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Sammanfattning: Denna uppsats avhandlar de taktiska grundprinciperna som de står angivna i 
Doktrin för markoperationer (2005) och tysk sida under slaget vid Verdun 1916. Syftet med detta 
är att utröna om doktrinen gällande de taktiska grundprinciperna är generell nog för att tillämpa på 
ett framtida utnötningsslag.  
 
Detta har utförts genom en fallstudie av den tyska sidan under slaget vid Verdun. I denna 
fallstudie har sedan indikatorer på de taktiska grundprinciperna identifierats, analyserats och 
diskuterats utifrån de två frågor arbetet utgår ifrån. 
 
Arbetet är indelat i en inledning där ovanstående behandlas, en avhandling där de taktiska 
grundprinciperna och slaget beskrivs. Därefter analyseras slaget utifrån grundprinciperna och 
slutligen besvaras och diskuteras frågorna. 
 
I analysen framgår det att alla de taktiska grundprinciperna som de anges i Doktrin för 

markoperationer förekom på tysk sida under slaget vid Verdun. Dessa är generella och är aktuella 
både idag och 1916.          
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The battle of Verdun and the tactical basic principles 

Is the doctrine of land based operations applicable on modern attrition 
warfare?   

 
 
Abstract: This essay is about the tactical basic principles as they are mentioned in the Swedish 
Doctrine for land based operations (2005) and the German side during the battle of Verdun 1916. 

The purpose of this essay is to clarify whether the used doctrine is appropriate to use on future 
attrition battles.         
 
This is done by a case study of the German side during the battle of Verdun. In this case study 
indicators of the basic principles are then identified and analysed with the starting point at the two 
questions that the essay is based around.   
 
The essay starts with an introduction where above is attended, in the second part the basic 
principles, the background to the battle and the battle itself is described. Finally the tactical basic 
principles are analysed and discussed based on the questions that the essay is based on.  
 
In the analysis and the discussion the conclusion is drawn that the tactical basic principles were 
present on the German side during the battle of Verdun and that they are of a general character and 
may be applied on both attrition warfare of 1916 and modern battles of attrition.     
 
 
Key words: Verdun, Tactical basic principles, Doctrine for land based operations, World War one 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Första världskrigets bakomliggande mekanismer, krigsutbrottet och kriget i sin helhet är 
mycket komplext och innehåller prov på en mängd olika taktiska, operativa och strategiska 
företaganden. Under 1890 talet förbättrades relationerna mellan Ryssland och Frankrike. 
Tyskland insåg att ett krig mot ett av dessa länder med stor sannolikhet skulle innebära ett 
tvåfrontskrig. En plan, den så kallade Schlieffenplanen,1 utvecklades i syfte att snabbt besegra 
fransmännen och därefter kunna möta det ryska hotet i öst. Denna plan gick ut på att de tyska 
arméerna i de norra delarna av västfronten skulle gå genom Belgien och Luxemburg och i en 
vid båge ta Paris och därmed bringa fransmännen till kapitulation. 2   
 
Franska armén hade åren innan kriget utvecklat ett offensivt förhållningssätt. Detta styrde 
franska styrkor till anfall där hastighet och anfallskraft var prioriterat. Detta förhållningssätt 
fick också genomslag på utrustningen med lättare artilleri och understödsvapen. Tunga vapen 
och också kulsprutor bedömdes begränsa de franska styrkorna och deras offensiva strid varför 
de ofta prioriterades ned. Den offensiva striden skulle baseras på två faktorer, vetskap om vart 
fienden fanns och ett eget beslut baserat på denna vetskap. Fiendens reaktion kunde bortses 
från då den franska anfallskraften skulle vara tillräcklig för att besegra fienden.3 Försvar 
skulle endast ske på begränsade frontavsnitt i syfte att frigöra enheter till offensiva 
operationer där fiendens vilja skulle knäckas.4 
 
Kriget på västfronten började med att Tyskland påbörjade den planerade gripklomanövern ner 
mot Paris genom att gå in i det neutrala Luxemburg den 1 augusti 1914. På grund av flera 
olika faktorer lyckades inte Tyskland genomföra sin gripklo och inringa de franska arméerna. 
Vid floden Marne hejdades slutligen tyskarnas marsch in i Frankrike på grund av en rad olika 
faktorer.5 Fronten stabiliserades hösten 1914 och västfronten löpte från Belgiska kusten i norr 
till Schweiziska gränsen i söder.6   
 
Dessa två arméer skulle nu mötas på västfronten i fem år och där kastas mot varandra och 
åderlåta sina respektive länder på både resurser och unga män. Tekniska landvinningar 
möjliggjorde högre eldhastighet på både gevär och kanoner, utvecklade industrier 
möjliggjorde mera ammunition tillgänglig att vräka över fienden och med förbättrade 
transportmöjligheter kunde soldater snabbt flyttas till nya frontavsnitt. För att belysa de 
förhållanden som rådde på västfronten kan följande citat användas.       

 
Då det saknades manöverutrymme och flanker, genomfördes alla anfall frontalt mot 
fältbefästningar, kulsprutor och taggtråd. Genom att reserverna ständigt sattes in där inledande 
anfall gick dåligt, ökade förlusterna ytterligare. Dessutom kunde försvaret transportera fram 
förstärkningar fortare än vad anfallet vann terräng.7  
 

                                                 
1 Willmott, 2005, s.31. 
2 Neiberg, 2008, s.25 ff.  
3 Horne, 1962, s.12 f. 
4 Doughty, 2008, s.27. 
5 En enkel och övergriplig beskrivning om ”undret vid Marne” finns i Willmotts Första världskriget.   
6 Smedberg, 1994, s.68. 
7 Smedberg, 2004, s.121. 
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Även om detta citat från Smedbergs Krigföring från Austerlitz till Bagdad är något 
generaliserande till sin karaktär beskriver det på ett adekvat sätt de förhållanden som rådde på 
västfronten och omkring Verdun. Nya tekniska landvinningar nyttjades i stor skala på alla 
nivåer i kriget men möjligheten till rörlighet och det taktiska uppträdandet hade inte 
utvecklats i motsvarande grad. Därför var slagfältet på västfronten ett där landvinningar ofta 
var dyra. Citatet tjänar till att ge en generaliserad bild av de förhållanden som rådde på 
västfronten i allmänhet och i Verdun i synnerhet.  
 

1.2 Syfte och Frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda om de taktiska grundprinciperna som de anges i Doktrin för 

markoperationer är applicerbara på ett utnötningsslag/utnötningskrigföring och därigenom 
testa doktrinens generella räckvidd. Detta ger en indikation om befintlig doktrin är tillämpbar 
på en svensk insats inom ramen för en NATO insats som bär spår av utnötningskrigföring.   
 
För att uppnå detta utgår arbetet från frågeställningen: Är de taktiska grundprinciperna som de 
anges i Doktrin för markoperationer applicerbara på ett utnötningsslag som Verdun? 
 
För att svara på denna frågeställning nyttjas två forskningsfrågor.  
Dessa lyder: 
 

• Vilka av de taktiska grundprinciperna som de anges i Doktrin för markoperationer går 
att återfinna på den tyska sidan under slaget vid Verdun?  

• Hade dessa principer någon påverkan på slagets utgång? 
 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet behandlar endast slaget vid Verdun då detta är ett bra exempel på 
utnötningskrigföring. Resten av första världskriget behandlas inte förutom som en bakgrund 
för att skapa en förståelse för de bakomliggande orsakerna till slaget vid Verdun och de 
faktorer som gjorde att slaget utvecklades som det gjorde. Den strategiska nivån berörs endast 
i det syfte som nämns ovan, i övrigt rör avhandlingen, analysen och diskussionen endast 
taktisk och operativ nivå. Uppsatsen berör endast fransk sida i den utsträckning som är 
nödvändig för att skapa en kontext och tillräcklig förståelse för tysklands motståndare.  
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1.4 Metod 
Inledningsvis belyses de taktiska grundprinciperna i syfte att tydliggöra vilken information 
som det empiriska materialet skall silas igenom och klargöra de begrepp som utgör grunden i 
uppsatsen. Grundprinciperna hämtas från Doktrin för Markoperationer samt förtydligas med 
stöd i Militärteorins grunder. 
 
Därefter genomförs en fallstudie som syftar till att belysa bakgrunden till den tyska offensiven 
vid Verdun samt dess förlopp. Denna del berör dels kriget i allmänhet, de tendenser som 
förekom och dels själva slaget och dess förlopp samt tyskt beteende på operativ och taktisk 
nivå. För att genomföra denna fallstudie genomförs en kvalitativ litteraturstudie av tysk sida 
kopplat till slaget om Verdun.  
 
