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Sammanfattning 
 

Det finns de som menar att taktiska beslut allt som oftast är baserad på en 
helt omedveten kraft, trots att faktorer som motståndaren, egna styrkor 
och geografi, för att nämna några, verkar vara de som avgjorde ett taktiskt 
beslut. Denna omedvetna kraft kan vara av kulturell art och därför 
upplevs den naturlig. Något som är naturligt utsätts inte för medveten 
reflektion och därför tillåts den kontrollera dess medlemmar. Detta är 
uppsatsens identifierade problemområde och det är här som uppsatsen 
fokuserar. 
 
Denna uppsats försöker sätta ord på denna kulturella yttring, denna 
taktiska kultur som verkar kring beslutsfattare i alla nivåer. Dilemmat är 
dess naturliga yttring, och problematiken att medvetengöra den samma. 
Uppsatsen försöker genom ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv 
genomföra en teorigenerering för att försöka förstå den taktiska kulturen. 
Tillvägagångssättet tar ett avstamp ur forskningen om strategisk kultur, 
där andemeningen är att nyttja denna som en ramteori. Uppsatsen 
använder sig av en konstruerad förståelsemodell och ett illustrativt 
exempel för att skapa en förståelse och en teori kring taktisk kultur. Syftet 
är att medvetengöra den taktiska kulturen och visa på dess påverkan för 
att ge officeren ytterligare verktyg i sin profession.  
 
Uppsatsen visar på behovet av att medvetengöra och förstå egen taktisk 
kultur. Resultatet påvisar även den taktiska kulturens källor och hur dessa 
kan ta sig uttryck. Uppsatsen visar också på vikten av att förhålla sig till 
taktiken som en tankeprocess, skild från det praktiska hantverket, vilket är 
ett nytt sätt att se på taktik.  

Nyckelord Taktik, taktisk kultur 
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Title TACTICS - Insight into the unexpected force of tactical culture. 

Abstract 
 

There are those who argue that tactical decisions more often then not are 
based on a subconscious force - despite factors like the opponent’s forces, 
own strengths and physical geography; to name a few factors which 
generally form the base for a tactical decision. This subconscious force 
may be of a cultural kind and therefore it is perceived natural. Something 
that is perceived as natural is not subject to deliberate reflection and 
therefore this hidden element is allowed to control its members. This 
aspect is the focus of this thesis. 
 
This thesis intends to highlight this feature, this tactical culture that seems 
to grasp and control decision makers at all levels. The dilemma is its 
nature, and the issue is to be aware of its impact. The thesis attempts, 
from a hermeneutic perspective on understanding, to form and 
implement a theory of tactical culture in order to understand tactical 
culture. To frame tactical culture, the thesis takes its starting point from 
the wide field of research concerning strategic culture. The aim is to 
illustrate tactical culture and demonstrate its impact on decision makers.  
 
The result clearly shows the need to create awareness and understanding 
of tactical culture. The thesis highlights possible sources of tactical culture 
and how these can be understood. The thesis also demonstrates the need 
to relate to tactics as a mental process, separated from practical 
techniques. 

Key words Tactics, tactical culture 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Krig är en styggelse, ett slumpmässigt spel 
utan regler. Framgång kan aldrig 
garanteras; emellertid finns det ibland 
tillfällen att ladda tärningen med fördel – 
Taktisk kultur är en sådan möjlighet.1 

 

Vid femtiden på morgonen den sista dagen av 1994 vaknade invånarna i den 

tjetjenska huvudstaden Groznyj upp till en kakofoni av militärt oväsen. 

Motorbuller tilltog snabbt från de framryckande ryska mekaniserade förbanden, 

vilka rörde sig in mot stadens centrala delar. Industrier och oljelager sattes i brand 

och en tjock svart rök sköljde över staden. Ett abrupt uppvaknande för invånarna, 

men ändå inte helt oväntat och de vaknade definitivt inte till en oförsvarad 

huvudstad. 

 

Motståndet de ryska styrkorna skulle komma att möta denna dag var helt oväntat, 

och när dagen gick mot sitt slut hade de ryska styrkorna fastnat i en våldsam och 

blodig kamp i staden. Denna första operation mot staden skulle komma att bli en 

stor förlust för de ryska styrkorna och en närapå total moralisk kollaps bland 

förbanden, och den ryska ledningen var skakad av förlustsiffrorna. Operationen 

skulle kommas ihåg som det första slaget om Groznyj i det första Tjetjenska 

kriget, som sträckte sig från december 1994 till 31 augusti 1996.2 

 

Under operationen skulle en övermäktig styrka snabbt överta kontrollen av 

huvudstaden. En massiv bepansrad styrkeuppvisning, för det kallades inte ens 

anfall i planen. Utgången visade ett annat resultat.  Med en klar målsättning och en 

uppfattning om det existentiella hotet från Ryssland, väl förberedda, blev det 

tjetjenska motståndet mycket problematiskt för de anfallande ryska förbanden och 

                                                        
1 Författarens prosa, influerat av Gray, Colin, Out of the wilderness: Prime time for strategic culture, 
comparative strategy, 26:1, London, 2007, s.10 
2 Efron, Vera, Kriget i Tjetjenien, Efron & dotter, Saltsjö-Duvnäs, 2006, s.195 
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dess ledning. Hur kunde en nästintill given ”seger” ge ett så oväntat och 

katastrofalt utfall? 

 

Kan svaret till katastrofen stå att finna i något man kan kalla taktisk kultur? 

 

Var de ryska soldaterna offer för en redan på förhand given utgång? Var 

tillvägagångssättet som de ryska förbanden nyttjade ett resultat av en inbiten och 

indoktrinerad officerskår som var förskjuten mot ett taktiskt tänkande som inte 

gick att rubba, trots att signaler fanns att allt inte stod rätt till i Groznyj? En 

kulturell yttring - det är ”så här vi gör för vi har alltid gjort så här”, och därför 

fortsatte det hela mot katastrofen. Det är en tänkbar tolkning, och inte helt 

osannolik. Det finns ett uttalande som berättar ”… om kultur är en härdsmälta av 

tyst kunskap, traditioner, förbandskultur, anda, bildning, så kommer 

indoktrineringen att riskera en förskjutning till det goda eller onda, moderna eller 

gamla. Om vi inte förstår detta kommer taktiken eller utövandet av taktik riskera 

att bli ’just in time’”3; ergo vi behöver alltså förstå egen taktiska kultur. 

 

1.2 Problemet 

Katastrofen de ryska förbanden fick uppleva borde kanske inte ha hänt, men 

historien är fylld av motsägelser och detta var bara ännu en i raden. En rådande 

uppfattning från den ryska operationsledningen, och till viss del från den politiska 

ledningen, var att denna intervention sågs vara en enkel operation för att slå ner 

vad man från rysk sida ansåg vara ett uppror i en rysk enklav och på sin höjd en 

mindre väpnad konflikt - definitivt inte ett fullskaligt krig.4 Det faktiska 

statsskicket Tjetjenien åtnjöt vid tidpunkten efter Sovjetunionens fall ansågs vara 

en republik.5 

 

Groznyj-operationens utgång var ett resultat av en plan som träffade ett operativt 

ramverk annat än avsett. Det är kring detta sakläge som arbetet kretsar, taktiken, 

                                                        
3 Samtal med Övlt Peter Ahlström, FHS, 2012-02-07 
4 Knezys, Stasys, The war in Chechnya, 1st ed., Texas A&M University Press, College Station, 1999, 
s.325 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Chechnya, access 2012-01-31 
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eller vilken förståelse för taktiken och de taktiska beslut som ligger till grund för 

den taktiska planen som utlöses och genomdrivs. Taktiska beslut ”kan vara 

baserat på många faktorer, t.ex. bedömningen av motståndarens enheter, 

uppträdande, styrka och svagheter etc.”6 - men dilemmat är att de taktiska 

besluten även kan vara påverkade av en rådande taktisk kultur och den är inte 

alltid medveten. Det återkommande problemet är alltså det taktiska tänkandet hos 

individen och framförallt dennes förmåga att reflektera över det; en bristfällig 

förmåga att förstå egen taktisk kultur och hur den påverkar beslut, och hur denna 

kulturyttring kan forma och omöjliggöra ett fritt taktiskt tänkande 

 

1.2.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med detta arbete är att skapa en insikt och förståelse för taktisk kultur och 

en ansats att generera en teori kring taktisk kultur. Detta är alltså ingen studie i 

rysk taktik eller en fallstudie. Själva resonemanget har en grund i teorier om 

strategisk kultur, men är berikat med delar som går utanför de ramverk som kan 

uppfattas finnas i ämnet idag. Teorin har målet att förstå taktisk kultur. Arbetets 

problemformulering är härledd ur inledningen och syftet;  

 

Hur kan taktisk kultur förstås och uttryckas? 

 

Arbetet fokuserar alltså kring taktik och taktisk tänkande, kring något som kan 

kallas taktisk kultur. Detta är en ansats till teorigenererande arbetsform, vilket 

innebär att det är själva resonemanget som är det viktiga, inte resultatet. Men, 

genom att medvetengöra vad som vilar i taktisk kultur är det en förhoppning att 

läsaren kan öka sin insikt i vikten av att studera och hantera taktiskt tänkande, och 

vilken yttring ett ickekritiskt taktiskt tänkande kan ge. Uppsatsen andas därför mer 

militärfilosofi än positivism i sitt upplägg. 

 

 

                                                        
6 Widén, Jerker, Forskningsseminariet Marin taktik vid det kalla krigets slut – en slutrapport, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2010, s.18 
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1.2.2 Studiefrågor 

För att svara på problemformuleringen har tre studiefrågor skapats: 

 

1. Hur kan strategisk kultur förstås? 

2. Hur kan taktisk kultur uttryckas teoretiskt? 

3. Kan taktisk kultur illustreras empiriskt? 

 

1.2.3 Relevans av undersökningsobjektet 

Konceptet med taktisk kultur är av relevans då forskningen och förståelsen kan 

anses vara liten i båda fallen. Om taktisk kultur kan definieras, analyseras och 

offentliggöras kan det vara till stor hjälp för att förstå ramen man har kring eget 

taktiska tänkandet, och hur det är möjligt att hantera denna ram. Detta gäller både 

under en inlärningssituation och i en genomförandesituation. Ett uttryck som 

stötts på under insamlandet av empiri är en enkel fras ”we are losing, why are we 

losing?”7 Ett uttryck med en nästan panisk underton; hur är utveckling i denna 

katastrofala riktning möjlig? Ja, varför gick det som det gick? Stephen Biddle 

skriver att ”it is the non material component that is most influential”, detta non-

material lämnas något öppet och taktisk kultur skulle mycket väl kunna vara en 

sådan icke-materiell komponent att ta hänsyn till.8 Detta får arbetet visa. 

 

Boken Varför vetenskap skriver att ”det behövs således svar på tre olika typer av 

frågeställningar för att man skall bidra till ökad förståelse: beskrivande, förklarande 

och utvärderande”9, och ett illustrativt exempel är utomordentligt bra för att förfina 

och fördjupa det man vill förstå. En illustration förhåller sig nämligen till samtliga 

tre termer! Illustrationen kan också hjälpa till att visa på eventuella orsakssamband 

inom teoribildningen, om några sådana kan skönjas.  

 

 

                                                        
7 Egen sammanfattande tolkning av flera genomlästa fall. 
8 Biddle, D, Stephen, Military power: explaining victory and defeat in modern battle, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey, 2006[2004], s.191 
9 Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas, Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen, 3., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.58 
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1.3 Forskningshorisont 

Forskningen om strategisk kultur är inget nytt påfund och på senare tid har 

intresset ökat. Dess roll inom den internationella säkerhetspolitiken har intresserat 

både akademiker och politiker i allt större omfattning i vår del av världen. Detta 

kan ha att göra med globaliseringen och västvärldens större engagemang i 

omvärlden. Jeffrey Lantis och Darryl Howlett, två forskare inom detta område, 

nämner tre områden som idag är huvudområden för forskning inom strategisk 

kultur; kulturens påverkan på strategin, kulturen som en container för strategin 

och den tredje teorin menar att mänskligt beteende enbart kan förstås genom 

fördjupad förståelse för den strategiska kulturen.10 

 

I denna uppsats kommer strategisk kultur enbart att nyttjas som teoriram och 

utgångspunkt för en eventuell teorigenerering kring taktisk kultur, därav denna 

beröring av strategisk kultur. Forskningen idag inom strategisk kultur är mycket 

omfattande, och i detta arbete kommer bara en försvinnande liten del att beröras. 

Vid första anblicken kan taktisk kultur och strategisk kultur synas vara samma sak, 

och i viss mån stämmer denna iakttagelse. Båda avhandlar mänskligt beteende och 

kulturell påverkan, men skillnaderna ligger i dess placering i det mänskliga 

handlandet och dess konsekvenser. 

 

Kring taktisk kultur har ingen påtaglig forskning påträffats, och en möjlig orsak är 

dess likhet med strategisk kultur, men forskningsläget är alltså svagt kring 

uppsatsens kärnämne. Vid Försvarshögskolan har inga uppsatser påträffats som 

avhandlar taktisk kultur.11 Via sökmotorer med uttrycket taktisk kultur [tactical 

culture] erhålls miljoner träffar, men de första sidorna uppvisar inget av relevans.12  

Trots sökning i de flesta större databaser har enbart några enstaka uppsatser och 

artiklar påträffats där ämnet berörs flyktigt.13 En gemensam nämnare i dessa 

artiklar är Dr Charles Kirke, Defence Academy of the United Kingdom, som 

                                                        
10 Lantis S. Jeffrey & Howlett, Darryl, “Strategic culture”, I: Baylis, John, Wirtz, James J. & Gray, Colin 
(red.), Strategy in the contemporary world: an introduction to strategic studies, 3rd ed., Oxford 
University Press, Oxford, 2010, s.85-86 
11 Diva och databaser vid Anna-Lindh biblioteket 
12 Google.se [sökord tactical culture], access 2012-02-18. Även google scholar, Bing och Altavista ger 
liknande resultat, författarens anmärkning. 
13 Här har möjligheterna vid Anna-Lindhbiblioteket nyttjats, då man här får god access till 
vetenskapliga databaser. 
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forskat något kring frågan; framför allt den interna taktiska kulturen som verkar 

inom förbanden och hur denna påverkar de inre strukturerna. Han har en del 

intressanta teorier om varför förbanden upprätthåller sin inre struktur och 

sammanhållning trots yttre påfrestningar och uppgifter, vilket han menar har till 

del med rådande kultur att göra.14 

 

Vid US Air Force har taktisk kultur som ämne delvis återfunnits. Viss forskning 

har gjorts där, främst rörande dess likhet med organisationskultur. Deras arbete är 

inte direkt överförbart till denna studie, men några grunddefinitioner därifrån har 

använts vilket återkommer längre fram.  

 

1.4 Avgränsningar och antaganden 

Arbetet gör inga anspråk på att vara ett heltäckande verk om taktik eller dess 

nyttjande, då andemeningen enbart är att ge läsaren en insikt om taktisk kultur. 

Avgränsningen är dock nödvändig för att fokusera arbetet. Uppsatsen gör inget 

anspråk på att förkasta eller förklara rådande forskning inom kulturbegreppen, 

detta är bara ett bidrag för att förflytta forskningshorisonten ett terrängavsnitt. 

Läsare förutsätts vara införstådd med militär terminologi. 

