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Sammanfattning:  

Uppsatsen studerar hur olika dimensioner av kompetens i ett dynamiskt samspel kan leda till militär taktisk 

framgång. En konkretisering av begreppet taktisk kompetens ger bättre förutsättningar att reflektera över- 

och styra utvecklingen av taktiskt tänkande och utövandet av taktik. Taktisk kompetens uttrycks i en teori 

om kompetensplattformar som en dynamik mellan kunskap, motivation och förmåga att tillämpa där krig 

betraktas som en duell mellan aktörernas kompetensplattformar. Visioner beskrivs som viktiga för att 

inrikta verksamheten och inhämta ny kunskap och uppsatsen diskuterar även risken för kompetensfällor då 

erfarenhetshanteringen är bristfällig och motivation att inhämta ny kunskap saknas. Med hjälp av svensk 

doktrins beskrivning av krigföringsförmåga och härtill kopplade konceptuella- och moraliska faktorer 

operationaliserats ovanstående dynamik och prövas i en militär kontext. Konceptuella faktorer, i form av 

bl.a. doktriner, bryts ned till befintlig kunskap och vision. Förmåga att tillämpa behandlas som både 

övningsmönster och erfarenhetshantering. Motivation kopplas till moraliska faktorer och bryts ned till 

personalens inre- och yttre motivation, sammanhållning och ledarskap men även ledningens syn på 

förändringar. Uppsatsen innehåller även ett försök att definiera begreppet taktisk kompetens:  

 

En vilja och förmåga att flexibelt lösa militära taktiska problem genom tillämpning av ändamålsenliga 

kunskaper samt en förmåga att inrikta verksamheten på ett sätt som medför att helt ny kunskap kan 

implementeras. Miljön där detta skall kunna ske dimensioneras av krigets krav där friktioner och duellen 

med motståndaren utgör viktiga element. 

 

Nyckelord: Krig/ Taktik/ Kompetens 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-16  

Anders Landewall 

HSU 12-14 

 

 - 2 - 

Innehållsförteckning   

1 Inledning ............................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 3 
1.2 Problemformulering ........................................................................................................... 4 

1.3 Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 4 
1.4 Koppling till tidigare forskning ......................................................................................... 5 
1.5 Disposition ......................................................................................................................... 6 

2 Teori .................................................................................................................... 7 

2.1 Krig och taktik enligt svensk doktrin ................................................................................ 7 
2.2 Kompetens och kompetensplattformar .............................................................................. 9 

2.3 Kompetens inom Försvarsmakten ................................................................................... 13 
2.4 En teori om taktisk kompetens ........................................................................................ 15 
2.5 Taktisk kompetens och taktisk framgång på slagfältet .................................................... 16 

3 Metod ................................................................................................................ 17 

3.1 Empiri och källor ............................................................................................................. 17 

3.2 Operationalisering av teori .............................................................................................. 18 

4 Analys ............................................................................................................... 21 

4.1 Kunskap ........................................................................................................................... 21 
4.2 Vision ............................................................................................................................... 22 
4.3 Förmåga att tillämpa ........................................................................................................ 24 

4.4 Motivation ....................................................................................................................... 26 
4.4.1 Personalens inre- och yttre motivation ..................................................................... 26 

4.4.2 Sammanhållning och ledarskap ................................................................................ 27 
4.4.3 Ledningens syn på förändringar ............................................................................... 28 

4.5 Slutsatser och sammanfattning ........................................................................................ 31 

5 Diskussion och avslutning ............................................................................... 33 

5.1 Svar på uppsatsens forskningsfrågor ............................................................................... 33 
5.2 Resultatets överförbarhet till Sverige idag ...................................................................... 35 
5.3 Reflektion och återkoppling till problemformulering ..................................................... 36 

5.3.1 Teori ......................................................................................................................... 36 
5.3.2 Empiri ....................................................................................................................... 37 
5.3.3 Metod ....................................................................................................................... 38 
5.3.4 Återkoppling till problemformulering ...................................................................... 39 

5.4 Vidare forskning .............................................................................................................. 39 

Litteratur- och källförteckning ............................................................................. 40 

   



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-16  

Anders Landewall 

HSU 12-14 

 

 - 3 - 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund   
 

”Taktik handlar till stor del om positiv problemlösning, att tänka kreativt genom att se lösningar 

som dessutom måste vara tillräckligt unika så att motståndaren kan besegras. Duellen mot en 

motståndare är central i taktiken.” 

AR Taktik 2013 
  

Taktisk kompetens är ett begrepp som används civilt och som även börjat användas militärt i 

diskussionen om försvarsmaktens taktiska förmåga och utbildning av officerare.
1
  

Genom att konkretisera och koppla detta begrepp till befintlig forskning har vi bättre 

förutsättningar att reflektera över- och styra utvecklingen av både vårt taktiska tänkande
2
 och hur 

vi utövar taktik
3
.  

Det finns många definitioner och förklaringar av begreppet kompetens. Kompetensutredningen 

(SOU 1991:56) definierar uttrycket som: ”förmågan att klara av de olika krav som ställs i en viss 

situation i en viss verksamhet”. Lunds universitet förklarar på sin hemsida att: ”Kompetens är 

förmågan att lösa en uppgift, att utvecklas och förverkliga idéer” samt att:  

”Kompetensbegreppet omfattar inte bara teoretisk kunskap utan också färdigheter, talanger, 

motivation och attityder.” 
4
 Det finns även en omfattande forskning såväl om kompetens i olika 

sammanhang som om själva kompetensbegreppet. Forskningen är dels induktiv i det att den 

utreder begreppets bakomliggande faktorer och bygger teorier och dels deduktiv där kompetens 

relateras till en uppgift eller en situation i en viss verksamhet som diskuteras utifrån befintliga 

modeller och teorier.  

Frågan som inställer sig, kopplat till ovanstående diskussion, är hur befintlig teoribildning om 

kompetens kan operationaliseras för att passa i en militär kontext där grunden för verksamheten 

är väpnad strid. Den frågan ställs på sin spets när den relateras till, det möjligen något bristfälligt 

förklarade, uttrycket taktisk kompetens. 

                                                 
1 Ett exempel på denna diskussion är hämtat från armébloggen: 
http://blogg.forsvarsmakten.se/armebloggen/2011/11/16/formagan-att-taktisera-ar-krigarens-viktigaste-
signum-sla-vakt-om-den. Hämtat 140428. 
2 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik 2013, Stockholm: Högkvarteret, 2013, s.53. ”Taktik handlar till stor 
del om positiv problemlösning, att tänka kreativt genom att se lösningar som dessutom måste vara tillräckligt 
unika så att motståndaren kan besegras. Duellen mot en motståndare är central i taktiken.”  
3 Ibid. s.19. ”Taktik är en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och metoder som 
används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet.” 
4 Lunds universitets hemsida:  
http://www5.lu.se/pa-online/anstaellning/personalutveckling/kompetensbegreppet. Hämtat 140218. 

http://blogg.forsvarsmakten.se/armebloggen/2011/11/16/formagan-att-taktisera-ar-krigarens-viktigaste-signum-sla-vakt-om-den
http://blogg.forsvarsmakten.se/armebloggen/2011/11/16/formagan-att-taktisera-ar-krigarens-viktigaste-signum-sla-vakt-om-den
http://www5.lu.se/pa-online/anstaellning/personalutveckling/kompetensbegreppet
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1.2 Problemformulering  

En av militärteorins primära frågor lyder -hur kan seger uppnås i krig? 
5
 En underliggande fråga 

som berör ämnet i denna uppsats kan formuleras: Varför kan en militärt svagare part ibland 

besegra en starkare motståndare? En viktig faktor kopplat till denna formulering är relationen 

mellan kompetens och krig. Begreppet kompetens har en bred definition inom samhälls-

kunskapen men bör relateras till en speciell kontext för att ha en mening.  

Uppsatsens utgångspunkt, kopplat till detta, är begreppet taktik i dess militära innebörd.  

Både taktik och kompetens är var för sig definierade av försvarsmakten men det finns idag ingen 

definition av taktisk kompetens.  

Det som behandlas i denna uppsats är därför huruvida de två begreppen kan slås samman, 

konkretiseras och kopplas till befintlig forskning. Detta skulle kunna ge bättre förutsättningar att 

reflektera över- och styra utvecklingen av både vårt taktiska tänkande och hur vi utövar taktik. 

Även om en allmän diskussion om relationen mellan begreppen kompetens och taktik möjligen är 

angelägen blir värdet av densamma ännu större om den kan kopplas till en fallstudie där utfall i 

form av seger eller förlust i krig kan studeras och vägas mot olika dimensioner av taktisk 

kompetens. 

1.3 Syfte och frågeställningar   

Uppsatsen syftar till att undersöka hur olika dimensioner av begreppet kompetens i ett dynamiskt 

samspel kan leda till militär taktisk framgång. På detta sätt skapas en utgångspunkt som kan 

användas för att vidare diskutera begreppet taktisk kompetens. För att uppnå syftet studeras först 

kompetens från en bred utgångspunkt medan begreppen taktik och krig behandlas utifrån svensk 

militär doktrin. Därefter operationaliseras en teori om kompetens som prövas i en fallstudie 

avseende tysk respektive fransk utveckling under mellankrigstiden. Inom ramen för detta 

besvaras följande huvudfråga med tillhörande delfrågor: 

 

 
På vilket sätt samspelar faktorer som ligger till grund för utveckling av kompetens när de 

bidrar till taktisk framgång i krig? 

 

 

 Vad är kompetens, taktik, taktiskt tänkande och taktisk kompetens samt vilken relation har 

dessa begrepp till varandra? 

 

 Hur kan taktisk kompetens, med utgångspunkt från teorier som beskriver krig respektive 

kompetens operationaliseras till ett analysverktyg? 

 

 På vilket sätt kan tysk respektive fransk utveckling av taktisk kompetens under 

mellankrigstiden förklara den tyska segern över Frankrike 1940?  

                                                 
5 Widén, Jerker. Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005, s.8. 
”Militärteori är en kritisk och systematisk reflektion rörande krig och krigföring - inte förandet av krig. 
Militärteorin svarar primärt på frågorna: Vad är krig och hur kan seger uppnås i krig.” 
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1.4 Koppling till tidigare forskning 

Ett sätt att relatera uppsatsens ämne till tidigare forskning är att studera vad som skrivits vid FHS 

i uppsatser inom ämnet krigsvetenskap och med koppling till krigföringsförmåga.  

Ett filter som möjligen kan användas vid en mycket grov och översiktlig sortering av materialet 

är den beskrivning av krigföringsförmåga som finns i Militärstrategisk doktrin (MSD12).
6
 

Krigföringsförmåga bärs enligt doktrinen upp av fysiska- konceptuella- och moraliska faktorer. 

Många uppsatser problematiserar fysiska faktorer i en inbördes jämförelse och i en speciell 

kontext. Det kan handla exempelvis om teknikens påverkan på grundläggande förmågor.
7
 

Ett stort antal uppsatser problematiserar även förhållandet mellan fysiska- och konceptuella 

faktorer där exempelvis grundläggande förmågors inbördes förhållanden jämförs med doktrin i en 

speciell kontext. Empirin är ofta ett historiskt skeende och slutsatserna syftar till att utveckla vår 

krigföringsförmåga. Andra uppsatser problematiserar rent konceptuella faktorer exempelvis 

doktriner och doktrinutveckling eller doktriner relativt strategi, operationskonst och taktik.  

Vissa uppsatser problematiserar moraliska faktorer exempelvis ledarskapets betydelse.  

Ganska få uppsatser problematiserar moraliska faktorer i en jämförelse med konceptuella faktorer 

och ställer frågor om varför militärer tänker som de gör.
8
 De sistnämnda uppsatserna närmar sig 

kompetensforskning vars syfte är att undersöka professionella aktörers praktiska och teoretiska 

kunskap. Bertil Rolf menar att: ”praktisk kunskap och kompetens bestäms av traditioner… 

Gemensamt för kompetens inom olika professionella områden är medvetenhet; en förmåga till 

abstrakt reflektion över de gemensamma regler, villkor och institutioner man verkar inom. 