Därefter identifieras de taktiska grundprincipernas förekomst och dessa analyseras utifrån de 
två frågeställningar uppsatsen utgår ifrån. Slutligen diskuteras analysen för att utreda om de 
taktiska grundprinciperna som de anges i Doktrin för markoperationer är applicerbara på ett 
utnötningsslag och därigenom testa doktrinens generella räckvidd.   
 
De taktiska grundprinciperna utgör en viktig del i Doktrin för markoperationer och är därför 
ett lämpligt verktyg för att mäta doktrinens generella räckvidd gällande utnötningskrigföring.  
Andra centrala delar i doktrinen hade också kunnat användas som mätverktyg med samma 
syfte, exempelvis uppdragstaktik eller de grundläggande förmågorna men då arbetet blivit 
alltför omfattande om dessa använts placeras dessa istället under förslag på fortsatt forskning.       
 
Metoden är vald för att kunna återspegla de faktiska händelserna på ett riktigt sätt och därefter 
kunna dra riktiga slutsatser utifrån empirin. Fördelen med vald metod är att man kan ta en 
liten del av ett stort förlopp (Verdun på västfronten) och låta det representera verkligheten 
(utnötningskrig) och på så sätt få en godtagbar analysenhet. Nackdelen med vald metod är att 
den endast utgår från en analysenhet, detta har gjorts på grund av att slaget vid Verdun är ett 
stort ämne och utrymmet för arbetet är begränsat. Då forskning är kumulativ kommer på detta 
sätt en högre reliabilitet på sikt att uppnås.          
 
En alternativ metod hade kunnat vara en teoriprövande metod med mest lika design. Två fall 
av utnötningskrig hade kunnat användas och de taktiska grundprincipernas påverkan 
undersökas. Detta hade dock inneburit att arbetet blivit ytligare och fokus blivit mer utspritt.   
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1.5 Material  
Mängden forskning och litteratur kring första världskriget är mycket omfattande. Vid en 
sökning på första världskriget på Anna Lindh biblioteket ges 1321 träffar.8 Sökord ”Verdun” 
ger 32 träffar på samma sida. Ingen tidigare forskning som funnits författaren tillgänglig har 
tydligt kopplat Tyska krigsmaktens agerande vid Verdun mot de taktiska grundprinciperna 
som de står i Doktrin för markoperationer.     
 
Ian Ousby skriver i Vägen till Verdun ”Det är hur som helst den tydligaste version av 
händelsen som man kan pussla ihop från de olika ögonvittnenas berättelser.”9 Detta citat 
belyser på ett adekvat sätt mycket av den krigets dimma och motstridiga berättelser som 
ligger över delar av slaget. Författaren har i de fall för arbetet bärande uppgifter motstridigt 
varandra nyttjat flertalet böcker och strävat efter att dessa nyttjar förstahandskällor där så varit 
möjligt. Arbetet bygger enbart på andrahandskällor men svagheten i detta har kompenserats 
av att flera källor använts för att verifiera använd fakta.   
 
Metodlitteraturen begränsas till fyra böcker som på ett adekvat och övergripande sätt 
tydliggör hur ett vetenskapligt arbete utförs. Dessa utgör en lämplig och tillräcklig bas. 
 
Gällande teorin har doktrin för markoperationer nyttjats. Denna används som ram för teorin 
och analysen. Ytterligare litteratur har också använts för att underbygga detta ytterligare i 
syfte att få en god bild av de taktiska grundprinciperna.   
 

1.7 Disposition 
Arbetet inleds med en beskrivning av bakgrund, syfte, frågeställning och metod.  
Därefter görs en avhandling där använd teori förklaras, beskrivning av upptakten till slaget 
och förloppet samt tysk krigföring avhandlas. Detta analyseras sen utifrån respektive taktiska 
grundprincip. Slutligen besvaras frågorna och en sammanfattande diskussion sker.  

                                                 
8 http://opac.annalindhbiblioteket.se/opac/search_result.aspx?TextFritext=f%C3%B6rsta+v%C3%A4rldskriget 
(2011-04-13. kl 1336) 
9 Ousby. 2002, s. 108. 
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2. Avhandling 
 

2.1 Teori – De taktiska grundprinciperna 
Försöken att identifiera ett fåtal riktlinjer som väpnade styrkor ska hålla sig till för att 
vinna alla typer av krig, samt det vetenskapliga sökandet efter den enda variabeln, är 
inte olik strävan att finna en mirakelmedicin.10  
 

De taktiska grundprinciperna är alltså omtvistade och har förekommit i en uppsjö olika 
sammansättningar och med olika syfte. Ibland har de varit en strävan att hitta ett isolerat 
framgångskoncept och ibland löst hållna riktlinjer. De taktiska grundprinciperna kan ses 
genom tre huvudsakliga prismor. Dels att de utgör ett regelverk, dels som riktlinjer eller som 
analysverktyg för att förklara utgången av ett slag/krig.11 Förutom användandet av dem 
diskuteras också deras giltighet. Gäller de på samtliga nivåer inom krigföring och är de tidlösa 
är frågor som debatteras inom militärteorin. Utöver detta diskuteras också deras mängd och 
sammansättning. Den militärteoretiska tänkaren Jomini ansåg 1816 att den enda principen var 
kraftsamling mot den avgörande punkten. Västtysklands doktrin från 1962 fastställer mål, 
kraftsamling, enhetlig ledning, enkelhet och legitimitet som taktiska grundprinciper.12 De 
taktiska grundprinciperna förändras i sin sammansättning beroende på i vilken kontext de 
sätts samman och används.  
    
Doktrin för markoperationer styr att grundprinciperna inte skall betraktas som ett regelverk 
då deras betydelse varierar beroende på situation. De ska ses som generella riktlinjer som 
ibland samverkar, ibland motverkar varandra. Det är denna tolkning som används i arbetet. 
De indikatorer som används för att identifiera de taktiska grundprinciperna i litteraturen 
redogörs under respektive taktisk grundprincip och fastställs för arbetets fortgångs skull och 
gör inte anspråk på att vara allomfattande eller uttömmande på andra områden än specifikt för 
uppsatsen.  
   

2.1.1 Sätt upp ett mål och håll fast vid det 
Det markoperativa konceptet styr att ett mål måste fastställas. Genom att ett mål finns 
tydliggjort på alla ledningsnivåer möjliggörs för alla chefer att sätta upp delmål som leder mot 
det uppsatta gemensamma målet. Vinsten med detta är enligt Doktrin för markoperationer att 
underställda chefer kan fatta snabba beslut och ta initiativ som leder till detta mål.13 Genom 
att hela organisationen är införstådd i detta mål kan tillgängliga resurser användas korrekt och 
endast de handlingar som leder till önskad effekt företas.     
 
Indikator för sätt upp ett mål och håll fast vid det är ett uppsatt mål, oavsett om detta sedan 
spreds ut i organisationen eller ej.   

                                                 
10 Widen, Ångström, 2004, s.143. 
11 Widen, Ångström, 2004, s. 123. 
12 Widen, Ångström, 2004, s. 124. 
13 Doktrin för markoperationer, s. 37. 
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2.1.2 Lokal överlägsenhet 
För att öka sannolikheten att nå ett avgörande skall lokal överlägsenhet eftersträvas. Detta 
uppnås genom kraftsamling av eldkraft eller förband, val av terräng som hindrar fienden från 
att nyttja sina resurser eller överraskar fienden så att denne inte hinner reagera. Kraftsamling, 
överraskning, handlingsfrihet och stridsekonomi skall betänkas då lokal överlägsenhet skall 
skapas.14 Kvalitativt och kvantitativt underlägsna styrkor kan med lokal överlägsenhet slå sin 
fiende då denne i aktuellt rum är underlägsen.15  
 
Indikatorer för lokal överlägsenhet är kraftsamling av eldkraft eller förband, val av terräng 
som hindrar fienden från att utnyttja sina resurser eller överraskning så att fienden inte hinner 
reagera. 
  

2.1.3 Kraftsamling 
Kraftsamling är en metod för att nå lokal överlägsenhet. Kraftsamlingen kan ske i form av 
koncentration av trupp eller eldkraft och skall ske snabbt och inte bevaras längre än vad som 
är nödvändigt för att uppnå syftet med kraftsamlingen. Kraftsamlingen skall främst riktas dit 
ett avgörande kan nås. 
 
Indikatorer för kraftsamling är koncentration av eldkraft eller trupp där ett avgörande söks. 
  