 

Fallet från Grosnyj nyttjas enbart som en illustration, en metod för ökad förståelse 

kring taktisk kultur, och häri kommer enbart arméförband att beröras. Fallet som 

sådant är avgränsad till tiden 26 december 1994 (operationsplanen fastställdes) till 

9 januari 1995 (första vapenstilleståndet), men empirin är hämtad från litteratur, 

svensk såväl som engelsk, från denna tid intill dags dato.  

 

Kultur i en generell betydelse är tämligen vidlyftigt, och i detta arbete kommer en 

diskussion i teorikapitlet klarlägga betydelsen för begreppet och vad som avses i 

en militär ram. Det finns dock inget syfte här, och heller inget intresse, att 

genomlysa begreppet kultur som en allmän företeelse, utan arbetet kommer 

fokusera kring den lydelse som diskussionskapitlet ger.  

 

                                                        
14 Kirke, Charles, “Military cohesion, culture and social psychology”, Defense & Security analysis,  
Vol.26, No 2, London, 2010, s.143-144 
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1.5 Förförståelse 

Författarens förförståelse för arbetets problem, taktisk kultur och till viss mån 

taktik, grundas på ett yrkesmässigt utövande av officersrollen inom 

arméstridskrafterna, vilket inte är att anse som ett akademiskt förhållningssätt 

eftersom kunskaper oftast är baserade på erfarenhetsinlärning. Det är härvid av 

vikt att detta beaktas vid analys av den teoretiska modellen där förhållningssättet 

skall vara akademiskt och att erfarenheterna därför i största omfattning frikopplas 

från personen för att minska påverkan av slutsatserna.15 Reflektionen i slutet har 

till uppgift att se till detta förhållande. 

                                                        
15 Brehmer, Berndt, Från yrke till profession, Försvarshögskolan, Stockholm, 2011, s.25 
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2 Metod och teorianknytning 

2.1 Övergripande tillvägagångssätt  

Som nämndes inledningsvis är avsikten med uppsatsen att utifrån ett 

resonemang grundat kring teorierna om strategisk kultur inom 

militärväsendet och litteratur i ämnet försöka genomföra en teorigenerering 

kring taktisk kultur. En fallbeskrivning från Groznyj 1994 nyttjas i 

arbetet för att illustrera och eventuellt bearbeta ”teorin” ytterligare. 

En diskussion om taktisk kultur och vikten av att förstå och inneha 

insikt i densamma avslutar arbetet.  

 

2.2 Disposition 

Kapitel ett introducerar problemet genom bakgrund och ingress till 

arbetet. Här ges även en kortfattad redogörelse av forskningsläget 

kring taktisk kultur.  

 

I kapitel två redovisas tillvägagångssätt, teorianknytning och arbetets 

metod. Validitet och reliabilitet, likväl som källkritik av valda källor, 

belyses.  Förståelsemodellen beskrivs och denna är viktig för 

kommande kapitel eftersom arbetet bygger på dess tillvägagångssätt 

och är en förutsättning för arbetet. 

 

Kapitel tre ger bakgrund och generering av den teori som är bas i 

arbetet, och som sedermera skall nyttjas för diskussionen i kapitel 

fyra. Teorin genereras som ett derivat ur teorier kring strategisk 

kultur. Kapitlet inleds med en preliminär hypotes om taktisk kultur 

och fortsätter med att belysa teorier kring strategisk kultur och ger 

förståelse för taktik och kultur; vad dessa innebär för och i den 

taktiska kulturen. Kapitlet svarar på studiefråga ett. 

 

Figur 1 - Disposition 
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Kapitel fyra är en sammanfattande diskussion kring taktisk kultur och använder 

sig av ramteorin och kunskaperna från föregående kapitel. Syftet är att skapa en 

ingång och ett raster till illustrationen. Kapitlet svarar på studiefråga två. 

 

Kapitel fem är ett illustrativt exempel taget från den ryska operationen i Groznyj. 

Syftet är att exemplifiera teoriförståelsen om taktisk kultur utifrån en känd 

händelse för att ge ytterligare djup åt ”teoribildningen”. Fallet i sig analyseras inte. 

Arbetet följer här en klassisk militär metod16 - att exemplifiera ett subjektivt 

resonemang om den taktiska kulturen för ökad förståelse. Kapitlet ger ett delsvar 

till studiefråga tre genom en kortfattad diskussion samt en brygga in i reflektionen. 

 

Kapitel sex lyfter fram teorin kring taktisk kultur och dess plats i ”omvärlden”. 

Genom denna reflektion finns möjligheter att problematisera teoribildningen för 

att eventuell möjliggöra ytterligare utveckling. Kapitlet stänger studiefråga tre och 

ger även svar på arbetets övergripande problemformulering. 

 

2.3 Metodbeskrivning 

Den valda metoden är att närma sig problemet häri via en hermeneutisk ansats. 

Lite om hur detta tar sig till uttryck och något om vad det innebär kan läsas under 

kapitlet teorianknytning nedan. Då det finns något som kallas strategisk kultur, är 

tanken att undersöka vad denna består av och hur denna kan användas för att 

förstå den taktiska kulturen. Om detta kan uttryckas på något sätt skulle detta 

alltså leda till en insikt i taktisk kultur.  

Inledningsvis har undersökts vilken forskning som pågår inom detta område och 

av detta gjorts ett försök att skapa en ram kring problemet. Detta har resulterat i 

en ramteori av den strategiska kulturen. Metoden att ta fram denna ramteori har 

varit att använda befintlig teori om strategisk kultur och försiktigt bearbeta den 

för att passa i denna kontext. Utifrån en hypotes om taktisk kultur och med den 

strategiska kulturen som ramteori samt arbetets förståelsemodell försöker arbetet 

                                                        
16 Visa, Visa med instruktion, öva, öva, öva, pröva. Exemplifiera faller inom ramen för ”visa med 
instruktion”, författarens anm. 
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tolka och i sin förlängning förstå den taktiska kulturen. Denna tolkningsmodell 

passar för kulturella aspekter, eftersom det har med människor och mänskligt 

beteende att göra. Människor och mänskligt beteende är oftast beroende av 

samspel mellan individer och detta är svårt att kvantifiera, vilket gör att en 

tolkningsmetod är att föredra.17 

Det illustrativa exemplet är ett strategiskt urval, eftersom denna händelse uppvisar 

områden som problemet handlar om. Fallet är ett medel för att fördjupa 

förståelsen om taktisk kultur och beskrivningen har genererats med hjälp av 

adekvat litteratur inom området. Metodmässig har dessa källor nyttjats för att 

skapa en sammanhängande beskrivning av händelsen och de har alltså på så sätt 

kunna fylla de luckor som de har som enskilda verk. Detta berikar detaljerna och 

ger en god kvalité i beskrivningen av det korta förlopp som uppsatsen nyttjar. 

Illustrationen är skriven utifrån att påvisa taktiska tankar, inte direkta 

förbandsuppgifter på fältet. 

Arbetet avslutas med en utvärderande reflektion, där syftet är att betona 

eventuella påvisade teorier i den taktiska kulturen. Denna avslutande del ger 

relevans för en förståelseinriktad ansats. 

2.4 Teorianknytning 

Basen för uppsatsen har sin utgångspunkt i teorier kring strategisk kultur. Detta är 

ett omfattande fält för nutida forskning och empirin som kan återfinnas överstiger 

vida vad som anses nödvändigt för detta arbete. Baseringen i strategisk kultur görs 

då arbetets ansats till teoribildning för taktisk kultur skall försöka utgå från ett 

kunskapsläge som kan anses vara allmänt vedertaget, och genom bearbetning ha 

ytterligare vidgat horisonten för forskningsområdet. Teorier kring strategisk kultur 

återkommer i kapitel 3. 

 

Uppsatsen tar också ett metodologiskt utgångsläge i hermeneutiken där ansatsen 

är att förståelsen är viktigare är resultatet. Detta innebär att kapitel tre, fyra och fem är 

tyngdpunkten i arbetet, dvs. själva genereringen är resonemangsformen. För att 

förstå en idé i ett hermeneutiskt sammanhang behöver man precisera att det berör 

                                                        
17 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s.25 
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både själva handlandet hos parten men också den betydelse denne sätter på 

handlandet. Detta betyder att man behöver skilja på att förklara ett förhållande 

och att förstå detsamma, vilket är den direkt centrala hermeneutiska tanken - att 

en händelse måste förstås inifrån fenomenet i sig. 

 

Då denna hermeneutiska ansats främst är baserad på tolkningar av litteratur och 

sammanhang, allt för att försöka skapa en förståelse, är det inte säkert att 

tolkningen är intersubjektivt prövbar eftersom tolkningen är egen och säkerligen 

färgas av förförståelse.18 Eftersom tolkning är en något osäker metod, och att 

tolkningar förmodligen alltid är tillfälliga, är det befogat att anta att det finns 

många åsikter om samma upplevda verklighet. Därför är det mycket möjligt, trots 

resonemang och visade bearbetningar, att läsaren inte når samma förståelse och 

slutsatser som presenteras här.19 

 

Genom att förhålla sig till ett transparent resonemang och tillvägagångssätt för att 

råda bot på problemet med tolkning, är det ändå rimligt att läsaren ökar sin 

förståelse för taktisk kultur och hur den kan påverka tankar och beslut man tar - 

insikten i kärnämnet och forskningsfältet har därmed utökats något. 

 

Eftersom kvalitativa tolkningsmetoder också kan vara svåra att replikera, är 

avsikten att i största möjliga mån låta arbetet vara transparent, och att nyttja 

källkritiskt granskad litteratur för att nå så god tillförlitlighet som möjligt. Bryman 

skriver att ett kvalitativt arbete kan delas upp i termerna tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och äkthet, vilka kan ses som en kravställning på ett 

kvalitativt arbete och sammantaget ger dessa en trovärdighet.20 Trovärdigheten ger 

arbetet validitet och reliabiliteten uppfylls genom redovisat tillvägagångssätt, om 

man nu kan tala om dessa två termer i ett förståelseinriktat arbetet som detta. I 

arbetets slutkapitel kommer en återkoppling ske för att kontrollera om arbetet har 

tagit tillräckliga hänsyn till dessa krav. 

                                                        
18 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2007, s.103 
19 Thurén, 2007, s.97 
20 Bryman, 2002, s.258, 260-261 
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2.4.1 Varför att förstå inte är detsamma som att förklara 

Tidigare har nämnts lite om förståelse och här passar det då bra att kort belysa 

skillnaden mellan att förklara och förstå och visa på arbetets modell för förståelse. 

Att förklara kan likställas med en redogörelse för ett faktiskt sakförhållande och 

kan kategoriseras som svar på beskrivande frågor. En förståelse för någonting är 

dock annorlunda och det krävs djupare insikter om hur företeelser hänger 

samman än att bara förklara varför de påverkar varandra, om de är orsakssamband 

eller enbart spuriösa.21 Att förstå kräver en inlevelseförmåga.22 För att förstå den 

process som konstruerar de handlingar som taktisk kultur kan ge upphov till 

måste vi alltså fånga detta ur ett inifrånperspektiv, sätta oss in i det som individen 

upplever23 och förstå vilka ”regler” som är operativa i situationen.24  

 

För att verkligen förstå andra människor och deras handlande, är det med andra 

ord viktigt att se in i sig själv (sk introspektion) och utifrån detta förstå andra 

människors handlande.25 Detta är arbetets inifrånperspektiv. Det är bara jaget som 

på riktigt kan se vilka ”regler” som påverkar mig och mitt beteende, eftersom 

riktig förståelse för mänskligt beteende handlar om att reproducera tankegångarna 

hos individen; och vem kan inte bäst göra det med egna tankar, bara man vet att 

reflektera över hur de påverkas.26 

 

Förväntningen på en teori är ofta att den skall ge en förklaring till ett förhållande, 

kanske en definition. Detta har troligen att göra med att man upplever att man har 

med en kunskapsteoretisk fråga att göra. Både taktik och kultur ”förstås” ofta på 

det sättet, det förväntas att teorin skall kunna ge en förklaring; detta är dock inte 

alltid möjligt. Detta kan upplevas som en främmande tanke, framför allt i ett 

analytiskt samhälle där många vill förklara förhållanden och hitta kausalitet. Den 

taktiska kulturen finns troligtvis redan bland oss och kan förmodligen inte alls 

förklaras med kausalitet, regler eller modeller.27 Termen kan heller aldrig bli 

                                                        
21 Bjereld, 2009, s.59-60 
22 Thurén, 2007, s.109 
23 Bryman, 2002, s.28 
24 Hollis, Martin & Smith, Steven Murray, Explaining and understanding international relations, 
Clarendon, Oxford, 1990, s.73 
25 Thurén, 2007, s.95 
26 Hollis, 1990, s.87 
27 Jmf Peltonen, Salla, ”Skillnaden mellan teori och förståelse”, Ikaros, nr1, 2010, s.39 
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normativ med detta synsätt på förståelse, eftersom betraktaren kommer lägga sitt 

eget inifrånperspektiv på teorin och den förståelse som avses.   

 

Preliminär 
teoriram

Taktisk kultur

Taktik

Kultur

Illustration
Groznyj

Taktisk kultur
som teori

Strategisk kultur
som basteori

Förståelsemodell strategisk kultur

”Utvärdering”
Förståelse

Taktisk kultur

Beskrivande Förklarande Utvärderande

 

Figur 2 - Förståelsemodellen 

 

 

Att förstå innebär alltså i detta arbete att nå en helhet, och detta genom att 

medvetandegöra egen förförståelse och egen kontext. Utifrån detta därefter se på 

företeelsen från detta inifrånperspektiv, klä av dess kontext och medvetandegöra 

dess betydelse, dvs. få inkännande. Detta åstadkoms genom att beskriva och 

förklara förhållanden och avslutningsvis närma sig en förståelse genom 

utvärdering av resultatet för att få en helhet. Detta innebär också att denna 

förståelseinriktade ansats innehåller delar av förklaringsinriktad forskning, de är till 

del beroende av varandra. Figur 2 beskriver grafiskt arbetets teorimodell för 

förståelse.28 Förståelsen av den taktiska kulturen i arbetet är baserad på det holistiska 

synsätt som modellen ger och förståelsemodellen sträcker sig genom hela arbetet. 

 

2.5 Nyckelbegrepp 

Begreppen taktik och kultur är centrala i arbetet, och deras betydelse kan vara 

mångfacetterade och flera tolkningar kan göras. Eftersom uppsatsen avhandlar 

förståelse för taktisk kultur avses här bara att kortfattat förklara ordens faktiska 

betydelse och ge en inledande ram. En diskussion i teorikapitlet utökar dess 

betydelser för en djupare förståelse. Andra begrepp som kan uppfattas som 

centrala, förklaras löpande och någonstans kan vissa begrepp fördjupas.  

 

                                                        
28 Jmf Bjereld, 2009, s.58 
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Taktik kan uttryckas som ”läran om användningen av militära förband för att i 

strid med eller under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, 

t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller hålla viktig 

terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller bekämpa 

motståndarens.”29 

 

Kultur förklaras som uppslagsord till mänsklig verksamhet inom ett visst område 

och inom en viss plats, hur en grupp har sitt levnadssätt30 - detta är kultur som 

begrepp i en vid social bemärkelse. I teorikapitlet avses ytterligare beskriva och 

förklara begreppen för att nå en förståelse för kulturbegreppet ur ett militärt 

synsätt.  