Härigenom kan man påverka sina villkor, sina tankeredskap eller sina institutioner. Emellertid 

kan denna reflektiva diskurs influeras av olika reflektiva traditioner.”
 
 
9
   

Denna uppsats närmar sig också kompetensforskning då ambitionen är att beskriva begreppet 

taktisk kompetens och därmed skapa ett tankeredskap för abstrakt reflektion kring detta begrepp. 

Även om begreppen taktik och kompetens idag var för sig är definierade av försvarsmakten har 

de inte tidigare behandlats som en entitet som konkretiseras och kopplats till befintlig forskning. 

Den utomvetenskapliga relevansen av uppsatsen är således kopplad till Försvarsmaktens 

potentiella behov av ett verktyg för abstrakt reflektion över taktiskt tänkande. Ett sådant verktyg 

bör ha en positiv effekt för utvecklingen av förmågan att genomföra väpnad strid.  

Uppsatsens inomvetenskapliga relevans är att den relaterar till tidigare kunskap och för in en 

teoribildning från en annan forskningsdisciplin till krigsvetenskapen. På detta sätt lämnar 

uppsatsen förhoppningsvis ett litet bidrag som ökar den kumulativa förståelsen inom ämnet 

krigsvetenskap. 

                                                 
6 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder (MSD 12).  
Stockholm: Försvarsmakten 2011, s.56. 
7 Ibid, s.57. Enligt doktrinen består dessa förmågor av: verkan, rörlighet, underrättelser, skydd, uthållighet och 
ledning. 
8 Ett exempel är dock Mattias Brehags uppsats från 2012, TAKTIK: Inblick i den oväntade kraften hos taktisk 
kultur. Stockholm: Försvarshögskolan 2012. 
9 Rolf, Bertil: Kompetens i militära institutioner 1500-1940. Stockholm: Försvarshögskolan 1997, s.23. 
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1.5 Disposition  

Uppsatsen omfattar i fem kapitel samt en avslutande litteratur- och källförteckning.  

 

Kapitel ett bildar ett ramverk med uppsatsens problemformulering och forskningsfrågor men 

även genom att fastställa dess relation till annan liknande forskning. 

 

Kapitel två presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkt och syftar även till att svara på 

uppsatsens första delfråga. Detta sker genom att, med utgångspunkt från en teori om kompetens 

och en teoretisk förklaring av krig samt med svensk doktrin, beskriva begreppen kompetens, krig, 

taktik, taktiskt tänkande samt taktisk kompetens. I kapitlet sker även en triangulering av teorier 

till en teori om taktisk kompetens.  

 

Kapitel tre beskriver den metod och empiri som används i uppsatsen. Kapitlet operationaliserar 

även den teoretiska utgångspunkten till ett analysinstrument och syftar därmed till att besvara 

uppsatsens andra delfråga.  

 

Kapitel fyra avhandlar uppsatsens analys och syftar därmed till att svara på uppsatsens sista 

delfråga nämligen hur utveckling av taktisk kompetens kan bidra till framgång i krig.  

Detta sker i fallstudie där vald empiri analyseras med hjälp av operationaliserad teori från 

föregående kapitel.  

 

Kapitel fem besvarar uppsatsens forskningsfrågor och diskuterar kort resultatens överförbarhet i 

en svensk nutida militär kontext. Här sker även en återkoppling till uppsatsens 

problemformulering och en reflektion kopplat till uppsatsens teori, metod och empiri. 

Avslutningsvis ger också kapitlet förslag på fortsatt forskning. 
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2 Teori  
 

Kapitlet presenterar den teoretiska utgångspunkten och definierar begreppen krig, taktik, 

kompetens, taktiskt tänkande samt taktisk kompetens. Den teoretiska förklaringen av krig och en 

teori om kompetens trianguleras till en teori om taktisk kompetens. 

2.1 Krig och taktik enligt svensk doktrin 

Militärstrategisk doktrin (MSD12) definierar doktrin enligt följande: ”I en mer strikt militär 

tradition har doktrin betydelsen av samlad militär kunskap som utgör grund för handling.  

Den svenska definitionen av doktrin är: ’En på kunskaper och erfarenheter grundad och 

dokumenterad vilja hur Försvarsmakten inriktar uppbyggnad och bruk av det militära  

maktmedlet. Den är normativ men kräver i varje situation tillämpning med förnuft och  

eftertanke’ ”. MSD12 förklarar även att: ”Doktriner är inriktande dokument som behandlar hur 

stridskrafterna ska användas och utvecklas idag samt de närmaste åren.”
 10

 

I denna uppsats tolkas begreppet som att en del av den svenska militära doktrinen utgörs av 

litteratur, bland annat i form av reglementen och anvisningar, som är fastställda och som utgör 

grund för hur Försvarsmakten handlar och inriktar sin verksamhet. Ett exempel på ovanstående är 

att Arméreglemente taktik 2013 i uppsatsen anses vara en del av svensk militär doktrin.  

Svensk Militärstrategisk doktrin (MSD12) tar formellt utgångspunkt i Clausewitz beskrivning av 

krig
11

 och Arméreglemente taktik 2013 tar informellt samma utgångspunkt när stridens miljö och 

karaktär skall beskrivas.
12

 

Enligt Clausewitz är krigets natur konstant medan dess karaktär i varje enskilt fall förändras. 

Krigets natur förklaras som ”en märklig treenighet” 
13

 eller triad där krigets element, som 

förenklat kan sägas bestå av rationella överväganden, slump och känsla, samspelar med 

begreppet duellen som innebär att krig är en våldsam, dynamisk och föränderlig kamp mellan 

politiska aktörer. Elementen i krigets natur är tidlösa och ständigt närvarande men varierar i 

storlek och påverkan. Det är faktorernas inbördes förhållande och deras påverkan på kriget som i 

varje enskilt fall avgör hur det gestaltar sig. Ett centralt begrepp i Clausewitz förklaring av krig är 

friktion. ”Friktion är det enda begrepp som mer eller mindre motsvarar de faktorer, som skiljer 

det verkliga kriget från kriget på pappret.
14

 Friktion är alltså alla de tillfälligheter, missförstånd, 

tekniska fel etc. som kännetecknar det verkliga kriget.  

                                                 
10 Försvarsmakten, (MSD 12), s.11.  
11 Ibid, s.22. 
12 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik 2013, s.10. Begrepp som duellen och krig som en mänsklig aktivitet 
fylld av osäkerheter, påfrestningar och friktioner har starka kopplingar till Clausewitz. 
13 Clausewitz, Carl von, Om kriget. Översättning, Mårtenson, Hjalmar. Böhme, Klaus-Richard. Johansson, Alf W. 
Stockholm: Bonniers, 2002, s.44. 
14 Ibid, s.79 ff. 
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Arméreglemente taktik 2013 relaterar indirekt till Clausewitz teorier i beskrivningen av stridens 

natur och karaktär.
15

 Utifrån konstaterandet att strid är en mänsklig aktivitet diskuteras begrepp 

som osäkerhet, påfrestningar och friktioner i en miljö som skiftar karaktär utifrån miljöfaktorer, 

teknologinivå och parternas inbördes förhållanden. Reglementet konstaterar att denna miljö 

ställer mycket stora krav på soldater och chefer. Den som mentalt accepterar det kaotiska i krigets 

natur och ser det som naturligt att agera under dessa förhållanden kommer att ha ett försteg 

relativt motståndaren. Reglementet konstaterar även att gott ledarskap, gruppsammanhållning, 

värderingar och normer är viktiga förutsättningar för att människan skall kunna fungera under 

fara, kaos och osäkerhet. Det är alltså denna miljö som taktik och taktisk kompetens, enligt 

svensk doktrin, skall relateras till. 

Arméreglemente taktik 2013 beskriver vidare att: ”Taktik är en sammanfattande benämning på 

de över tiden varierande medel och metoder som används för att i varje situation nå ett bestämt 

syfte med striden och övrig verksamhet.” 
16

 På detta sätt distanserar reglementet begreppet från 

operationskonst som definieras: ”Operationskonst innebär att utifrån strategiska mål och 

styrningar och genom att göra avvägningar utforma koncept som inriktar och samordnar 

resurser, utformar uppgifter och uppdrag till underställda.” 
17

 Distinktion kan tolkas som att 

taktik innebär att använda medel och metoder d.v.s. handla och effektuera medan operationskonst 

handlar om att avväga d.v.s. tänka. Emellertid beskriver även reglementet att: ”Taktik handlar till 

stor del om positiv problemlösning, att tänka kreativt genom att se lösningar som dessutom måste 

vara tillräckligt unika så att motståndaren kan besegras…” 
18

 

Taktik kan således enligt svensk doktrin vara både tanke och handling. Denna uppsats gör inte 

skillnad på tanke och handling när begreppet behandlas och betraktar taktik som problemlösning 

och kreativt tänkande i en miljö som är synonym med den som doktrinen beskriver som krig. 

                                                 
15 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik 2013, s.10. 
16 Ibid, s.19. 
17 Ibid. 
18 Ibid, s.53. 
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2.2 Kompetens och kompetensplattformar  

Kompetens kan definieras på flera olika sätt och enligt ISO 9000 standard 
19

 är kompetens 

”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter”.  

Den svenska kompetensutredningen (SOU 1991:56) definierar uttrycket som: ”förmågan att 

klara av de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet.” Grunden för att 

utveckla kompetens är lärande och skillnaden mellan definitionerna kan möjligen spåras i olika 

utgångspunkt i lärandeteorier. Teorier som varit dominerande under 1900-talet har gått från att 

vara behavioristiska, med fokus på förändringar av beteenden, till kognitiva teorier, med fokus på 

kunskaper- fakta- och mentala processer, och kontextuella teorier som poängterar att lärande inte 

kan studeras separat från det samanhang där det äger rum.
20

  

Lärande kan förklaras som ett samspel mellan handling och reflektion 
21

 och det finns flera nivåer 

av lärande, från en nivå med lärande genom en begränsad mängd handlingar som tillämpas i olika 

situationer via en nivå som fokuseras på att hitta lösningar, trots att det inte finns lösningar 

färdiga och tillgängliga, till en nivå med ifrågasättande av- och försök till att förändra själva 

kontexten eller sammanhanget
22

. Det anpassningsinriktade lärandet kännetecknas av litet 

handlingsutrymme och att det sker på låg nivå medan det utvecklingsinriktade lärandet sker med 

stort handlingsutrymme och högre upp i lärandehierarkin.
23

 Både kompetens och kvalifikation 

grundas alltså på lärande och kan, från en kontextuell utgångspunkt, förklaras som 

”handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete.” 
24

 Skillnaden är att: 

”fokus för kvalifikation är flyttat från individen mot arbetet eller uppgiftens krav.” 
25

  

Ett annat begrepp kopplat till lärande är organisatoriskt lärande och det faktum att organisationer 

har minnen, i form av bland annat normer, värderingar, traditioner och manualer. Organisatoriskt 

lärande kan anses ha skett efter att ” individens lärande har kodats i det organisatoriska minnet till 

det så kallade theory in use.” 
26

 Organisatoriskt lärande handlar alltså om förändring av 

gemensamma föreställningar om hur organisationen ska arbeta
27

 och detta kan ske i flera 

dimensioner där fokus på resultat och fokus på process respektive fokus på förändrat beteende 

kontra förändrad insikt är motpoler. Ledningsgruppens engagemang och kontroll har här stor 

betydelse och en målsättning för förändringen är bättre än detaljstyrning av densamma.
28

 

                                                 
19 SS-EN ISO 9000- är en internationell standard som huvudsakligen behandlar kvalitetsledning. 
20 Magnusson, G E, Forskning och reflektion kring kompetens och lärande – med utgångspunkt från nio 
doktorsavhandlingar (U-serien nr 6/7). Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten 2007.  
Rapporten studerar bland annat: Lärande, Inlärning, Kompetens, Kvalifikation, Individuellt lärande i relation 
till organisatorisk kompetens och Förutsättningar för lärande organisationer. 
21 Ibid, s.12. 
22 Ibid.  
23 Ibid. s.23. 
24 Ibid, s.17. 
25 Ibid, s.19. 
26 Ibid, s.21. 
27 Ibid. s.23. 
28 Ibid, s.26. 
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Kristina Eneroths doktorsavhandling Strategi och kompetensdynamik
29

 tar en kontextuell 

utgångspunkt och hon menar att kunskap är ett fundament för kompetens och skillnaden mellan 

kunskap och kompetens utgörs av en tillämpande aspekt. Detta skulle kunna resultera i 

påståendet att kunskap plus förmåga till tillämpning leder till kompetens. Detta gäller dock bara 

under förutsättning att vi verkligen vill utnyttja förmågan att utföra det tillämpade momentet.  

