kan finnas en viss problematik i tillvägagångssättet i 

uppsatsen på grund av den logiska tidsfaktorn inom ramen för validitet. Rommels agerande 

och slutsatserna därav måste ha varit grundande i dåtidens utbildning som i sin tur styrdes av 

den empiriska litteratur som Tyskland hade att förfoga över. Det går således inte att utesluta 

att författarna av MSR5 kan ha tagit direkt eller indirekt inflytande av empirin som styrde 

Rommel. Det kan betyda att det vi läser i MSR5 är grundat i empiri från första världskriget på 

grund av vår litterära tradition, alltså inte från infanteristrid idag. Detta i förlängningen kan 

innebära att uppsatsens jämförelse blir som att jämföra en företeelse med sig själv. Trots detta 

är det ändå av intresse att studera ämnet på grund av att detta eventuella samband är så pass 

komplicerat och svårbevisat. Uppsatsen kan erbjuda ett visst klargörande om det är på det 

viset därigenom ett uppslag till vidare forskning. 

 

Fördelen med att använda en fallstudie för uppgiftens lösande är att det blir enklare inom 

ramen för uppsatsen att åskådliggöra stridens grunders oföränderlighet. Genom en fallstudie 

kan vi ”ta en liten del av ett stort förlopp[…] och med hjälp av fallet beskriva verkligheten”.
11

 

                                                 
10

 Försvarsmakten (2009) s. 12  
11

 Ejvegård (2003) s. 33 



MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG  8(34)  

Kd. 136 Sven Lindow 

OP08-11 1. Pluton 

    

Mellan första världskriget och modern tid har en mängd krig utkämpats vilket skapar en 

omfattande mängd fall som hade varit jämförbara för teorin. Således är en fallstudie ett 

givande tillvägagångssätt för denna uppsats genom att det bereds möjlighet att kunna omsätta 

slutsatserna i ett större och generellare sammanhang och ger utdelning i form av tid. Däremot 

har fallstudier sina brister som tillvägagångssätt på grund av att ett enskilt fall inte kan anses 

vara representativ för verkligheten holistiskt. Det betyder att slutsatserna av denna uppsats 

inte kan anses vara helt tillförlitliga innan ytterligare fallstudier genomförts för att stärka 

deras trovärdighet.
12

 

 

Att använda sig av intervjuer eller enkäter hade varit en väg att gå för att på ett mer empiriskt 

och kvantitativt plan finna slutsatserna från första världskriget samt modern infanteristrid. 

Däremot är förstahandskällorna från första världskriget av förklarliga skäl oanträffbara. 

Datainsamlingen för modern infanteristrid hade kunnat genomföras genom att närma sig 

svenska veteraner och undersöka vilka slutsatser de har dragit, men metoden är tidsödande 

och därmed inte möjlig inom ramen för uppsatsen. Dessutom borde insatta svenska förband 

vara styrda av MSR5 vilket gör det än mer angeläget att utgå direkt från reglemente. 

 

Objektiviteten i bearbetningen av materialet och urvalet av slutsatser kan ifrågasättas. 

Författaren känner i stora drag till vad som står skrivet i MSR5 och risken finns att endast 

slutsatser som troligen kommer att återfinnas i MSR5 väljs ut. Däremot kommer materialet i 

sin helhet att granskas objektivt och samtliga slutsatser extraheras för att undergå 

kategorisering. Material som inte faller under eld – rörelse – skydd och ledarskap eller en 

kombination av dessa kommer att uteslutas och inte att behandlas vidare.  

 

Valet att inte kvantifiera Rommels slutsatser är på grund av att mätbarheten av ett skrivet ord 

eller i detta fall en värdering i sig kan kritiseras, slutsatser kan inte ses som hårddata. Den 

intersubjektiva prövbarheten påverkas negativt genom att författaren tvingas ålägga en 

numerisk värdering på slutsatserna. Det kommer ur ett objektivt perspektiv vara svårt att 

genomföra varpå det lämnas därhän.
13

 

 

2.4. Källkritik 

Böcker som ligger till grund för avhandlingen behandlas nedan inom ramen för källkritik. 

Smedberg och Pimlotts böcker lämnas därhän på grund av deras minimala betydelse för och 

inverkan på denna uppsats.  

 

Rommels bok, översatt till engelska, Infantry Attacks är en redogörelse för strider där 

Rommel själv medverkat och är att betrakta som en primärkälla tillika kvarleva. Källan kan 

vara tendentiös på grund av att Rommel beskriver händelser som han själv haft del i och hur 

han har agerat vilket kan vara en försköning av vad som egentligen skedde. Samtidigheten 

kan även den ifrågasättas genom att boken är första gången tryckt 1937 alltså närmare 20 år 

efter händelserna och informationen kan ha förvanskats under åren. Däremot skriver Rommel 

att redogörelserna är nedtecknade direkt efter strid.
14

  

 

                                                 
12

 Ejvegård (2003) s. 33 f. 
13

 Ejvegård (2003) s. 36 f. 
14

 Rommel (2002) s. xv 
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I ett felaktighetsavseende står det skrivet i förlagets förord att översättaren har fått lägga till 

sina egna tolkningar på vissa punkter för att författaren inte har kunnat medverka i 

översättningen. Anledningen till det är att ett mellanstatligt krig rådde mellan författaren och 

översättarens nationer under översättningsarbetet, år 1943, vilket borde ha komplicerat 

samarbete.
15

 

 

Sammanfattningsvis, på grund av att denna uppsats utgår från Rommels slutsatser om 

infanteristrid och inte de faktiska händelserna är problematiken med samtidighet och 

tendentiösfaktorn dämpad. Det är hans egna generella slutsatser om infanteristrid som 

redovisas i boken vilket snarare blir praktiska slutledningar eller utvärderingar utifrån en 

kritisk granskning av agerandet.  

 

MSR5 är samtidig genom att vara en av de senaste utgåvorna av svensk empiri. Däremot är 

den fortfarande en förhandsutgåva på remiss vilket kan innebära att den innehåller vissa 

felaktigheter. Ur ett oberoende perspektiv finns där ett reellt faktum. Det är en skrift som är 

skriven av Försvarsmakten för Försvarsmakten, vilket kan göra den problematisk ur ett 

objektivt hänseende. Däremot är det dels en produktion av en svensk myndighet och får 

därför antas vara legitim och dels att rollen den fyller inte möjliggör objektivitet utan 

organisationen måste ha gjort ett ställningstagande. Uppsatsen utgår från förhandsutgåvan 

daterad till juni 2009 vilket innebär att senare upplagor finns. Efter författarens efterforskning 

kan det konstateras att det inte finns någon innehållsmässig skillnad i efterföljande upplagor, 

som även de är på remiss, utan endast förändringar i disposition har skett.
16

 Det innebär att 

inga hinder att använda skriften föreligger i ett färskhetsperspektiv. 

 

2.5. Definitioner 

 

Detta delkapitel syftar till att definiera begrepp centrala för denna uppsats. Definitionen av 

stridens grunder kommer att citeras från Arméreglemente del 2 Taktik (AR2). Denna 

utgångspunkt är på grund av att det är den enda identifierade litteraturen som definierar dessa 

i den ordagranna bemärkelse som uppsatsen ämnar utnyttjar dem. AR2 har numer ersatts av 

ny litteratur men som tidigare nämnts definieras inte eld – rörelse – skydd i dessa. Vidare, i 

MSR5 definieras endast de grundläggande förmågorna
17

, däremot är skillnaden i definition 

mellan dessa två begreppsvärldar i princip obetydlig. 

2.5.1. Slutsats  

Definitionen av slutsats är central för denna uppsats genom att det är urvalskriteriet för 

materialinsamlingen. 

 

Svenska Akademiens ordbok på nätet definierar slutsats som ” konstaterande vari slutledning 

resulterar”.
18

 För uppsatsens skull är en slutsats ett konstaterande eller en lärdom som är 

dragen av ett händelseförlopp. Det är således förslag på framtida tillvägagångssätt eller 

klargöranden av grundprinciper som gällde vid tillfället vilket ledde till framgång. Dessutom 

                                                 
15

 Rommel (2002) s. xi 
16

 Torgén 2011-05-03 
17

 Försvarsmakten (2009) passim. 
18

 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2011-04-19 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG  10(34)  

Kd. 136 Sven Lindow 

OP08-11 1. Pluton 

    

kommer konstateranden om principer, som Rommel påstår leder till nederlag, även att 

användas för att underbygga genom att använda deras motsats. 