 

2.6 Material och urval – källkritiskt granskat 

Det finns alltid en möjlighet att felaktigheter lyckas bli tagna för sanningar i 

litteraturen eller i de källor man nyttjar, detta är närmast ofrånkomligt, men en 

granskning skall försöka minimera detta faktum. Arbetet lutar sig mot öppna 

källor, på både svenska och engelska, och såväl litteratur och artiklar som tidigare 

studier. Litteraturen är granskad utifrån äkthet och kvalitet genom hela arbetet.31 

Med kvalité menas här att källan skall utgå från källor med någon anknytning till 

händelsen eller sakfrågan - egenupplevd eller intervjuer av deltagare, dvs. inte helt 

förlitat sig på sekundärkällor. Med äkthet menas att källan skall vara det den utger 

sig för att vara. Visst material är hämtat från internet, och har genomlysts med 

dessa kriterier. Främst är det publicerade artiklar som använts. 

 

Källor från Försvarsmakten har en normativ ansats. Detta kan ge en bra validitet 

om man söker förklaringar, men likväl är de tolkningsbara. Som utgångspunkt 

tjänar de dock sitt syfte och ger en grundvaliditet i arbetet. Källorna får dock anses 

vara något tendensiösa och präglade av ett förhållningssätt som är allt annat än 

akademiskt, främst beroende på låg spårbarhet. Dess normativa ansats väger dock 

                                                        
29 Nationalencyklopedin, ne.se, [sökord taktik], access 2012-02-21 
30 Svenska akademiens ordbok, g3.spraakdata.gu.se/saob, [sökord kultur], access 2012-03-05 
31 Thurén, 2007, s.13, 82 
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över till dess fördel och ger en stabilitet till arbetet vilket är viktigare i de avsnitt 

där de är aktuella.  

 

Mängden litteratur kring händelserna i Tjetjenien är omfattande, men som grund 

för händelsebeskrivningen vid Groznyj har urvalsfaktorn kvalité främst använts. 

Det finns för arbetet enbart sekundärkällor att tillgå för Groznyj, varför flera 

källor har valts för att komplettera luckor och berika detaljerna. Valet blev fyra 

verk; ”Kriget i Tjetjenien” av Vera Efron, ”The war in Chechnya” av Stasys Knezys och 

Romanas Sedlickas, ”Russo-Chechen conflict” av Robert Seeley och ”Chechnya – 

tombstone of russian power” av Anatol Lieven. Beskrivningen av händelseförloppet 

bygger på en, för detta arbete skapad, sammantagen bild från i första hand dessa 

fyra källor. För att minimera tendens och skevhet har författare från både väst och 

öst valts, vilka kompletterar varandra på ett bra sätt. Äktheten har kontrollerats 

mot författarnas bakgrunder. Kvaliteten uppfyller även tidsaspekterna med en 

tillräcklig närhet. Dessa källor ger sålunda en bra bild av händelseförloppet. 

Litteraturen faller väl inom ram för äkthet och kvalitet. Samtliga icke-svenska 

källor har översatts till svenska av arbetets författare.32 

                                                        
32 Egen fri översättning, författarens anmärkning 
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3 Teori 

3.1 Inledning 

Teori är en förenklad bild av en upplevd verklighet, för att med denna bild 

försöka komma så nära den riktiga verkligheten som möjligt och förstå 

densamma. Avsikten är att försöka nå en teorigenerering om termen taktisk kultur 

som ett derivat ur teorier om strategisk kultur, och genom ett resonemang hur 

strategisk kultur och beståndsdelarna taktik och kultur förstås kan en grund för en 

definition läggas. Kapitlet som helhet har som mål att skapa en kunskap om de 

derivat som taktisk kultur består av vilket är en del i förståelsemodellen och ge 

underlag för teorigenereringen. 

 

En preliminär hypotes om taktisk kultur föregår resonemanget kring strategisk 

kultur som skall bli basteori för den fortsatta diskussionen; I kapitlet kommer 

även kultur och taktik beskrivas, allt för att inleda förståelsen kring taktisk kultur. 

 

3.2 Preliminär hypotes rörande taktisk kultur 

Taktik är praktiskt taget alltid förbunden med en ”utförandetradition” i en vid 

bemärkelse, vilket i sin tur lett fram till specifika metoder för taktiken. Samtidigt är 

vi alla bundna till den kultur som omger oss. Vi ser saker genom den lins som 

kulturen tilldelar oss. Detta leder också till att det är realistiskt att tala om att det 

finns en taktisk kultur. Denna ger en tillhörighet framförallt hos militär personal. 

 

Det finns en likhet här med organisationskultur, vilket är en term som beskriver den 

påverkan organisationen har på de attityder, seder och bruk som människor i 

organisationen anlägger när de uppfattar att de tillhör den.33 Teorier kring 

organisationskultur menar att kulturen hos en individ förändras när denne rör sig 

mellan grupper, man anlägger en annan kultur när man till exempel är hemma från 

arbetet än närvarande där. Här påvisas alltså att organisationen har en viss kultur 

                                                        
33 Organisationskultur kommer inte belysas i detta arbete. Kortfattat kan dock sägas att en militär 
organisation kan anses som en enda organisation ur ett generellt organisationskulturellt 
perspektiv. Författarens anmärkning. 
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när det kommer till vad som uppfattas vara taktik, hur denna brukas och vad som 

är accepterat ramverk. Denna taktiska kultur styr vårt militära agerande redan på 

idéstadiet, ofta omedvetet eftersom vi sällan är medvetna om dess påverkan. Bara 

det faktum att taktik framställs lite avvikande häri, kan framkalla ett motstånd hos 

någon som läser detta alster. 

 

Taktisk kultur är således ett mönster av grundläggande accepterade antaganden som gruppen 

löser problem på; underbyggd av historisk erfarenhet överförs den taktiska kulturen genom 

generationer som det rådande och naturligt korrekta sättet att handla och tänka när liknande 

problem skall lösas.34 

 

Så vad är då taktisk kultur mer i detalj? Den frågan besvaras genom kommande 

avsnitt, och för att underlätta detta skall ett försök att förklara hur teorier om 

strategisk kultur kan användas för detta. 

 

3.3 Teoriram - strategisk kultur 

Tidigare nämndes att uppsatsen tar sitt avstamp i teorier kring strategisk kultur. 

Detta kapitel skall nu fördjupa detta genom att beskriva strategisk kultur. Som 

grund till forskningen om strategisk kultur inleds här med att se vad 

Militärstrategisk doktrin, MSD, nämner om den strategiska kulturen. Häri sägs att 

strategisk kultur ”betingas av politiska, ekonomiska, ideologiska, geografiska och 

sociala faktorer som har utvecklats under lång tid” och man menar att doktrinen i 

sig är ett uttryck för ”vår” strategiska kultur. Vi kommer här att stanna inom den 

militära sfären och MSD menar att militär strategi omfattar kunskapen om och 

konsten att föra krig på den högsta nivån.35 Den strategiska kulturen sammanfattas 

till tre kategorier som påverkar vår utformning av strategier: Handlingsmönster, 

professionell identitet och position.36 Detta är ett uttryck för att genom både 

medveten bildning och omedvetna förhållningssätt förhålla sig till strategin.  

 

                                                        
34 Jfr t.ex.; Brian D. Yolitz, “Organizational Change: Is the United States Air Force Doing it Right?”, in 
Leadership, Command, and Communication Studies Academic Year 2006 Course book, eller Edgar H. 
Schein, Organizational culture and leadership, 2004 
35 MSD - Militärstrategisk Doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, 2011, s.33 
36 MSD, 2011, s.12 
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Forskningen om strategisk kultur är omfattande, och flera forskningsområden kan 

skönjas. Till exempel kan nämnas att kärnvapen ses som ett forskningsfält inom 

den strategiska kulturen likväl som konstruktivistisk analys om den strategiska 

kulturen är ett annat fält. Termen anses vara myntad 1977 av Jack L Snyder i en 

RAND-rapport omfattande ett försök till förståelse hur Sovjetunionen kan tänkas 

hantera militära operationer innefattande kärnvapen.37 Syftet med forskningen är 

att försöka förstå varför stater eller krigsmakter agerar på ett visst sätt när de 

utsätts för en viss påtryckning från dess omvärld. Man vill försöka åstadkomma 

generella principer och förklaringsmodeller för att försöka förutse ett framtida 

handlande eller en reaktion. Man forskar även för att försöka förstå vad som 

påverkar egna beslutsfattare och utveckling av egna handlingsalternativ.  

 

Snyder definierar den strategiska kulturen som ”den totala summan av idéer, 

emotionella reaktioner och vanligt förekommande beteendemönster som 

medlemmarna till en specifik nationell strategisk gemenskap förvärvat genom 

instruktioner eller imitering och delar med varandra ... ”38 Han sätter inte upp 

någon direkt analysmodell, utan menar att en förståelse för strategisk kultur och 

dess beståndsdelar och yttringar är viktiga för att försöka analysera, förutse och 

förstå ett beteendemönster - en konstruktivistisk ansats, dock med inslag av 

orsakssamband. 

 

Jeffrey Lantis och Darryl Howlett skriver om strategisk kultur i boken Strategy in 

the Contemporary World om den påverkan som beslutsfattare utsätts för. De 

refererar däri till några olika definitioner av strategisk kultur. Bland annat nämns 

att handlingsalternativen begränsas av den omgivande kulturen och att strategisk 

kultur inramar militärt agerande. Detta därför att den strategiska kulturen består av 

uppfattningar, antaganden och inställningar.39 Lantis fortsätter med att belysa vad 

dagens forskning, tredje generationens,40 om strategisk kultur innefattar. Större 

                                                        
37 Snyder, L, Jack, The soviet strategic culture: implications for limited nuclear operations, RAND 
corporation, Santa Monica, 1977. 
38 Snyder, 1977, s.88 
39 Lantis, “Strategic culture”, 2010, s.88 
40 Här kan vara värt med en liten inlaga om forskningen kring strategisk kultur där forskningen av 
och till nyttjar generationsbegreppet. Oavsett handlar det egentligen om samma förståelse, och 
förvirringen bland generationsbegreppen kan hänföras till semantik. Man menar samma sak, men 
vill gärna klassificera. 
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områden täcks numera in i teorin, dvs. fler variabler och konstanter. Detta ger en 

tydligare och klarare bild om strategiska valmöjligheter.41 

 

Tydligt är att det finns en samstämmighet i dessa definitioner. Klart är att 

strategisk kultur omgärdar beslutsfattare eller individer med ett beteendemönster, 

en förutbestämd handlingslinjal som man följer till största del. Om nu den 

strategiska kulturen omgärdar och ramar in individen och kollektivet, är det då att 

anse att denna inramning är medveten eller omedveten?  Det troliga är att det är 

både och eftersom man förhåller sig till både bildning och överförd tyst kunskap. 

 

3.3.1 Kritiken kring strategisk kultur 

Kritiker mot teorier kring strategisk kultur har självklart lyft upp det oerhört 

problematiska med en förklaringsmodell som är en förenkling av verkligheten, 

vilket man påstår gör det svårt att förstå strategisk kultur och hur den påverkar. 

Man menar att verkliga förhållanden är mer komplicerade och mångfacetterade än 

de faktorer som teorierna tar hänsyn till. Detta är naturligtvis en korrekt 

iakttagelse, det finns troligen ingen perfekt modell. Det hela bygger ju på en 

förenkling av verkligheten, visserligen den bästa för stunden, men en teori är bara 

en tillfällig sanning. Detta måste man ha med i sin förståelse, och denna förståelse 

måste berikas över tiden.  

 

En annan kritik är att inom den strategiska kulturen verkar människor, och dessa 

kan vara mer eller mindre oberäkneliga. Människor behöver inte alls påverkas av 

en strategisk kultur, det kan vara helt andra val som ligger bakom. Det kan vara 

stor skillnad på vad människor säger och de djupa motiv som faktiskt leder fram 

till deras agerande. Denna kritik är också en korrekt iakttagelse. Teorierna tar 

ingen egentlig hänsyn till enskilda individer utan försöker generalisera grupper av 

människor. Detta innebär att trots en mycket korrekt analys och troligt utfall kan 

detta ödeläggas av en individ som agerar helt utanför överskådliga ramar.42 För att 

modellerna skall kunna ge ett så gott underlag som möjligt, kan därför 

                                                        
41 Lantis, S, Jeffrey, Strategic culture: from Clausewitz to constructivism , Science Applications 
International Corporation, SAIC, Fort Belvoir, 2006, s.15 
42 Kim, Jiyul, Cultural Dimensions of Strategy and Policy, U.S. Army War College, Strategic Studies 
Institute,2009, s.9 
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individanalyser vara avgörande. Detta ligger visserligen inom ramen för den 

strategiska kulturens teorier, men dess generaliseringsbarhet har denna svaghet.  

 

3.3.2 Strategisk kultur under påverkan och utveckling 

Hur kan vi då förhålla oss till strategisk kultur och vilka embryon är orsaken till 

den rådande strategiska kulturen? Lantis m.fl. skriver om några källor som den 

strategiska kulturen kan ha sitt ursprung ur och de försöker förklara varför 

nationer antagit en specifik strategisk kultur. Här avses inte att förklara nationella 

diton i detta arbete, men några ord är värda att nämna. Lantis m.fl. nämner 

geografiska hänsyn, klimat och tillgången till resurser som en del av förståelsen till 

nationers beteendemönster. Eftersom vi har att göra med kultur, och kultur 

definitionsmässigt innehåller inlärda beteenden i en social grupp, är historia och 

tidigare erfarenheter ytterligare en del av en förklaring till en rådande strategisk 

kultur. Vidare nämns politisk struktur, försvarsorganisation (vilken i och för sig 

mycket väl skulle kunna vara ett resultat av en rådande strategisk kultur), 

doktriner, gränsöverskridande normer och teknologi.43 Man nämner också att 

generationsskiften är en källa till den strategiska kulturen. Övergången från 

industrisamhället till informationssamhället kan här nämnas som ett exempel där 

helt nya möjligheter finns. 

 

Emellertid utvecklas all kultur, och så även den strategiska kulturen. Man bör ta i 

beaktning här att förändringar inom den strategiska kulturen ställer egen historisk 

uppfattning och världsåskådning på sin spets och alltså ifrågasätter denna. Detta 

upplevs smärtsamt, och därför undviks allt som oftast denna förändring intill 

smärtan kan anses vara chockartad eller disharmonin är för omfattande och 

förändringen accepteras och socialiseras.44 Därför kan man påstå att den 

strategiska kulturen upprätthålls för att undvika just detta. Detta upprätthållande 

är ett politiskt och socialt område och styrs ofta av den ledande eliten rådande 

politiskt läge och mäktiga organisationer som av olika anledningar försöker 

bibehålla status-quo.45 

                                                        
43 Lantis, “Strategic culture”, 2010, s.92 
44 Lantis, “Strategic culture”, 2010, s.95 
45 Lantis, “Strategic culture”, 2010, s.96 
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3.3.3 Strategiska kulturens källor 

Teorierna kring strategisk kultur påstår att det finns en möjlighet att förklara och 

förutse, alltså förstå, ett beteende och handlingsmöjligheter. Självklart kommer 

man aldrig att kunna förutse exakta handlingsmönster, men man kan komma 

någorlunda nära genom att utarbeta principer och generella riktlinjer för ett 

område, till exempel säkerhetspolitiken hos en nation. Dock är det möjligt att 

skapa en viss ordning i teorin och kategorisera dess innehåll för att systematiskt 

kunna analysera den strategiska kulturen. Dessa områden kan ge en förståelse om 

både hur och vad som påverkar inom teorin. Lantis m.fl. sammanställer deras 

teori: 

 

Tabell 1 - Strategiska kulturens källor46 

Fysiska faktorer Politiska faktorer 
Sociala och kulturella 
faktorer 

Geografi Historiska erfarenheter Myter och symboler 

Klimat Politiskt system Definiering av texter 

Naturresurser Elitens uppfattningar  

Generationsskiften Militär organisation  

Teknologi   

 Gränsöverskridande krafter och normativa påtryckningar  

 

 

Genom att analysera den strategiska kulturens källor, se till vilket värde eller 

betydelse som sätts till dessa källor och se hur de förhåller sig till varandra, kan 

generella riktlinjer för ett troligt agerande visas. Det är så här den strategiska 

kulturens källor skall användas för att medvetengöra en strategisk kultur och är en 

del av förståelsen. Tabellen är självklart inte fulländad, men representerar en 

modern och enkel modell för att förstå och analysera strategisk kultur.  