2.1.4 Överraskning 
Enligt Doktrin för markoperationer uppnås överraskning på tre sätt. Dessa är högt 
stridstempo, vilseledning av motståndaren och oväntat uppträdande i tid, rum eller sätt. 
Genom att fienden blir överraskad kan liten insats rendera stor verkan.16 Ett mål med 
överraskning är att frånta eller förhindra att fienden har/får initiativ. Åstadkommandet av 
överraskning är ingen garanti för vinst men ökar utsikterna.17 Marco Smedberg skriver i Om 

stridens grunder:  
 

Genom överraskning kan bättre resultat erhållas än vad som normalt kan förväntas av 
en insatt styrka. När andra omständigheter är ogynnsamma kan överraskning vara 
nödvändig för framgång.18 
 

En operation som uppnår överraskning kan alltså med liten insats ge en stor 
verkan då fienden inte har optimerat sin position och/eller sammansättning för att 
möta det korrekta hotet.      
 
Indikatorer för överraskning är högt stridstempo, vilseledning och oväntat 
uppträdande.  
    

                                                 
14 Doktrin för markoperationer, s. 37. 
15 Widen, Ångström, 2004, s. 133. 
16 Doktrin för markoperationer, s38. 
17 Widen, Ångström, 2004, s.134. 
18 Smedberg 1994, s.186.  
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2.1.5 Vilseledning 
Syftet med vilseledning är att få fienden att fatta beslut som vilar på felaktig grund och 
därmed nyttja sina resurser på ett för honom ofördelaktigt sätt. Detta kan innefatta att fienden 
vilseleds att verka mot skenmål och därmed blotta sina verkanssystem för bekämpning, att 
fienden tär på sina resurser på ett sätt som inte har någon påverkan på den egna sidans 
förmåga till kamp eller undgå att egen planerad verksamhet upptäcks. För att kunna vilseleda 
med framgång krävs underrättelser om hur egna åtgärder påverkar fiendens handlande.19     
 
Indikatorer för vilseledning är strävan att få fienden att uppträda på ett felaktigt och 
ofördelaktigt sätt.  
 

2.1.6 Handlingsfrihet 
För att kunna möta oförutsedda händelser på ett adekvat sätt krävs att en chef har 
handlingsfrihet. Strävan skall vara att föra striden på sådant sätt att initiativ kan tas och 
framgångar kan utnyttjas. Handlingsfrihet skapas genom att vara flexibel, fatta beslut i tid, ge 
förberedande order, välja sätt att föra striden, avdela och skapa reserver samt bevara ett gott 
stridsvärde.20     
 
Indikatorer för handlingsfrihet är strävan att ta initiativ, flexibelt uppträdande, fatta beslut i 
tid, ge förberedande order och skapandet av reserver samt bibehålla ett högt stridsvärde.  
 

2.1.7 Stridsekonomi 
En bärande idé inom manövertänkandet är att man endast skall genomföra de operationer som 
leder mot den eftersträvade effekten och det uppsatta målet. Detta betyder att alla strider inte 
måste utkämpas utan endast de som ger effekt. Genom att tillämpa god stridsekonomi kan 
egna förband vara en variabel i motståndarens planering och genomförande under hela 
stridsförloppet. Ett sätt att uppnå god stridsekonomi är att genom lokal överlägsenhet avsluta 
striden snabbt med små egna förluster. Kan uppgiften lösas med hjälp av tekniska system 
skall detta ske.21 Stridsekonomi innebär också hushållning med de resurser som finns 
tillgängliga. Ingen krigförande part har någonsin haft outtömliga resurser och därför måste 
prioriteringar göras.22 Stridsekonomi innebär alltså i praktiken att tillgängliga förband 
används på ett sådant sätt att de inte i onödan tärs på.  
 
Indikatorer för stridsekonomi är hushållning av egna resurser, endast de strider som leder mot 
målet utkämpas samt sökandet att snabbt avsluta striden. 

                                                 
19 Doktrin för markoperationer, s. 38. 
20 Doktrin för markoperationer, s. 39. 
21 Doktrin för markoperationer, s. 40. 
22 Widen, Ångström, 2004, s. 133. 
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2.2 Frankrikes krigföring vid Verdun 
 

2.2.1 Bakgrund 
Frankrike år 1913 var ett land som längtade efter revansch efter förlusten i kriget mot 
Tyskland 1871. Moralen bland dem som tjänstgjorde med plikt i armén var hög. Åren innan 
första världskriget blomstrade en offensiv anda inom den franska armén. Slutsatser dragna 
från kriget 1871 klargjorde att det var en bristande offensiv förmåga som resulterade i 
nederlaget. Denna anda stipulerade i stora drag att anfall alltid skall eftersträvas, tagen terräng 
skall försvaras utan större hänsyn till egna förluster och i de fall terräng förloras skall den 
genast återtas genom motanfall. Denna doktrin fick också genomgripande effekter på den 
franska arméns utrustning och vapensystem.23 Franska armén 1914 var rustad för ett snabbt 
och offensivt krig med stor rörlighet.  
 
Då västfrontens verklighet kom ikapp den franska doktrinen förändrades denna till del. 
Sommaren 1915 började begreppet utnötning användas som grund i en ny allierad plan av 
Joffre, som utsågs till överbefälhavare över de franska styrkorna den 2 december 1915.24 
Denna baserades på samordnade offensiver på samtliga fronter med syfte att nöta ner den 
tyska krigsmakten. Offensiverna skulle inte separeras med mer än någon vecka för att undvika 
att tyska krigsmakten skulle hinna flytta resurser mellan fronterna. Till skillnad från strävan 
med anfall och genombrott med efterföljande systemchock skulle tyskarna nu anfallas på alla 
fronter och med sådan kraft att deras resurser helt enkelt sinade.25  
 
Den 9 augusti 1915 meddelade Joffre sina armégruppchefer att ”fortified places such as 
Verdun had lost their importance as ”independent” positions of resistance and had value only 
if the facilitated the operations of field units.”26 Detta resulterade i att forten endast sågs som 
en del av frontlinjen och deras beväpning till del plockades ner för att användas på annan 
plats.27 Förvandlingen från ett cluster av bemannade och beväpnade fort till flera linjer av 
skyttegravar tog sin början. Förändringen påbörjades men resurser för detta ianspråktogs till 
andra delar av västfronten. 1 februari 1916 flyttade Joffre ansvaret för Verdun från armégrupp 
öst till armégrupp mitt. General de Langle de Cary anlände till Verdun samma dag ansvaret 
förflyttades och började inspektera försvarsförberedelserna vilka han ansåg var otillräckliga 
med för liten mängd bunkrar och skyddsrum samt luckor i taggtråden.28 
 
De franska styrkorna bestod av den XXX kåren som behärskade terrängen öster om floden 
Meuse som skulle dela upp slagfältet. Två andra kårer fanns i området, VII som låg på västra 
sidan om Meuse och II kåren längst österut, öster om XXX.29 En fransk kår bestod av ungefär 
20 000 soldater. Det var dock den XXX armékåren som skulle motta den initiala kraften i 
tyskarnas anfall.  Kåren bestod till stor del av äldre soldater och koloniala styrkor med lägre 
utbildningsnivå och mindre stridserfarenhet.30         

                                                 
23 Horne, 1962, s.13 
24 Doughty, 2008, s. 264. 
25 Doughty, 2008, s. 250 ff.  
26 Doughty, 2008, s. 265. 
27 Hart, 1962, s. 221. 
28 Doughty, 2008, s. 266 f. 
29 Doughty, 2008, s. 267. 
30 Horne, 1962, s. 59 f 
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2.3 Tysklands krigföring vid Verdun 
 

2.3.1 Bakgrund  
I december 1915 sammanfattar generalstabschefen för tyska krigsmakten, Erich von 
Falkenhayn, i en skrivelse till den tyske kejsaren läget som brådskande. Frankrike och dess 
allierade hade en större befolkning och en potentiellt mer produktiv industri. Tilläts dessa 
resurser utvecklas och sättas in i kriget skulle Tyskland till slut vara så underlägset i soldater 
och materiel att en vinst var utesluten. Flakenheyns lösning på problemet var att blöda ut den 
franska armén och därmed åstadkomma en kapitulation vilket skulle påverka även 
Storbritanniens förmåga/vilja till fortsatt kamp och leda till tysk seger. Genom att genomföra 
en offensiv mot en punkt som fransmännen var benägna att försvara med alla medel skulle 
den franska armén blöda till döds. Tyska armén däremot skulle lida begränsade förluster då 
det rörde sig om ett begränsat frontavsnitt och med låg ambitionsnivå gällande fysiska mål.31  
Två av de bakomliggande orsakerna till denna krigsplan (Ermattungsstrategie

32) utarbetades 
är dels Falkenheyns försiktighet och dels dennes analys av tidigare drabbningar under kriget. 
Slutsatsen av dessa två var att försök till genombrott, ens med stora koncentrationer med trupp 
och vapen, mot en likvärdig fiende med god moral var dömt att misslyckas.33  
Falkenheyns plan var alltså i dess essens en plan för utnötning. Tysk offensiv mot en punkt 
där fransmännen skulle samla alla tillgängliga resurser, där franska soldater skulle dö i större 
utsträckning än tyska. 
 