En konsekvens av detta påstående är att nivån på kunskap och förmåga att tillämpa inte har 

nämnvärd betydelse om vilja och motivation saknas. Avhandlingen påpekar också att en så kallad 

”stretch-aspekt”, som består i förmågan att uträtta saker som i ett första påstående kan tyckas 

omöjliga, därför är en viktig del av arbetet med att utveckla kompetens.
30

  

Det finns alltså tre dimensioner av kompetens-begreppet och Eneroth sammanför dessa i en teori 

om kompetensplattformar som syftar till att diskutera utvecklingen av strategiskt betydelsefull 

kompetens. Teorin är, som tidigare sagts, relativ vilket betyder att det krävs en kontext att relatera 

till när teorin diskuteras. Den är inte till för att mäta kompetens utan för att åskådliggöra ett 

resonemang om kompetens och det går således inte att utläsa exakt hur mycket större eller mindre 

av olika kompetensdimensioner som finns i ett visst ögonblick.
31

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
29 Eneroth, Kristina, Strategi och kompetensdynamik- en studie av Axis Communications.  
Lund: Lund University Press, 1997. Avhandlingen diskuterar bland annat hur kompetensplattformar som 
innefattar dimensionerna kunskap, förmåga att tillämpa kunskap samt motivation, kan utgöra en väg till att 
utveckla en mer dynamisk strategiteoretisk ansats. 
30 Ibid, s.216. 
31 Ibid, s.221. 
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Samspelet mellan modellens dimensioner ger olika typer av dynamik: 

Kunskap och motivation 

Relationen mellan kunskap och motivation kan uttryckas som att om det inte finns någon vilja 

eller motivation till att inhämta ny kunskap finns heller inga förutsättningar för att ny kunskap 

skall uppstå eller utvecklas. Det är dock inte givet att endast motivation i sig genererar kunskap.
32

 

Kunskap och förmåga att tillämpa 

Förhållandet mellan kunskap och förmåga att tillämpa är viktig eftersom det först är när kunskap 

kan tillämpas som den blir intressant ur ett affärsperspektiv och tillämpad kunskap går då att 

likställa med kompetens. All tillämpning kräver ett visst mått av kunskap men i olika grad och ett 

sätt att undersöka om kunskap är tillämpad är att definiera denna som kunskap som kan 

materialiseras i form av varor eller tjänster. Ett företag som ensidigt, och kanske framgångsrikt, 

tillämpar en viss kunskap utan att utveckla kunskapsbasen riskerar dock att hamna i en så kallad 

kompetensfälla som på sikt kan leda till att när ingen ny kunskap kan tillämpas förloras 

konkurrensfördelarna som fanns i den initiala tillämpningsförmågan. Företaget har alltså blivit 

allt för framgångsrikt kompetensmässigt och inte tillräckligt observant på att ny kunskap behöver 

tillföras.
33

 

Förmåga att tillämpa och motivation 

Det är inte troligt att en hög motivation kan upprätthållas om inte resultat kan presteras, vilka 

delvis är resultat av god förmåga att tillämpa. Utan motivation finns knappast någon förmåga att 

tillämpa och genom att upprätthålla en hög motivationsnivå kan en organisation skärpa sin 

förmåga till allt bättre tillämpningar. Det är därför inte orimligt att tro att ju mer framgångsrikt ett 

företag har varit att tillämpa en viss kunskap desto mer motiverad kan företaget vara att fortsätta i 

samma spår. Detta kan också, på samma sätt som i förhållandet mellan kunskap och förmåga att 

tillämpa, utgöra en kompetensfälla.  

Erfarenhet är också ett begrepp som är kopplat till denna diskussion. I takt med att en 

organisation blir skickligare på att tillämpa en viss kunskap kommer individer att erhålla ökad 

erfarenhet. Motivationen hos dessa individer, och hos organisationen, kommer att påverkas av 

hur väl organisationen tillvaratar deras erfarenheter.
34

 

Typfall av kompetensplattformar 

Med reservation för att teorin inte är avsedd att exakt mäta kompetens kan ändå minst tre olika 

typfall av kompetensplattformar identifieras. Det första typfallet benämner Eneroth 

källarföretaget. Det är ett företag med extremt hög motivation men där varken någon djupare 

kunskap eller förmåga att tillämpa har hunnit utvecklas. Denna sammansättning av kompetenser 

är ingen garanti för långsiktig framgång och om inte kunskaps- och tillämpningsdimensionerna 

utvecklas hotas företaget av misslyckande.
35

 

                                                 
32 Eneroth, 1997, s.219. 
33 Ibid. 
34 Ibid, s.220. 
35 Ibid, s.222. 
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Det andra typfallet benämns Det balanserade företaget där olika dimensioner av kompetens 

balanserar varandra. Detta kan dock betraktas som ett idealtillstånd som kan vara svårt att 

upprätthålla över tiden.
36

  

 

 

 
 

Det tredje typfallet benämner Eneroth Expertföretaget. Detta företag har utvecklat en mycket hög 

kunskapsnivå. All den kunskap som finns i detta företag kan knappast tillämpas och Eneroth 

kallar detta förhållande, när kunskap finns tillgänglig men ingen kan tillämpa den, ”knowledge 

overkill” och hon påpekar att när företaget nått expertstadiet kan även motivationen vara svår att 

hålla vid liv.
37

 

 

 

 
 

                                                 
36 Eneroth, 1997, s.222. 
37 Ibid, s.223. 
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Hur utveckla kompetens 

Eneroth identifierar två sätt att utveckla kompetens där det ena sättet syftar till kontinuerlig 

förbättring av befintlig kompetens. Det andra tar fasta på hur ny kompetens kan uppstå.
38

 

I det första sättet, som hon kallar första ordningens inlärning, drivs motivationen av en förbättrad 

eller förädlad kunskap tillsammans med en bättre förmåga till tillämpning. Det är alltså ingen ny 

eller revolutionerande kunskap som ligger bakom utan en kontinuerlig utveckling där det primärt 

är förmåga att tillämpa och motivation som expanderar. Eneroth menar att den första ordningens 

inlärning kan vara identitetsstärkande för företaget och är mindre komplicerad eftersom 

riktningen på den kompetensutveckling som sker är explicit uttalad då man intuitivt förfinar och 

uppgraderar sig mot en känd marknad.
39

  

Det andra sättet, då kompetens kan uppstå, kallar hon för andra ordningens- eller strategisk 

inlärning. Detta sätt är mer komplicerat då det bygger på helt ny kunskap som kan tillämpas på 

ett sätt som ger konkurransfördelar. För att kunna identifiera användbar ny kunskap hävdar hon 

att det krävs visioner som anger riktning för det strategiska lärandet.
40

 Eneroth argumenterar 

alltså för en bred syn på värdet av visioner där visioner skall vara både identitetsskapande, 

motiverande och ange riktning. 

2.3 Kompetens inom Försvarsmakten 

För att förstärka det utomvetenskapliga värdet av uppsatsen bör en teori om kompetens inte bara 

kopplas till krigets miljö utan också till Försvarsmaktens rådande syn på kompetens och lärande. 

Försvarsmakten har gått från en äldre syn på kompetens och lärande, representerat i bl.a. 

duglighetsmodellen
41

, till en modernare kontextuell syn där relationen mellan individ och uppgift 

betonas. Pedagogiska grunder
42

 ger en inblick i hur Försvarsmakten ser på begreppet kompetens. 

Här definieras kompetens som: ”En individs förmåga i relation till en viss uppgift eller 

situation”. Detta liknar ovanstående definition: ”handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller arbete.” 
43

 Relationen mellan individ och uppgift utvecklas till att konstatera att:  

”Det är endast i handling som individens förmåga möter uppgiften. Handlandet i den konkreta 

situationen kan kallas nyttjad kompetens.” 
44

 Detta kan jämföras med Eneroths ovanstående 

konstaterande att ” Det först är när kunskap kan tillämpas som den blir intressant ur ett 

affärsperspektiv och tillämpad kunskap går då att likställa med kompetens”.  

Enligt Pedagogiska grunder finns det olika dimensioner av kompetens: 
45

 

                                                 
38 Eneroth, 1997, s.225. 
39 Ibid, s.227. 
40 Ibid, s.228. 
41 Mattson, Peter: Duglighetsmodellen 1988- En pedagogisk diskussion. Stockholm: Försvarshögskolan 2001. 
Här framförs stark kritik mot modellen bl.a. avseende separationen av kunskaper och färdigheter. 
42 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder. Halmstad: Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet, FM 
LOPE, 2006. 
43 Magnusson, G E, Forskning och reflektion kring kompetens och lärande – med utgångspunkt från nio 
doktorsavhandlingar, s.17. 
44 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s.132. 
45 Ibid, s.130. 
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 Formell kompetens som kan förvärvas genom utbildning. 

 Faktisk kompetens som beror av flera faktorer bland annat engagemang och erfarenhet. 

 Föreskriven kompetens som är kompetens som efterfrågas. 

 Kompetens som situationen verkligen kräver. 

 Nyttjad kompetens som är kompetens som individen besitter och nyttjar i situationen. 
 

Ett viktigt konstaterande som görs om relationen mellan Föreskriven kompetens och kompetens 

som situationen verkligen kräver är att: ”Eftersom man inte säkert vet vilka de faktiska kraven 

kommer att bli, ”konstrueras” en bild utifrån en mängd olika inflytelser, där såväl tradition, 

kultur, övertygelser och önsketänkande inverkar. Vad situationen faktiskt kräver kan visa sig 

vara något helt annat” 
46

. Detta bör beaktas dels kopplat till beskrivningen av krigets natur och 

karaktär där osäkerhet och friktion är viktiga delar och dels kopplat till ovanstående diskussion 

om organisatoriskt lärande, normer, värderingar och traditioner.  

Även Pedagogiska grunder förklarar att förmåga kan ses på olika nivåer
47

 där  

att tänka och handla avsiktligt men också automatiskt samt med social känslighet är den första. 

Engagemang och kvalitet i utförandet anges som den andra och den högsta nivån är sammanhang 

och utveckling som förklaras med att förstå hela uppgiften i det större sammanhanget  

och kunna utveckla uppgiften samt att använda kreativitet och mod för att vid behov gå  

utanför vedertagna gränser. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Pedagogiska grunder ger uttryck för en modern 

kontextuell syn på lärande och kompetens som stämmer väl överens med krigets miljö som den 

förklaras i doktrinen. Eneroths teori om kompetensplattformar bör gå att integrera med denna syn 

och hennes diskussion om en bredare syn på visioner samt begreppet kompetensfälla kan 

möjligen lämna ett visst komplement till gängse syn.  

 

                                                 
46 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s.132. 
47 Ibid, s.129. 
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2.4 En teori om taktisk kompetens 

Baserat på en triangulering av teorier om kompetens och krig kan en definition av taktisk 

kompetens kopplas till teorin om kompetensplattformar och första- respektive andra ordningens 

inlärning. Definitionen bör även kopplas till krigets natur och karaktär där begreppet friktion och 

duellen är viktiga inslag. En teori om taktisk kompetens kan även ta sin utgångspunkt i den 

svenska militära definitionen av doktrin som betraktar doktriner som samlad militär kunskap men 

också som inriktande dokument.
48

 Ett förslag på definition av taktisk kompetens visualiseras 

enligt bild 2.6 och lyder enligt följande: 

 

En vilja och förmåga att flexibelt lösa militära taktiska problem genom tillämpning av 

ändamålsenliga kunskaper samt en förmåga att inrikta verksamheten på ett sätt som medför att 

helt ny kunskap kan implementeras. Miljön där detta skall kunna ske dimensioneras av krigets 

krav där friktioner och duellen med motståndaren utgör viktiga element.  