 

Hur kan man då förstå den strategiska kulturen? 

 

Det första man skall acceptera är att den hänför sig till en kulturell yttring, den 

upplevs som naturlig, och därför reflekterar man inte över den. Detta är viktigt att 

medvetengöra. För det andra skapar den omedvetna uppfattningar, antaganden 

och inställningar om sakförhållanden. Aktiv reflektion kan avgöra om det är min 

                                                        
46 Lantis, “Strategic culture”, 2010, s.91, egen översättning 
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upplevda strategiska kultur som ger mig dessa eller om det är ett resultat av en 

aktiv och medveten tankeprocess. Här kan förståelse för strategiska kulturens 

källor vara till hjälp. 

 

Taktisk kultur bör följa samma mönster men på ett annat plan. För att förstå egen 

taktisk kultur behöver man alltså ha insikt i dess innebörd och hur den påverkar 

beslut, för klart är att den omgärdar taktiskt agerande likväl som strategisk kultur 

omgärdar strategiskt agerande. Kan man samtidigt söka insikt i den taktiska 

kulturens källor börjar man närma sig en förståelse. För att skapa en bas för 

förståelsen är det också av vikt att beståndsdelarna i taktisk kultur, dvs. taktik och 

kultur, tydliggörs. 

 

3.4 Om taktik 

3.4.1 Taktik som begrepp 

Taktik, och då menas inte taktisk nivå, är en vital beståndsdel av arbetets uttryck 

taktisk kultur. Men vad är då taktik egentligen? Termen används flitigt, och 

nyanser i definitioner kan skönjas men oftast har man samma andemening: att på 

något logiskt sätt tänka igenom vad man skall göra åt ett problem eller utmaning; 

man anlägger en viss taktik relativt ett problem för att nå en lösning på detsamma. 

 

Något som tidigt framträder i litteraturen är den ”självklara” diskussionen om 

taktik kontra operationskonst, vilket inte är så konstigt då dessa termer avhandlas 

olika och ofta i litteraturen och några självklara gränser inte sätts. Ofta blir det upp 

till respektive författare att sätta en betydelse på dessa två termer. För att bringa 

ordning på detta skall här först visas vad taktik är och innehåller och därefter sätta 

taktiken relation till operationskonsten. 

 

Reglemente för markoperationer, RMO, säger att ”taktik är konsten att medvetet 

välja mellan och samordna medel och metoder i en given situation för att uppnå 

uppsatta mål. Taktik genomförs inom ett begränsat område och under begränsad 
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tid för att avgöra en strid eller annan verksamhet till egen fördel.”47 Här talar man 

om medvetna val, alltså tankeprocessen som är nödvändig. Medvetna val är något 

man kan reflektera över, är det alldeles utan tvivel på det sättet att alla val är 

medvetna? RMO låter även taktik bli definitionsmässigt rymligare genom att även 

inbegripa ”annan verksamhet” och på så sätt låter man taktik omfatta områden 

utanför själva striden. RMO säger vidare att ”taktiken genomförs”, det vill säga 

inbegriper operationskonst, vilket är helt enligt tidigare resonemang och 

komplicerar det hela. Definitionen i RMO är vidlyftig och spänner över ett stort 

område. En så vid definition som denna är inte användbar i arbetet, vilket kan 

vara värt att visa här. 

 

En annan utsaga om taktik är från Clausewitz: ”att planlägga och leda dessa 

stridsmoment i sig […] läran om stridskrafternas användning i strid.”48 Detta kan 

tydas som att taktik är något som nyttjas inför en operation och ämnet i sig kan 

studeras för att utvecklas, både hos individen men även för organisationen. Taktik 

kan alltså härifrån tolkas som en företeelse som nyttjas inför en operation, 

tänkandet och stridslisten som leder fram till planen; taktik är också ett fenomen 

som kan studeras. 

 

Doktrin för markoperationer, DMarkO, säger om taktik att: ”Taktik är konsten att 

besegra en motståndare genom strid […] Taktik är de metoder våra förband 

använder mot en motståndare. Taktikens medel är de förband och system som 

används för att uppnå våra mål.”49 Här skiljer doktrinen på metoder kontra medel 

och system för taktik. Taktik är alltså metoder enligt denna definition men även 

medel, alltså något fysiskt. DMarkO säger också att ”Taktik är förmåga att utnyttja 

förband – för genomförande av strid eller stöd av strid […] Taktik kan sägas vara 

konsten hur man vinner slag”.50 Vidare fortsätter DMarkO med att ”varje taktisk 

handling, stor eller liten, kan ses som en distinkt uppgift genomförd på en specifik 

plats under en viss tid och med vissa förutsättningar.” En taktisk handling som 

utförs är definitionsmässigt häri operationskonst, vilket säger oss att taktiken som 

                                                        
47 RMO, Reglemente för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2010, s.65 
48 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s.88 
49 DMarkO, doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s.42 
50 DMarkO, 2005, s.36 
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DMarkO menar den är den process som föregår handlingen, dvs. 

operationskonsten enligt tidigare resonemang – hur vi genomför taktiken. Detta 

förhållningssätt kan ytterligare belysas genom att se hur DMarkO härleder 

operationskonsten från Allied Joint Doctrine, AJP-01B. I DMarkO uppges att AJP-

01B definierar operationskonst som ”genomförd användning av militära styrkor”, 

vilket kan intolkas som att operationskonsten är något man utövar, inte en 

planering eller taktiska tankar.51 

 

Här kan man inte låta bli att påpeka att den svenska definitionen i DMarkO är en 

felöversättning från AJP-01B. I gällande AJP-1D, benämner man 

operationskonsten som ”Operational Art is the orchestration of an operation, in 

concert with other agencies, to convert strategic objectives into tactical activity in 

order to achieve a desired outcome.”52 Här menar man som metafor att det 

likställs med en dirigering av en operation, alltså något man utövar när operationen 

pågår vilket även ”tactical activity” pekar på.  

 

Ett nog så viktigt förhållningssätt alltså, vilket även återfinns i det äldre 

reglementet Arméreglemente 2 (AR2). Här återfinns taktik som ”Taktik är 

förmåga att utnyttja förband för genomförande av strid eller stöd av denna. 

Striden syftar till att med våld betvinga fienden eller bryta hans vilja till kamp. 

Strid är i grunden en kamp mellan människor”53 Man menar alltså här att taktik är 

en förmåga till del separerad från striden. Varför det kan vara på så sätt är att 

taktik är förmågan man nyttjar för de taktiska tankarna och striden, den pågående 

kampen mellan människor, vinns med hjälp av operationskonsten. 

 

Hur tar taktiken då sitt uttryck? Resonemangen ovan är ett försök att sätta taktik i 

ett sammanhang som gör termen begriplig och till viss del operationaliseringsbar. 

Taktik är alltså problemlösningen, och när man genomför taktiken är det 

operationskonst. Denna problemlösning är unik från fall till fall, vilket är viktigt 

att förstå, men man kan lära sig om principer och genom historiska exempel 

erhålla ledstänger när man bearbetar sina problem. Taktik är något man måste lära 

                                                        
51 DMarkO, 2005, s.42, fotnot 23 
52 AJP-01D, Allied Joint Doctrine, NATO, 2010, kap 5, §0524 
53 AR2, Arméreglemente 2, Försvarsmakten, Stockholm, 1995, s.38 
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sig, taktik kan och skall studeras. Detta förhållningssätt tryckte redan Carl von 

Clausewitz på i sin bok om kriget som nämner ”… utgör taktiken läran om 

stridskrafternas användning i strid, och strategin läran om stridens utnyttjande för 

att nå krigets syfte”54, följaktligen är taktik något som kan studeras och läras, vilket 

även lydelsen hos nationalencyklopedin säger. Det finns flera skärningar inom 

vetenskapen, hur man skall ta sig an en term eller ett problem. För att förstå 

taktiken, en del av den företeelse som detta arbete handlar om, kan man tänka sig 

att se på taktikens beståndsdelar, hur taktiken kan vara uppbyggd och på så sätt ge 

en annan förståelse än en faktisk förklaring.  

 

3.4.2 Taktisk trend och taktisk konstant – taktikens beståndsdelar 

Här introduceras två underliggande beståndsdelar av taktik, dvs. ett annorlunda 

synsätt på vad taktiken kan bestå av i form av termer. Dessa två är taktisk konstant 

och taktisk trend.55 Vilket värde och betydelse sätts då till dessa två och varför 

använda dessa termer? Jo, för att visa på något som inte förändras, en företeelse 

som verkligen skall vara på ett speciellt sätt av olika anledningar respektive vad 

som är något som förändras av olika anledningar - att jämföra med fysiska 

faktorer och sociala faktorer i den strategiska kulturen. Därför kan det vara 

nödvändigt att förstå vad som är konstanter och vad som är trender i teorin om 

taktisk kultur. I undersökningarna till detta arbete har denna indelning inte 

återfunnits, varför detta bidrag kan vara väsentligt och berika teorier om taktik. 

 

Konstant betyder oföränderlig56, exempelvis en matematisk konstant så som , 

och står oförändrad trots påverkan. Taktiska konstanter är då grundprinciper som 

är allmängiltiga och oföränderliga. Vi kallar ofta dessa för stridens grundelement, 

krigföringens principer och grundläggande förmågor i olika doktriner och 

reglementen.57 Principernas innebörd varierar med situationen, men de är 

konstanter som historiskt och erfarenhetsmässigt är nödvändiga att förhålla sig till 

när man tänker taktik. Att bortse från konstanter och föranledas att tro att de inte 

                                                        
54 Clausewitz, 1991, s.88 
55 Termerna kanske påminner något om natur och karaktär, men dessa har en annan innebörd 
inom militärfilosofin och används därför inte här.  
56 Nationalencyklopedin, ne.se, [sökord konstant], access 2012-03-06  
57 Jfr MSD, 2011, s.45, 48; RMO, 2010, s.55-57 
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längre är gällande kan framkalla oönskade effekter. Till exempel är både rörelse 

och eld konstanter, de är beroende av varandra för att uppnå ett taktiskt mål i 

generellt avseende. En annan konstant är innehavd teknologi. Denna förändras 

inte av tillfälligheter eller av yttre påverkan. Innehavd teknologi kan enbart 

nyansändras, dvs. små finjusteringar i utförande eller användande, men till 

grunden är det samma teknologi oavsett. Stephen Biddle menar att teknologi inte 

kan förutbestämma utgången av en operation, den bidrager dock i olika 

avseenden.58 Ändock kan teknologi vara en bastard, den kan vara både konstant 

och trend.  

 

En trend är nära på en motsats till konstant, en trend är något som förändras på 

grund av en yttre eller inre påverkan. Trend kan betyda utvecklingsriktning, 

tendens, och kan illustreras med hjälp av exempelvis idrotten.59 En förtydligande 

illustration; de flesta är överens om att fysisk träning är bra (konstant), men en 

trend i skrivande stund är fysisk träning med s.k. ”kettle bells”. Är det den bästa 

formen av träning? Det kan ingen svara på, dock är det fysisk träning 

definitionsmässigt.  

 

Taktiska trender är alltså tillfälliga sanningar inom taktiken, därför att de varken är 

historiskt eller erfarenhetsmässigt belagda, ej heller kan de finna stöd i 

forskningen. Trender har sitt ursprung ur situationer som förband eller människor 

befinner sig i, där det visar sig att ett visst beteende verkar för sakens bästa. Detta 

innebär inte att ”trender” som framläggs på detta sätt här är på något sätt dåliga 

eller icke tillfredsställande. Tvärtemot, där och då fyller dessa en funktion, ofta 

benämner man dessa taktikanpassningar. Man anpassar sitt tänkande till rådande 

situation, vilket är både sunt och nödvändigt. Däremot skall denna 

taktikanpassning inte åsidosätta konstanterna, då en anpassning är tillfällig och 

situationsanpassad. 

 

I sin förlängning kan alltså dessa trender subtilt, om man inte iakttager 

försiktighet, tillåtas få en plats hos konstanter, dvs. taktikanpassningen blir 

                                                        
58 Biddle, 2006, s.202 
59 Svenska akademiens ordbok, g3.spraakdata.gu.se/saob, [sökord trend], access 2012-03-06 
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allmängiltig. Vår omgivande kultur som ses som så naturlig, kan göra att dessa 

trender blir accepterade och tagna för sanningar. Här finns nu en viktig koppling, 

rådande kultur påverkar dessa trender och tvärtom. Här återkommer nu 

konstanterna eld och rörelse som exempel. För att genomföra en operation 

lyckosamt är det inte möjligt att allmängiltigt enbart förhålla sig till rörelse, vilket 

en trend kan göra gällande i en given situation. Där och då är det mycket möjligt 

att det är tillräckligt, men generellt måste manövrerandet på fältet eller i det 

mentala området för eller senare förhålla sig till elden. Detta är en essens i taktik 

som visats i detta exempel. 

 

Är det möjligt att en trend kan komma att bli en konstant? Det kan enbart 

historien utvisa, men trender är en del av utvecklingen och det är troligt att vissa 

av dem blir konstanter. Hur detta går till och varför är utanför detta arbete, men 

man skall vara förvissad om detta förhållande. Ett självklart exempel är 

teknologiutvecklingen som kan förändra synen på taktik eller påverka 

konstanterna. Viktig är dock att skilja på dessa två för att inte inledas i ett felaktigt 

beteende, dvs. genomföra något på ett sätt som borde vara sprunget ur en 

konstant men som för tillfället är påverkat av en trend. 

 

3.4.3 Om taktikens plats 

Här skall kort taktiken placeras för att särskilja den från operationskonsten rent 

definitionsmässigt. Detta visas i en enkel grafisk illustration i figur 3. Figuren skall 

inte tolkas som ett fysiskt förhållande, utan är främst en illustration av ett mentalt 

fenomen. Denna definition är nödvändig för att visa hur taktiken skall förstås i 

detta arbete, genom att visa var taktik har sin placering i det militära 

sammanhanget. Operationskonsten är enligt detta arbete det hantverk som följer 

efter att taktiken har verkat, det vill säga att operationskonsten utför den taktiska 

handlingen i praktiken.  
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TAKTIK OPERATIONSKONST

TIDPUNKTEN  DÅ OPERATIONSPLANEN 
FASTSTÄLLS

TANKAR SOM LEDER
TILL OPERATIONSPLANEN

HANTVERKET SOM LEDER
MOT OPERATIONENS MÅL

 

Figur 3 - Taktikens plats 

 

Inplaceringen av taktiken ter sig tämligen logisk - taktik är tankar, krigslister eller 

vad man nu kallar det, som leder till en idé om hur man skall lösa problemet. När 

man väl har sin taktik som plan, operationsplanen, tar operationskonsten vid och 

effektuerar taktiken för att nå de strategiska målsättningarna. Självfallet kan man 

opponera sig mot detta och påtala att taktik och operationskonst är 

sammanflätade, och givetvis är deras förhållande beroende av varandra, men 

ändock är detta ett sätt att sätta de i relation till varandra. Självklart upphör man 

inte att tänka taktiska tankar bara för att man utövar operationskonst. Alla 

problem som dyker upp, en del kanske kallar dem friktioner, är föremål för taktik.  