Tyska femte armén skulle genomföra denna åderlåtning av den franska krigsmakten. Dess 
chef kronprins Friedrich Wilhelm och dennes stabschef Knobelsdorf förespråkade anfall på 
båda sidor om floden Meuse men den försiktige Falkenhayn avbröt detta och styrde anfallet 
till endast den östra sidan av floden. Kronprinsen gav sin armé direktiv att staden Verdun 
skulle erövras och att det skulle ske genom att ett högt tempo i anfallshastighet uppnåddes och 
bibehölls, detta trots att Falkenhayn inte hade någon avsikt att erövra staden och inte vinna 
någon snabb seger utan genom en längre process utarma sin fiendes resurser. Denna tämligen 
omfattande förändring av syftet tilläts dock fortgå då Falkenhayn ansåg att det var viktigt för 
moralen att det fanns ett tydligt fysiskt mål.34 Redan inledningsvis fanns alltså vissa 
oklarheter kring målet och syftet med den offensiv som skulle företas mot Verdun. 
Inför offensiven påbörjades enorma förberedelser, vägar och järnvägar för att kunna frakta in 
resurser byggdes, artilleri samlades bakom fronten, enorma ammunitionsupplag byggdes upp 
och stridsställningar för kanoner förbereddes för att kunna följa med infanteriet i deras 
framryckning.35 
 
Femte armén under kronprinsen och Knobelsdorf som hade fått uppgiften bestod av, på västra 
flanken VVI kåren, öster därom XVIII kåren36 och nästa kår i ordningen var den III. Dessa tre 
kårer var några av de mest slagkraftiga i hela den Tyska krigsmakten. Utöver dessa fanns 
också den XV kåren som fanns öster om III kåren samt en kår i reserv.37    

                                                 
31 Horne, 1962, s. 35 ff. 
32 Utmattningsstrategi 
33 Ousby, 2002, s. 68 f. 
34 Horne. 1962, s. 39 f. 
35 Horne. 1962, s. 46 f. 
36 Ousby, 2002, s. 93. 
37 Horne, 1962, s.59. 
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Området runt Verdun var vintern 1915 en utbuktning i den franska fronten och de tyska 
styrkorna låg i en 60 km lång båge runt denna utbuktning. Genom staden Verdun löper floden 
Meuse i nord-sydlig riktning med skarpa kurvor. Norr om staden Verdun och drygt 10 km 
norrut är terrängen kuperad med ett antal framträdande kullar och skog. I områdets östra del 
ligger den så kallade Woevreslätten. Fransmännen hade endast en underhållsväg in mot 
fronten. Tyskarna hade bättre infrastruktur och skydd av skog och kullar i sina bakre 
områden.38 Mot denna bakgrund och i denna miljö skulle slaget börja den 21 februari 1916.   
              

2.3.2 Slaget 
Offensiven var planerad att dra igång morgonen den 12 februari 1916 men på grund av dåligt 
väder sköts den upp.39 Morgonen den 21 februari var sikten klar och det tyska artilleriet 
öppnade eld mot de franska linjerna vid Verdun och på en bredd av ca 20 km.40 Elden var 
designad så att den dels malde ner de franska linjerna, dels bekämpade fientligt artilleri samt 
förhindrade/påverkade försök att föra fram förstärkningar.41 Beskjutningen pågick till 1600 på 
eftermiddagen och kort tid därefter påbörjade tyska styrkor sitt anfall öster om Meuse. Detta 
anfall var dock tunt och i små grupper. Syftet var att med dessa grupper fastställa resultatet av 
artillerielden och identifiera överlevande motståndsfickor som sedan kunde utplånas av 
bakomvarande förband och kunna hitta hål i försvaret som kunde utnyttjas.42 De tyska 
styrkorna var välutbildade och visste hur terrängen nyttjades bäst, dessutom hade de disciplin 
nog att fortsätta framåt. Detta möjliggjorde att de kunde avancera i lösa formationer och 
undvika fiendens eld, inte som britterna senare vid Somme, i täta formationer. 43  
 
Första dagen resulterade i små tyska landvinningar men huvudanfallet skulle komma att 
initieras först dag två.44 Slagets andra dag skulle innebära en förnyad artilleribeskjutning 
under morgonen och förmiddagen för att därefter följas av kraftigare infanterianfall. Franska 
enheter genomförde motanfall i ton med doktrinen från 1914, ofta rakt in i överlägsna tyska 
anfall eller igenom tysk artillerield, detta i kombination med intensiv artilleribeskjutning av de 
franska linjerna och underhållsområdena gjorde att reserver inte fanns tillgängliga där de 
behövdes.45 Bois de Caures, ett skogsparti som låg centralt i anfallsområdet utgjorde ett 
prioriterat område för den XVIII kåren. De avancerade bit för bit in i den franska linjen men 
med låg hastighet, att erövra hela skogen tog XVIII kåren nästan två dagar, en sträcka på 
några få kilometer. Detta långsamma anfallstempo var symptomatiskt för första världskriget 
och kan till stor del tillskrivas industrialiseringen och teknikutvecklingen. Artilleriet var, 
oavsett mängd och tyngd, ett relativt trubbigt verktyg som led av problem med effektiv 
eldledning. Även då fienden tillfogades stora förluster av indirekt eld kunde några få 
överlevande utgöra ett allvarligt problem för anfallaren. Kulsprutor, handgranater och 
snabbskjutande gevär innebar att tillräcklig effekt kunde levereras av några få soldater för att 
stoppa oskyddade soldater under framryckning. Därtill hade de fortifikatoriska framstegen 
gjort att armerad betong och taggtråd skyddade och förstärkte försvararna.46  
 
                                                 
38 Ousby. 2002, s  77 f. 
39 Horne, 1962, s. 56. 
40 Ousby, 2002, s. 98 f. 
41 Horne, 1962, s. 70 f. 
42 Horne, 1962, s. 76 f. 
43 Ousby, 2002, s. 105 f. 
44 Doughty, 2008, s. 269 ff. 
45 Horne, 1962, s. 86 f. 
46 Ousby, 2002, s. 113 ff.  
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Trots det låga tempot var nästan hela den främsta franska linjen i tyska händer kvällen den 22 
februari. Den franska XXX kåren led svåra förluster och förvirringen tilltog i de franska 
leden. Detta utnyttjades dock inte optimalt av den tyska sidan som valde att gräva ner sig och 
i vissa fall dra sig tillbaka för att kunna försvaga fransmännen ytterligare med indirekt eld 
morgonen därpå. För att ge en bild av vilken effekt tyskt artilleri och efterföljande 
infanterianfall hade kan följande exempel belysas: 51a och 72a divisionerna som organiserade 
26 523 soldater förlorades 16 224 soldater på tre dagar.47   
 
Den 24 februari bröt tyskarna igenom de franska linjerna mellan Beaumont och Samogneux 
som låg centralt i det tyska anfallet. Detta var bristningspunkten och stora delar av de franska 
linjerna vek sig. Franska förstärkningar var av dålig kvalitet, för få och för sena för att hejda 
den tyska framryckningen.48   
 
Den 25 februari började den tyska anfallskraften bli ansträngd, men dagen slutade ändock 
med betydande vinster. Den tyska III kåren hade kämpat sig söderut mot fortet Duamont som 
på kartan var kronjuvelen i det system av fort som försvarade Verdun. I verkligheten var dock 
fortet endast svagt beväpnat och sparsamt bemannat. Genom vad som får benämnas som 
ignorans och tur erövrades fortet utan större ansträngningar.49 Allt eftersom tyskarna 
avancerade söderut på Meuses östra kant exponerade de sig för eld från franska styrkor väster 
om floden. Det franska motståndet hårdnade också öster om Meuse och bromsade den tyska 
framryckningen ytterligare. Under mars initierade tyskarna ett antal stora anfall men 
stoppades vid fortet Vaux som ligger 3-4 km sydöst om fort Duamont.  
 