2.5.2. Eld 

Eld definieras av AR2 som: 

 

”Elden utgörs av direkt eld, indirekt eld och minor. Snabb kraftsamling av 

elden till tid och rum eftersträvas när ett avgörande söks. Förmågan till ett 

effektivt utnyttjande av elden är avgörande för framgång i strid. 

 

Med eld kan vi 

 tillfoga fienden avgörande förluster, 

 möjliggöra egen rörelse, 

 tvinga fienden att röra sig, 

 hindra fienden att verka, 

 hindra fienden att röra sig, 

 förändra terräng- och siktförhållanden, 

 påverka fienden på djupet av hans gruppering samt 

 överraska fienden.”
19

 

 

2.5.3. Rörelse 

Rörelse definieras av AR2 som: 

 

”Rörelsen är den taktiska förflyttningen på stridsfältet. 

 

Med rörelse kan vi 

 skapa förutsättningar för att avge eld i rätt tid mot rätt mål, 

 undgå eller dra oss ur fiendens bekämpning, 

 utnyttja luckor och föra in striden på djupet av fiendens gruppering, 

 ta och behålla initiativet, 

 ta för striden väsentlig terräng, 

 utmanövrera fienden samt 

 överraska fienden. 

 

Tempot i rörelsen är avgörande för stridens utgång. I gynnsammaste fall 

kan rörelsen leda till att fienden innesluts och inför hotet att bli 

nedkämpad med eld ger upp utan strid.”
20

 

 

                                                 
19

 Försvarsmakten (1995) s. 40 
20

 Försvarsmakten (1995) s. 40 
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2.5.4. Skydd  

Skydd definieras av AR2 som: 

 

”Skydd är en viktig faktor för att möjliggöra eld och rörelse samt för att 

bevara ett högt stridsvärde. 

 

Skydd kan t ex utgöras av 

 utspridning, maskerings- och skenåtgärder, 

 utnyttjande av betäckt terräng, bebyggelse, mörker, dålig sikt och rök, 

 vilseledning, 

 splitterskyddande fordon, splitterskydd eller befästningar, 

 eld och då även eld på djupet för att bestrida angriparens  

handlingsfrihet, 

 rörelse, 

 luftförsvar, 

 flankskydd under en framryckning samt 

 skydd mot laser samt A-, B-, C- och brandstridsmedel. 

 

Chefen skall väga behovet av skydd och risktagning mot målet för 

verksamheten.”
21

 

2.5.5. Ledning 

Ledning definieras av AR2 som: 

”Vår taktiska ledning skall präglas av förtänksamhet och strävan efter att ta och behålla 

initiativet. Detta sker främst genom ett högt stridstempo samt genom samordning av eld och 

rörelse till tid och/eller rum. Ett högt stridstempo förutsätter en aktiv ledning från rätt plats, ett 

bra beslutsunderlag vad avser både fienden och egna förband, ett högt stridsvärde, enkla 

planer, en förutseende stridsindelning, förberedande order, väl inövade rutiner och rätt avvägd 

beredskap.”
22

 

 

2.6. Slutsatskategorisering 

 
Att utläsa från definitionen av stridens grunder finns där ett inbördes förhållande. 

Inledningsvis i detta delkapitel kommer det inbördesförhållandet av eld och rörelse att 

kortfattat beskrivas. Skydd och ledning är adekvata i definieringen och behandlas inte av 

följande stycke. Slutligen diskuteras de kategorier som uppsatsen utnyttjar i avhandlingen. 

 

Genom att avge eld kan egen rörelse möjliggöras eller tvinga motståndaren till det. Dessutom 

kan elden utgöra ett skydd genom att påverka motståndarens möjligheter att avge eld genom 

att tvinga denna till skyddsåtgärder. Samtidigt är rörelse oftast en förutsättning för att kunna 

avge eld mot rätt mål i rätt tid alltså i förlängningen att kunna ta initiativet i striden. Rörelse 

kan i sig även utgöra ett skydd genom att man rör sig bort från motståndarens eld.
23

  

 

                                                 
21

 Försvarsmakten (1995) s. 40 
22

 Försvarsmakten (1995) s. 42 
23

 Försvarsmakten (1995) s. 38 ff. 



MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG  12(34)  

Kd. 136 Sven Lindow 

OP08-11 1. Pluton 

    

Kategorisering av Rommels slutsatser kommer att ske i följande fem kategorier utifrån 

respektive begrepps definition: 

 

 Eld 

 Rörelse 

 Skydd 

 Eld och rörelse 

 Ledning 

 

På grund av det tidigare nämnda inbördes förhållandet i stridens grunder, kommer även 

kategorin eld och rörelse att nyttjas. Detta i syfte att sätta respektive kategori, eld samt rörelse, 

i sin kontext och klargöra om det förhållandet var gällande enligt Rommel under första 

världskriget. 

 

Uppsatsen har valt att utgå från dessa kategorier till följd av hur källmaterialet från första 

världskriget är utformat. Rätt militära nivå mellan subjekten måste användas för att göra en 

jämförelse möjlig och relevant. Det vill säga att det med framgång inte går att använda en 

modell som är ämnad till operativ och strategisk nivå för att genomföra en jämförelse på 

taktisk eller stridsteknisk nivå. För att det skulle vara tillämpbart hade det krävts en subjektiv 

egentolkning och en modellmodifiering. Det finns heller ingen fördel att använda en modell 

som syftar till tankeverksamhet, till exempel de grundläggande förmågorna, när jämförelsen i 

sig utgår från metoder och tillvägagångssätt i infanteristriden. Rommels slutsatser i Infantry 

Attacks är dragna till följd av metodik i strid på pluton- och kompaninivå och inte själva 

stabsbedömandet eller planeringen. Genom att hans slutsatser är grundade i metoder i strid på 

lägre taktisk nivå snarare än medel och planering är det med fördel att stridens grunder ligger 

till grund för att bilda uppsatsens kategorier. Särskilt med hänsyn till att MSR5 som ena 

subjektet är i sig utformad för kompaninivå. Genom den valda utgångspunkten upplever 

författaren att den intersubjektiva prövbarheten i undersökningen ökas. 

 

För att knyta an syftet med uppsatsen till resonemanget om de valda kategorierna, borde 

uppsatsen i så stor utsträckning som möjligt använda sig av stridens grunder. Som syftet 

berörde, det vill säga vid utbildning av nya soldater för strid till fots, måste onekligen eld – 

rörelse – skydd nämnas under utbildningen för att förklara varför det är på ett visst sätt och 

skapa ett sammanhang. Detta oavsett om det görs teoretiskt eller som en grund till en 

utvärderingsmodell för soldaternas genomförande. Genom att syftet och uppsatsen är 

utformade att kunna bistå officerare och instruktörer i utbildningssituationen på lägre taktisk 

nivå för att underbygga teorins relevans blir stridens grunder den mest fördelaktiga teorin att 

utgå från. 
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3. Avhandling 

 

3.1. Rommels slutsatser och MSR5 

 

I detta delkapitel redovisas Rommels slutsatser som identifierats och faller inom ramen för 

respektive kategori. De flesta av slutsatserna redovisade hädanefter nämns i Rommels bok vid 

återkommande tillfällen och anses därför av författaren som väsentliga. Rommels slutsatser 

kommer att redovisas som blockcitat med indrag för att öka överskådligheten och inte blanda 

språken i den löpande texten. Rommels slutsatser behandlas enskilt, däremot kommer vissa av 

slutsatserna att sättas i sin kontext för att skapa förståelsen för sammanhangen som de är 

dragna till följd av och därigenom få rätt innebörd. För att åskådliggöra hur uppsatsen har 

ställt Rommels slutsatser och citaten från MSR5 mot varandra redovisas detta i bilagan. 

3.1.1. Eld 

 

At such times it is important to move toward the enemy with weapons at 

the ready (safety off, light machine-guns carried in position for shooting). 