 

Denna definition relaterar till doktrinens förklaringar och kan möjligen också bidra med ett 

poängterande av motivation som en viktig faktor och med en inriktande del som påpekar behovet 

av ny kunskap. 

 

 
 

Eftersom krig tar sig olika uttryck är det är med teorins hjälp svårt att i ett givet tillfälle värdera 

exakt vilken form av kompetensplattform som leder till framgång. Motivation är dock alltid 

viktig eftersom vare sig kunskapsuppbyggnad eller tillämpning är möjlig utan motivation.  

En välbalanserad plattform där det finns motivation och där kunskap på ett bra sätt kan tillämpas 

att dock att föredra. En annan förväntning, som baseras på beskrivningen av expertföretaget, är 

att en mindre grad av kunskap som tillämpas på ett bra sätt momentant bör vara att föredra 

framför en stor grad av kunskap där förmåga att tillämpa är låg. Kunskapsinflöde i olika 

dimensioner är dock enligt teorin en förutsättning för strategisk inlärning.  

 

                                                 
48 Försvarsmakten, (MSD 12), s.11. 
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Slutsatsen av ovanstående resonemang är att teorin är mindre lämplig att momentant  

värdera aktörer mot varandra men att den, om dess ingående delar operationaliseras,  

innehåller element som kan bidra till att över tid jämföra och visualisera utvecklingen av  

aktörers taktiska kompetens. 

Det finns nu även underlag att svara på uppsatsens första delfråga nämligen: Vad är kompetens, 

taktik, taktiskt tänkande och taktisk kompetens samt vilken relation har dessa begrepp till 

varandra? Försvarsmaktens definition av kompetens som: En individs förmåga i relation till en 

viss uppgift eller situation samt definitionen av taktik som både medel, metoder och som 

problemlösning öppnade för ovanstående försök till definition av taktisk kompetens.  

Taktiskt tänkande relateras inte i uppsatsen specifikt till den taktiska nivån utan till 

problemlösning i en miljö som är synonym med hur doktrinen beskriver krig. Taktik relateras i 

denna definition till att lösa militära problem och taktisk kompetens är en produkt av motivation i 

form av vilja och förmågan att tillämpa kunskaper samt en öppenhet inför ny kunskap. 

2.5 Taktisk kompetens och taktisk framgång på slagfältet 

För att koppla taktisk kompetens till taktisk framgång på slagfältet konstateras först att det som 

konstituerar miljön på slagfältet är kriget. Därefter återvänder vi till Clausewitz som beskriver 

krigets karaktär som en duell mellan parter. Duellen driver kriget och bestämmer relationen 

mellan krafterna i krigets natur som är en dynamik mellan förnuft, emotion samt verklighetens 

tillfälligheter och friktioner. Det är då rimligt att tänka sig att dessa parter i försöken att besegra 

varandra också mäter sin kompetens relativt motparten i en slags duell på slagfältet där olika 

kompetensplattformar kommer att mötas och mätas mot varandra.  

Kompetens har beskrivits dels, på ett tydligt kontextuellt sätt, som: en individs förmåga i relation 

till en viss uppgift eller situation men också som en dynamik mellan kunskap motivation samt 

förmåga att tillämpa. Krig är dynamiskt och förändligt liksom kompetensplattformar och utgör 

den miljö där taktik, som har beskrivits som både problemlösning och att tillämpa olika medel 

och metoder, skall utövas. Det som främst knyter kompetens mot taktisk framgång är just denna 

dynamik. Eftersom kriget hela tiden ändrar karaktär är det svårt att förutse exakt vilken uppgift 

eller situation individen har att hantera. Detta skapar en situation som kräver en mycket kreativ 

och flexibel förmåga att tillämpa vilket i motsvarande grad ställer stora krav på både kunskaper 

och motivation. Breda kunskaper om egen- och motståndarens krigföringsförmåga
49

 samt 

motivation i form av vilja att lösa uppgiften och samtidigt skapa god förbandsanda kan skapa 

denna flexibla handlingsberedskap.  

Kopplingen mellan taktisk kompetens och taktisk framgång kommer också i den svenska 

doktrinen till praktiska uttryck bland annat i begrepp som kraftsamling, överraskning och lokal 

överlägsenhet, där den numerärt underlägsna till viss del förväntas kompensera sin svaghet och 

vinna genom en bättre taktisk kompetens relativt motståndaren. 

 

                                                 
49 Försvarsmakten, (MSD 12), s.56. Fysiska, konceptuella och moraliska faktorer. 
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3 Metod  
 

Kapitlet redovisar vald metod och operationaliserar den teoretiska utgångspunkten till en teori 

om militär taktisk kompetens. 

 

Uppsatsen är deduktiv och teoriprövande samt använder i huvudsak metoden kvalitativ 

textanalys. Det övergripande tillvägagångssättet i uppsatsen är att genom teoritriangulering 

sammanföra en teoretisk förklaring av krig med en teori om kompetens samt att utifrån detta 

operationalisera och prova teorin i en fallstudie. Uppsatsens övergripande forskningsfråga 

besvaras med hjälp av tre underliggande delfrågor.  

Den första av dessa, som behandlas i kapitel två, syftar till att definiera begreppen kompetens, 

taktik och taktiskt tänkande samt taktisk kompetens. Här utgår uppsatsen från flera perspektiv där 

utgångspunkten för begreppen krig och taktik är svensk militär doktrin. Den kontextuella 

utgångspunkten i svensk doktrin bygger till stor del på Clausewitz förklaring av fenomenet och 

hans förklaring av krigets natur och karaktär utgör därför en av de teoretiska utgångspunkterna i 

uppsatsen. Begreppet kompetens studeras från ett brett perspektiv och med utgångspunkt från nio 

svenska doktorsavhandlingar. En av dem, Eneroth (1997), studeras djupare och bildar uppsatsens 

andra teoretiska utgångspunkt. Begreppet studeras också från ett militärt perspektiv och då främst 

med utgångspunkt i boken Pedagogiska grunder från 2006.  

Uppsatsens andra delfråga behandlas i kapitel tre och syftar till att svara på hur taktisk kompetens 

kan operationaliseras. Svensk doktrins förklaring av krigföringsförmåga är ett hjälpmedel för att 

ta fram ett analysverktyg som kan användas mot vald empiri. 

Uppsatsens sista delfråga behandlas i kapitel fyra och syftar till att studera hur utvecklingen av 

taktisk kompetens under mellankrigstiden bidrog till tysk seger över Frankrike 1940. 

Operationaliserade faktorer appliceras på mellankrigstidens utveckling i Tyskland och Frankrike. 

Identifierade skillnader mellan de båda länderna bär direkt mot uppsatsens huvudfråga nämligen 

att förklara hur faktorer bakom taktisk kompetens samspelar och kan bidra till framgång i krig. 

3.1 Empiri och källor 

Det empiriska fallet som studeras är hur taktisk kompetens utvecklades under mellankrigstiden i 

Tyskland respektive Frankrike. Uppsatsens evidens påverkas av svårigheten med att hitta ett fall 

där kompetens kan isoleras från andra faktorer som leder till seger i krig. Det kan exempelvis 

vara faktorer som teknisk- och numerär överlägsenhet samt strategiska faktorer. Det valda fallet 

lämpar sig väl för att studera taktisk kompetens eftersom Tyskland inte var vare sig tekniskt eller 

numerärt överlägset.
50

 Fallet är också intressant eftersom taktik och strategi till viss del går att 

separera då Tyskland under andra världskriget vann många taktiska segrar men relativt snabbt 

tappade det strategiska initiativet. Slutligen är fallet intressant eftersom det resulterade i ett 

mycket tydligt taktiskt utfall med en förkrossande tysk seger uppnådd inom endast sex veckor. 

Fallet behandlas huvudsakligen utifrån tre böcker: To Lose a Battle: France 1940 publicerades 

första gången 1969 och är den sista boken i en trilogi av Alistair Allan Horne som beskriver 

1800- och 1900-talets rivalitet mellan Frankrike och Tyskland. Boken beskriver tiden från den 

                                                 
50 Frieser Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend. Annapolis: Naval Institute Press, 2005. Vissa forskare, bl.a. 
Frieser, hävdar tvärt om att Tyskland var underlägset både numerärt och också till viss del tekniskt. 
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franska segerparaden 1919 intill den franska kapitulationen 1940.
51

 The Blitzkrieg Legend:  

The 1940 Campaign in the West 1995, av Karl-Heinz Frieser,
52

 publicerades som den officiella 

tyska historieskrivningen om fälttåget i väst år 1940. Boken gör upp med flera myter om 

begreppet Blixtkrig och man kan tolka boken som att både Frankrikes och Tysklands planering 

inför kriget var tillförlitliga men kriget avgjordes i det taktiska genomförandet. The Roots of 

Blitzkrieg från 1992, av James S. Corum,
53

 behandlar mellankrigstidens tyska militära 

återuppbyggnad. Enligt boken grundlades de tyska taktiska framgångarna under andra världs- 

kriget redan under 1920-talet genom utvärdering av erfarenheter, doktrinutveckling och träning. 

Blixtkrig kan enligt boken tolkas som essensen av taktisk användning av kombinerade vapen.  

Meningen är att böckerna skall komplettera varandra genom att den första, som ser på skeendet 

från ett franskt perspektiv men också skapar en bild av att utfallet av 1940 års krig var mer eller 

mindre förutbestämt, vägs upp av den andra som mera pekar på det tyska taktiska genomförandet 

av operationen som orsak till segern. Den tredje boken bidrar genom att analysera hur tyskarna 

byggde upp denna taktiska kompetens. Även om inte ovanstående böcker väcker oro ur ett 

källkritiskt perspektiv bör en utgångspunkt vara att alla böcker som är skrivna efter ett krig och 

gör anspråk på att leverera förklaringar om seger och förlust i någon mån är tendensiösa eftersom 

de har förmånen att kunna justera sina förklaringar efter krigets verkliga utfall. 

3.2 Operationalisering av teori 

Avsnitt 2.4 redovisar taktisk kompetens i en modell som operationaliseras i detta avsnitt och 

därmed besvaras uppsatsens andra delfråga: Hur kan taktisk kompetens, med utgångspunkt från 

teorier som beskriver krig respektive kompetens operationaliseras till ett analysverktyg?  

Under avsnitt 1.4 relateras uppsatsen till doktrinens beskrivning av krigföringsförmåga och 

främst förhållandet mellan moraliska och konceptuella faktorer. Taktisk kompetens är avgörande 

för militär krigföringsförmåga och doktrinens beskrivning används därför som hjälpmedel vid 

anpassning av teorin till en militär kontext. Doktrinen beskriver bland annat att krigförings-

förmåga är beroende av fysiska- konceptuella- och moraliska faktorer. Fysisk styrkeuppbyggnad 

och därtill kopplade prioriteringar är i det studerade fallet intressant. I det fortsatta resonemanget 

berörs dock inte fysiska faktorer
54

 då det inte bedöms ligga inom uppsatsens frågeställningar och 

syfte. För att öka uppsatsens reliabilitet sker nedan en kort beskrivning av vilken innebörd som 

läggs i teorins begrepp: Kunskap, Vision, Förmåga att tillämpa och Motivation. Komplexiteten i 

begreppet motivation medför att det delas in i tre underliggande indikatorer. 