För att skydda sin västra flank från fransk flankerande eld påbörjades en offensiv väster om 
Meuse den 6 mars 1916. Slagordningen var även här en grundlig bearbetning av terrängen 
med indirekt eld och efterföljande infanteri. Då fransmännen nu (precis som Falkenhayn 
inledningsvis önskade och förutspådde) fört fram reserver möttes dessa infanterianfall av 
fransk spärreld och mer försvarande infanteri.50 En viktig terrängpunkt öster om Meuse var 
höjden le Mort Homme och en höjd öster om denna, benämnd höjd 304 och det var mot dessa 
anfallen syftade. Erövrandet av dessa höjder skulle kraftigt begränsa möjligheterna för 
fransmännen att påverka den tyska flanken väster om Meuse. Anfallets östra flank föll väl ut 
och den skogsbeklädda åsen nordöst om le Mort Homme erövrades. Anfallet som gick rakt 
söderut mot höjden bromsades dock nästan direkt av franskt artilleri och överlevande 
infanteri. Då fransmännen insett att ett anfall mot denna sida om Meuse var förestående hade 
åtgärder vidtagits för att möta detta anfall, fransmännen lyckades trycka tillbaka tyskarna. 
Kronprinsen fokuserade nu stora delar av sina reserver mot denna höjd och anfall följdes av 
motanfall. Under mars och april månad ryckte de tyska förbanden framåt sakta men säkert.51  
 
Den 9 april påbörjas en offensiv över hela Verdunfronten, om båda sidor av floden, denna 
åstadkom dock inga större genombrott i de franska linjerna.52 Mängden soldater och kanoner 
hade nu börjat jämna ut sig och de franska linjerna hårdna.53 De tyska ansträngningarna 
fortsatte dock och den 7 juni 1916 föll fortet Vaux som ligger söder om fort Douaumont och 
den 23 juni stod tyskarna, med hjälp av en ny stridsgas som lamslog det franska artilleriet, 

                                                 
47 Horne, 1962, s. 90 ff. 
48 Horne, 1962, s. 100 ff. 
49 Ousby, 2002, s. 124 ff. 
50 Doughty, 2008, s. 273 ff.  
51 Horne, 1962, s. 161 ff. 
52 Horne, 1962, s. 165. 
53 Hart, 1970,  s. 224.  
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nästan vid fortet Belleville, det sista fortet innan Verdun men tyskarna var nu svårt 
ansträngda. Den 24 juni ströp Falkenhayn tillförseln av ammunition och den 1 juli även 
utvilade och uppfyllda förband. Orsaken till detta var att dessa behövdes på andra frontavsnitt 
som ansattes av en allierad offensiv. Detta innebar att den tyska anfallskraften sinade och 
fransmännen kunde återta den sönderskjutna terrängen bit för bit.54  
           

2.3.3 Tysk krigföring vid Verdun 
På operativ nivå kännetecknades tyskarna ofta av försiktighet. Detta berodde till del på den 
strategiska nivån som ofta undanhöll behövliga reserver. Exempelvis hindrades den operativa 
nivån att anfalla på båda sidor om floden Meuse.55 Förmågan till indirekt eld prioriterades 
högt och systematiska framsteg söktes.56  
 
På taktisk nivå framträder bilden av en generellt sett försiktig och systematisk aktör. Tyska 
anfall bestod ofta av mindre enheter i tunna formationer med uppgift att fastställa effekten av 
den egna indirekta elden. Dessa enheter kringgick överlevande motståndsnästen som 
lämnades åt bakomvarande förband.57 Möttes de av för stort franskt motstånd drog de sig 
tillbaka och återupptog artilleribeskjutningen. Denna försiktighet visade sig också i de 
försiktiga anfallen offensivens första dag. Istället för att utnyttja initiala framgångar hölls 
anfallstäterna tillbaka i väntan på att artilleriet skulle hinna framgruppera för fortsatt 
understöd.58   
   

3. Analys 
 

3.1 Förekomst av sätt upp ett mål och håll fast vid det 
Vinsten med att en organisation har ett av chefen tydligt fastställt mål är att det möjliggörs för 
underställd personal att fatta snabba och riktiga beslut baserade på detta högre mål.   
Syftet med den tyska offensiven vid Verdun skilde sig beroende på vilken nivå man 
undersöker. På högsta militära nivå var målet att vid en punkt som var av yttersta vikt för 
fransmännen genomföra en offensiv som resulterade i högre förluster för fransmännen än för 
tyskarna och därmed utarma den franska armén.59 Inget fysiskt mål fanns alltså med planen. 
På arménivå och nedåt omvandlades dock detta mål från abstrakt till konkret. Femte armén 
avsåg att genom snabba kraftsamlade framstötar ta Verdun.  
 
På arménivå fanns tydligare mål och delmål än på central nivå. Exempel på detta är anfallet 
på Meuses västra sida som hade ett tydligt syfte och även tydliga delmål som exempelvis höjd 
403 och Mort Homme i syfte att beröva fransmännen bra batteriplatser för sitt artilleri.60  
I krig där en hög grad av rörlighet förekommer och slagfältet saknar så tydliga fronter som 
fallet var under Verdun kan ett tydligt mål som är känt i organisationen möjliggöra att 
fördelaktiga situationer utnyttjas och stora vinster uppnås. En part kan snabbt manövrera till 
en sådan position att exempelvis fiendens underhåll och ledningsförmåga kollapsar. Under 

                                                 
54 Hart, 1970, s. 225 f. 
55 Horne, 1962, s.39. 
56 Horne, 1962, s. 42. 
57 Hart, 1962, s. 222. 
58 Horne, 1962, s. 154 f. 
59 Horne, 1962, s. 35 f. 
60 Horne, 1962, s. 171 ff. 
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slaget vid Verdun fanns denna möjlighet att manövrera med högt tempo endast i liten 
omfattning. Visserligen förekom vad som kan benämnas som genombrott men då terrängen i 
stort saknade fungerande infrastruktur, fransk artillerield störde tyskarnas verksamhet och 
ledningsresurserna ofta var bristfälliga kunde inga snabba, djupa manövrar företas där dessa 
framgångar uppnåddes.  
 
Tyskarna sökte andra metoder än frontalanfall mot en stark fiende och inom denna anpassning 
dyker nyttan med ett känt mål upp. För att undvika dessa frontala anfall mot en stark fienden 
nyttjades den så kallade Strosstrupptaktik som går att se spår av i tyska anfall 1916.

61
 

Tyskarna skapade mindre anfallsenheter, ner till plutons storlek, och utrustade dessa med eget 
understöd. Dessa enheter skulle söka att kringgå motstånd och gå in på djupet i fransmännens 
område och efterlämna motståndsfickor till efterföljande anfallsvåg, på detta sätt erhölls ett 
högre tempo. Denna taktik krävde att chefer på dessa enheter var införstådda i vad syftet var 
så att de kunde agera autonomt.62  
 
Tyskarna hade under stora delar av slaget en något försiktig attityd och ofta drog man sig 
tillbaka då man stötte på motstånd och lät artilleriet bearbeta anfallsterrängen ytterligare.63 
Denna försiktiga systematik begränsade dock vikten av och till del syftet med att ha ett tydligt 
mål långt ner i organisationen då målet ofta var nästa värnsystem.  
 
Förekomsten av uppsatta mål som sedan följdes förekom i olika utsträckning men hade 
begränsat värde på grund av de förutsättningar som rådde. På högsta nivå fanns ett diffust mål 
utan konkret bäring och att uppnå detta mål blir då svårt för underliggande nivåer. Denna 
faktor saknade inte betydelse men var inte lika central som på moderna slagfält då 
möjligheten att manövrera på slagfältet var mycket begränsad.  
 

3.2 Förekomst av lokal överlägsenhet 
För att öka möjligheterna att nå ett avgörande eftersträvas lokal överlägsenhet. Lokal 
överlägsenhet uppnås genom kraftsamling, val av terräng eller överraskning.  
Detta kan göras genom att bekämpning kraftsamlas till tid och rum. På den operativa nivån 
eftersträvades lokal överlägsenhet i mängden vapensystem. Syftet var dock, som tidigare 
nämnts, inte att nå ett snabbt avgörande utan att låta fransmännen föra in reserver som skulle 
malas ner av den tyska femte armén, alltså motsatsen till syftet med lokal överlägsenhet som 
är att nå ett snabbt avgörande. På taktisk nivå skedde flera åtgärder som syftade till att 
åstadkomma denna lokala överlägsenhet. Exempel på detta är vid Mort Homme där en 
kraftsamling av infanteri och artilleri skedde. Artilleriet användes dels för att beskjuta linjerna 
det anfallande infanteriet hade som mål och dels för att påverka de stråk där franska reserver 
möjligtvis kunde föras fram. Genom att reducera mängden soldater som besatt värnen och 
förhindra att nya fördes fram uppnåddes en lokal överlägsenhet.64  
 
Strävan att uppnå lokal överlägsenhet var en viktig beståndsdel i krigföringen som företogs 
vid Verdun. Som tidigare nämnts hade den tekniska utvecklingen gjort att stor eldkraft kunde 
bäras av en eller ett fåtal soldater. Detta innebar i praktiken att en kulspruta kunde hålla stånd 
mot en många gånger större fiende som anföll över öppen eller sönderskjuten terräng. Detta 

                                                 
61 Hart, 1962, s. 222. 
62 Smedberg, 2004, s. 28 f.  
63 Horne, 1962, s. 90. 
64 Ousby, 2002, s. 279. 
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faktum gjorde att lokal överlägsenhet, i detta fall ofta genom att bekämpning med indirekt eld 
kraftsamlades till det avsnitt där infanteriet skulle anfalla.   
 