For he wins who fires first and can deliver the heaviest fire.
24

  

 

Rommels slutsats innebär att eldberedskapen på ett förband är kopplad till situationen och 

hotet. I slutsatsen fastställs det att vid stridskontakt vinner den som först är till skott och kan 

leverera mest ammunition mot motståndaren i ett tidigt skede. Det som påtalas här återfinns 

även i MSR5 i en form eller annan.  

 

MSR5 fastställer att ett svenskt skyttekompanis främsta uppgift är att leverera verkan, läs eld. 

”Den som bäst lyckas påverka motståndaren med verkan eller hot om verkan kan sägas ha 

brutit den andres vilja”.
25

 Likheten mellan vad MSR5 fastställer och Rommels slutsats om eld 

är märkbar. Därtill är summan av vad Rommel menar om eld framträdande generellt i MSR5 

kapitel 7 genom att vara bland de förstnämnda sakerna rörande striden i anfallsmålet kopplat 

till eldens betydelse. I svenskt reglemente är strävan ”att med så många eldsystem som 

möjligt, samtidigt […] öppna eld mot fienden”
26

. Det kräver att rätt system är på rätt plats i 

både tid och rum vilket är chefens ansvar att tillse att detta sker. Syftet med detta är att i en 

tidig fas påverka motståndaren och ta initiativet i stridskontakten. Detta innebär, precis som 

Rommel konstaterar, att situationen och chefens bedömande styr var enskilda vapensystem 

grupperas eller framrycker.  

 

Sex stycken olika grupperingsformer för kompani omnämns i MSR5. Valet av 

grupperingsform styrs utifrån faktorer som terrängen, motståndaren och tidsförhållanden.
27

 

Det står skrivet att vissa grupperingsformer, så som stridstriangel, kan väljas då en högre 

eldberedskap i sida är eftersträvansvärt. Det borde innebära att det är möjligheten till eld som 

är i fokus och detta blir påtagligt när plutonsnivå förtydligas i texten. Enskild plutonchef 

väljer sin egen grupperingsform på plutonen för att: ”Eldöverlägsenhet eftersträvas vilket 

                                                 
24

 Rommel (2002) s. 109 
25

 Försvarsmakten (2009) s. 10 
26

 Försvarsmakten (2009) s. 76 
27

 Försvarsmakten (2009) s. 68 
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innebär att plutonens stridsfordon samtidigt ska kunna komma till verkan.”
28

 Själva 

grupperingsformerna är således ett verktyg för att skapa goda förutsättningar för att kunna 

avge kraftig eld mot en motståndare för att nå avgörandet. Dessutom syftar de till att tidigt 

kunna möta och avgöra mot motståndaren i stridskontakten, utifrån den riktning som bedöms 

som farlig, oavsett om man är i förhand eller i efterhand.  

 

In a man to man fight, the winner is he who has one more round in his 

magazine.
29

  

 

Rommel drar denna slutsats till följd av en strid då han råkar befinna sig nära fem 

motståndare. Han nedkämpar två av dessa men får slut på ammunition. Han är så nära de 

kvarvarande tre motståndarna att han inte hinner ladda om och väljer till följd av detta att 

storma motståndaren med bajonett på. Motståndaren hade ammunition kvar och sårar 

Rommel i benet under hans anfall varpå han blir försatt ur stridbart skick.
30

 

 

I MSR5 är det fastställt att elden är central i all form av sammanstöt. Reglementet gör skillnad 

på sammanstöt förhand respektive efterhand mot en motståndare med antingen högt eller lågt 

stridsvärde. I sammanstöt förhandsförfarandena står det skrivet att motståndaren nedkämpas 

under framryckningen eller från en stridsställning. Det sistnämnda alternativet syftar till att 

skapa så goda förutsättningar för att avge så mycket eld som möjligt kopplat till situationen. I 

efterhandssituationen mot en motståndare, oberoende av högt eller lågt stridsvärde, är första 

åtgärden alltid eld enligt reglementet. Detta är även aktuellt i en modernare sammanstöt, det 

vill säga sammanstöt minering eller IED.
31

 Dessa tydliga handlingsregler syftar till just det 

som Rommel konstaterat tidigare i avhandlingen, att genom elden uppnå en överlägsenhet. 

Detta förutsätter dock att man inte har dåligt med eller tar slut på ammunition. Här gör sig 

stridsekonomi påmind, MSR5 konstaterar att innan gruppering för återhämtning bör 

ammunition fyllas på förbandet.
32

 Det vill säga en prioritering som åsyftar att möjliggöra 

förmågan att avge eld och därigenom eldöverlägsenhet. Resurserna måste finnas tillgängliga 

kontinuerligt annars finns knappa möjligheter att avgöra. Det brukar sägas att människan inte 

kan överleva mer än tre minuter utan syre, tre dagar utan vatten och tre veckor utan mat. I 

strid däremot är dock ammunition det mest centrala, utan den minskas chanserna till att 

avvärja dödliga hot. 

 

Vid första anblick kan Rommels slutsatser i denna kategori verka väldigt handfasta och enkla. 

För att summera eld som kategori är det förbandets förmåga att avge eld i stridskontakten det 

som är centralt och en viktig faktor för att nå framgång. Detta sker genom anpassning av 

förbandet och val av nyttjad teknik. Dessutom att vara först till skott är betydande. Spår av 

denna kärna i stridens grunder återfinns tydligt i början av MSR5 samt kapitel 7 Verkan.  

 

Utbrutna indikatorer 

 

Uppsatsen förutsätter att alla människor har en vilja att överleva. Den mänskliga reaktionen 

när denne utsätts för eld är vanligtvis att ta skydd i syfte att försöka behålla livet. Om detta 

inte vore fallet så skulle inte elden kunna ha de effekterna som fastställs i den definition som 

                                                 
28

 Försvarsmakten (2009) s. 68 
29

 Rommel (2002) s. 50 
30

 Rommel (2002) s. 49 
31

 Försvarsmakten (2009) s. 69 ff. 
32

 Försvarsmakten (2009) s. 48 
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uppsatsen utnyttjar. Det måste alltså vara människans reaktion vid påverkan av eld som 

möjliggör dess effekter. Genom att inta skydd, till exempel liggandes, påverkas möjligheterna 

att röra sig snabbt, därtill minskas möjligheten att själv avge eld genom att frisikten påverkas 

negativt. På grund av detta är eldöverlägsenhet en faktor som avgör i stridskontakter och 

möjliggör att ena parten tar initiativet just på grund av eldens effekt på människan.  

 

Vidare verkar logik till viss del avgöra, den som reagerar är generellt sett i ett sämre läge än 

den som agerar. Om man agerar borde man i större utsträckning kunna diktera 

händelseförloppet till skillnad från parten som reagerar på händelserna. Denna indikator har 

utvunnits till följd av strävan och vikten av att öppna eld först, både ur Rommels slutsats men 

även det som är fastställt i MSR5. Det vill säga att agera och påverka händelseförloppet. 

Därtill, om ena parten i stridens växelverkan inte har ammunition eller nödvändiga resurser att 

tillgå, medan den andre parten har, har den resurssvaga parten även i detta fall begränsad 

möjlighet att påverka händelseutvecklingen. Det innebär att motståndaren ges möjlighet att 

diktera situationen vilket borde leda till nederlag för den första parten genom att den 

kontinuerligt tvingas till motåtgärder.  

3.1.2. Rörelse 

 

Slutsatserna i denna kategori kräver en djupare analys för att kunna härledas till MSR5 och 

inte falla på orimligheter. Därtill syftar MSR5 kapitel 4 rörlighet främst till marsch och 

förflyttningar mellan och i operationsområden snarare än rörelse på lägre taktisk nivå. Därför 

kommer rörelse att behandlas inom ramen för anfall och försvarsstriden i kapitel 7 verkan. 

 

Every mistake means casualties […]. Therefore any advance must be 

made with extreme caution and deliberation.
33

  

 

Detta citat kan te sig märkvärdigt på grund av konstaterandet att varje misstag leder till 

förluster förefaller som en naturlig del i strid. Slutledningen därav kan lätt misstolkas som om 

att det är farligt och borde undvikas att röra sig i striden. Något som utan djupare analys kan 

likställas med obeslutsamhet och inaktivitet. Därför behöver det sättas i sin kontext för att 

förtydliga vad slutsatsen åsyftar.  