                                                 
51 Horne, Alistair, To lose a battle: France 1940. London: Macmillan and CO. LTD. 1969. 
Sir Alistair Allan Horne är en brittisk journalist och historiker som givit ut ett antal böcker om europeisk 
1800-1900-tals historia. Han har specialiserat sig på Frankrike och har bl.a. erhållit franska hederslegionen 
(Légion d’Honneur) som erkänsla för sitt arbete.  
52 Frieser Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend. Annapolis: Naval Institute Press, 2005. 
Doktor Karl-Heinz Frieser har varit överste i Bundeswehr och chef för tyska försvarsmaktens centrum för 
militärhistorisk forskning i Potsdam (Militärgeschichtliches Forschungsamt).  
53 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg: Hans von Seeckt and German military reform. Lawrence, Kansas: 
University Press of Kansas, 1992.  
Professor James Sterling Corum är militärhistoriker och pensionerad amerikansk överstelöjtnant. Han har 
bland annat varit Associate Professor (sv. Lektor) i militärhistoria på US Army Command and General Staff 
College men är sedan 2009 Dean (sv. Dekanus) vid Baltic Defence College. 
54 Försvarsmakten, (MSD 12), s.56.  ”De fysiska faktorerna omfattas av stridskrafter, personal, materiel, 
infrastruktur och deras tillgänglighet …”  

http://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Defence_College
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Kunskap, vision och förmåga att tillämpa 

”De konceptuella faktorerna består av en gemensam syn på och kunskap om hur maktmedlet ska 

användas på bästa vis. Dessa föreställningar skapas genom framtagande och implementering av 

olika doktriner, reglementen och koncept för stridens förande parallellt med övning och 

utbildning.” 
55

  

 

Reglementen och koncept betraktas, som tidigare diskuterats, som delmängder av doktrin i 

betydelsen samlad militär kunskap. Doktrin kan studeras med avseende på innehållet i kunskap 

som utgjort grund för handling och kontinuerlig förbättring av befintlig kompetens, eller första 

ordningens inlärning. Doktrin kan också studeras med avseende på innehållet i ny kunskap, och 

visioner, som inriktade utvecklingen av stridskrafterna och det strategiska lärandet samt på så sätt 

bidrog till andra ordningens inlärning. Begreppet förmåga att tillämpa innehåller ett praktiskt 

element där teoretisk kunskap omsätts i handling. I en militär kontext fyller övningsverksamhet 

detta syfte. Begreppet skulle därför kunna operationaliseras genom att jämföra antalet 

genomförda övningar. I detta samanhang bör även en kvalitétsaspekt diskuteras och då kan 

erfarenhetshantering vara en lämplig utgångspunkt. 

KUNSKAP 

Samlad militär kunskap som kommer till uttryck i styrdokument, exempelvis doktriner, eller i 

synbara praktiska och specifika prioriteringar av militära resurser. 
 

Innehållet i befintlig kunskap som utgör grund för handling och kontinuerlig förbättring av befintlig 

kompetens- första ordningens inlärning. 

VISION 

Visioner är tydliga vägvisande idéer som anger riktning avseende hur man vill utöva taktik i 

framtiden. De utgör en sammanfattning av en bredare diskurs och de uttrycks ofta av 

inflytelserika personer samt skiljer sig från nuvarande kunskap vilken idag utgör grund för 

handling. 

 

Innehållet i visioner som inriktar utvecklingen av stridskrafterna och det strategiska lärandet samt på så 

sätt bidrar till andra ordningens inlärning. 

FÖRMÅGA ATT TILLÄMPA 

Tillämpningsförmågan består av soldatutbildning, förbandsövningar och erfarenhetshantering. 

Soldatutbildning representeras av den årliga utbildningscykeln. Förbandsövningar syftar i denna 

kontext på antalet komplexa övningar i större sammansatta förband på högre taktisk nivå och 

specifikt på övningar i divisions ram. Erfarenhetshantering betyder att befintlig kunskap omsätts 

till praktisk handling och att betydelsefulla kunskaper samt erfarenheter på ett strukturerat sätt 

tillvaratas och sprids, i exempelvis reglementen, för att utveckla taktisk förmåga. 

 

Soldatutbildning, förbandsövningar och erfarenhetshantering som bidrar till att kunskap kan omsättas i 

praktisk handling. 

                                                 
55 Försvarsmakten, (MSD 12), s.56.   
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Motivation 
Moraliska faktorer beskrivs i doktrinen enligt följande:  

”De moraliska faktorerna utgörs av det ledarskap, den värdegrund, etik och moral som präglar 

en försvarsmakt med dess personal. Här ingår motivation, sammanhållning och förhållningssätt 

till förändringar och nya uppgifter som föreligger i organisationen och i omvärlden.” 
56

 

 

Värdegrund, etik och moral sorteras in under ledarskap och faktorer som studeras ser därför ut 

enligt nedan:  

PERSONALENS INRE- OCH YTTRE MOTIVATION 

Den amerikanske psykologen Fredrik Hertzberg
57

 beskrev motivation i sin tvåfaktors- teori 

bestående av motivatorer som ger inre tillfredsställelse och hygienfaktorer som bidrar till yttre 

motivation. I denna undersökning representeras dessa av tydliga målsättningar respektive 

ekonomiska villkor. 

 

Motivatorer för inre tillfredsställelse, exempelvis tydliga målsättningar, och hygienfaktorer som bidrar till 

yttre motivation, exempelvis ekonomiska villkor. 

SAMMANHÅLLNING OCH LEDARSKAP 

Militärt kan detta uttryckas som förbandsanda som bidrar till god moral och hög stridseffekt vid 

förbandet. Förbandsanda styr förhållandet mellan soldater och befäl och sätter sin prägel på 

lojalitet, atmosfär och stämning vid förbandet. 

 

Förbandsanda, lojalitet och förhållandet mellan soldater och befäl. 

 

LEDNINGENS SYN PÅ FÖRÄNDRINGAR 

I teorikapitlet diskuterades att ledningens engagemang och kontroll har stor betydelse för det 

organisatoriska lärandet. Att tidigare upplevelser analyseras och omhändertas på ett strukturerat 

sätt, samt bildar relevanta erfarenheter, har stor betydelse och ledningens attityd till detta är 

avgörande.  
 

Ledningens engagemang, kontroll över- och attityd till hur erfarenheter omhändertas. 

 

                                                 
56 Försvarsmakten, (MSD 12), s.57. 
57 Herzberg, Frederick, Work and the nature of man. New York: Thomas Y Cromwell Company, 1966. 

http://www.synonymer.se/?query=atmosfär
http://www.synonymer.se/?query=stämning
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4 Analys  
 

Kapitlet studerar, med utgångspunkt från operationaliserad teori, mellankrigstidens militära 

utveckling i Frankrike och Tyskland.  

4.1 Kunskap 
Frankrike hade alltid legat öppen för en invasion över dess sårbara östra gräns och järnvägarnas 

nya möjligheter hade två gånger, både 1870 och 1914, visat att vid en initial förlust kunde 

tyskarna nå Paris inom bara några veckor. Förutom att de industrialiserade norra delarna av 

Frankrike låg vidöppna för en invasion ansågs jorden närmast helig i det i hög grad agrikulturella 

Frankrike. Infanteriet hade i provisoriska skyttegravar till ett mycket högt pris skyddat denna 

heliga jord i en linje från Schweiz till Nordsjön. Om Frankrike istället kunde skyddas från 

förberedda befästningar skulle säkerligen liv sparas, territoriet skonas och dessutom skulle en 

sådan linje vara avskräckande. I sju år studerades slaget vid Verdun och även om argumenten 

skiftade var de franska taktikerna överens om att en utbyggd befästningslinje måste representera 

en sammanhängande front. Som en konsekvens av dessa diskussioner och erfarenheterna från 

kriget började man bygga ett system av fort som var de mest avancerade som världen dittills 

skådat. Gastäta underjordiska installationer förbands med underjordiska elektriska järnvägar och 

uthålligheten i forten var beräknad till minst tre månader. Kostnaden beräknades till 3 miljarder 

francs
58

. År 1921 publiceras också en reviderad fransk doktrin: Bestämmelser för det taktiska 

användandet av större förband, som bland annat betonar att anfall endast skall ske efter 

noggranna förberedelser och med allt tillgängligt eldunderstöd.  

Till skillnad från Frankrike hade Tyskland ett strategiskt läge som innebar att potentiella 

motståndare fanns i både väster och öster. Även om det varit möjligt att befästa gränserna gjorde 

bestämmelserna i Versaillestraktaten detta omöjligt. Erfarenheterna från första världskriget 

skiljde sig också dramatiskt från de franska eftersom en stor del av den tyska armén hade 

tjänstgjort på östfronten. Tyskarna genomförde här ett antal lyckade rörliga och offensiva 

operationer i Ryssland, Polen och Rumänien men också i Italien. Öppen terräng med ett mindre 

antal soldater per frontkilometer innebar att manövern här var en normal del av krigföringen. 

Även på västfronten lämnades gradvis den linjära taktiken och den största tyska taktiska 

innovationen under kriget var utvecklingen av den så kallade infiltrationstaktiken, eller 

Sturmtruppen/Stoßtruppen-taktik, där mindre speciellt tränade förband bröt igenom fronten och 

anföll på djupet
 
 medan de kringgick fientliga stödjepunkter och samtidigt fäste mindre avseende 

vid skydd av egna flanker.
59

 Under 1918 tillämpades detta i stor skala och om logistiken varit 

anpassad till denna form av krigföring hade möjligen kriget kunnat få ett annat utfall. Även den 

defensiva taktiken utvecklades från en linjär sammanhängande front till ett dynamiskt djupförsvar 

med framskjutna stödjepunkter och bakre starka reserver för motanfall. Lokala befälhavare hade 

 

 

                                                 
58 Horne, Alistair, To lose a battle, s.27.  1935 hade byggnationerna dock redan kostat 7 miljarder francs.  
Detta i ett land som då plågades av svår ekonomisk stagnation. 
59 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.8.  
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också stor handlingsfrihet att välja hur detta dynamiska djupförsvar skulle tillämpas.
60

 

Denna kunskap sammanfattas i 1920- talets tyska doktrin om rörlig krigföring.
61

 

  

Innehållet i befintlig kunskap som utgör grund för handling och kontinuerlig förbättring av befintlig 

kompetens- första ordningens inlärning. 

 

De franska kunskaperna efter första världskriget präglades av västfrontens statiska och linjära 

krigföring där eld och skydd haft störst betydelse. Tyskarna hade en bredare kunskap där 

rörlighet och mer dynamisk krigföring varit viktiga inslag. En viktig skillnad mellan Frankrike 

och Tyskland är också att Frankrike tidigt omsatte sin kunskap i planer på ett mycket kostsamt 

och krävande fortifikatoriskt arbete. Det är rimligt att anta att detta formade utvecklingen av 

taktisk kompetens vilket till viss del även skulle kunna förklara innehållet i doktrinen från 1922. 

4.2 Vision 
[I foresee a] powerful but flexible means of organizing defense, based on the dual principle of 

taking full advantage of the terrain and establishing a continuous line of fire everywhere.
62

 

 

Varje segrande armé blir i sin fredstida utveckling starkt influerad av erfarenheterna från tidigare 

krig. I Frankrikes fall kan detta sammanfattas i tre olika influenser från Verdun 1916 nämligen: 

ära, lidande och vikten av fortifikation. Medan flesta segrar under första världskriget delades 

mellan de västallierade länderna var Verdun Frankrikes egen seger där landet ensamt under tio 

månader stod emot tyngdpunkten av hela den tyska armén. Segern vid Verdun var vital och vid 

ett tyskt genombrott hade vägen till Paris varit öppen. Verdun blev en symbol i franskt 

medvetande och som ett slags ”franskt slaget om Storbritannien” 
63

 var det en fast punkt i en 

oförutsägbar och ekonomiskt svår efterkrigstid.  

När första världskriget var slut hade drygt 1,3 miljoner franska soldater, eller 27 % av alla 

franska män mellan 18 och 27 år, stupat
64

. Närmare en tredjedel av dessa förluster, 400000 

soldater, orsakades vid Verdun i mer eller mindre meningslösa motattacker för att återta några få 

kvadratkilometer förlorad terräng. Lidandet vid Verdun fick en senare stupad fransk löjtnant att 

skriva i sin dagbok ”De kommer inte att kunna få oss att göra detta igen, det vore att underskatta 

det pris vi betalat.” 
65

 Mellankrigstidens franska officerare kom också till det självklara svaret att 

Frankrike varken moraliskt eller med hänsyn till en stagnerande befolkning kunde inlåta sig i 

denna typ av krig igen. Tveksamheten huruvida Frankrike överhuvudtaget i framtiden kunde 

inlåta sig i offensiv krigföring fick också militära taktiker att ställa sig frågan hur landet i 

framtiden skulle kunna utkämpa ett defensivt krig utan att genomlida ett nytt Verdun.  