3.3 Förekomst av kraftsamling 
Kraftsamling kan ske med trupp eller eldkraft och syftar till att nå lokal överlägsenhet. 
Kraftsamlingen skall främst riktas dit ett avgörande kan nås.  
 
Verdun var i dess essens en tysk kraftsamling av sällan skådat slag och tyska kraftsamlingar 
går att hitta på alla nivåer. Den styrka tyskarna ställde upp vid Verdun var den största 
styrkekoncentration som dittills skådats under första världskriget och mängder av artilleri 
kraftsamlades till Verdun, ca 1200 kanoner.65 Kopplat mot syftet var det en kraftsamling av 
både soldater och eldkraft i syfte att nå ett avgörande. På lägre nivåer skedde också 
kraftsamlingar i syfte att uppnå lokal överlägsenhet. I inledningsskedet av slaget besköts 
skogspartiet Bois des Caures med mer indirekt eld än någon annan plats på slagfältet. Det var 
också detta terrängavsnitt som utgjorde det initiala anfallets huvudmål.66 Tyska anfall var ofta 
uppbyggda av mindre enheter som hade till uppgift att stridsspana mot de franska linjerna. 
Där de möttes av motstånd kraftsamlades indirekt eld varefter förnyade anfall företogs.67 
Denna taktik möjliggjorde också att tätförbanden kunde fortsätta och lämna 
motståndsfickorna till bakomvarande enheter som kunde kraftsamla mot och slå dem.     
 
Planen som låg till grund för slaget vid Verdun byggde på en tysk kraftsamling som skulle 
rendera en fransk kraftsamling. Som nämnts under avsnittet lokal överlägsenhet möjliggjorde 
de tekniska landvinningarna innan första världskriget att ett fåtal soldater kunde försvara sig 
mot en många gånger större fiende. Att anfalla en lika stark fiende med infanteri åstadkom 
oftast främst stora förluster och lite vinster. Därför krävdes ofta att man decimerade fiendens 
infanteri innan anfallet och detta skedde främst genom en kraftsamling av indirekt eld, så 
också vid Verdun. Den ansamling av tyska resurser som användes vid Verdun var en 
kraftsamling i sig som syftade till att nå ett avgörande och då slaget dragit igång 
kraftsamlades artilleriet till olika frontsektioner eller linjer i syfte att skapa en lokal 
överlägsenhet för det egna infanteriet. 
          

3.4 Förekomst av överraskning 
Överraskning uppnås genom högt stridstempo, vilseledning samt oförutsägbart uppträdande. 
Överraskning möjliggör att man uppnår stor verkan med liten insats  
 
Tydliga spår av försök att uppnå överraskning står att finna i vald litteratur. Stor sekretess 
omgärdade förberedelserna också inom den tyska armén. Upprättandet av 
sjukvårdsinrättningar bakom det stundande slagfältet förklarades med att de var nya center för 
behandling av sjukdom, val av anfallsriktning gjordes med hänsyn till den mer skogsbeklädda 
terrängen nord och nordväst om Verdun istället för österifrån som var slättlandskap delvis då 
förberedelserna gick att dölja bättre i denna terräng. Förberedelser utfördes ofta under natten 
och kamouflerades innan morgonen. Frontlinjen förbereddes också i stor utsträckning. Så 
kallade Stollen, skyddsrum av betong där den anfallande truppen uppehöll sig inför anfall 
byggdes. Detta gjorde att ingen röjande ansamling av soldater gick att se i värnen. För att 
förhindra att franska spaningsplan kunde avslöja vidden av den tyska kraftsamlingen 
                                                 
65 Ousby, 2002, s. 77 ff. 
66 Ousby, 2002, s. 98 f.  
67 Falls, 1960, s. 162 f. 
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fokuserades mycket av tyskt flyg hit för att förneka franskt flyg tillträde till luftrummet.68 
Stora ansträngningar gjordes för att uppnå en initial överraskningseffekt men en ansamling av 
denna storhet gick dock inte att dölja.69 Kraftsamlingen av artilleri och trupp samt det 
överraskningsmoment som man till del uppnådde utnyttjades dock inte optimalt. Då första 
dagens anfall mest syftade till att känna av de franska linjerna utnyttjades inte 
överraskningsmomentet optimalt och den systemchock som eventuellt hade kunnat 
åstadkommas drevs inte igenom.70 Däremot frångicks den vanliga slagordningen där fienden 
bearbetades grundligt och länge med indirekt eld. Inför den första dagens infanterianfall 
besköts fiendens linjer endast några timmar, detta syftade till att uppnå överraskningseffekt.71       
Den försiktighet som ofta karakteriserade tyskarna tog också udden av det potentiella 
överraskningsmomentet de hade på Meuses västra strand. Då denna sida anfölls först då slaget 
pågått ca två veckor hade fransmännen haft tid att förbereda sig ytterligare.72 Då den initiala 
överraskningen ebbat ut var möjligheten till att uppnå vidare överraskningseffekter i stort 
uttömd och fransmännen förde fram reserver för att hindra den tyska framryckningen. 
På lägre nivå går det också att identifiera överraskningsmoment från tyskarnas sida. Ett nytt 
vapensystem introducerades under slaget, eldkastaren. Detta vapen var tidigare okänt och 
orsakade panik där det uppträdde.73 Tyskarnas systematiska förhållningssätt på operativ nivå 
bromsade ofta de fördelar de hade kunnat dra av det oförberedda franska försvaret.  
 
För att belysa den tyska försiktigheten och det systematiska synsätt som ofta var framträdande 
kan följande kritiska ord av general Gallwitz som utsågs till chef över sektorn öster om Meuse 
i april tjäna väl ”we shall be in Verdun at the earliest by 1920”.74 Den taktiska grundprincipen 
överraskning eftersträvades inledningsvis och var då en central del, efter hand minskande den 
i betydelse då fransmännen förde fram reserver och slagfältet återigen blev en typisk 
västfrontscen. Bidragande faktor till att tyskarnas initiala partiella överraskningsmoment inte 
renderade större landvinningar och mer omfattande kollaps på den franska sidan var deras 
försiktighet och systematiska uppträdande.  
 

3.5 Förekomst av vilseledning 
Syftet med vilseledning är att få fienden att fatta beslut som vilar på felaktig grund och 
därmed nyttja sina resurser på ett för honom ofördelaktigt sätt.  
Då slaget påbörjats slutar vald litteratur att visa spår av vilseledning, inför slaget förekommer 
det dock. Flera åtgärder vidtogs med syftet att vilseleda fransmännen och få dem att fatta 
felaktiga beslut. Chefen för femte armén gjorde välomnämnda besök på andra fronter och 
långtgående vilseledande planeringar genomfördes. De förberedelser som gjordes bakom 
fronten vid Verdun gick inte dölja men för att optimera den tyska utgångspunkten spreds 
rykten av tysk underrättelsepersonal att Verdun endast var en avledande offensiv.75  
Fransmännen var dåligt förberedda den 21 februari då den tyska offensiven drog igång men 
det berodde inte på att de tyska vilseledningsförsöken hade varit framgångsrika, den franska 
underrättelsetjänsten hade en med verkligheten överrensstämmande bild. Det dåligt 

                                                 
68 Horne, 1962, s. 45 f. 
69 Ousby, 2002, s. 94. 
70 Horne, 1962, s. 154. 
71 Hart, 1970, s. 220 f. 
72 Horne, 1962, s. 156. 
73 Ousby, 2002, s. 105 f. 
74 Horne, 1962, s. 165. 
75 Horne, 1962, s. 44 f.  
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förberedda försvaret och kvalitén på de soldater som besatt dem berodde på dåliga beslut hos 
de franska cheferna och inte på tyska försök till vilseledning.76    
 
Vilseledning hade begränsad påverkan på slaget, framför allt då det dragit igång. Då anfall 
ofta gick långsamt och fransmännen efter någon vecka fått fram reserver minskade dess 
betydelse ytterligare.           
 