 

3.4.4 Taktik, en definition 

Definitionen av taktik i detta arbete lyder alltså: taktik är den tankeprocess som leder 

fram till en problemlösning och kan konkretiseras i en operationsplan. Operationskonst är 

det hantverk som driver operationsplanen mot målet. Viktigt i sammanhanget är 

att särskilja på taktik, taktisk nivå och taktisk ledningsnivå. Taktik hänför sig till 

tankeprocessen, ett metodiskt bearbetande oberoende av vilken nivå man verkar 

inom. Man tänker självklart alltid taktiska tankar för att närma sig en lösning på 

annalkande utmaningar. Taktik kan bestå av konstanter och trender. Taktisk nivå 

hänför sig till en nivåindelning för att särskilja vilka behov som föreligger hos 

respektive nivå; taktisk, operativ respektive strategisk nivå. Det är av vikt att taktik 

och taktisk nivå inte sammanblandas. Man tänker inte operativt bara för att man 

verkar inom den operativa nivå, även här är identifieras tankarna med taktik. 

Taktik återfinns också lika självklart inom alla nivåer och kan ses som en generell 

process, och den kan studeras och tränas. 
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3.5 Om kultur 

Kultur har tidigare förklaras som uppförandenormer och vissa menar till och med 

att teorier om kultur innefattar förklaringar om all mänsklig aktivitet, detta är dock 

inte sant då en teori om allt samtidigt är en teori om ingenting. Kultur är 

visserligen en företeelse som förutsätter människor och mänsklig aktivitet men 

den är bara en, av flera förklaringsmodeller för mänskligt beteende. ”Kultur är en 

fundamental ingrediens i livet. Vi ser alla vår omgivning med de ”glasögon” som 

vår kultur utrustat oss med, och den ger oss attityder, förväntningar och 

antaganden som upplevs naturliga.”60 Om kultur i en generell betydelse kan sägas 

vara ett levnadssätt som överförs genom generationernas sociala samspel och 

innefattar områden som beteendemönster, seder, riter, oskrivna uppförandekoder 

och normer av olika slag, för att nämna några - kan militär kultur ses som inlärd 

kunskap, traditioner, förbandskultur, anda och bildning.  

 

Hur kan man då dra dessa slutsatser för militär kultur? Hofstede mfl skriver i 

boken Cultures and organizations att kultur ”is learned, not innate61” och man menar 

att kulturen kommer från den sociala omgivningen, och vidare att kultur ”…is 

always a collective phenomen”, ur vilket man alltså kan dra slutsatsen att kultur 

förutsätter mänskligt agerande hos grupper.62 Häri frikopplar också Hofstede m.fl. 

kulturen från infödda beteenden och personligheter; kultur är alltså en social 

företeelse – ett socialt lärande. Figur 4 illustrerar Hofstede m.fl. påstående om 

kulturens relation till personligheten och individens natur och även en beskrivning 

hur denna är inlärd. Kulturpyramiden låter läsaren ytterligare förstå begreppet 

kultur genom att grafiskt visa ovan resonemang. 

 

                                                        
60 Kirke, Charles, e-postkorrespondens. I författarens ägo 
61 Innate = medfödd. Författarens anmärkning. 
62 Hofstede, Geert, Hofstede, Gert Jan & Minkov, Michael, Cultures and organizations: software of the 
mind: intercultural cooperation and its importance for survival, 3. ed., McGraw-Hill, New York, 2010, 
s.6 
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Figur 4 – kulturpyramiden63 

 

MSD underbygger detta resonemang och skriver att kultur ”… bygger på att 

individer och organisationer inte lär sig allt genom egna vunna erfarenheter […] 

grundar sig på motsvarande sätt i hög grad på att andras kunskap och erfarenhet 

tillvaratas och att relevanta slutsatser dras…”64 Kultur är alltså inte medfödd utan 

överförs till människan från hennes omgivning. Detta är synnerligen intressant då 

denna överföring är både medveten och omedveten.  Hofstede mfl kallar detta för 

en programmering av individen;” … the collective programming of the mind that 

distinguishes the members of one group or category of people from others.”65 

 

Kultur kan alltså också ses som en separator, den ordnar människor i kategorier. I 

just detta fall skiljer kulturen ut militär personal från andra grupper och därför kan 

man dra slutsatsen om militär kultur. Kulturen försöker också få dess medlemmar 

att tänka på samma sätt, och ge dem principer och handlingsregler i olika 

situationer, alltså inlärd kunskap, anda, traditioner etc. Detta är en essens i 

teorierna om den strategiska kulturen, den omgärdar beslutfattare med ett 

förutbestämt handlingsmönster som upplevs naturlig. 

 

Dr Charles Kirke skriver i en artikel om kultur att ”den ger individen i den 

specifika sociala gruppen en viss världsuppfattning, detta genom delade mentala 

                                                        
63 Hofstede, 2010, s.6, egen översättning. 
64 MSD, 2011, s.12 
65 Hofstede, 2010, s.6 
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modeller som tar sitt uttryck genom attityder, förväntningar och antagningar, som 

alla kommer från djupt liggande normer och värderingar”66. Eftersom kulturen är 

både medveten och omedveten ger den alltså individen ett visst sätt att förhålla sig 

till sin omvärld och ett visst sätt att ta sig an de problem som individen möter. 

Detta gäller även hur en grupp förhåller sig till omvärlden och till de problem som 

gruppen möter. Kultur innefattar djupt liggande normer och värderingar, och 

dessa överförs inom en social grupp genom olika processer. Dessa kan bland 

annat ske genom utbildning men även överföras som tyst kunskap där ett exempel 

på detta kan vara ett lärlings-mästarförhållande. 

 

Kultur är inte en konstant utan utvecklas och förändras. Detta sker oftast som en 

långsam process eller genom en snabb omvälvning när en rådande kultur möter 

en hastigt yttre betingelse.67 Kulturen är alltså en ständigt utvecklande 

referensram. Kulturförändringar kan ibland upplevas som besvärade och rent av 

smärtsamma för ett samhälle. Detta förhållningssätt kan studeras genom förståelse 

för egen kultur och hur denna påverkar. 

 

3.5.1 Kultur, en definition 

Alltså, kultur i ett militärt perspektiv är en inlärd företeelse, inlärd och överförd 

både medveten som omedveten i sociala samspel och förändras långsamt. 

Kulturen finns i den interaktion som uppstår mellan människorna inom denna 

kategori och är en sammanhållande kraft. Vi [militär personal] är alla medlemmar 

av en kultur. Slutligen kan sägas att kultur kan låsa uppfattningsförmåga och 

handlingskraft till vad kulturen bestämmer dessa till och här spelar traditioner, tyst 

kunskap och anda in för att nämna några. Detta kan vara hämmande för ett 

agerande, men även effektfullt då handlande kan ske autonomt och snabbt. 

 

                                                        
66 Kirke, 2010, s.148, egen översättning. 
67 Gray, 2007, s.17 
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3.6 Sammanfattning 

Hittills har vi sett att taktik är den tankeprocess som brukas för att lösa ett 

problem och är något man måsta lära sig. Taktik kan delas in i taktiska konstanter 

och taktiska trender och denna indelning kan hjälpa oss att förstå eget 

förhållningssätt till taktik, hur vi ställer oss till taktiken, alltså tankeprocessen och 

vad som påverkar. Vi har samtidigt sett att kultur är en uppsättning 

uppförandenormer som omger oss med ett accepterat beteende och kulturen är 

medvetet och omedvetet överfört till oss via vårt sociala samspel. Kulturen är 

djupt rotad i oss, och de djupast liggande delarna styr vårt beteende utan att vi 

reflekterar över dem, de har blivit naturliga. Strategisk kultur är en allomfattande 

teori som kan förstås ur dess källor och den kan användas för att försöka förstå en 

nations beteendemönster likväl som eget eller andra större organisationer. Detta 

blir liknande för den taktiska kulturen men för ett annat område, nämligen 

taktiken. Eftersom kulturen är naturlig, och taktiken en tankeprocess kan man dra 

slutsatsen att den taktiska kulturen troligen är en mental yttring som fungerar som 

ett ramverk för dess medlemmar.  

 

Båda begreppen har sina brister, men genom noggrann analys och inkännande kan 

man nå nära en förståelse. Detta kapitel har lagt en grundläggande förståelse för 

arbetets kärnämne, taktisk kultur; dess innebörd och omfattning skall ventileras i 

kommande kapitel. Till hjälp för detta skall ramteorin ur den strategiska kulturen, 

främst dess definitioner och källor, användas. 
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4 Taktisk kultur som teori – ett försök till 

operationalisering 

4.1 Diskussion om taktisk kultur 

Taktisk kultur kan alltså uttryckas som de värden, normer och samlade 

erfarenheter som är accepterade som sanning och som medvetet och omedvetet 

styr vårt taktiska tänkande, detta eftersom kultur är ett raster alla människor har. 

Den taktiska kulturen upplevs som en naturlig del av vardagen. Därför är det 

sällan som den utsätts för aktivt reflekterande, och den förblindar dess 

medlemmar vilket kan leda till ödesdigra misstag.  

 

Snyder förespråkar en förståelse för strategisk kultur att använda som lins, ergo 

kan man påstå att en förståelse för taktisk kultur följer ett liknande mönster.68 Om 

strategisk kultur kan anses som en omfattande och övergripande teori är det 

mycket troligt att den strategiska kulturen påverkar den taktiska kulturen på ett 

övergripande sätt, trots allt befinner vi oss även under paraplyet av en strategisk 

kultur. Detta innebär alltså att den taktiska kulturens ”lins” är påverkad av den 

strategiska, och att de liknar varandra. Den taktiska kulturen fokuserar däremot på 

striden och hur den skall lösas. Taktisk kultur har därför en direkt djupgående 

påverkan på framgången och genomförandet av en militär operation, vilken 

oundvikligen innefattar människor och mänskligt agerande.69 Genom att 

medvetengöra egen taktisk kultur och reflektera över den, kan man samtidigt 

reflektera över de tankar man har inför en problemlösning och för de beslut man 

tar.  

 

För att få någon verklighetsförankring i den taktiska kulturen är principer och 

modeller ett bra hjälpmedel. Dessa ger inte direkt förståelse, men hjälper till att nå 

dit genom att skapa struktur och medvetenhet. Tidigare har modeller för den 

strategiska kulturens källor visats, och denna kan med detta resonemang 

återanvändas här för att visa på källor till taktisk kultur. Den behöver dock 

                                                        
68 Jmf kap 3.5 
69 Kirke, Charles, e-postkorrespondens. I författarens ägo 
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förändras något då källor till strategisk kultur inte är direkt överförbara. Till 

exempel befinner vi oss i den militära organisationen därför är inte den en källa till 

den taktiska kulturen. Vi återfinner på samma sätt inte någon politik här. 

Eftersom taktik i detta arbete förhåller sig till en tankeprocess är heller inte de 

fysiska faktorerna aktuella att återanvända. Här kommer i stället de taktiska 

konstanterna in. Dessa kan man alltså uppfatta vara den taktiska kulturens fasta 

punkter.  

 

Taktiska trender motsvarar här närmast de politiska faktorerna, vilka kan anses 

vara minst sagt föränderliga. Källor till trender är mänsklig aktivitet, vilket visats 

tidigare, och här placeras då in dragna erfarenheter, taktikanpassningar, olika 

chefers uppfattningar och till del tillfällig teknologi. 

 

Sist har vi de kulturella och sociala faktorerna. Här är skillnaderna mindre, men 

eftersom den taktiska kulturen är militär till sin natur är källorna något annorlunda 

och hänför sig till utbildning, förbandsanda och traditioner. Allt som allt ger detta 

att den taktiska kulturens källor, med hjälp av den strategiska kulturen som ram, 

kan få följande utseende: 

 

Tabell 2 – Taktiska kulturens källor 

Källor till Taktiska 
konstanter 
 

Källor till Taktiska trender 
 

Källor till Sociala och 
kulturella faktorer 
 

Stridens grundelement Tidigare erfarenheter Förbandsanda – Kulturell sfär 

Krigföringens principer Ledares uppfattningar Utbildning – Formell 

Grundläggande förmågor Taktikanpassning Traditioner – Tyst kunskap 

Teknologi - innehavd 
Teknologi – Tillfällig eller 
framtida 

 

  ”Indoktrineringen”  
 

 

Genom att inordna dessa källor till taktisk kultur är det möjligt att öka förståelsen 

för densamma. Indoktrineringen av dess medlemmar är beroende på dessa källor 

och vilket värde och hur man låter källorna påverka. Redan visat är att den 

taktiska kulturen kontrollerar sina medlemmar, och här kan ses lite av vilka delar 

som inryms i detta påstående. Att anse att de taktiska konstanterna bör vara de 

som styr är kanske inte så svårt att tycka, men är det verkligen alltid så? Många 
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gånger finns andra påverkan, och de är oftast omedvetna och detta är ett sätt att 

strukturera detta.  

 

Syftet med detta avsnitt har varit en ansats att samla tankar om taktisk kultur och 

hur dessa kan brukas. En teori kring taktisk kultur är enbart en tillfällig sanning 

och kan inte jämställas med en lag. Det orsaksförhållande som en lagbundenhet 

innebär är inte skönjbar i denna ”teori”. Det finns inget i den som säger att det 

blir si eller så därför att detta och detta händer, den är alltså inte empiriskt 

generaliseringsbar. Kontentan blir också att den taktiska kulturen är beroende av 

den kontext som detta arbete ställer den i, för att den skall kunna förstås på det 

sätt som avses häri. Teorigenereringen är, vilket är förklarat tidigare i arbetet, ett 

resultat av arbetets totala resonemang.70 ”Teorin” skall alltså ge en ökad insikt i ett 

fenomen och kan därför inte förhålla sig till modeller och analysscheman. De 

senare är dock en bra hjälp på vägen.71 

 

4.2 Sammanfattning 

En modell med den taktiska kulturens källor som ovan är bara en av säkerligen 

många andra modeller hur en taktisk kultur kan förstås, men den kan ge en 

tillräckligt bra bild av det man eftersöker, dvs. en medvetenhet om taktisk kultur. 

Den kräver att de ingående delarna medvetengörs och analyseras för att helheten 

skall kunna ge den förståelse man eftersöker. Därför kan man dryfta att detta är 

den taktiska kulturens teori. Den visar på de källor som är ursprunget till den 

taktiska kulturen och även vilken utveckling den kan ta. Det är på detta sätt som 

den taktiska kulturen kan förstås med en ramteori ur den strategiska kulturen, och 

här återfinns alltså ett svar till studiefråga två. Man kan faktiskt också kalla den 

taktiska kulturen för en professionell identitet som alltid finns där, och den 

medverkar till vårt handlingsmönster. 

 

Med denna förståelse för den taktiska kulturen och medvetenhet om förståelsens 

komplexitet är det nu möjligt att genomlysa en illustration med denna lins för 

ögat. En illustration för att öka förståelsen för påverkan av den taktiska kulturen 

                                                        
70 Se avsnitt 2.4 & 2.4.1 
71 Bjereld, 2009, s.76, 80 
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och hur den kan ta sin yttring i verkligheten. Förloppet som presenteras var 

troligtvis ett resultat av en rådande taktisk kultur som på förhand hade inramat 

den operationsplan, som utan reflektion eller eftertanke utlöstes, men givetvis kan 

andra förklaringar också finnas. 