 

Slutsatsen är dragen till följd av Rommels första spaningsuppdrag vid fronten innan hans 

pluton och kompani upplevt sin första strid. Han inser under uppdragets gång att det finns en 

väsentlig skillnad mellan övning i fredstid och krig. I krig finns det en motståndare som kan 

verka mot hans förband med riktiga förluster som följd. En del av insikten består i att 

konsekvenserna av ett felaktigt beteende är till stor del följder av besluten som Rommel fattar 

i sin roll som chef och det ansvar han besitter. Han tillser därför att utnyttja terrängen tillfullo 

genom att utnyttja låglinjer för att dölja sin förflyttning och kontinuerligt observera i 

terrängen för att få grepp om motståndaren.
34

 Följaktligen, att han påtalar betänklighet innan 

rörelse syftar till tankeverksamhet i terrängvärdering och hur bäst utnyttja terrängen. 

Försiktigheten som påtalas syftar till den logiska växelverkan mellan framryckningshastighet 

och observationsmöjligheter. Författarens erfarenhet säger att ju högre hastighet man 

framrycker i, ju större krav ställs det på att fokusera på underlaget för att undvika skada i 

stället för att observera i terrängen för att upptäcka motståndaren. 

                                                 
33

 Rommel (2002) s. 6 
34

 Rommel (2002) s. 3 
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I paritet med den tidigare källkritiken om Rommels bok samt resonemanget skrivet ovan kan 

denna otydlighet härledas till översättningssvårigheter. Som källkritiken tidigare konstaterat, 

påtalar förlaget av den översätta engelska upplagan att översättaren har varit tveksam i vissa 

delar av översättningen. Översättningen skedde 1943 mitt under ett rasande andra världskrig 

därför fanns inte Rommel tillgänglig för att reda ut tvetydigheterna. Rommel gick sitt öde till 

mötes under krigets sista år och har därför aldrig kunnat påverka översatta upplagor. Det ter 

sig märkligt att Rommel hade uttryckt sig på detta synnerligen negativa sätt vad avser rörelse 

på grund av dess betydelse för stridens grunder. Därför är det den troligaste förklaringen till 

slutsatsen att hans korrekta ordalag och åsyftning påverkats av översättningen. På grund av att 

författaren av denna uppsats har en begränsad förmåga i tyska har möjligheten att gå till en 

originalupplaga inte varit möjlig. 

 

Att bli upptäckt av motståndaren i all form av verksamhet ger denne möjligheten att ta 

initiativet, något som måste undvikas. I MSR5 punkten 7.2 är det tydligt vilken roll terrängen 

spelar i anfallsstriden. I förberedelserna för anfall är en punkt som chefen bör klargöra ”dolda 

och skyddade, alternativt de snabbaste, framryckningsvägarna”
35

 till anfallsmålet. Dessutom 

under framryckning till anfallsmålet står det att den terrängen som kan skydda mot upptäckt 

och eld måste utnyttjas till fullo.
36

 

 

Till förmån för observation syftandes till att upptäcka motståndaren fastställer MSR5 att 

”observationshalter genomförs regelmässigt utan order”
37

. Det kan jämföras med Rommels 

slutsats om försiktigheten som måste iakttas vid rörelse. Ju bättre beslutsunderlag man har 

desto mer relevant är beslutsfattningen sett till situationen. Det konstateras i MSR5 att 

underrättelser för kompaniet inhämtas främst genom strid på grund av att man då har grepp 

om motståndaren, både var denne är och dennes sysselsättning.
38

 Beslutsunderlaget i strid på 

lägre militära nivåer är enligt författarens mening i de flesta fall det man observerar och redan 

vet. Utan kontinuerliga observationshalter är risken påtaglig att man ”springer” in i situationer 

vilket gör att motståndaren lättare kan ta initiativet. 

 

It was vital that the leading elements penetrate a maximum distance in a 

minimum time and that there be no diversification of effort in smashing 

into the first positions.
39

  

 

Slutsatsen berör generell rörelse i anfallsstrid och syftar till att komma motståndaren på djupet 

i anfallet och utnyttja luckor som identifieras. Författaren anser att striden sällan kan avgöras i 

de främsta stridsställningarna utan den måste föras på djupet för att nå effekt och avgörandet. 

 

I MSR5 konstateras det att alla möjligheter att ”snabbt anfalla in på djupet av fiendens 

gruppering tas tillvara”
40

 om det är möjligt inom ramen för högre chefs stridsplan. Ett 

agerande kommer alltid att framkalla en motreaktion från motståndaren. Om man lyckas ta sig 

in på djupet av motståndaren gruppering har problem sannolikt uppstått för denne 

beslutsfattningsmässigt. Ett försvar förbereds mot bedömda anfallsriktningar och i den 

troligaste terrängen som motståndaren använder. Detta klargörs i en stridsplan och baseras på 
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 Försvarsmakten (2009) s. 66  
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39
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bedömandet, ju större skillnad stridsplanen har mot verkligheten desto större krav ställs det på 

chefens kompetens och flexibilitet. Om striden sen sker i annan terräng än i den förberedde, 

så som på djupet av motståndarens gruppering, gynnar det i de flesta fall anfallet. Detta 

skapar möjligheter att söka ett avgörande.  

 

Trots att sammanstöt är en oväntad strid till skillnad från stridskontakt under ett anfall finns 

det spår i MSR5 av tanken som Rommel berör i sin slutsats. I sammanstöt förhand mot en 

motståndare med lågt stridsvärde står det skrivet att endast en del av kompaniet behöver sättas 

in och huvuddelen kan fortsätta anfallet.
41

 Andemeningen borde vara att chefer inte ska stirra 

sig blinda på det första upptäckta hotet och binda upp förbandet utan att situationen måste 

betraktas inom ramen för uppgiften och avgörandesökandet. 

 

Till viss del är detta även tillämpbart kopplat till terrängval. MSR5 stipulerar att terräng som 

utgör ett hinder eller fördröjer ett anfall måste kringgås och ny väg sökas.
42

 

 

Utbrutna indikatorer 

 

Människan måste sträva efter att ha ett bra beslutsunderlag för att kunna fatta rätt beslut på 

stridsfältet. Detta uppnås till dels genom observationsförmågan. Med god observation blir ett 

beslut mer relevant under förutsättning att observationen har tolkats rätt. Alltså är mänsklig 

varseblivning och den kognitiva bearbetningen av informationen inhämtad via observationer 

en central faktor i striden. Den kognitiva processen borde dock i sig hämmas av 

stridssituationens trauma på ett snarlikt sätt som den kognitiva processen kan hämmas av till 

exempel sömnbrist. 

 

Denna indikator är utvunnen ur Rommel och MSR5s antydan till betydelsen av 

observationshalter. Tidigare i avhandlingen berördes den växelverkan som finns mellan 

framryckningshastighet och observationsförmåga syftandes till upptäckt av motståndaren. Än 

tidigare berördes även logiken som styr om ena parten kan agera eller tvingas reagera på 

händelserna och de konsekvenser som följer respektive fall. Med god observation som syftar 

till att upptäcka motståndaren tidigt och utgöra en del av beslutsunderlaget vilket mynnar i ett 

beslut, till följd av kognition, ges det möjlighet att ta initiativet och avgöra striden. 
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3.1.3. Skydd 

 

Med hänsyn till antalet slutsatser som ryms inom kategorin behandlas vissa slutsatser enskilt 

och vissa samfällt om de berör snarlika företeelser eller ämnen. 

 

The detachment should be organized in considerable depth.
43

  

 

These losses would have been reduced had the troops dug in.
44

 

 

Dessa två slutsatser syftar båda till skydd mot artilleribekämpning genom utspridning eller 

värngrävning. Slutsatserna går att härleda till MSR5 både skriftligt men även generellt på ett 

logiskt eller matematiskt plan.  

 

I MSR5 förklaras det generellt om marschgruppering under kapitlet rörlighet att om det 

föreligger risk för flyganfall kan de ordinarie marschavstånden ökas däremot återfinns ingen 

anledning.
45

 Förklaringen till varför man bör öka avstånd när hot från luften föreligger finner 

man i logiken. Uppsatsen liknar verkan av flyganfall med indirekt eld genom att det generellt 

sett är tyngre laddningsvikter i granater eller lasten och att verkansdelarna verkar över en yta. 