3.6 Förekomst av handlingsfrihet 
Handlingsfrihet skapas genom att vara flexibel, fatta beslut i tid, ge förberedande order, välja  
sätt att föra striden, avdela och skapa reserver och bevara ett högt stridsvärde. Detta skall 
göras i syfte att kunna möta oförutsägbara händelser.  
 
Handlingsfriheten var under slaget vid Verdun begränsad, precis som västfronten i stort. 
Flanker och manöverutrymme saknades ofta.77 Under första världskriget bestod 
handlingsfriheten till stor del i att ha reserver. Parterna tvingades ha dessa för att sätta in där 
de egna linjerna vek. Handlingsfrihet hade dock en stor påverkan på slagets utgång. 
Falkenhayns vilja att ha mycket reserver begränsade femte arméns handlingsfrihet. Ett talande 
exempel på detta är att endast floden meuses östra sida anfölls och inte båda sidor samtidigt.78  
  

3.7 Förekomst av stridsekonomi 
Stridsekonomi syftar till att man endast skall lägga resurser på de verksamheter som leder mot 
uppsatt mål, att man skall hushålla med de begränsade resurser man har och på så sätt 
bibehålla sina förband som en faktor i striden under lång tid. Då det uppsatta målet med slaget 
vid Verdun skiljer sig beroende på vilken nivå man undersöker skiljer sig också vilket 
beteende som skulle kunna utgöra tecken på stridsekonomi. Falkenheyns mål att fransmännen 
skulle lida större förluster än tyskarna är en indikator på stridsekonomi, hushållning med egna 
resurser i förhållande till motståndaren. För att uppnå detta genomfördes offensiven starkt 
understödd av artilleri och det taktiska uppträdandet med mindre grupper av infanteri som 
framryckte mot de franska linjerna i syfte att känna av motståndet tyder också på hushållning 
av resurserna. I slutet av februari hölls ett möte mellan Falkenhayn och chefen för femte 
armén kronprinsen där framtida handlingsalternativ avhandlades. Kronprinsens åsikter om 
den fortsatta offensiven var bland annat att den skulle avbrytas då de tyska förlusterna 
översteg de franska79, alltså då det tänkta positiva resultatet i förluster inte längre gynnade det 
tyska målet. Det faktum att Falkenhayn alltid strävade efter att ha reserver för att kunna möta 
motanfall visar också på att stridsekonomi var en påverkande faktor. Denna försiktighet 
påverkade dock också slaget i negativ riktning då handlingsfriheten begränsades och 
tillgängliga resurser inte kunde användas där de kanske skulle innebära ett avgörande.80  
 
På taktisk nivå återfinns också flera indikatorer på stridsekonomi. Ett exempel är ovan 
nämnda taktik där mindre enheter används istället för att anfalla med täta formationer, 
mörkret nyttjades för att kunna manövrera sig till en optimal position, svaga luckor 
utnyttjades och starka positioner bearbetades ytterligare med indirekt eld innan de återigen 
anfölls. Detta sparade många liv och således kunde de anfallande enheterna i hög grad 

                                                 
76 Doughty, 2008, s. 262 f.  
77 Smedberg, 2004, s. 121. 
78 Hart, 1970, s. 220. 
79 Horne, 1962, s. 154 f. 
80 Ousby, 2002, s. 80. 
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fortsätta striden efter anfall.81 Den mängd artilleri tyskarna nyttjade vid Verdun är också en 
indikation på stridsekonomi, de löste uppgiften med hjälp av vapensystem som minimerade 
risken för den egna personalen. Första världskriget symboliserar inte vid första anblick 
sinnebilden av stridsekonomi. Dock, sett till vilka syfte som låg bakom Verdun ter det sig 
dock som att hushållandet av resurser och stridsekonomi spelade en tämligen stor roll på tysk 
sida. Det förekom konsekvent en försiktighet i syfte att kunna möta motanfall. Denna 
försiktighet resulterade bland annat i att resurser hölls tillbaka som istället hade kunnat 
användas för att nyttja uppkomna fördelaktiga situationer eller genomföra anfall med 
tillräcklig kraft. Det förekom också, med dåtidens mått, ett stridsekonomiskt användande av 
infanteri.    
 
Stridsekonomi var en stor påverkande faktor på både operativ och taktisk nivå under slaget 
vid Verdun. Dock förekom den ofta i form av försiktighet vilket begränsade tyskarnas 
möjlighet att exempelvis snabbt slå hål på de franska linjerna på båda sidor om Meuse och ha 
tillräcklig mängd trupp redo att gå in där de franska linjerna vek då dessa var bundna som 
reserver.   
 

4 Diskussion 
Diskussionen inleds med en återkoppling till syftet och till problemformuleringen. Därefter 
kommer respektive frågeställning diskuteras och besvaras utifrån avhandlingen och analysen. 
Slutligen genomförs en avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning ges. 
 

4.1 Återkoppling syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att utreda om de taktiska grundprinciperna som de anges i Doktrin för 

markoperationer är applicerbara på ett utnötningsslag och därigenom testa använd doktrins 
generella räckvidd.   
 
För att uppnå detta utgår arbetet från frågeställningen: Är de taktiska grundprinciperna som de 
anges i Doktrin för markoperationer applicerbara på ett utnötningsslag som Verdun? 
 
För att svara på denna frågeställning nyttjas två underfrågor.  
Dessa lyder: 
 

• Vilka av de taktiska grundprinciperna som de anges i Doktrin för markoperationer går 
att återfinna på den tyska sidan under slaget vid Verdun?  

• Hade dessa principer någon påverkan på slagets utgång? 
 

 

4.2 Vilken av de taktiska grundprinciperna som de anges i Doktrin för 
markoperationer går att återfinna på den tyska sidan under slaget vid 
Verdun? 
Samtliga av de taktiska grundprinciperna går att återfinna under slaget vid Verdun men i olika 
omfattning. Inledningsvis var kraftsamling och överraskning, samt till del vilseledning 

                                                 
81 Falls, 1960, s. 162 f. 
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centrala i syfte att uppnå lokal överlägsenhet. På högsta militär nivå fanns inga konkreta mål 
som delgavs lägre nivåer men på operativ nivå fanns tydligare mål, att erövra staden Verdun. 
Detta mål omöjliggjordes dock av högre nivås ovilja att tilldela tillräckligt med resurser för att 
uppnå ett genombrott och ta Verdun. Denna ovilja grundades på stridsekonomi och 
handlingsfrihet. Handlingsfrihet att kunna möta fientliga offensiver på en annan del av 
västfronten som förväntades komma som ett svar på Verdunoffensiven. Stridsekonomiskt kan 
man försvara oviljan att sätta in för stor del av tyska krigsmakten vid Verdun baserat på 
Falkenheyns mål att blöda ut franska armén med begränsade egna insatser. Riktat mot det 
syfte Falkenhayn hade vore det stridsekonomiskt fel att använda för många förband vid 
Verdun.  
 

4.3 Hade de taktiska grundprinciperna någon påverkan på slagets 
utgång? 
Redan innan slaget börjat hade grundprinciperna en stor roll. De oklara och något motstridiga 
mål som de respektive nivåerna hade gjorde att två olika målbilder skapades. Otillräckliga 
resurser tilldelades och ofördelaktiga styrningar förekom också som en konsekvens av detta. 
Hade både kronprinsen och Falkenhayn haft det tydliga målet att endast slita ut de franska 
reserverna kunde färre anfall genomförts och fokus flyttats från kostsamma erövringar, typ 
Mort Homme, till att tvinga fram franskt infanteri i de främre linjerna och sedan påverka 
dessa med artilleri med minimal risk för det egna infanteriet. 
 
Hade istället den gemensamma målbilden gått i linje med kronprinsens idé kunde mer resurser 
tilldelats i inledningsskedet och båda sidor om Meuse anfallits samtidigt. Detta hade gjort att 
det initiala överraskningsmomentet kunnat utnyttjas på båda sidor om floden och trycket på de 
franska linjerna hade blivit större, kanske med en total systemkollaps som följd. Som det föll 
ut blev det varken eller.       
 