 

Genom illustrationen skall den taktiska kulturens källor eftersökas för att med 

detta inifrånperspektiv sätta sig in i de förtvivlade timmar som illustrationen visar. 

För att återkoppla mot arbetets problem, är kommande kapitel en illustration av 

ett resultat baserat på ”ett ickekritiskt taktiskt tänkande” och återkommande 

analyskommentarer berikar kapitlet. 
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5 Taktisk kultur som empiri - Groznyj som 

illustrativt exempel 

Proper planning prevents poor performance.72 

 

Detta kapitel handlar om det ryska anfallet mot Groznyj. Syftet är ett försök att 

illustrera tidigare resonemang kring taktisk kultur. Fördelen med en illustration är 

just den ”grafiska” bild, den karta man kan rita upp för betraktaren och på så sätt 

sporra ett sinne till inlärning. Löpande i texten kommer återkoppling och viss 

analys ske. Händelsebeskrivningen är en skapad sammanfattning av tidigare 

nämnd litteratur, och enbart vid direkta citat eller avgörande viktiga partier 

kommer sidspecifika referenser att anges, i övrig hänvisas till kapitel.73 En 

svårighet att belysa är att en illustration aldrig fullt ut kan uttala sig om 

verkligheten, eftersom den aldrig kan vara fullständig74, men som tidigare nämnts 

kan dock denna beskrivning anses vara tillräcklig för syftet. 

 

Utan att lägga någon värdering i begreppen har beteckningen angripare och anfallare 

nyttjats för de ryska förbanden och de tjetjenska förbanden betecknas som 

motståndare och försvarare. Dessa termer är enbart valda för att ge illustrationen en 

tydlighet, det finns ingen politisk koppling till valet av beteckningar. 

 

5.1 Inledning 

Den 27 december återvänder Pavel Grachev till Tjetjenien från Moskva. Han hade 

varit hos högsta ledningen och säkerhetsrådet där han avlämnat en rapport om 

rådande läge i Tjetjenien. Med sig tillbaka till ”fronten” hade han med sig 

omfattande befogenheter att påbörja operationen; att inta Groznyj med start den 

31 december 1994. Datumet var valt med omsorg då man ansåg att motståndaren 

skulle vara fullt upptagen med nyårsfirandet, och även att egen media också skulle 

                                                        
72 Klassiskt militärt ordspråk (PPPPP), okänd upphovsman, författarens anmärkning.  
73 Seely, Robert, Russo-Chechen conflict, 1800-2000: a deadly embrace, Frank Cass, London, 2001, 
kap.9; Knezys, 1999, kap.6; Efron, 2006, s.133-154; Lieven, Anatol, Chechnya: tombstone of Russian 
power, Yale University Press, New Haven, 1999[1998], 108-117. 
74 Bjereld, 2009, s.54 



Mj Mattias Brehag D-UPPSATS 2012-03-26 
Försvarshögskolan, HSU 10-12  TAKTISK KULTUR 
  
 

 

 ~ 41 ~ 

vara upptagna med annat denna natt, om inte lediga.75 Den försening 

markförbanden tog på sig att nå Groznyjs yttre områden, på grund av motståndet 

och problem med bland annat gammal materiel och dålig ledning, hade helt 

plötsligt spelat anfallarna i handen. Trots att det tagit 16 dygn längre än beräknat 

var anfallet på nyårsnatten en realitet. Grachevs plan, vilken aldrig fick något 

operationsnamn, var att omringa staden och framrycka in mot stadens centrala 

delar från fyra håll samtidigt, snabbt nå på djupet och ta kontrollen över 

samhällsviktiga installationer, bland annat presidentpalatset. I området fanns 

38000 soldater, över 700 bepansrade fordon och mer än 330 artilleripjäser, vilka 

kunde disponeras för uppgiften.76  

 

När operationen var avklarad och Grosnyj ”fallit” skulle Grachev sätta in 

”internal affairs, (IA)”77 för att hantera situationen i staden, och 

arméstridskrafterna skulle då understödja denna verksamhet. Planen byggde på 

överraskning och skulle innebära framgång till minimala förluster. Grachev 

meddelade säkerhetsrådet att han avsåg att redan den 1 januari skulle uppgiften 

vara löst och senast 5-6 dagar senare skulle staden vara helt rensad från 

”banditer”.78 Ett uttalande som ger uttryck för en ledares uppfattning, vilket är ett 

uttryck för en taktisk trend om relationen till de taktiska källorna nyttjas som 

förhållningssätt. Om det inledningsvis förhåller sig på detta sätt, kan denna 

uppfattning genomsyrat planeringen.  

 

5.1.1 Planeringen 

Runt den 25 december var planeringen klar för anfallet mot Groznyj och order 

gavs till vissa av de högre förbandscheferna. Trots General Grachevs uttalande att 

motståndet skulle kunna ”krossas på två timmar med enbart ett ryskt 

                                                        
75 En omtvistad teori till det valda datumet är att högsta ledningen ville ge Grachev en 
födelsedagspresent, då det var hans födelsedag den 1 januari. Något bevis som stödjer detta har 
inte hittas, men teorin stöds till del av att förbandschefer på lägre nivå blev synnerligen 
överraskade av den abrupta starttidpunkten.  
76 Seely, 2001, s.241 
77 Källorna nämner om olika konstellationer beståendes av KGB, MVD och SF-förband. 
Benämningen av denna ”styrka” som ”internal affairs” beror på att det inte har gått att utröna 
exakta sammansättningar, uppgifter eller storlekar. 
78 Thomas, L, Timothy, Battle for Grozny, Urban operations: An history casebook, Combat studies 
institute, Fort Leavenworth, Kansas, 2002, s.169 



Mj Mattias Brehag D-UPPSATS 2012-03-26 
Försvarshögskolan, HSU 10-12  TAKTISK KULTUR 
  
 

 

 ~ 42 ~ 

fallskärmsjägarregemente”, omfattade anfallet betydligt större förband.79 Fyra 

stridsgrupper (SG) hade skapats under planeringen och dessa skulle framrycka 

samtidigt från fyra infallsportar mot stadens centrala delar.80 Slutmålen var 

presidentpalatset, regeringsbyggnaderna, tv-huset, järnvägsstationen och några 

andra samhällsviktiga byggnader. Innan anfallet på marken skulle starta avsåg man 

att slå ut mindre delar av samhällsviktiga funktioner och truppkoncentrationer 

med hjälp av flygstridskrafter och indirekt eld, för att visa styrka och ta initiativet. 

Att förbandsstorlekarna vida översteg General Grachevs tidigare uttalande kan ha 

att göra med att delar av den taktiska kulturen var starkare än den enskilde ledaren 

i detta fall.  

 

Planen byggde dessutom på att staden omringades och isolerades, därför skulle 

förbanden omgruppera till respektive utgångsgrupperingar för att tidigt uppnå 

detta. Redan den 28 december hade mindre delar av detta uppnåtts då förband tog 

kontrollen över Chankala-flygplatsen och vissa delar av industriområden och 

förstäder kring Groznyj.81 

 

SG NORD82 utgjordes av 4100 soldater, 80 stridsvagnar, 210 pansarbandvagnar 

och 65 artilleripjäser.83 Uppgiften var att isolera den norra delen av staden och 

presidentpalatset norrifrån. Man skulle vidare upprätta förbindelse med 

stridsgrupp VÄST och därefter öppna upp huvudvägarna norrifrån. 

 

SG NORDOST utgjordes av 2200 soldater, 7 stridsvagnar, 125 pansarbandvagnar 

och 25 artilleripjäser. Stridsgruppen skulle framrycka omedelbart öster om 

stridsgrupp NORD och understödja deras framryckning, främst mot området 

kring presidentpalatset.  

 

                                                        
79 Miakinkov, Eugene, “The agency of force in asymmetrical warfare and counterinsurgency: the 
case of Chechnya”, Journal of strategic studies, 34:5, University of Alberta, 2011, s.657 
80 Några källor anger tre infallsportar, men denna uppgift har att göra med det faktum att 
stridsgrupp NORD och stridsgrupp NORDOST framryckte in mycket tätt, vilket kan uppfattas som 
samma infallsport, vilket inte var fallet. Författarens anmärkning. 
81 Se karta bilaga 1 
82 Fakta främst från Efron, 2006, s.128 
83 Verkliga bilden var en blandning av artilleri och granatkastare 
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SG VÄST utgjordes av 6000 soldater, 63 stridsvagnar, 160 pansarbandvagnar och 

70 artilleripjäser. Uppgiften var att framrycka längs den inkommande järnvägen 

och ta kontroll över järnvägsstationen och därefter skära av presidentpalatset 

söderifrån och på så sätt upprätta förbindelse med stridsgrupp NORD och 

understöda öppnandet av huvudvägarna. 

 

SG OST utgjordes av 3000 soldater, 45 stridsvagnar, 70 pansarbandvagnar och 35 

artilleripjäser. Stridgruppen skulle framrycka längs österifrån inkommande järnväg 

och ta broövergångarna över Sunzha-floden och genom att upprätta förbindelse 

med stridsgrupperna NORDOST och VÄST isolera de centrala delarna av staden 

för motståndarna österifrån.  

 

Ett reservförband, ungefär av bataljonsstorlek, sattes upp och grupperades norr 

om staden. I denna ”bataljon” ingick bland annat ett 50-tal stridsvagnar och lika 

många understödspjäser. Vidare disponerade man ett 90-tal helikoptrar för både 

trupptransport och understöd. 

 

Totalt ingick runt hälften av disponibla förband för operationen mot stadens inre 

delar, runt 15500 soldater och nästan 700 bepansrade fordon och som understöd 

fanns cirka 200 pjäser. Genom ett snabbt agerande med förbanden planlade man 

att nå överraskningsmoment för att på detta sätt minimera egna förluster och 

minimera eventuellt motstånd; valet av starttidpunkt är ett sådant omdiskuterat 

exempel på ”snabbt agerande”. Man utgick ifrån att motståndet skulle kollapsa 

helt inför den styrkedemonstration man ansåg att denna styrka var.  

 

Man såg på situationen på två sätt, antingen skulle motståndet bara kringgås och 

förbanden fortsätta mot stadens centrum, eller så skulle man kunna bryta fiendens 

motstånd genom ”anfall” i marschgruppering, mer eller mindre på 

paradformation med stridsfordonen. Detta var baserat på en uppfattning att 

fienden hellre skulle ge upp än att se sin stad förstöras och att motståndare och 

invånare skulle krossas. Man var så säker på detta förhållande att som exempel 

fick stridsvagnarna ingen tilldelad ammunition till sina kulsprutor.84 Ytterligare 

                                                        
84 Miakinkov, 2011, s.658 
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detaljer som pekar på en övertro till eget uppträdande och överlägsenhet var det 

faktum att man medtog flygblad att skulle delas ut under marschen genom staden 

där befolkningen uppmanades att ge upp och överlämna sina vapen. 

 

Planeringen var så fokuserad på att snabbt få fram en avgörande plan mot 

Tjetjenerna och Groznyj, som sågs som den symbol man snabbt ville ta kontroll 

över, att man av olika anledningar bortsåg från ett antal påpekanden. Vi kan här se 

att man troligen inte satte några större värden på de taktiska konstanterna 

eftersom man hade bestämt sig för att genomföra upprorsbekämpning som en 

styrkedemonstration. Tidigare uppgifter om antalet stridsfordon och infanteri kan 

avslöja en viss övertro på teknologi i urban miljö. Nästan samtliga gripbara 

stridsfordon sattes in i operationen, men enbart hälften av infanteriet. Vid strid i 

bebyggelse är både duellvärde och antalet soldater en konstant, och dessa kan 

svårligen ersättas med teknologi. 

 

Motståndaren man planlade mot bedömdes till maximalt 15000 soldater av 

varierande ”kvalitet” och utrustningsnivå, varav runt 10000 kunde finnas i stadens 

centrala delar.85 Dessa kunde vara beväpnade med upp till 25 stridsvagnar, 30-tal 

pansarskyttefordon, upp emot ett 60-tal artilleripjäser, 30-talet bandkanoner och 

ungefär 150 luftvärnssystem av olika slag. Observationer att motståndaren 

disponerade MRLS hade gjorts, men dessa observationer kom enbart från lokala 

tv-utsändningar och bedömdes som försumbara. Detta innebar att man satte in 

förband i 1:1 förhållande, men det troliga är att man bedömde att eget 

teknologiskt övertag och operationens karaktär gjorde att man bortsåg från 

duellvärden i bebyggelse, vilket är en taktisk konstant. Teknologiskt övertag och 

hur man såg på operationens karaktär måste hänföras till ledningens uppfattning, 

vilken givetvis är en trend och troligtvis var man påverkad av något i detta beslut. 

 

                                                        
85 Den ryska benämningen på dessa soldater var “bandit” eller “upprorsman”, vilket skvallrar en del 
om hur de såg på motståndaren, dvs. allt annat än en reguljär soldat. Författarens anmärkning. 
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Figur 5 – Övergripande operationsidé86 

 

5.1.2 Händelseförloppet 

Vid 0600 den 31 december gavs ordern om att påbörja anfallet, trots att 

förbanden var allt annat än klara med förberedelser och att de förutsättningar som 

getts order om inte var uppfyllda. Till exempel var stridsgrupp VÄST fortfarande 

under omgruppering till sitt område och inte anfallsberedda, vilket också innebar 

att staden inte var isolerad för tjetjenerna. Det skulle dröja ända till 15 januari 

innan staden var helt omringad och något som kan kallas isolerad var en realitet, 

vilket kan anses som ett taktiskt misstag. Oavsett uppgiftens karaktär är underhåll 

och stridsvärde konstanter att ta hänsyn till, och att inte isolera staden ger enbart 

fördelar till motståndaren. Samtidigt minskar eller förloras värdefulla 

underrättelser. 

 

Anfallet startades också trots att väderleksrapporterna hade talat om dålig 

väderlek, vilket påverkade flygstridskrafterna att deras insats blev mer eller mindre 

obetydlig och detta trots att antalet flyg i luften var relativt stort. När förbanden 

påbörjade framryckningen var även bristen på kartor akut. De flesta hade inga 

kartor överhuvudtaget och vissa tilldelades en turistkarta från 1980 som underlag. 

                                                        
86 Knezys, 1999, s.91 
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Högre chefer fick nöja sig med översiktskartor i skala 1:100 000.87 Trots dessa 

tillkortakommanden påbörjades alltså operationen. Man kan reflektera över 

kartbristen. Var det verkligen en brist i forna öststater av stadskartor, och om det 

förhöll sig så, bortsåg man från problemet genom att anse att de inte behövdes? 

Kartor är avgörande för ledning, och det är nära till att tro att man alltså upplevde 

behovet av ledning som litet. 

 

Inledningsvis förekom inget motstånd överhuvudtaget och den ryska ledningen 

utgick ifrån att överraskningsmomentet hade lyckats. Snabbast in mot de centrala 

delarna var SG NORD och delar av NORDOST. Detta var helt enligt plan då 

dessa inledningsvis var tyngdpunkten och deras uppgift att upprätta ett understöd 

för SG VÄST anfall in mot stadens absoluta centrum var en framgångsfaktor för 

hela operationen. 