Medan skyttegravskriget till huvuddel utkämpades från öppna linjer av skyttegravar var Verdun 

annorlunda för att det här fanns starka underjordiska fort. Från början hade man från fransk sida 

fäst mindre avseende vid dessa men senare undersökningar visade att de varit vitala för utgången 

av slaget. Det starkaste av dessa fort, Fort Douaumont, blev tidigt erövrat i ett mindre tyskt 

                                                 
60 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.10. 
61 Ibid, s.199. 
62 André Maginot, fransk parlamentsledamot citerad på: http://ww2news.com , fritt översatt. 
63 Horne, Alistair, To lose a battle, s.22. 
64 Ibid, s.6. Detta var den proportionellt högsta siffran bland krigförande länder med undantag för Serbien 
65 Ibid, s.23. 
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överraskningsanfall. Från fransk sida beräknades att förlusten av fortet senare kostade Frankrike 

motsvarande 100000 stupade. Det närbelägna fort Vaux hade med en garnison på 250 

manmotstått en hel tysk armékår och fördröjt tyskarna under en av de mest kritiska veckorna av 

slaget. En fransk kommission som, under Marskalk Joffre, besökte Verdun 1922 var imponerad 

över hur forten motstått artilleribeskjutningen och drog slutsatsen att om Frankrikes högsta 

militära ledning utnyttjat forten rätt från början hade man sparat många franska liv. ”Låt oss inte 

ignorera denna lektion” varnade kommissionen. 

 

”The whole future of warfare appears to me in the employment of mobile armies, relatively small 

but of high quality, and rended distinctly more effective by the addition of aircraft…” 
66

  

 

Om grunden för franska visioner under mellankrigstiden sammanfattas i ära, lidande och 

fortifikation kan motsvarande tyska grund möjligen sammanfattas i revanschism, ett framtida 

starkt och enat Tyskland och rörlig krigföring med kombinerade vapen. Fredsfördraget i 

Versailles tvingade Tyskland erkänna att tysk aggression hade framtvingat kriget. Denna så 

kallade skuldparagraf skapade bitterhet och Versaillesfredens krav sågs dessutom som 

orealistiska att uppfylla.
67

 Militärt var målet att som Hans von Seeckt uttryckte det: ”neutralisera 

Versaillestraktatens gift.” 
68

 Eftersom fredstraktaten inte ansågs som moraliskt förpliktande 

tillvaratogs alla möjligheter att kringgå avtalet. De omfattande kraven på avrustning medförde 

också behov av nytänkande både organisatoriskt och materiellt.  

Redan innan Versaillesfredens krav hade det funnits tankar på en mindre professionell och rörlig 

armé och i och med fredstraktaten var man tvungen att realisera dessa planer.  

Den anställda armén om 100000 soldater dimensionerades för att utgöra en stomme i en vision 

om en framtida expansion. Visionen om rörlig taktik med kombinerade vapen betonades och 

grundades från början bland annat på erfarenheter av kavalleridivisioner på östfronten men också 

på erfarenheter av rörlig artilleritaktik och även direkt understöd med flyg. Denna taktiska 

kompetens och vision var ett viktigt verktyg när återupprustningen under en totalitär ledning med 

hänsynslöst militärt fokus bland annat möjliggjorde snabb expansion och att bland annat tyska 

pansardivisioner skapades under mitten på 1930-talet.  

 

Innehållet i visioner som inriktar utvecklingen av stridskrafterna och det strategiska lärandet samt på så 

sätt bidrar till andra ordningens inlärning. 

 

De franska visionerna under mellankrigstiden var tillbakablickande och präglades av att 

avskräcka från angrepp eller att utkämpa nästa krig på ett liknande men bättre och mindre 

kostnadskrävande sätt än det förra. Tyskland tvingades till framåtblickande visioner om att 

utkämpa nästa krig på ett delvis helt annorlunda sätt än det förra.  

                                                 
66 Horne, Alistair, To lose a battle, s.41. Citat Hans von Seeckt. 
67 http://www.levandehistoria.se, Tyskland skulle förutom landavträdelser motsvarande 13% av landets yta 
bland annat betala ett krigsskadestånd som 1921 fastställdes till 132 miljarder guldmark (motsv. 47304 ton 
guld). Skulden skulle betalas med 2 miljarder årligen men efter Lausanne-konferensen 1932 upphörde 
segrarmakternas krav. 
68 Horne, Alistair, To lose a battle, s.40. 
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4.3 Förmåga att tillämpa 
Den franska generalstaben hade efter kriget lämnat många officerare utan betydelsefulla uppgifter 

och dessa grävde nu ner sig i byråkrati och pappersarbete. Det var för övrigt svårt att se exakt var 

ledarskapet låg. Det en gång så inflytelserika Conseil Supérieur de la Guerre vars medlemmar i 

krigstid skulle utgöra Frankrikes militära ledning, fyllde nu endast en konsultativ roll. 

Konkurrens och avundsjuka medförde att generalerna och deras staber hade liten kontakt med 

varandra och diskussioner om strategiska samt taktiska planer ersattes med teoretiska resonemang 

utan praktisk anknytning.
69

 Ett sent exempel på hur erfarenheter hanterades är analyserandet av 

tyskarnas krig i Polen då det återstod nio viktiga månader till det tyska anfallet väster ut.  

Den franska underrättelsetjänsten hade redan 1935 observerat färdigställandet av den första tyska 

pansardivisionen
70

 och även gjort en relativt korrekt bedömning av dess kapacitet och syfte.  

En fransk flygvapengeneral
71

 som återkom från kriget i Polen vidimerade bedömningarna i en 

muntlig rapport till general Gamelin som följdes av ett skriftligt memorandum. Han varnade för 

förmågan att skapa genombrott i fronten med pansar understött av flyg och sedan vidga det med 

motoriserade och mekaniserade enheter samtidigt som nya pansarförband anföll på djupet.  

Hans bedömning var att tyskarna hade förmåga att inom 48 timmar genomföra ett sådant 

genombrott som troligen skulle ske i centrum av den franska fronten. Han fick inget gehör utan 

blev istället förpassad till en administrativ befattning i Paris luftförsvarsdistrikt.
72

  

Attityden var att ”detta är inte Polen, det kan inte hända här” och Generalinspektören för 

pansarförbanden, General Keller, ger uttryck för denna inställning i ett svar på ett memorandum 

från överste de Gaulle: ”… även om vår nuvarande befästa linje bryts eller kringgås betyder 

detta inte att motståndaren kommer att finna en kombination av omständigheter som gör att 

blixtkrig blir lika troligt här som i Polen. Man kan se att den framtida primära rollen för 

stridsvagnar är att understödja infanteriet.” 
73

 Även om exempelvis general Huntzinger, som var 

chef över andra armén, i viss utsträckning spred information om detaljer avseende tyskarnas 

stridsteknik i Polen så hade det få praktiska konsekvenser för träning och utbildning.  

Under mellankrigstiden var övningsverksamheten vid de franska förbanden generellt sett låg. 

Den första övningen med flera divisioner inblandade genomfördes 1922.  

Endast ett fåtal divisioner deltog
74

 och en tysk observatör noterar i en rapport taktiken som 

oflexibel. 1924 genomfördes ännu en stor övning med nästan tre divisioner där tyska observatörer 

dock rapporterade att den korta franska värnplikten om 18 månader inte kunde producera soldater 

med förmåga att hantera taktik med kombinerade vapen.
75

 Läget blev ännu mer kritiskt  

1927-28 när värnpliktstiden reducerades till 12 månader vilket i praktiken innebar 6 månaders 

                                                 
69 Horne, Alistair, To lose a battle, s.30. 
70 Ibid, s.60. 
71 Ibid, s.113f. Hösten 1939 återkom general Armengaud efter att ha lett en fransk delegation i Polen. 
72 Ibid, Deuxième Bureau (Underrättelsetjänsten) rapporterade också om hur tyskt flyg hade paralyserat den 
polska ledningen och hur polska bunkrar motstått beskjutning med 150-mm kanoner men blivit 
neutraliserade av stridsvagnar som slog ut beväpningen genom att skjuta in genom bunkrarnas skottgluggar. 
73 Ibid, s.115. 
74 Frieser Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend, s.36. Den Franska armén bestod vid andra världskrigets början av 
117 divisioner. 
75 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.190.  
Boken refererar här till rapporter från T3 Truppenamt: ”Die französischen Herbstmanöver, 1922” och ”Die 
französischen Herbstmanöver 1924 ”. 
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grundläggande träning och därefter 6 månaders träning med ett fältförband som ofta tjänstgjorde i 

Maginot linjen. Tiden räckte till att träna soldater att bemanna fort men inte till att träna en 

stridsteknik som en del av en manövertaktik med kombinerade vapen. Under senare delen av 

1930-talet förlängdes värnplikten men de fåtal övningar som genomfördes koncentrerades 

fortfarande på statisk och defensiv taktik. Under tiden från krigsutbrottet i september 1939 till 

tyskarnas anfall väster ut i maj 1940 genomfördes inga större arméövningar i Frankrike.
76

 

Medan en splittrad fransk militär ledning hade svårt att bearbeta erfarenheter och omsätta dem i 

praktisk handling var de metoder som den tyska generalstaben arbetade fram för att utvärdera 

erfarenheterna från första världskriget, som modell för objektiva och effektiva studier av krigstida 

erfarenheter, lika aktuella idag som de var då. Dessa studier sysselsatte hundratals officerare och 

den kritiska analysen bildade grunden för ett antal tydliga operativa och taktiska lösningar. 

Arméledningen insisterade på att gällande doktriner följdes men samtidigt uppmuntrades 

flexibilitet och en debatt i militära frågor som till del innehöll nya och radikala koncept.  

Mycket av den taktik som senare kom att benämnas blixtkrig hade också därför sin grund i denna 

erfarenhetshantering. Resultatet av detta blev 1920- talets doktrin om rörlig krigföring som 

sammanfattades och uttrycktes i arméreglementet, Ledning och strid med kombinerade vapen 

från 1921 och 1923
77

. Delar av reglementet omarbetades visserligen 1931-32 av en kommitté 

under generalen Ludwig von Beck eftersom det blivit obsolet på grund av den snabba 

teknikutvecklingen. Det nya reglementet Truppföring, som dock till stor del parafraserar det 

förstnämnda, överlevde i tysk taktisk doktrin till ända till 1945. 

Reichswehr betonade värdet av övning av soldater och speciellt träning av chefer från underbefäl 

till högre officerare i generalstaben. Tack vare fokuseringen på övningsverksamhet hade en 

genomsnittlig tysk kapten eller major vid tiden för andra världskrigets utbrott deltagit i fler 

divisionsövningar än vad som var vanligt bland brittiska eller franska generaler.
78

 

Soldaternas träning började med 6 månaders grundläggande infanteriträning, detta gällde oavsett 

senare befattning. Övningarna varierade mellan praktik samt teori och taktiska handböcker 

delades ut till soldaterna där de förväntades studera ämnen kopplat till sin befattning.  

Från mitten på 1920-talet skapades en övningsrytm där senvåren fram till en stor höstmanöver i 

september reserverades för förbandsträning och tiden från november till mars var ägnad åt träning 

i kompani. 

 

Soldatutbildning, förbandsövningar och erfarenhetshantering som bidrar till att kunskap kan omsättas i 

praktisk handling. 

 

Fransk förmåga påverkades av bristfällig erfarenhetshantering och minimal övnings- 

verksamhet. Svårigheter att vidmakthålla första ordningens inlärning omöjliggjorde i princip 

utveckling av förmågan att tillämpa. Tyskarnas strukturerade erfarenhetshantering utvecklade 

däremot den taktiska kompetensen och de lyckades också kombinera erfarenhetshantering och  

övningsverksamhet på ett sätt som exempelvis praktiskt innebar att innehållet i reglementen som 

utvecklades i början på 1920-talet till stor del var giltigt 20 år senare. 