Inledningsvis utgjorde kraftsamling, överraskning och vilseledning som ledde till tysk lokal 
överlägsenhet viktiga komponenter. Den stora påverkan kan fastställas med hjälp av slagets 
händelseförlopp. Då överraskningsmomentet förlorats och fransmännen fört fram reserver  
saktade den tyska offensiven ner för att slutligen börja tappa erövrad terräng. Hade tillförseln 
av reserver och ammunition inte strypts hade den lokala överlägsenheten kanske kunnat 
bibehållas längre och Verdun erövrats.    
 
På grund av de olika mål och syfte som låg bakom slaget vid Verdun uppstod konflikter som 
hade mycket stor påverkan på slagets utgång. Falkenhayn tillförde resurser utifrån det syfte 
som han hade. Inom ramen för detta syfte är det förståeligt och lämpligt att ha stor del av sina 
styrkor som reserv för att ha handlingsfrihet på andra frontavsnitt och bibehålla dessa 
reservers stridsvärde så de skulle utgöra en viktig faktor i fiendens planering och en tillgång 
under resten av kriget. I själva verket åstadkom denna strävan till handlingsfrihet och god 
stridsekonomin på högre nivåer att handlingsfriheten på operativ och till del också taktisk nivå 
begränsades kraftigt. Slagfältet vid Verdun och den kontext den utspelade sig i begränsade 
också möjligheten att utnyttja eventuell handlingsfrihet och därför påverkade den i liten 
omfattning själva striden.        
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att tysk kraftsamling, lokal överlägsenhet, 
överraskning och till del vilseledning inledningsvis hade en mycket central roll, efterhand som 
slaget förlöpte minskade dock denna. Så länge tyskarna hade lokal överlägsenhet vid Verdun 
hade man också övertaget och mark erövrades. Allteftersom fransmännen förde fram resurser 
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jämnades styrkeförhållandet ut, den tyska offensiven gick sämre och sämre och kraftsamling, 
överraskning och lokal överlägsenhet utgjorde inte längre en lika central roll i slaget. Det 
uppsatta målet skilde sig på strategisk och operativ nivå vilket fick förödande konsekvenser 
för handlingsfriheten på operativ nivå vilket är den största påverkan på slagets utgång. 
Stridsekonomi och handlingsfrihet på strategisk nivå orsakade brist på överraskning och 
bibehållen lokal överlägsenhet.               
 

4.4 Är de taktiska grundprinciperna enligt Doktrin för markoperationer 
applicerbara på ett utnötningsslag som Verdun? 
Den taktiska grundprincipen vilseledning som strävar mot att få fienden att nyttja sina 
begränsade resurser på ett ofördelaktigt sätt var aktuell 1916 såväl som 2011. 
Tillvägagångssättet för att åstadkomma detta har förändrats till att vara mer tekniskt inriktad 
och mer omfattande. Idag har det elektromagnetiska området tillkommit vilket både försvårar 
vilseledning och utgör möjligheter. Principen om och syftet med vilseledning kvarstår dock, 
få fienden att fatta beslut som vilar på felaktig grund som är ofördelaktiga för honom.   
 
För att ha god handlingsfrihet krävs inte längre att divisioner finns omedelbart greppbara 
bakom fronten utan förband kan utgöra reserv över större ytor då den taktiska rörligheten har 
ökat markant sedan 1916, vapenplattformar kan vara baserade djupt inne i det egna territoriet 
och leverera vapenlast eller projicera ett hot mot fiendens territorium. Tillvägagångssättet för 
att skapa och ha handlingsfrihet har alltså förändrats men principen är alltjämt applicerbar och 
eftersträvansvärd.  
 
Utförandet av den taktiska grundprincipen stridsekonomi har förändrats genomgripande sedan 
1916 men dess kärna att endast lägga resurser på de verksamheter som leder mot målet och 
hushållning med de begränsade resurser som förfogas över är giltig 1916 såväl som 2011. 
Förändringen ligger i hur tillgängliga resurser viktas och vad som anses försvarbart, de 
förlustsiffror som accepterades under slaget vid Verdun kan inte på något sätt anses 
stridsekonomiskt försvarbart om det vore svenska förlustsiffror med dagens numerära 
tillgångar då de svenska resurserna snabbt skulle ha decimerats till noll. I den kontext som 
rådde 1916 kan stridsekonomiska faktorer dock påvisas.          
 
Kraftsamling är i dess enklaste form också oförändrad i syfte och mål. Genom kraftsamling av 
trupp eller eldkraft söks lokal överlägsenhet som skall åstadkomma ett avgörande. 
Möjligheten att kraftsamla eld i tid och rum har ökat och är idag mindre beroende av mängden 
kanoneldrör på ett specifikt frontavsnitt och kan istället utgöras av flygplattformar och 
robotsystem med lång räckvidd.     
 
Doktrin för markoperationer är konstruerad för att appliceras på manöverkrigföring. Slaget 
vid Verdun är manöverkrigets motsats men det har i arbetet konstaterats att de taktiska 
grundprinciperna som de står i använd doktrin är tillräckligt allmängiltiga för att appliceras på 
utnötningskrig som det tedde sig vid Verdun. De taktiska grundprinciperna är generella i sin 
karaktär och både tillvägagångssätt för att uppnå de olika principerna och deras inbördes 
förhållande kan förändras radikalt utan att deras generella innebörd och betydelse förändras.     
 

4.5 Fortsatt forskning 
Förslag på vidare forskning är att genomföra ytterligare arbeten med samma metod men på 
andra utnötningsslag.  
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För att bottna i arbetets syfte behöver andra delar av doktrinen också prövas med samma mål, 
exempelvis uppdragstaktik och grundläggande förmågor.   
 

5. Centrala begrepp 
Markoperativt koncept – Detta koncept styr att effekt i operationer skapas genom att i varje 
situation definiera vad som skall uppnås och klargöra vad som leder till detta och vara flexibel 
i val av medel och metod.82  
 
Manövertänkande – Manövertänkande är det koncept som skall genomsyra alla insatser med 
Svenska förband. Konceptet baseras på att det centrala är att påverka motståndarens vilja och 
förmåga till fortsatt kamp än att förinta dennes stridskrafter.83 
 
Indirekt metod – Begreppet indirekt metod skall ses som ett förhållningssätt, inte som en 
genomförandemall. Essensen i indirekt metod är strävan att indirekt påverka fiendens 
vilja/förmåga till fortsatt kamp genom att angripa de sårbarheter denne har och undvika 
konfrontation med hans huvudstyrkor.   
 
Direkt metod – Detta förhållningssätt föreskriver, tvärt emot indirekt metod, att fiendens 
förmåga/vilja till fortsatt kamp skall angripas direkt. 84     
 
Utnötningskrigföring – Centralt inom begreppet utnötningskrigföring är att fienden besegras 
genom en direkt konfrontation med hans huvudstyrka. Dessa nöts ner genom en överlägsen 
industriell bas som kan förse krigsmakten med mer krigsmateriel än fienden kan producera. 
Utnötningskrig är alltså i stor utsträckning en kraftmätning mellan de krigförande sidornas 
befolkning och industriella kapacitet och den sida som producerar mest och håller ut längst 
vinner. Ofta läggs stor vikt vid säkerhet och ursprunglig planläggning i denna typ av 
krigföring.85   
 
Operativ nivå – ”Den operativa nivåns uppgift är att besluta var, när, med vilket syfte och 
under vilka förutsättningar insatser skall genomföras. Den operativa nivån samordnar taktiskt 
genomförande så att erhållen effekt leder till att militärstrategiska mål uppnås. Det är på 
denna nivå som större gemensamma operationer leds genom att de planeras, skedesindelas, 
samordnas och stöds.”86 I arbetet innebär operativ nivå de åtgärder som företas av armékår 
och armé nivå. 
 
Taktisk nivå – ”Taktisk nivå leder förband och samordnar vapensystem och funktioner.”87 I 
arbetet innebär taktisk nivå de åtgärder som företas på lägre nivå än armékår, dvs. division 
och därunder.    
 
Armé – Mellan tre till sex kårer. 
 
Kår – Vanligtvis två divisioner. 
 

                                                 
82 Doktrin för markoperationer, s. 55.  
83 Doktrin för markoperationer, s57. 
84 Doktrin för markoperationer, s.60. 
85 Doktrin för gemensamma operationer, s. 57 f.  
86 Doktrin för gemensamma operationer, s. 27.  
87 Doktrin för gemensamma operationer, s. 28. 
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Division – En infanteridivision bestod av infanter samt eget understöd och andra 
specialiserade trupper, ca 17 000 man.88 

                                                 
88 Willmott, 2005, s. 310. 
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Bilaga 1 – Karta över Verdun 

Översikt över slagfältet vid Verdun och frontlinjen vid olika datum. 89 

                                                 
89 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Verdun_map.png 