 

Vid 13-tiden, då delar av SG NORD nått ett fåtal hundra meter från 

presidentpalatsen, öppnade plötsligt försvararen massiv eld mot förbandet. Ett 

samordnat eldöppnande från markförband och granatkastare ledde till stora 

momentana förluster hos bataljonen som nått palatsområdet. Förbanden i SG 

NORD skulle nu vara indragna i strid under hela kommande dygnet, utan något 

egentligt avbrott. Samtidig hade SG NORDOST kringgått ett mindre motstånd 

och var vid 14-tiden också de bara något kvarter från presidentpalatset. Dock 

nådde man fram dit med enbart 500 soldater på grund av terrängen och 

motståndet. 

 

Samtidigt misslyckades SG OST med sin uppgift helt. Förbandet kom inte längre 

än några kvarter från sin utgångsgruppering innan de hejdades av oupptäckta 

avspärrningar och en massiv eldgivning. Man försökte lösgöra sig och kringgå 

men detta hjälpte föga situationen. De möttes hela tiden av indirekt spärreld och 

samtidigt blev pansarskyttefordonen från 104.fallskärmsregementet avskurna och 

därefter blev nästan samtliga nedkämpade. I den allmänna oordningen, då ingen 

egentligen hittade framryckningsvägen eller ens visste var de skulle ta vägen, 

övergick de till att försvara ”tagen terräng” under natten. Det kan finnas flera 

                                                        
87 Knezys, 1999, s.104 
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förklaringar till att dessa inte upptäcktes, de två troligaste är att man inte ville röja 

sig och kvarstannade i utgångsgruppering, och den andra är att man inte ansåg det 

nödvändigt med spaning, dvs. underrättelser. Oavsett hänför sig detta till 

konstanter, både till underrättelser och till ledning. Tidigt på morgonen återgick 

SG OST till eget tidigare utgångsläge på eget initiativ. Under tillbakaryckningen 

närapå utraderas ett eget kompani av eget flyg, vilka okoordinerat flög omkring 

och i det dåliga vädret misstog kompaniet för motståndaren. SG OST skulle ta 

lång tid på sig till de på nytt kunde genomföra någon verksamhet, och blev 

stillastående i utgångsgrupperingen tills vidare. 

 

Som om det inte var nog körde även den sent ankommande och icke 

anfallsberedda SG VÄST omedelbart fast. Med bara 300 meter kvar till 

palatsområdet tvingades enstaka delar ur SG VÄST att under strid med en 

numerärt överlägsen motståndare dra sig ut ur området. Resultatet av de inledande 

timmarnas strider leder till att SG NORD och NORDOST nu stod ensamma utan 

understöd, utdragna på långa linjer in mot stadens centrum. Att förbanden nådde 

så långt på djupet kan ha att göra med att tidpunkten för anfallet faktiskt kan ha 

överraskat försvararna, eftersom det inte är troligt att anfallarna skulle kunnat nå 

så på djupet om förvaret varit beredd på anfallet vid denna tidpunkt. Dock 

spelade nu denna utdragna djupgruppering försvararna i handen och dessa 

utnyttjade situationen väl. Denna djupgruppering, med stora delar av 

stridsgrupperna på det närmaste led, var ju självklart kontentan av att genomföra 

operationen under marschgruppering. Definitivt en påverkande taktisk trend - 

upprorsbekämpning medelst styrkedemonstration. De spridda förbanden kunde 

inte manövrera eller utveckla någon nämnvärd eldkraft, ej heller kunde de skydda 

varandra. Här är ett definitivt exempel på en trend som har åsidosatt åtskilliga 

konstanter. 

 

Redan vid 15-tiden stod det klart att samtliga stridsgrupper hade misslyckats med 

sina uppgifter, trots att delar hade nått på djupet.88 De förband som var inne i 

staden var samtliga indragna i strid, och terrängen medgav knappast att dessa 

                                                        
88 Glenn, W, Russell, Capital Preservation: Preparing for Urban Operations in the Twenty-First 
Century, RAND Corporation, Santa Monica, 2001, Appendix B, s.45 
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kunde undsättas eller ens dra sig ut ur området. Motståndaren nyttjade en 

gerillataktik som anfallarna inte var tränade för. Små sammansatta grupper som 

förflyttade sig snabbt, öppnade eld och omgrupperade ut ur området omedelbart, 

lämnade anfallarna ingen motståndare att slå tillbaka mot. Knappt hade en 

motståndargrupp lämnat området, då nästa tog vid och öppnade eld från annan 

riktning. De ryska förbanden hade framryckt i marschgruppering långt in på 

djupet av vad vi i Sverige kallar pansarvärnssäck och i det här fallet blev det en 

tredimensionell PV-säck djupt inne i betongterrängen, den urbana stridsmiljön.89  

 

Anfall för att säkra framgången 

För att ”säkra framgången och rycka vidare framåt” mot centrum och för att 

förhindra motståndarens styrketillväxt sändes 131. motoriserade skyttebrigaden in 

längs SG NORD infallsport.90 Den högre ledningen hade en uppfattning att 

”anfallet” hade framgång här och ville utnyttja detta läge. 131. nådde fram till 

järnvägsstationen runt 1500 den 1 januari efter visst debacle med orienteringen i 

staden och beskjutning från motståndaren. Nu möter 131. delar ur 81. 

motoriserade regementet och här begås ett ödesdigert misstag. Chefen 131. 

förutsätter att området var säkrat eftersom delar av 81. fanns i området, och 

grupperade därför sina fordon runt järnvägsstationen mer eller mindre uppställda 

som efter en marsch. En del soldater lämnar till och med sina fordon och går in i 

stationshuset. Den tidigare nedprioriteringen av ledning kan ha medverkat till att 

hela detta förlopp utlöses. Det fanns ingen framgång att säkra. 

 

Utan att hinna få information från 81. att dessa var nära slagna i grunden, på 

gränsen till utraderade, blir 131. utsatta för ett häftigt anfall från motståndaren och 

förbandet binds i strid över en större yta.91 Motståndarna har en god uppfattning 

om angriparna och inledningsvis slår man uteslutande mot lednings- och 

sambandsfordonen. Inom den första timmen slås 13 stridsfordon ut och efter 

klockan 1530 utför 131. enbart förtvivlad försvarsstrid i tagen terräng med 

                                                        
89 Som kuriosa kan nämnas att Tjetjenerna fäste 400g sprängdeg med tejp kring RPG-7 granaterna 
för att säkerställa maximal verkan. Detta kallades för en ”fuga”. Ofta slogs en pbv ut helt av en sådan 
träff och en stridsvagn blev allt som oftast oförmögen till verkan. 
90 Efron, 2006, s.142 
91 Enligt en källa skall chefen 131. fått ett radiomeddelande som löd ”welcome to hell” omedelbart 
innan angreppet.  
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förbandet spritt över ett relativt stort område. Vid ett misslyckat 

utbrytningsförsök stupar chefen för 131. och förvirringen är därefter total.92 

 

Läget förvärras snabbt då ammunitionen börjar tryta. Detta eftersom man inte 

planlagt för utdragna strider. Det var ju enbart en upprorsbekämpning som skulle 

genomföras med förband under marsch, därför hade man inte någon större 

mängd ammunition medtagen i förbandet. Ett räddningsförsök genomfördes av 

en hastigt insänd stridsvagnsbataljon, men även detta misslyckades då dennes 

förbandschef stupar i ett bakhåll och effektiviteten gick ner mot det närmaste noll. 

Utan ledning och spridda längs några gator nedkämpades denna styrka mer eller 

mindre till sista man av motståndarna. Av hela denna förstärkningsstyrka lyckas 

enbart två stridsvagnar komma helskinnade ur bakhållet och nå tillbaka till ”egna 

led”. Av 131. stupade en fjärdedel av manskapet och 20 av 26 stridsvagnar, 102 av 

120 pansarbandvagnar och samtliga sex Tunguska luftvärnspansarbandvagnar 

förloras. De delar av 131. som överlevde den initiala striden skulle behöva 

försvara sig i mer än 60 timmar av oavbruten strid innan de kunde nås av 

förstärkning och evakueras från området. 

 

Under de följande två dygnen stod strider över hela staden och samtliga 

stridsgrupper, förutom delar av NORD och NORDOST, pressades tillbaka mot 

sina utgångsgrupperingar. Alla försök att återta initiativet misslyckades och 

förlustsiffrorna ökade.  Stridsgrupperna reorganiserades och planläggningen för 

fortsättningen var tvunget att använda en förändrad taktik. Under 4 januari 

rapporterades att försvararna hade påbörjat reträtt ut staden, då omfattande 

konvojer av fordon hade upptäckts. Detta fick ledningen att tro att försvararna 

hade gett upp om staden. Inget kunde vara mer fel, och ett uttalande från 

Rysslands vicepresident om att staden i sin helhet skulle vara i rysk kontroll den 5 

januari utan ytterligare strider, påskyndade anfallarna till att påbörja nya försök till 

framryckning in mot staden.93 Eftersom staden inte var omringad saknades de 

underrättelser som behövdes för att avgöra om detta verkligen var ett urdragande, 

en av de taktiska konstanter man tidigare bortsett från.  

                                                        
92 Via internet kan många filmklipp ses som visar de bittra striderna kring denna händelse. [sökord: 
majkop brigade], författarens anmärkning. 
93 Thomas, 2002, s.175 
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Återigen fastnade samtliga inkommande förbandsenheter i utdragna strider runt 

om i staden. Visserligen nådde man denna gång både presidentpalatset och en av 

försvararnas ledningsplatser, men dessa var för länge sedan evakuerade och 

betydelselösa. Den 7 januari rapporterades via rysk media att hela staden var ”i 

lågor” och att situationen för de ryska förbanden återigen var mycket ansträngd. 

Fram till den 9 januari, då ett tillfälligt vapenstillstånd utlystes för att kunna hämta 

stupade och skadade, fortsatte de ryska förbanden med ständiga omgrupperingar 

och trupprörelser för att försöka hitta vägar in i staden och slå försvararna, men 

framgången uteblev.  

 

Vapenstilleståndet höll dock bara några få timmar innan striderna bröt ut igen och 

vissa källor gör gällande att det hela var ett uselt trick från anfallarnas sida för att 

kunna lura ut försvararna och nå bättre verkan. Dessa uppgifter är dock mycket 

oklara. Dock kunde man genomföra viss förhandling med försvararna. Här 

meddelandes bland annat var anfallarna kunde hämta upp en större mängd 

stupade soldater som försvararna hade samlat på en lämplig plats. De inledande 

dagarna var en total katastrof för anfallarna, men även stora förluster hos 

försvararna uppstod. För en illustration är det inte avgörande med ett 

resultatkapitel, om man nu kan kalla det så, men för att knyta ihop händelserna 

redovisas en epilog. 

 

5.1.3 Epilog 

Förlustsiffrorna kan avslöja en del om omfattning av striderna i Groznyj från den 

31 dec 1994 till mitten av februari 1995:94 

 

Ryska förluster uppgick till 1426 stupade, 4630 skadade och 96 krigsfångar, men 

källorna skiljer och en uppskattning är mellan 2000-4000 stupade i Groznyj.  En 

rapport menade att ryska armén förlorade 100 i döda per dygn, vilket i så fall 

mycket väl verifierar siffran något. De materiella förlusterna uppskattades till runt 

400 bepansrade fordon av olika slag varav 62 stridsvagnar och cirka 225 

                                                        
94 Efron, 2006, s.153; Seely, 2001, s.258-263 
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pansarskyttevagnar. Av 131. överlevde endast 105 soldater, varav hälften var 

skadade. 

De tjetjenska manskapsförlusterna uppgick till cirka 7000 stupade och skadade 

samt 600 krigsfångar. Materiella förluster uppskattas till 40 stridsvagnar, 50 

pansarskyttefordon, 100 understödspjäser och 4 helikoptrar.  

 

Civila förluster var omfattande, och kan ha uppgått mot 60000, men siffrorna 

varierar i källorna och det beror troligen på hur man kategoriserar civila förluster, 

en trolig och nyanserad siffra är 18000. 

 

Att påpeka är att alla dessa siffror är mycket osäkra. Storheterna är rimliga och 

troliga, men de exakta siffrorna kommer nog aldrig att kunna presenteras. Båda 

sidor har olika uppgifter beroende på var de har sitt ursprung. Det kan tänkas att 

vissa uppgifter fortfarande är hemligstämplade av olika anledningar.  

 

5.1.4 Taktisk kultur och Groznyj 

Operationen i Groznyj är ett exempel på en taktisk plan som mötte en abrupt 

annorlunda operativ ram. En operativ ram de ryska förbanden på grund av 

rådande taktiska kultur inte förutsåg eller anade - trots att de signaler som fanns 

borde skakat om förbandsledningen och fått dem att inse att den taktik man avsåg 

nyttja inte skulle vara tillfylles. Operationsplanen var helt enkelt gjord utifrån ett 

ramverk man själv ansåg var den korrekta i denna typkonflikt. Var detta ett 

medvetet beslut eller var det på förhand givet? Operationens utfall var givetvis ett 

resultat av den taktiska planeringen, men hade taktiska trender satts före taktiska 

konstanter under påverkan av rådande taktisk kultur? Genom att se om 

händelseförloppet kan avslöja några av den taktiska kulturens källor kan ett försök 

göras att tydliggöra anfallarnas förståelse av taktisk kultur och om denna påverkat. 

 

Att framryckningen överhuvudtaget påbörjades, och vid en så omdiskuterad 

tidpunkt, kan ha att göra med en intern prestigekamp. ”How would it appear if 

one of the world’s mightiest armies showed itself incapable of waging war against 
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such a small country’s recently organized armed forces?”95 Att man samtidigt 

ansåg hela operationen vara en upprorsbekämpning som avsågs genomföras som 

en styrkeuppvisning med en ”promenadseger” kan också förklara varför några 

taktiska konstanter, dvs. grundprinciper, åsidosattes. Här är uttryck för olika 

militära chefers uppfattningar, alltså ett avtryck av en taktisk kultur. Nästan som 

om det legitimerar att genomföra operationen hur som helst, utgången är ju en 

given framgång med detta synsätt. 

 

Motståndaren har i detta arbete inte beskrivits i någon större omfattning, och 

detta har att göra med resonemanget om att taktisk kultur inte fokuserar på 

taktiska händelser på slagfältet utan kring den taktiska kulturen som anfallarna var 

fångna i. Värt att nämna kan dock vara att motståndarna hade utlyst kriget till 

”gazavat”, vilket motsvarar en ”jihad” för att försvara fosterlandet.96 Därav skulle 

motståndet aldrig ge upp, vilket inte stod klart för angriparna. Här finns också 

kulturell förståelse inblandad, men detta perspektiv är inte arbetets avsikt att 

belysa. 

 

Tidigare har visats att ledningen såg på operationen som en promenadseger, 

eftersom man ansåg detta vara en upprorsbekämpning där eventuellt motstånd 

skulle vika sig för övermakten man skulle visa upp. Det är en enkel uppgift att ur 

illustrationen visa upp en mängd områden som inte uppfylldes eller beaktades 

innan operationen startade, och inte heller under genomförandet. Tabellen för 

den taktiska kulturens källor kan nyttjas för att kategorisera några av dessa 

tillkortakommanden.  

 

Här kommer nu påvisas några oklarheter och tillkortakommanden där planeringen 

och genomförandet diametralt antog olika former och bidrog till den katastrofala 

utgången. All strid, och den förekommande planeringen, dvs. de taktiska tankarna 

hur problemet skall lösas förhåller sig till vad vi kallar de taktiska konstanterna. 

Dessa är basen i det taktiska tänkandet.  