Den logiska förklaringen till att öka avstånden i en gruppering när hot om indirekt eld 

föreligger är att om ett förband har små inbördes avstånd blir verkan av indirekt eld det vill 

säga yttäckande vapen givetvis effektivare. Till exempel om en granat levererar 1000 splitter 

fördelat jämt på en yta av 10x10m ökar sannolikheten för träff om fler mål per kvadratmeter 

finns gripbara för splitterbilden. 

 

Därtill behandlar MSR5 befästningsarbeten under punkten fältarbeten för överlevnad väldigt 

kort, men konstaterar att när situationen och tiden medger värngrävning bör detta genomföras 

för oskyddad personal.
46

 Idag har vi i många fall tillgång till splitterskyddade fordon, vilket 

gör att själva värngrävningen inte är en lika påtagligt företeelse som under första 

världskriget. 

 

All traffic, either on foot or mounted, must approach by roads and paths 

hidden from enemy observation. The enemy must not be able to 

distinguish a CP.
47

 

 

I denna slutsats påtalar Rommel vikten av att inte röja ledningsresurserna genom att skydda 

dessa mot upptäckt. Det säger sig själv att en plats med mycket tillfart blir intressant för en 

motståndare på grund av den ökade aktiviteten jämfört med normalbilden. På samma vis kan, 

som exempel, en vagn med många antenner lättare skiljas ut från mängden och blir ett 

intressantare mål för bekämpning. 

 

MSR5 behandlar inte den ovannämnda slutsatsen ordagrant. Troligtvis för att ett kompani 

sällan har en fast kompanistab i dagens läge. Däremot återfinns en generell instruktion för 

                                                 
43

 Rommel (2002) s. 6 
44

 Rommel (2002) s. 121 
45

 Försvarsmakten (2009) s. 33 
46

 Försvarsmakten (2009) s. 42 
47

 Rommel (2002) s. 30 



MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG  19(34)  

Kd. 136 Sven Lindow 

OP08-11 1. Pluton 

    

maskering överlag vilket är tillämpbart för att konstatera att denna slutsats fortfarande har en 

motsvarighet idag. Maskering av förband syftar till att begränsa upptäcktsmöjligheterna för 

en motståndare genom att minska konturer och urskiljningsmöjligheter. Medel för att 

genomföra detta är enligt MSR5 terrängval och maskeringsmateriel.
48

 Att minska konturer 

syftar till att förhindra upptäckt. Detta har uppsatsen tidigare konstaterat att utgöra en viktig 

faktor rörande att ta initiativet i striden.  

 

Författaren anser att människan oftast har lättare att urskilja sådant som skiljer sig från 

mängden på grund av att vår uppmärksamhet lättare dras till det. Alltså återigen finns tecken 

på den mänskliga varseblivningen som faktor som påverkar händelseförloppet. Till exempel 

om ett A4 ark är fullt av bokstaven A och någonstans på sidan det återfinns ett B kommer en 

person troligtvis att notera den avvikande bokstaven i ett tidigt skede. På grund av detta 

antagande blir maskeringsåtgärder viktiga, vilket får stöd av MSR5 likväl Rommel under 

första världskriget. 

 

The attack on the engineer company resting at the head of the main body 

of troops teaches us that all units of a group must provide for their own 

security.
49

 

 

Slutsatsen Rommel drar är kopplat till eget skydd. Alltså att ha avdelad personal som sköter 

bevakningen när förbandet återhämtar. Ingenjörsförbandet som är omskrivet hade inget eget 

skydd avdelat under dess återhämtning och det blev anfallet med kraftiga förluster till följd.
50

 

Om avdelad personal inte finns så är möjligheterna till lägesuppfattning begränsad lika så 

möjligheten att ta upp strid. Lägesuppfattningen nämndes tidigare under punkten rörelse 

kopplat till observationsförmåga. Dessutom utan avdelat eget skydd kan motståndaren 

genomföra sin verksamhet obehindrat. 

 

MSR5 tar hänsyn till principen bakom slutsatsen dragen av Rommel vilket styrs upp av 

flertalet instruktioner. En chef använder sig kontinuerligt av stridsberedskapen och anpassar 

den efter situationen. Den lägsta nivån som instruktionen benämner är 4:XX det vill säga att 

personal för bevakning är avdelad och stridsberedd. Därtill beskrivs det att en kompanichef 

kan avdela en larmstyrka som i så fall finns tillgänglig för att ta upp den initiala striden. 

Vidare så, genom att definiera en minutangivelse, ska förbandet i sin helhet kunna inta högsta 

stridsberedskap. Det är således ett verktyg för en chef att använda utifrån vad situationen 

kräver. Genom att det står skrivet i ett reglemente, som styr vår verksamhet, innebär det att 

problematiken som Rommel beskriver är kraftigt dämpat genom att en chef måste ta hänsyn 

till förbandets beredskapsgrad, en del i det egna skyddet.
51

 

 

Principen om beredskapsgrader återfinns i flera andra situationer som kan angränsa till ämnet 

ovan, så som CBRN-, marschberedskap och passningsalternativ på radio.  
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A thorough search of any locality previously occupied by the enemy is 

necessary
52

. 

 

Rommel drar denna slutsats tack vare ett sök som genomfördes i en by som nyligen intagits 

av tyskarna. Avsikten var att använda byn som kvarter och för den anledningen genomsöktes 

den. Söket avslöjade sammanlagt 26 fransmän som gömt sig i källare och andra platser dock 

av oklara anledningar.
53

 Slutsatsen leder till vad en uppgift och dess syfte har för egentlig 

innebörd. Rommels slutsats kan inte avse att all terräng som man besätter måste rensas utan 

att en rensningsuppgift ställs först när där finns ett egensyfte med att rensningen. Om det 

påståendet skulle vara felaktigt skulle anfallsrörelser vara väldigt begränsade i sig och heller 

inte kunna gå på djupet så som Rommel och MSR5 konstaterat tidigare är eftersträvansvärt. 

 

Sverige har gjort en tydlig åtskillnad mellan uppgifterna ”ta” och ”ta – rensa”. I det första 

alternativet tillåts motståndaren finnas kvar i terrängen men ska inte kunna påverka våra 

förband. Om terräng ska anfallas avgör syftet vilken uppgift som ställs. Ska terrängen 

användas för stabs- eller förläggningsplats så bör terrängen rensas för att säkerställa att 

motståndaren inte befinner sig i den och direkt kan påverka förbandet.
54

 

 

Utbrutna indikatorer 

 

Det finns tecken på den roll som den mänskliga varseblivningen spelar i strid. Genom vår 

förmåga att lättare urskilja skillnader och sådant som bryter mot normalbilden på grund av att 

vår uppmärksamhet dras mot det blir det en faktor som avhandlingen visat inverkar. Däri 

ligger anledningen till varför bland annat maskeringsåtgärder spelar roll. Om särskiljningen 

genom varseblivningen och observationen leder till upptäckt blir, som uppsatsen konstaterat 

tidigare, risken större att bli tvungen att reagera på ett händelseförlopp istället för att agera 

och därigenom styra det. 

 

Fysikens lagar styr effekten hos verkansdelar. Den effekt, som verkansdelar har utformats för 

att besitta, påverkar en motståndare på ett visst sätt. Däri blir exempelvis 

penetrationsförmåga och splitterbild aktuella vilket beror på syftet med verkansdelen. Till 

följd av detta har våra förband tillgång till exempelvis RSV- och spränggranater, var och en 

med en särskild avsedd effekt mot en specifik måltyp. Begränsningarna och möjligheterna 

med dessa styrs av hur fysikens lagar är tillämpade i respektive verkansdel i syfte att nå den 

eftersträvad verkan. Dessutom kommer även ”mottagaren” av verkan tillämpa någon form 

skyddsåtgärd för att skydda sig mot verkan och skapa uthållighet. Däri ligger grunden till 

förekomsten av splitterskyddade fordon och värngrävning som syftar till att minska verkan 

av motståndarens eld på eget förband. Dessa i sin tur påverkas även av fysikens lagar till 

exempel möjligheter och begränsningar med en viss typ av pansar. Därför är elden och 

skyddet till dels styrd av fysikens lagar. 
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3.1.4. Eld och rörelse 

 

Syfte med detta delkapitel är att möjliggöra behandling av det tidigare nämnda förhållande 

som finns mellan eld och rörelse. Rommels slutsatser kommer inledningsvis att behandlas 

enskilt, därefter kommer de två avslutande slutsatserna att behandlas gemensamt på grund av 

deras motsatsförhållande. 