                                                 
76 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.205. 
77 Ibid, s.199.  Heeresdienstvorschrift 487 - Führung und Gefecht der verbundenen Waffen kom ut i två delar 
1921 respektive 1923. Heeresdienstvorschrift 300-Truppenführung  kom också ut i två delar 1933 och 1934. 
78 Ibid, s.205. 
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4.4 Motivation 

4.4.1 Personalens inre- och yttre motivation 

Mellankrigstidens Frankrike präglades av krigströtthet, antimilitarism och en starkt pacifistisk 

politisk strömning med ett kollektivt minne av första världskriget. Känslorna späddes på av 

böcker som ” Le feu” 
79

 som berättar om krigets fasor och krigsledningens inkompetens.  

Bland officerarna fanns små incitament för att stanna kvar i armén. En fransk officer, som för 

övrigt inte hade någon rösträtt, hade en lön som motsvarade en tredjedel av vad en brittisk 

kollega tjänade
80

. Det fanns heller inte längre någon ära i yrket och drivkraften som utgjorts av 

målet om revansch på tyskarna för 1870 års krig var inte längre giltig. Detta tillsammans med 

bland annat Frankrikes oförmåga vid tyskarnas militära återbesättande av Rehnlandet medförde 

att de franska ambitionerna som stormakt i Europa gradvis ändrades till en vilja att helt enkelt bli 

lämnade ifred.  

År 1935 hade Frankrike också på allvar börjat känna effekterna av de små åldersklasserna som 

var en konsekvens av kriget. Politikerna hade tidigare reducerat värnplikten från tre- till ett år och 

ökade den nu åter till två år. Ändå kunde Frankrike endast uppbåda två tredjedelar av det 

beräknade manskapsbehovet på 300000 man. Försvarsanslagen var små vilket delvis var en 

konsekvens av byggandet av Maginot-linjen
81

 och i stor utsträckning förlitade man sig på samma 

teknik och taktik som 1918. För de värnpliktiga soldaterna i franska armén var tjänstgöringen 

svår och efter mobiliseringen 1939, som var en följd av tyskarnas angrepp på Polen, präglades 

tillvaron vid fronten av inaktivitet och leda med dålig disciplin och låg lön
82

.  

En hård vinter, den kallaste på ett halvsekel, och bristfällig utrustning samt rykten om 

officerarnas förehavanden, de åkte ofta hem på helgerna, spädde på den dåliga stämningen.  

Inga krigsmålsättningar hade kommunicerats ut efter Polens fall och gemene man i Maginotlinjen 

började snart fråga sig vad man överhuvudtaget gjorde där. General Spears som besökte den 

franska fronten 1939 noterade att inaktiviteten och oförmågan att ta hand om truppen var: 

”horribly depressing.” 
83

 

De franska problemen att motivera officerare och soldater i en stor värnpliktsarmé hade ingen 

motsvarighet i Tyskland. Här begränsades landet av Versaillesfördraget till en lätt beväpnad armé 

om högst 100000 soldater och officerare som skulle vara frivilligt rekryterade eftersom värnplikt 

var förbjuden. Tidigt fastställdes att denna styrka skulle övas som en stor reguljär armé där 

obefintlig och förbjuden tyngre materiel, så som stridsvagnar och tungt artilleri, kunde simuleras 

                                                 
79 I Le feu (Elden) från 1916 gör Henri Barbusse en realistisk skildring av skräcken och smutsen i 
skyttegravarna. Han är kritisk mot dem som gömmer sig bakom fronten efter att ha talat om det ärorika kriget 
och han pläderar för förståelse över nationsgränserna. 
80 Horne, Alistair, To lose a battle, s.29. Även om brittiska armén också var underbetald tjänade en ogift kapten 
£38 och en major £53 i månaden. Motsvarande omräknade franska löner låg på £11 respektive £16 för en 
major och bataljonchef. 
81 Ibid, s.60, 1936 var anslaget 1492 milj. francs vilket var ungefär en femtedel av vad som då redan 
spenderats på Maginot-linjen. 
82 Horne, Alistair, To lose a battle, s.90. En fransk soldat tjänade 0,5 francs per dag medan en normal brittisk 
soldatlön uppgick till 17 francs. Dock tillkom även ett familjestöd där en fransk tvåbarnsfamilj kunde erhålla 
mellan 16-21 francs per dag. 
83 Ibid, s.19. Spears var brittisk samverkansofficer hos fransmännen under första världskriget och ledde nu 
”The Anglo-French Committee of the House of Commons.” 
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exempelvis med skalenliga trämodeller.
84

 Armén skulle bli en Führersheer där alla soldater och 

befäl tränades att verka i befattningar en eller flera nivåer över där de normalt tjänstgjorde.  

På detta sätt skulle man vid behov snabbt kunna växa. Eftersom detta krävde att man lyckades 

attrahera rekryter av mycket högre kvalitét än normalt var man tvungen att skapa attraktiva 

villkor och levnadsstandarden för soldaterna utvecklades dramatiskt. 1920-21 byggdes nya 

kaserner där underbefäl hade eget rum medan 4-8 soldater delade på ett logement.  

Lönenivåerna ökades också och vid krigsutbrottet 1939 tjänade en menig tysk soldat ca 80 % av 

vad en utbildad fabriksarbetare hade i månadslön
85

. En jämförelse med de franska soldaterna är 

svår, inte minst för att börskrisen 1929 utlöste hyperinflation i Tyskland, en försiktig 

uppskattning visar dock att en fransk soldat som hade familj med två barn tjänade ungefär hälften 

av vad en tysk soldat utan barn hade i grundlön.
86

  

Tjänstgöringen innefattade normalt ett tolv års kontrakt och under denna tid infördes speciella 

kurser som skulle utbilda soldaterna inför övergången till ett civilt liv
87

. År 1928 hade tyska 

armén i genomsnitt 15 sökande per tillgänglig plats och även om det troligen var en konsekvens 

av hög arbetslöshet i Tyskland gav det en rekryteringsbas där det fanns möjligheter att rekrytera 

de bäst lämpade. Ansvaret för rekrytering var delegerat ner till kompaninivå vilket troligen också 

bidrog till att det var viktigt bland de närmaste cheferna att ta emot och utbilda rekryterna på 

bästa sätt.  

 

Motivatorer för inre tillfredsställelse, exempelvis tydliga målsättningar, och hygienfaktorer som bidrar till 

yttre motivation, exempelvis ekonomiska villkor. 

 

Sammanfattningsvis medförde Tysklands högre krav på kompetenta soldater och officerare att 

man inledningsvis tvingades att öka de yttre motivationsfaktorerna. Detta tillsammans med 

tydliga målsättningar avseende utbildning och träning ökade även den inre motivationen.   

I Frankrike medförde sämre villkor och otydliga målsättningar att motivationen i motsvarande 

grad sjönk. 

4.4.2 Sammanhållning och ledarskap 

1930-talets Frankrike var djupt politiskt splittrat i en revolutionär och en patriotisk falang.  

1934 var landet mycket nära inbördeskrig och 1936 var landets industri närmast lamslaget av 

strejker. 1936-1938 när Folkfrontsregeringen, en koalition mellan kommunister och socialister, 

ledde landet polariserades positionerna alltmer vilket ledde till ett mycket instabilt politiskt 

klimat. Splittringen påverkade även de militära förbanden där soldaterna hade lärt sig att 

ifrågasätta förmanskap. Officerare och manskap såg på varandra med misstro och man 

distanserade sig från varandra. Efter mobiliseringen var moralen, som tidigare sagts, generellt sett  

                                                 
84 Horne, Alistair, To lose a battle, s.72. Detta gällde åtminstone fram till återupprustningen 1934. 
85 http://www.dererstezug.com, Grundlönen låg på 78 Reichmark (RM) och  när kriget startade tillkom ett 
krigstillägg på 35 RM och fronttjänstgöring berättigade till ytterligare 35 RM (1 kg smör kostade då ca 3,6 RM 
och 1kg bröd ca 0,35 RM). Utöver detta tillkom eventuellt familjetillägg beroende på antal barn. 
86 1 francs var 1939 ca 1/16 Reichmark (valutorna omräknade i dollar). En tysk grundlön 78 RM, en fransk 
grundlön 15 francs och familjetillägg upp till 660 francs. (0,06x675)/78=0,51 (valutakurser från 
http://www.measuringworth.com/aboutus.php samt www.historia.se). 
87 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.70. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-16  

Anders Landewall 

HSU 12-14 

 

 - 28 - 

låg och den högsta ledningen vidtog inga åtgärder. General Gamelin erkände senare att:  

”Eftersom jag tillbringade all min tid med mina stabsofficerare, var jag inte medveten om andan 

i landet och bland trupperna.” 
88

  

Även Tyskland var splittrat och när Reichwehr skapades 1919 rådde närmast kaos i Tyskland och 

de hårda fredsvillkoren ledde bland annat år 1920 till en väpnad kupp som dock misslyckades 

eftersom olika delar av armén inte ville ställas emot varandra men också på grund av en 

landsomfattande generalstrejk. När kejsaren tvingats abdikera i slutskedet av första världskriget 

frågade sig många officerare vem lojaliteten skulle knytas till. Risken för ett kommunistiskt 

maktövertagande medförde också att olika frikårer som organiserats av enskilda officerare men 

även delar av Reichwehr användes för att slå ner interna uppror.  

För den tyska militära ledningen var det nödvändigt att mildra splittringen inom militären vilken 

orsakades av att regeringen hade ratificerat Verseillestraktaten. Lösning blev att lojalitetskänslan 

skulle knytas till Riket eller nationen som von Seeckt kallade: ”den tyska statens och folkets 

bestående substans.” 
89

 Von Seeckt insisterade också på att Reichwehr skulle stå utanför 

politiken och medlemskap i politiska organisationer förbjöds inom armén.  

Ledarskapet och förhållandet till truppen förefaller ha varit relativt modernt och det må vara en 

efterhandskonstruktion men Erich von Manstein beskriver sina kompanichefsår i början på 1920-

talet enligt följande: ”My aim was not only to train my soldiers well, and particulary so in their 

battlefield skills, but also to bring on a core of junior leaders, who would become section and 

platoon commanders on any expansion of the army. I believe that I succeeded in achieving this 

during my two years as a company commander. When one talks so much about team-work today, 

and that it must form the foundation of military training and activity on the battlefield, this idea 

was already realized in our time. Then the basic team was a machine-gun or rifle section, whose 

composition remained permanent.” 
90

 

 

Förbandsanda, lojalitet och förhållandet mellan soldater och befäl. 

 

 

En stor skillnad mellan Frankrike och Tyskland förefaller vara den tyska viljan att bygga 

förbandsanda genom att mildra splittring och aktivt förbättra den militära sammanhållningen 

samt i motsvarande grad utveckla ledarskapet.  

4.4.3 Ledningens syn på förändringar 

När första världskriget bröt ut hade Frankrike en utpräglat offensiv doktrin där taktiken föreskrev 

anfall i alla lägen offensive à l´outrance
91

. Philippe Pétain ansåg dock att den moderna eldkraften 

omöjliggjorde anfall med infanteri i öppen terräng utan omfattande förbekämpning med artilleri, 

en hållning som innebar att han endast var överste vid krigsutbrottet. 1916 tilldelades han, när 

läget kritiskt och hotet om ett tyskt genombrott mot Paris var överhängande, befälet över de 

franska styrkorna vid Verdun. Hans defensiva taktik stabiliserade fronten och antalet stupade 

minskade. Upplevelserna vid Verdun tog honom så hårt att han senare blev befordrad bort från 

striderna. När Frankrike därefter utkämpade Nivelleoffensiven vid Chemines des Dames åtföljdes 

                                                 
88 Horne, Alistair, To lose a battle, s.93. 
89 Ibid. 
90 Melvin, Mungo, Manstein- Hitlers greatest general.London: Weidenfeld & Nicolson, 2010, s.45. 
91 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.6. 
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slaget av omfattande myteri. Pétain fick ta över för andra gången och han lyckades åter att med 

defensiv strategi låsa fronten i väntan på amerikanskt understöd.  