 

                                                        
95 Knezys, 1999, s.90 
96 Russia’s tactics make Chechen war spread across Caucasus, kavkazcenter.com, publ 2005-09-16, 
hämtad 2012-01-31 
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Planen byggde på ett taktiskt beslut att operationen var en upprorsbekämpning 

och därför skulle hanteras som sådan. Detta är en av anledningarna till varför 

soldater satt ovanpå fordonen, stridsvagnar hade ingen kulspruteammunition och 

fordonen framryckte på led. Här kan man dra slutsatsen att man bortsåg från 

underrättelser, eller i alla fall togs ingen notis om det nu fanns några. Troligt är att 

operationen inte föregicks av några djupare underrättelseinhämtningar, vilket 

förklarar det faktum varför en stridsgrupp omedelbart fastnade i avspärrningar 

som fanns bara några hundra meter framför deras utgångsläge, eller varför man 

antog att motståndaren inte var beväpnad eller samtränad. Det kan också förklara 

den låga beredskap som förbanden intog under framryckningen, i alla fall 

inledningsvis. Upprorsbekämpning skulle gå till på detta sätt, och förbanden som 

sattes in skvallrar om en övertro på egen teknologi och egna förbands förmåga. 

Båda dessa hänförs till trender och kulturella faktorer, men är konstanter och 

borde hanterats som sådana. Man kan också dra slutsatsen att förbanden inte var 

tränade för att uppträda i den urbana miljön i någon större omfattning.97 

 

Att inte tillgodose behovet av ledning, till exempel bristen på kartor, skvallrar om 

att högre ledning hade nedprioriterat denna funktion. Man ansåg alltså att behovet 

av ledning skulle vara minimalt och att det underlag man hade skulle räcka. 

Ledning är en konstant, och den skall alltid tillgodoses, vilket man alltså inte 

gjorde. 

 

Ett av de första taktiska felen som kan konstateras var att planen påkallade att 

omringa och isolera staden. Här spelar exempelvis en konstant in vad gäller 

uthållighet; ett korrekt taktiskt tänk är alltid att möjliggöra egen, förneka 

motståndarens. Denna isolation aktualiserades aldrig och man kan diskutera 

varför. Oavsett beslutades att operationen skulle igångsättas trots detta faktum. 

Det är möjligt att ledarens uppfattning åsidosatte det hela. En egen uppfattning 

gav alltså i så fall att det var möjligt att genomföra operationen. Utgår vi ifrån 

faktumet att man såg på det hela som en upprorsbekämpning, finns det faktiskt 

fog för tanken och en möjlig förklaring här. För att ”sammanfatta” illustrationen 

och något av den löpande diskussionen och analysen, är några av funna källor till 

                                                        
97 Lieven, 1999, s.114 
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den taktiska kulturen ordnade i tabell 3. Sammanställningen är främst till för att 

möjliggöra en reflektion och är inte fullständig. 

 

Tabell 3 – ”källor” ur illustrationen 
Taktiska konstanter  
 

Taktiska trender 
 

Sociala och kulturella faktorer 
 

Brist på kartor Starttid av operationen Ej tränade för MOUT 

Oupptäckta avspärrningar Teknologisk övertro  Ej tränade för gerillakrigföring  

Duellvärden MOUT 1:1 
Ingen förändrad taktik trots 
resultatet 

Upprorsbekämpning  

Framryckning led Flygblad Motståndaranalys 
Stridsfordon utan 
infanteriskydd 

  

   

Isolera fienden   

Samordning och ledning    

 Yttre påverkningar  
Högre chef 

Politisk ledning 
Individuella målsättningar (födelsedag) 

 

För tillfället är det inte möjligt att veta hur planen verkligen såg ut, den är 

fortfarande onåbar i skrivande stund, vilket gör att det enda är att se till 

händelseförloppet och med den taktiska kulturen som perspektiv följa 

genomförandet. 

 

Vad utfallet visar är ett tydligt resultat av en felaktig taktisk plan, alltså ett resultat 

av det taktiska tänkandet hos en indoktrinerad officerskår som på förhand hade 

en god uppfattning om hur och vad som skulle göras och varför utan att reflektera 

över det. Detta är i och för sig inte förvånande eftersom medvetenheten om egen 

taktisk kultur troligen inte var gjord. Genom att tydliggöra den taktiska kulturens 

källor, analysera och reflektera kan man råda bot på detta. Om en medveten 

reflektion över den taktiska planen och tänkande gjorts är det troligt att både 

uppträdandet och genomförandet hade följt ett annat mönster. Man förhöll sig i 

mångt och mycket till enskilda konstanter och då främst rörelse, men borde 

förhållit sig till dem alla. Främst framgår detta genom att rörelsen var det viktiga, 

eldkraften var nedprioriterad. Man förhåller sig till en tydlig uppfattning här, en 

taktisk kultur som avgjorde. 
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Så vilken taktisk kultur var man fångna av? Den sammantagna bilden är otvetydigt 

en konventionell styrka, utbildad för krigföring på Europas slättland, som med 

övertro på egen utbildning, teknologi och ledning verkligen trodde att detta var 

överförbart till ett operativt ramverk som var diametralt annorlunda. Att de 

taktiska trenderna och de kulturella yttringar som taktiska kulturens källor visar 

var rådande över de taktiska konstanterna är en enkel match att inse. Att man 

samtidigt trodde att de taktiska trenderna verkligen var de som var sanningen kan 

man också förstå ur en inifrånförståelse. Detta är en slutsats som är dragen utifrån 

ett visst mått av förförståelse, men eftersom det är en profession är det svårt att 

undvika i taktiska resonemang som just denna. 

 

5.2 Diskussion och kritisk värdering 

Tidigare har påpekats om teorigenereringen kring den taktiska kulturen att det är 

en medvetandegörande process som baseras på arbetets förståelsemodell. Men en 

kortfattad diskussion om denna ”teori” är på sin plats för att lyfta fram dess 

storheter och även kritisera densamma.  

 

Taktisk kultur kan inte direkt beskrivas som en modell eller kvantifieras. Samtidigt 

kan man påstå att det är en modell - närmare bestämt en modell för att tydliggöra 

dess källor och uttryck. Den är levande inom oss alla och finns där som en 

naturlig del av vårt dagliga verk, även inom vår taktik – tankeprocessen som är vår 

problemlösning. Den är naturlig eftersom den hänför sig till en kulturell yttring, 

därför förblindar den dess bärare genom sitt raster. Den kan bara medvetengöras 

genom avsiktlig reflektion och utbildning. Den föregående illustrationen, där det 

finns detaljer som hänför sig till taktisk kultur, är tänkt att bidraga till förståelse 

och möjligheter till reflektion. Det är svårt att avgöra om den taktiska kulturen 

låter sig illustreras empiriskt, eftersom den enskilde betraktaren utifrån 

förståelsemodellen medvetet måste skapa sig en inre illustration. Ett försök har 

dock gjorts, och illustrationen har berikats med den inledande teorin om taktisk 

kultur. Det är ju inte på det sättet att detta är något helt nytt, det intressanta är att 

se på illustrationen på ett annorlunda sätt, med ett inkännande.  
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Berndt Brehmer skriver om vikten av utbildning genom akademisering. Syftet är 

inte att göra fler saker utan att göra det man redan gör på ett bättre sätt.98 Med ett 

akademiskt förhållningssätt till sin profession underlättas medvetandegörandet av 

den taktiska kulturen, likväl som andra områden kan klarläggas på liknande sätt. 

Är då en teori om taktisk kultur nödvändig? Ja, är svaret på den frågan, därför att 

den möjliggör en reflektion om egen utbildning och eget taktiskt tänkande. På 

detta sätt kan man bidra till både egen och till systemets utveckling. Självfallet kan 

den medvetandegöra en motståndares taktiska kultur och genom noggrann analys 

avslöja kritiska sårbarheter, som en del av ett bedömande inför en uppgift. 

 

Taktisk kultur är de värden, normer och erfarenheter som styr vårt agerande och 

taktiska tänkande. Taktisk kultur kan alltså uttryckas som de värden, normer och 

samlade erfarenheter som är accepterade som sanning och som både medvetet och omedvetet styr 

vårt taktiska tänkande, eftersom kultur är ett raster alla människor har. Den taktiska 

kulturen upplevs som en naturlig del av vardagen, därför är det sällan som den utsätts för aktivt 

reflekterande, och den förblindar dess medlemmar vilket kan leda till ödesdigra misstag.  

 

Även då kulturell förståelse är bra i många avseenden, och förståelse för taktisk 

kultur innefattas här, har den flera tillkortakommanden. Dess begränsningar har 

till del nämnts tidigare och ytterligare en begränsning är att individer kan drivas av 

dunkla målsättningar för egen vinnings skull eller någon annan agenda, detta kan 

svårligen förklaras med en taktisk kultur. Kan hela operationen startats som en 

födelsedagspresent? Detta problem delar den taktiska kulturen med sin storebror 

strategisk kultur.  

 

Taktisk kultur är på inga sätt en ultimat förståelsemodell, och den kan aldrig 

klarlägga faktiska förhållanden till fullo, men den är ett hjälpmedel som 

tillsammans med andra kan nå långt på vägen mot en förståelse för eget taktiskt 

tänkande men även hos motståndaren. Dock i skrivande stund är den minst sagt 

negligerad i den utbildning som sker kring vårt taktiska tänkande. Det är möjligt 

att detta resonemang har drag av tidigare förförståelse, dock är det upp till var och 

en att reflektera över dess inflytande. Att den påverkar det taktiska tänkandet är 

                                                        
98 Brehmer, 2011, s.21 



Mj Mattias Brehag D-UPPSATS 2012-03-26 
Försvarshögskolan, HSU 10-12  TAKTISK KULTUR 
  
 

 

 ~ 57 ~ 

dock utom tvivel, det mjuka icke materiella värdet den innehar är djupt rotad och 

stakar ut handlingsmönster.  

 

6 Reflektion 

Kan då den taktiska kulturens medvetenhet utveckla officeren och dennes taktiska 

tänkande? Bara att medvetengöra densamma ger officeren ytterligare verktyg i sin 

profession och möjligheterna till att framgångsrikt utöva den ökar. Vi är alla 

medlemmar av taktisk kultur, och för ett lyckosamt taktiskt drag är det bra att 

reflektera över den. Samtidigt är detta bara en möjlig förståelse för taktik. 

 

Vad som framkommit under arbetets gång är att detta är ett bidrag till den 

praktiska profession som officerskåren idag främst utgörs av, det är ett 

professionsvetenskapligt bidrag. Detta bidrag syftar alltså till att stödja en befintlig 

profession och balansera den praktiska delen med en teoretisk ram. Det är inga 

som helst problem att förstå att en yrkesprofession innefattar en mängd officerare 

som besitter en god klokskap, dock är mycket av denna klokskap baserad på så 

kallad tyst kunskap. Mängder av hantverk utförs, men inte alla kan tala om varför 

något utförs på ett visst sätt eller ens förklara vad man gör. Tyst kunskap kan 

oftast bara visas med handling.99 Skall man se enkelt på det är det inte heller så 

ofta vi reflekterar över hur och varför vissa handgrepp och arbetsmoment utförs. 

Vi förhåller oss till mallar och modeller vilka förnöjsamt fylls med textmassor och 

uttryck. Slutresultatet blir ofta bra, ibland genialiskt, men ibland katastrofalt. För 

sanningen är väl den att mycket taktiskt arbete baseras på metoden ”så här har vi 

alltid gjort”, och hur mycket reflekterande över taktik är det egentligen? Långt 

ifrån ett professionellt agerande. 

 

Svårigheten är att skapa en teori, när en teorigenerering är ett utdraget 

resonemang och en hermeneutisk ansats egentligen inte tillåter att man 

kvantifierar och ordnar en teori kring utsagor, modeller och tabeller. Det är i själva 

verket hela resonemanget och diskussionen som är teorin, vilket är svårt att få fram. Teorin 

som sådan genereras hos individen, den medvetandegörs. Genom ett resonemang 

                                                        
99 Brehmer, 2011, s.20 
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och en fallstudie har ett försök till illustration av den gjorts. Resultatet är att den 

föga låter sig illustreras som en enskild teori, den är beroende på fler aspekter och 

klarar knappt att stå enskilt utan kontext. Dock genom ett förståelsebaserat 

resonemang och påvisande av dess källor har en illustration visats. Framför allt 

har en definition fastställts. Frågan man kan ställa sig är också om arbetets 

förståelseansats räcker för problemet häri: Hur kan taktisk kultur förstås och 

uttryckas? Själva uttrycket är nog det enklaste, och det har visats i tidigare avsnitt, 

men att verkligen nå en förståelse är troligen upp till betraktaren. Arbetet har dock 

några områden som kan ses som konkret bidrag; att se på taktik som en 

tankeprocess och två beståndsdelar till taktik; konstanterna och trenderna. Om 

dessa innehåller tillräcklig substans som gör att de överlever återstår att se. 

 

De slutsatser, om de nu kan kallas så, som dragits i detta arbete är beroende av 

den kontext de står i, dvs. förståelsemodellen. Att omsätta detta till praktik och 

generaliseringsbarhet är en helt annan sak, det är en uppgift för den militära kultur 

vi befinner oss i. Den kan antingen acceptera att den är slav under en kultur och 

utnyttja detta faktum för att utbilda dess medlemmar i medveten och 

återkommande reflektion över egen taktisk kultur, eller negligera dess existens och 

fortsätta med sitt erfarenhetsbaserade liv där trender och konstanter inom taktiken 

sammanblandas och varje uppgift kan resultera i helt oväntade ”lessons learned”. 

 

Vad vilar då i den taktiska kulturen? Jo, ett rent och skärt medvetandegörande att 

taktik är en problemlösning, och något man måste lära sig. Man måste förstå 

taktiken som en tankeprocess och hantera den som en sådan. Kulturen är naturlig, 

man kan enbart medvetengöra och förstå dess påverkan och acceptera att den 

påverkar. Allt som allt har man omfamnat insikten i den oväntade kraften hos 

taktisk kultur. 
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6.1 Framtida forskning 

Arbetet har kantats av mycken tid till förståelsebaserad metod och hur denna skall 

nyttjas. På grund av detta tidsuttag, är det några intressanta områden som inte 

hunnits genomlysas och andra delar som av utrymmesskäl och fokusering inte 

kunnat tas med. 

 

För att stödja eventuellt framtida fortlevnad av den taktiska kulturen kan det vara 

värdefullt att nyttja taktisk kultur som den framställts häri, och praktisk fallpröva 

den mot ett antal händelser för att se om den är generaliseringsbar utöver ren 

förståelse. Framför allt konkretisera vår taktiska kultur. 

 

En annan ingång till vidare forskning är att undersöka vad de taktiska 

konstanterna och trenderna i detalj är, och hur dessa påverkar varandra och 

taktiken. Framför allt hur kvalitetssäkrar man en taktisk lösning när vi vet att den 

är framtagen under påverkan av en taktisk kultur. Tar våra bedömandemodeller 

hänsyn till denna faktor och är det nödvändigt? 

 

Det sista, och kanske mest självklara, i fallet med Groznyj är det värdefullt att med 

hjälp av de faktiska operationsplanerna genomlysa händelseförloppet och pröva 

teorierna om taktisk kultur ytterligare. Detta har inte varit möjligt i skrivande 

stund, då dessa planer fortfarande inte är officiella. 
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Bilaga 1 – Kartor 

 

Figur 6 - Operationsplanen mot Groznyj 31 december 1994 – 1 januari 1995100 

 

Figur 7 - Detaljöversikt centrala Groznyj101 

                                                        
100 Glenn, 2001, s.15 
101 Knezys, 1999, s.97 