  

Before crossing open stretches of terrain fire support must be arranged 

for.
55

  

 

Slutsatsen syftar till att avdela understöd innan lättpåverkad terräng nyttjas i detta fall en 

öppen yta. Även om terrängen ska utnyttjas till sin fördel kommer det uppstå situationer där 

terrängen missgynnar rörelsen genom att vara lättpåverkad av direktriktad eld. Generellt sett 

bör sådan terräng undvikas men det kommer inte alltid att vara möjligt. MSR5 fastställer 

denna princip vid ett par tillfällen. 

 

En kompanichef måste ha klart för sig inför, samt även under, ett anfall eller en framryckning 

hur rörelsen ska kunna understödjas av direkt och indirekt eld.
56

 Detta är nära förknippat med 

eldens effekt utifrån den tidigare definitionen där elden kan negativt påverka motståndarens 

möjligheter att verka genom att tvinga denne till skydd. När ett förband är sårbart för 

bekämpning måste möjligheten finnas att snabbt tvinga motståndaren till att avbryta sin 

bekämpning om denne väljer att ingripa. Utan ett understöd kommer risken för förluster 

kraftigt att ökas. 

 

Rommel drar denna slutsats, ordagrant, till följd av en öppen yta och riskerna med att röra sig 

över den vilket kan liknas vid övergång av vattendrag där förband är sårbara. De är sårbara 

på grund av att deras hastighet är lägre än vanligt och troligtvis har fullt upp med att ta sig 

över snarare än att observera och ha hög eldberedskap. Där finns många faktorer som styr 

valet av övergångsplats trots det syftar samtliga till att vidmakthålla stridsvärdet på 

förbandet. Just att stridsställningar för understöd nämns är ett tydligt tecken på att innebörden 

av slutsatsen har tagits tillvara i vårt reglemente.
57

 

 

För övrigt nämns ordet understöd sammanlagt 60 gånger i MSR5. I enlighet med Rommels 

slutsatser är detta en indikator på hur centralt understöd är för striden på lägre taktisk nivå.
58

 

 

Very strong fire was concentrated at the place of breakthrough just before 

the 3d [sic] Company attacked.
59

  

 

I detta fall drar Rommel slutsatsen efter ett lyckat anfall där ett kraftigt understöd fanns 

grupperat som sköt inbrytningseld precis innan kompaniet bröt in i anfallsmålet.
60

 Stöd för 

detta finner i definitionen av eld, det vill säga effekterna av elden på en motståndare. En 

motståndare som är svårt bekämpad, och inte själv kan verka, är i större utsträckning gripbar 
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än om denne var opåverkad tidsperioden direkt efter inbrytningselden. Således kan 

inbrytande förband lättare avgöra striden genom att i förhand avdela understöd som kan 

skjuta inbrytningseld. 

 

MSR5 nämner inte ordet inbrytningseld däremot finns spår av innebörden i vissa stycken. 

Om bortfallet av det beror på att det är en förhandsutgåva och tillkommer senare eller om det 

är en princip som återfinns i reglementen på lägre nivå än kompani behandlas inte av 

uppsatsen. Spåren av principen återfinns dock vid ett tillfälle där det konstateras att striden 

genomförs med understöd som möjliggör ”förflyttningar, omfattningar och kringgångar”
61

 

däri ryms även eld som understöd till förmån för inbrytning i anfallsmålet. 

 

The artillery here would have been able to give good support to the 

difficult attack.
62

  

 

Denna slutsats är Rommels reflektion kring ett anfall, som förvisso var lyckat, men som han 

anser ha kunnat underlättas genom understöd från indirekt eld. I detta fall hade förbindelsen 

med artilleriet brutits och indirekt eld som understöd var därför inte möjlig att erhålla. 

 

Den indirekta elden kan precis som direktriktad eld användas som understöd och kan 

underlätta anfall så som Rommel påstår. MSR5 beskriver effekten av indirekt eld som ”ett 

snabbt sätt att uppnå lokal överlägsenhet”
63

 genom att nedkämpa och tvinga motståndaren till 

åtgärder. Detta blir än tydligare genom att reglementet konstaterar att anfall sker med direkt 

och indirekt understöd. 

 

Sammanfattningsvis kan uppsatsen konstatera att även om tekniken förändrats har inte 

användningsområden för och effekterna av indirekt eld förändrats nämnvärt mellan första 

världskriget och idag. 

 

Fire support of a heavy machine-gun platoon, it was possible to regain the 

last line of the combat outposts […]. The fire and movement of the assault 

squads were in complete unison here.
64

  

 

The night attack of the Rommel detachment on the Klautana Pass failed 

because the combined fire of machine-gun company and the advance of 

the assault companies were not synchronized.
65

 

 

Dessa två slutsatser underbygger varandra i betydelsen av samordning mellan eld och rörelse. 

Den första konstaterar att eld och rörelse var samordnad vilket avgjorde striden, medan den 

andra konstaterar att motgången dikterades av bristen på samordning mellan eld och rörelse. 

 

Den metod som är viktigast för stunden förändras. Vare sig det vara eld eller rörelse står det 

alltid i förhållande till vad situationen kräver utifrån ”fiendens stridsvärde, terrängen, tids- och 

siktförhållandena”
66

. Som Rommels slutsats preciserar måste metodiken vara sammankopplad 

                                                 
61

 Försvarsmakten (2009) s. 76 
62

 Rommel (2002) s. 139 
63

 Försvarsmakten (2009) s. 62 
64

 Rommel (2002) s. 156 
65

 Rommel (2002) s. 233 
66

 Försvarsmakten (2009) s. 64 



MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG  23(34)  

Kd. 136 Sven Lindow 

OP08-11 1. Pluton 

    

genom samordningen, bristande samordning leder inte till framgång. Därmed är det inte sagt 

att i en viss situation kan fokus ligga uteslutande på rörelse eller eld. Så länge de är 

samordnade och står i förhållande till varandra beroende på situationen är det inte utanför 

ramverket som utgör stridens grunder. 

 

Eld och rörelse, i den precisa ordföljden, nämns totalt 14 gånger i MSR5. Att anfall är det 

enda sättet att kunna påtvinga en motståndare sin vilja och nå avgörandet är vida känt. MSR5 

fastställer att ”anfall genomförs med eld och rörelse för att ta terräng eller slå fienden”
67

 vilket 

underbygger påståendet genom att klarlägga metodiken för anfall. Om eld och rörelse är 

metoden för ett anfall och anfall är det enda sättet att uppnå avgörandet innebär det att 

samordningen av dessa metoder är det mest centrala i striden för att kunna uppnå avgöranden. 

 

Utbrutna indikatorer 

 

Den mänskliga reaktionen på eld visar sig åter. Utan denna effekt på människan blir det 

inbördes förhållandet mellan eld och rörelse osann och stridens grunder tappar sin relevans, så 

som uppsatsen redan kunnat konstatera. Därför kommer människans reaktion på dödligt våld 

alltid att förbli densamma genom att det vara en del i människans reflexsystem. 

 

3.1.5. Ledning 

 

Syftet med denna kategori är, som uppsatsen tidigare konstaterat, att samordningsbehovet i 

stridens grunder behöver i sig avhandlas för att kunna uppnå syftet med uppsatsen. Detta på 

grund av att samordning, vilket är ledningens huvuduppgift, spelar en så pass avgörande roll i 

striden. De första två slutsatserna behandlas samfällt, därefter sker detta enskilt. 

 

It is difficult to maintain direction and contact in the front line; the 

commander can control only the men closest to him, permitting the 

remaining troops to get out of hand.
68

 

 

It required all command powers, as well as personal example on the part 

of unit commanders, to force the tired and hungry men to dig their 

utmost.
69

  

 

Rommel drar dessa slutsatser om ledar- och chefskapet generellt. Den första är dragen till 

följd av en situation där han själv som chef var under eld och tvingats inta skydd i besvärlig 

terräng varpå problematik uppstod med att leda sina soldater.
70

 Den andra syftar till problem 

som uppstod i samband med värngrävning i vissa terrängtyper. Marken var så pass hård att 

arbetet blev lidande, men genom att officerare själva deltog i grävandet kunde en högre 

effektivitet uppnås genom föregångsmannaskap.
71
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71
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Våra förband eftersträvar ett högt anfallstempo vars grund ligger till stor del i ledarskapet. 

MSR5 nämner att ”en aktiv ledning från rätt plats”
72

 är en av de avgörande faktorerna. I den 

första slutsatsen där den bakomvarande situationen medför att chefen inte kan leda är det ett 

tydligt misslyckande. Vanligtvis påstår man att chefen leder alltid från främsta linjen, det är 

ett ideal. Däremot måste chefen alltid kunna utöva sitt ledarskap, följaktligen kan inte rätt 

plats definieras som på den plats där denne blir uppbunden i strid. I sig är även det senare 

utopiskt genom att ibland kräver situationen annat och konsekvenserna blir annat än tänkt. 

 

Föregångsmannaskapet är en av ledorden som MSR5 konstaterar är de viktigaste för chefer 

vid ett kompani. Det konstateras att chefsnärvaro, personkontakt och eget föredöme är 

speciellt viktig när situationen kräver stora uppoffringar.
73

 Detta samstämmer bestämt med 

Rommels slutsats om officerares inverkan på sina underställda genom 

föregångsmannaskapet. 

 

Slutligen hänvisas läsaren till allmän ledarskapsteori där föregångsmannaskapets betydelse är 

understruket tydlig. 

 

Clear thinking and vigorous command were lacking here.
74

 

 

Slutsatsen ovan är dragen till följd av den obeslutsamhet som drabbade ett italienskt 

regemente som hamnade i strid med Rommels förband. Istället för att agera vid 

stridskontakten blev det italienska regementet verkanslöst och passivt.
75

 

 

Det är mycket tydligt i MSR5 vad svenskt reglemente har att säga om obeslutsamhet. Som en 

av endast två fetstilta meningar i MSR5 står det fastställt att ”obeslutsamhet och bristande 

handlingskraft får oftast allvarligare följder än misstag i val av tillvägagångssätt”
76

. Vidare 

nämns initiativrikedom som en viktig del i hur våra förband ska arbeta vid flertalet tillfällen. 

Om en chef inte har en uppgift så tar denne ett initiativ inom ramen för högre chefs uppgift. 

 

Artillery-infantry liaison must be maintained.
77

 

 

Rommel drar denna slutsats i samband med en vådabekämpning av tysk trupp i en by. Till 

följd av en spaningsrapport om att ett förband en halvtimme tidigare hade varit i strid i byn 

sköts indirekt eld mot den platsen oobserverat. Däremot hade striden avgjorts och byn intagits 

av tyska förband under tiden. Slutsatsen syftar alltså till artilleriets roll i striden och den 

samordningen som måste ske mellan skjutande förband och förband under anfall för att 

effektivisera användningen av systemet. 

 

Den främsta skillnaden mellan första världskriget och idag torde vara 

kommunikationsteknikens och ballistiskutvecklingens inverkan på artilleriet som 

verkanssystem. Artilleri som verkanssystem och understöd har dock sedan tidigare behandlats 

i uppsatsen och lämnas därhän. MSR5 har tagit tillvara på samma lärdom som Rommel drog 

genom organisatoriska förändringar. 

                                                 
72

 Försvarsmakten (2009) s. 12 
73

 Försvarsmakten (2009) s. 10 ff. 
74

 Rommel (2002) s. 206 
75

 Rommel (2002) s. 206 
76

 Försvarsmakten (2009) s. 13 
77

 Rommel (2002) s. 20 



MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG  25(34)  

Kd. 136 Sven Lindow 

OP08-11 1. Pluton 

    

I dag har respektive manöverbataljon eget artilleri tilldelat, vanligtvis i form av granatkastare. 

Därtill återfinns en eldledningsgrupp på respektive kompani som kontinuerligt uppdaterar 

kompanichefen om bataljonens artilleri. Eldledningsgruppen har dessutom till uppgift att leda 

in kompaniets indirekta eld när detta finns tillgängligt.
78

 Eldledningsgruppen lyder även direkt 

under kompanichefen när förbandet är i strid vilket utan tvekan effektiviserar nyttjandet av 

den indirekta elden.
79

 Nuvarande svenskt reglemente har alltså tagit tillvara på principen som 

Rommels slutsats syftar till. 

 

Utbrutna indikatorer 

 

Chefers inverkan på sina förband är centralt för militär verksamhet och än mer så i striden. En 

del av inverkan styrs av sikt-, väder-, organisationsförhållande. En chef vars röst inte når fram 

till sina soldaters öron, inte är synlig eller inte kan leda till följd av organisationsproblematik 

kommer att ha svårare att styra sitt förband. Vilket kan te sig logiskt, således är miljön i en 

bred bemärkelse en faktor som påverkar ledarskapet i striden. Ledarskapet är 

mellanmänskligt, vilket innebär att även detta har en inverkan av mänsklig kognition och 

varseblivning. Detta leder fram till hur ledarskapet inverkar i en stridssituation. Det finns en 

uppsjö av ledarskapsteorier vilket tyder på hur komplext det mellanmänskliga förhållandet är i 

ett ledarskap. Det finns ofantliga mängder faktorer vars vikt varierar vid olika tillfällen. Om 

forskningsvärlden har haft svårt att sätta konkreta ord på ledarskap som fenomen borde det 

innebära att ledarskap är omfattande komplext, något som är djupt rotat i varje individ och är 

en del av människans natur. Alltså något som delas av alla människor. Om grunden till 

ledarskap inte hade varit en gemensam del i att vara människa hade det varit ett synnerligen 

svårt forskningsområde som hade inbegripit mer än sex miljarder olika subjekt. 
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3.2. Svar, diskussion och slutsatser 

Diskussionen kommer att vara tvådelad där respektive fråga behandlas var för sig för att 

tydliggöra svaren. 

 

Skiljer sig slutsatserna dragna av Rommel om infanteristrid från första 

världskriget och det senaste svenska markstridsreglementet? 

 

Avhandlingen kunde visa att var och en av de utvalda slutsatserna som Rommel dragit har 

sin motsvarighet idag i MSR5 antingen ordagrant eller åsyftningsmässigt. Således är svaret 

på frågan nej. Det är sannolikt att stridens grunder, eld – rörelse – skydd, spelade samma roll 

för infanteristriden under första världskriget likväl som för moderna konflikter. Däremot kan 

inte uppsatsen erbjuda svar på om teorin fanns etablerad under första världskriget och 

därmed möjlig för chefer på de lägre taktisk nivå att förhålla sig till.  

 

Varför skiljer det sig/varför skiljer det sig inte på lägre taktisk nivå i hur 

infanteristrid förs när konflikter idag och första världskriget skiljer sig så 

väsentligt i karaktär? 

 

De utbrutna indikatorerna efter respektive titel i avhandlingen ligger till grund för svaret för 

denna fråga. Indikatorerna som återfanns var: 

 

Människans vilja till överlevnad är ett grundantagande, som uppsatsen gör, på grund av att 

effekterna av elden på människan kan annars inte förbli desamma från situation till situation. 

Effekten som uppnås är begränsningar i rörelse och eldgivning genom bekämpning som 

tvingar till skydd och förlustutfall. Vilket i sin tur borde ge en viss psykologisk verkan hos 

individer på grund av att de beskådar kamraters och kollegers lidanden. Om denna vilja inte 

fanns hade, som uppsatsen kunnat konstatera, eld inte kunnat inneha den definition som 

åligger den och förhållandet mellan eld och rörelse varit upplöst. 

 

Mänsklig varseblivning och kognition är givetvis en grund för all mänsklig verksamhet. 

Däremot spelar det roll på vilket sätt och hur vi varseblir. Våra varseblivningar ligger till 

grund för besluten vi fattar. När en människa är i en traumatisk situation så som strid är 

troligtvis varseblivningskapaciteten begränsad och endast enkla observationer möjliga. Därför 

är endast den enklaste lösningen genomförbar, exempelvis inövat beteende. Detta borde 

innebära att den mest grundläggande varseblivning som åligger den mänskliga hjärnan är det 

som är genomförbart. Uppsatsen däremot inte ta fasta på vad som är de mest grundläggande 

varseblivningsmekanismerna för en människa. Uppsatsen har endast spekulerat i att en del 

kan vara vår förmåga att urskilja skillnader. 

 

Fysikens lagar är den rumsliga faktorn för vad som är möjligt att åstadkomma med olika 

vapensystem och skyddssystem vilket står i förhållande till hur långt teknikutvecklingen 

kommit. Genom att det styr vapensystemen, styr det även verkan från verkansdelarna vilket i 

sin tur påverkar effekten hos den bekämpade. 

 

Logik är till viss del kopplat till fysikens lagar men har ett kraftigt inflytande i växelverkan 

mellan viljorna i strid. Den som skjuter först har större möjlighet att ta initiativet i striden och 

tvinga den andra parten till att reagera istället för att agera. Därtill återfinns logiken genom 
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människans reaktion på eld och skydds intagande, exempelvis en person som har intagit 

skydd liggande utgör en mindre målyta varpå det blir svårare att träffa med elden. 

 

Miljön är inte lika påtaglig som de övriga indikatorerna från avhandlingen. Däremot för det 

direkta ledarskapet där order och kommandon samordnar stridens grunder blir den mer 

relevant. 

 

Om grundläggande faktorer i människans natur och vår fysiska värld är konstanta och 

oföränderliga och att dessa är styr växelverkan mellan mänskliga viljor i striden på lägre 

militära nivåer borde det även innebära att stridens grunder är beständiga. Alltså kommer 

mänsklig konflikt se likadan ut på de lägre militära nivåerna, där en människa slår ihjäl en 

annan, oavsett tidsålder. Endast våra medel förändras genom teknikutvecklingen. 

 

Om striden på lägsta militära nivån styrs av människans natur förklarar inte det hur krig kan ta 

sig olika i uttryck. Författaren anser, spekulativt, att strategisk och operativ nivå mer är 

inriktade på bedömanden och tankeprocesser med gott om tid och utan större miljöpåverkan 

innan beslut tas. Den offentliga makten utgick inte under första världskriget från folket på 

samma vis som det gör idag. Därför var heller inte folkopinionen en kraft att ta större hänsyn 

till. Därtill kan den nationalistiska andan som utnyttjades av dåtidens arméer vara en del till 

förklaringen till varför förlusttoleransen var så stor. Besluten på operativ och strategisk nivå 

borde i så fall vara grundande i rådande tids kultur, socialiseringsprocesser och samhälleliga 

faktorer som beslutsfattarna befinner sig i. Det hade kunnat förklara hur det kommer sig att 

offerviljan ställt mot opinionen har förändrats så kraftigt på mindre än 100 år. 
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4. Avslutning 
 

4.1. Förslag på vidare forskning 

 

Generellt sett kvarstår ett behov av att ytterligare underbygga stridens grunder som teori 

genom vidare fall- och jämförande studier. Till dels bör detta göras genom att studera andra 

personers slutsatser om infanteristrid från första världskriget men även att betrakta andra krig. 

Detta mestadels på grund av svagheterna med detta arbete genom metoden fallstudie, en 

problematik som behandlades under de två första kapitlen i uppsatsen.   

 

Försvarsmaktspersonal strävar efter principen ”två nivåer uppåt”. Det vill säga att 

gruppchefen vet vad kompaniet har till uppgift och plutonchefen vet bataljonens uppgift. Om 

två nivåer uppåt även gäller för soldater borde en viss del av teorin det vill säga stridens 

grunder, som styr plutonen och gruppens strid, även kännas till av enskild soldat. Därför bör 

detta finnas i tryck som soldaten kan läsa på kammaren. Trots detta nämns inte stridens 

grunder och dess inbördes förhållande i Soldaten i fält.
80

 Därför hade det varit intressant att 

studera hur det kommer sig. Dessutom finns det ett intresse att jämföra denna mot ny utgåva, 

som är under utveckling. 

 

Till följd av efterforskningen till förmån för källkritiken av MSR5 kan det konstateras att 

svensk reglementsutveckling är ett område som bör studeras närmare. På grund av att ingen 

innehållsmässig förändring har skett de senaste 3 åren i MSR5, trots att den varit på remiss 

några gånger under hela denna tid, tyder på att det finns en problematik i svensk 

reglementsutveckling. 

 

Studier inriktade på området som vad som påverkar eller styr andra militära nivåer är även en 

utgångspunkt för framtida studier som kan understödja uppsatsens påståenden. 

                                                 
80
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6. Bilaga 
 

MSR5 Infantry Attacks 
 

Eld 
 

 

”Den som bäst lyckas påverka motståndaren 

med verkan eller hot om verkan kan sägas ha 

brutit den andres vilja – man har nått önskad 

effekt.”
81

 

 

”Strävan ska vara att med så många 

eldsystem som möjligt, samtidigt och från 

olika platser öppna eld mot fienden.”
82

 

 

”Eldöverlägsenhet eftersträvas vilket innebär 

att plutonens stridsfordon samtidigt ska 

kunna komma till verkan.”
83

 

 

 

“At such times it is important to move toward 

the enemy with weapons at the ready (safety 

off, light machine-guns carried in position for 

shooting). For he wins who fires first and can 

deliver the heaviest fire.”
84

  

 

“In a man to man fight, the winner is he who 

has one more round in his magazine.”
85

  

 

 

Rörelse 
 

 

”Då tidsförhållandena medger rekognosering 

bör denna omfatta […]dolda och skyddade, 

alternativt de snabbaste, 

framryckningsvägarna”
86

 

 

”Observationshalter genomförs regelmässigt 

utan order.”
87

 

 

”Om anfallet är framgångsrikt, och om det 

överensstämmer med bataljonschefens 

stridsplan, ska möjligheten att snabbt anfalla 

in på djupet av fiendens gruppering tas 

tillvara.”
88

 

 

“Every mistake means casualties […] 

Therefore any advance must be made with 

extreme caution and deliberation.”
89

 

 

 

“It was vital that the leading elements 

penetrate a maximum distance in a minimum 

time and that there be no diversification of 

effort in smashing into the first positions.”
90
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Eld och rörelse 
 

 

”Striden genomförs med . [sic] understöd, 

dvs eld fran[sic] sidogrupp eller omgång för 

att möjliggöra förflyttningar, omfattningar 

och kringgångar.”
91

 

 

”Samling av indirekt eld är ett snabbt sätt att 

uppnå lokal överlägsenhet.”
92

 

 

”Kraven på samordning av direkt och 

indirekt eld varierar med hänsyn till fiendens 

stridsvärde, terrängen, tids- och 

siktförhållandena”
93

 

 

”Anfall genomförs med eld och rörelse för att 

ta terräng eller slå fienden.”
94

 

 

 

“Before crossing open stretches of terrain fire 

support must be arranged for.”
95

  

 

“Very strong fire was concentrated at the 

place of breakthrough just before the 3d [sic] 

Company attacked.”
96

  

 

“The artillery here would have been able to 

give good support to the difficult attack”
97

  

 

“Fire support of a heavy machine-gun 

platoon, it was possible to regain the last line 

of the combat outposts […]. The fire and 

movement of the assault squads were in 

complete unison here.”
98

  

 

“The night attack of the Rommel detachment 

on the Klautana Pass failed because the 

combined fire of machine-gun company and 

the advance of the assault companies were 

not synchronized.”
99
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Ledning 
 

 

”Ett högt stridstempo förutsätter  

 en aktiv ledning från rätt plats”
100

 

 

”Obeslutsamhet och bristande handlingskraft 

får oftast allvarligare följder än misstag i val 

av tillvägagångssätt.”
101

 

 

 

“It is difficult to maintain direction and 

contact in the front line; the commander can 

control only the men closest to him, 

permitting the remaining troops to get out of 

hand.”
102

 

 

“It required all command powers, as well as 

personal example on the part of unit 

commanders, to force the tired and hungry 

men to dig their utmost”
103

  

 

“Clear thinking and vigorous command were 

lacking here.”
104

 

 

“Artillery-infantry liaison must be 

maintained.”
105

 

 

 

                                                 
100

 Försvarsmakten (2009) s. 12 
101

 Försvarsmakten (2009) s. 13 
102

 Rommel (2002) s. 20 
103

 Rommel (2002) s. 34 
104

 Rommel (2002) s. 206 
105

 Rommel (2002) s. 20 