Pétain tog sina upplevelser med sig när han befordrades till marskalk och efter kriget blev fransk 

överbefälhavare. Hela den franska försvarsledningen bestod av gamla veteraner från första 

världskriget, då de snabbt hade avancerat i systemet
92

, och de var efter kriget kvar i första 

världskrigets tänkande. Flyg skulle användas defensivt och artilleriet sågs fortfarande som den 

faktor som styrde striden medan stridsvagnar skulle användas som stöd åt infanteriet. I en 

instruktion från 1921 avfärdar den dåvarande överbefälhavaren, marskalk Pétain, stridsvagnens 

framtida roll i två rader: ”Stridsvagnar understödjer infanteriets anfall genom att bryta igenom 

fasta hinder och aktivt fientligt motstånd.” 
93

  

Den stelbenta defensiva doktrinen anpassades inte till nya tankar och innovationer utan dessa fick 

istället anpassa sig till doktrinen. Det var bland annat vanligt att, vid diskussioner om att ersätta 

obsolet fransk materiel, använda argument som: ”vad som var bra då är även bra nog nu.” 
94

 

Det fanns opposition mot det förlegade tankesättet och ett exempel är den franske politikern Paul 

Reynaud som redan 1924 propagerat för en mer mobil och offensiv armé. Senare fick han en 

meningsfrände i den dåvarande majoren Charles de Gaulle. 1936 skrev han boken ”Mot en 

professionell armé” 
95

 där han propagerar för ett offensivt användande av stridsvagnar som skulle 

hanteras av omedelbart gripbara professionella soldater. Boken skall inte överskattas då den 

bland annat saknade viktiga inslag om samverkan mellan pansar och flyg
96

. Budskapet är dock 

viktigt då han menar att eftersom Tyskland har kapacitet att snabbt anfalla med mekaniserade 

förband måste Frankrike snabbt kunna möta ett sådant anfall och att ett passivt försvar riskerade 

att bli överraskat, neutraliserat och kringränt. De Gaulle blev struken från 1936 års 

befordringslista på grund av boken. 

Till skillnad från det franska militära ledarskapet hade motsvarande tyska ledare en bredare 

erfarenhet. Ett exempel är Hans von Seeckt som var en av de mest inflytelserika officerarna inom 

den tyska armén under mellankrigsperioden. 1915 utnämndes han till stabschef för 11:e 

armékåren, under general von Mackensen, här planerade han 11:e arméns offensiv mot ryssarna 

vid Gorlice
97

 som blev en av tyskarnas största segrar under kriget. Den 2 Maj 1915 bröt tyskarna 

igenom den ryska fronten och istället för att vända upp mot de ryska flankerna fortsatte man att 

anfalla på djupet. Inom 20 dagar hade ryssarna förlorat hela Galizien och 400000 soldater och i 

augusti var hela Polen erövrat tillsammans med ytterligare 350000 ryska krigsfångar.  

Efter detta blev von Seeckt utnämnd till Generalmajor och fortsatte sin framgångsrika 

tjänstgöring på östfronten fram till 1917. Därefter kommenderades han till Turkiet vilket innebar 

att han fram till 1917 varit konstant segerrik och att han slapp kopplas samman med von 

Ludendorffs misslyckade strategi eller Tysklands förlust i kriget. Efter att ha varit tyska 

generalstabens representant vid fredsförhandlingarna i Versailles blev han ordförande i den 

                                                 
92 Horne, Alistair, To lose a battle, s.101ff . Pétain som var överbefälhavare i 13 år gick i pension vid 75 års 
ålder 1931. Han fortsatte dock att influera franskt tänkande från sin plats krigskabinettet. Även General 
Weygand som ersatte Pétain och General Gamelin som var överbefälhavare mellan 1935-1940 var äldre 
veteraner från första världskriget. 
93 Ibid, s.32. 
94 Ibid, s.23. 
95 Ibid, s.60. Vers l´Armée de Métier. 
96 Ibid, s.62. Detta har lagts till i en efterkrigsutgåva av boken som också var också mycket senare än 
exempelvis Liddel-Harts bok. 
97 Nuvarande södra Polen.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-16  

Anders Landewall 

HSU 12-14 

 

 - 30 - 

kommission som skulle omorganisera den tyska armén i enighet med fredsöverenskommelsen. 

Han var också tillförordnad chef för generalstaben som han också enligt allierade direktiv 

avvecklade. Istället för att avskeda officerarna och tappa kompetensen fördes dessa över till de så 

kallade Truppenamt
98

 som också von Seeckt blev chef för. Här initierades ett program för att helt 

omarbeta den tyska militära doktrinen. Även om möjligen von Seeckt som person ansågs 

konservativ
99

 är det rimligt att tro att hans breda erfarenhet från kriget samt Versaillesfredens 

krav på total militär omorganisation medförde en hög grad av öppenhet inför nya militära 

koncept. Många av de blivande tyska generalerna hade också, i motsats till sina framtida västliga 

motståndare, liknande breda erfarenheter från kriget
100

och flera av dem kom att knytas till 

Truppenamt efter kriget.
101

 

 

Ledningens engagemang, kontroll över- och attityd till hur erfarenheter omhändertas. 

 

 

Troligen var det i kraft av bredare erfarenheter som den tyska ledningen på ett bättre sätt kunde 

omhänderta erfarenheter från kriget. En viktig reflektion är dock också risken då, som i det 

franska fallet, inflytelserika personers attityder och starka upplevelser okritiskt inarbetas i det 

som tidigare i uppsatsen
102

 kallats det organisatoriska lärandet. 

 

 

 

 

                                                 
98 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.35. Generalstabens funktioner doldes under det s.k. Truppenamt 
(trupp byrån). Exempelvis ansvarade sektion T1 (Armésektionen) i verkligheten för operativ planering och T3 
(Statistiska sektionen) var i verkligheten stabens underrättelsesektion. 
99 Melvin, Mungo, Manstein- Hitlers greatest general, s.48. 
100 Corum, James S, The Roots of Blitzkrieg, s.8.  
Medan Montgomery, De Gaulle och Patton samtliga tjänstgjort på västfronten hade exempelvis både Rommel, 
Kesselring, Runstedt och Manstein i likhet med von Seeckt bredare erfarenheter. 
101 Melvin, Mungo, Manstein- Hitlers greatest general, s.47ff. Manstein blev kommenderad dit 1923.  
102 Avsnitt 2.2. 
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4.5 Slutsatser och sammanfattning  

Nyckeln till Tysklands initiala framgång under andra världskriget förefaller vara hur erfarenheter 

kunde implementeras som kunskap och visioner i organisationen. Fransk utveckling av taktisk 

kompetens inspirerades bl.a. av marskalk Pétain som genom att övergå till defensiv krigföring 

räddade Frankrike under första världskriget. Ungefär samma tankar, om rörlig krigföring, som 

uttrycktes på tysk sida uttrycktes även av exempelvis de Gaulle men dessa tankar fångades inte 

upp. Med utgångspunkt från teorin skulle Frankrikes situation kunna beskrivas som att man 

omedelbart efter första världskriget hade en taktisk kompetens i form av en någorlunda 

balanserad kompetensplattform. Under flera år efter kriget byggdes en taktisk expertkompetens 

upp för den typ av krigföring som representerades av slaget vid Verdun. Samtidigt medförde 

dessa erfarenheter att ledningen var kritisk till införandet av ny kunskap. Kunskapsinhämtningen 

handlade om att förädla redan existerande kunskap, i teorin kallas detta första ordningens 

inlärning. Social och militär splittring och ett otydligt ledarskap medförde en brist på 

framåtblickande visioner om hur taktik skulle kunna utövas i framtiden och vilken kunskap som 

var viktig att inhämta, vilket i teorin kallas andra ordningens inlärning. Motivation och förmåga 

att tillämpa sjönk och Frankrike skulle i slutet av trettiotalet enligt teorin kunna beskrivas som ett 

slags expertföretag med bristande visioner som inte i tid lyckades byta kompetensplattform.  

Detta delvis för att ledningen var fångad i en kompetensfälla i form av ”Verdunsyndromet”. 

Även Frankrikes passivitet, och dåligt kommunicerade krigsmålsättningar, i inledningen av andra 

världskriget bidrog troligen till en kompetensfälla som medförde svårigheter att tillämpa redan 

implementerad kunskap. Detta eftersom det inte är troligt att hög motivation kan bibehållas om 

inte resultat kan presteras.  

Den tyska utvecklingen på tjugotalet inspirerades bland annat av von Seeckt som förespråkade 

rörlig krigföring och små förband med hög kompetens. En utvecklad metodologi för 

erfarenhetshantering och en intellektuell atmosfär, men också en auktoritär och fokuserad 

ledning, skapade på trettiotalet utrymme för Guderians ”nya” tankar som inspirerades av bl.a. 

Liddel Hart. Dessa kunde fångas upp som visioner vilket bidrog till ett utvecklingssprång. 

Tysklands situation efter kriget då landet demilitariseras kunde möjligen enligt teorin beskrivas 

som ett företag där endast kunskap återstår. Denna kunskap bevarades och via en bred och 

strukturerad utvärdering av erfarenheter från kriget ökades kunskapsbasen ytterligare.  

Motivation hämtades från en önskan att revanschera sig och återskapa den militära förmågan. 

Stora ansträngningar att prova nya koncept och att öva byggde på motsvarande sätt upp förmågan 

att tillämpa. På trettiotalet bidrog ett auktoritärt ledarskap med hänsynslöst militärt fokus till att 

visioner om rörlig pansarkrigföring snabbt kunde realiseras. Tyskland skulle i slutet av trettiotalet 

enligt teorin kunna beskrivas som ett företag på väg att realisera sina visioner vilket leder till ett 

byte av kompetensplattform. Tyskland undvek också det som i teorin kallas ”knowledge overkill” 

genom att under 1920-talet inte bara teoretisera runt sina kunskaper utan också, förvisso med 

mycket primitiva medel, utveckla tillämpningen av kunskaperna. En förhållandevis hög 

målsättning för utbildning av personalen, i det som kallades ”Führersheer” bidrog troligen till att 

undvika kompetensfällan som kan bli ett resultat av brister i förhållandet mellan motivation och 

förmåga att tillämpa.  
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”Erfarenhet är värdelös om inte rätt slutsatser kan dras ur den” 
103

 

 

Teorin och de operationaliserade faktorerna har varit användbara vid arbetet med empirin. 

Teorins beskrivningar av hur kunskap bidrar till förmågan att tillämpa och till visioner har liksom 

motivation, som en avgörande faktor, varit tydliga. De viktigaste slutsatserna av undersökningen 

skulle kunna uttryckas i två punkter varav den ena handlar om kunskapshantering och den andra 

om motivation. Olika attityd till erfarenhetshantering förefaller ha utgjort den största skillnaden 

mellan Frankrike och Tyskland och också haft störst betydelse i utvecklingen av taktisk 

kompetens. 

 

 Hanteringen av befintlig kunskap och hur ny kunskap implementeras är avgörande. 

Befintlig kunskap måste inarbetas i doktrin och tillåtas att komma till praktiskt uttryck i 

exempelvis övningsverksamhet. Ledningen måste vidare ta ansvar för en strukturerad 

erfarenhetshantering som på ett positivt sätt bidrar till det organisatoriska lärandet. 

Kunskap som på detta sätt erhålls måste implementeras i organisationen samt också bidra 

till framåtblickande visioner. Dessa måste också kommuniceras inom organisationen 

exempelvis i form av doktriner.  

 

 Ett ledarskap som aktivt bygger förbandsanda genom tydliga målsättningar och 

utmanande krav, avseende bland annat utbildning och träning, i kombination med rimliga 

yttre motivationsfaktorer är viktigt för att skapa motivation.  

 
 

                                                 
103 Horne, Alistair, To lose a battle, s.22. Citat av Fredrik den store. 
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5 Diskussion och avslutning  
 

Kapitlet besvarar uppsatsens forskningsfrågor och diskuterar överförbarheten i en svensk nutida 

kontext. Här sker även en reflektion kopplat till teori, metod och empiri. Avslutningsvis ger 

kapitlet förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Svar på uppsatsens forskningsfrågor  

En sammanfattning av föregående avsnitt leder fram till svaren på uppsatsens forskningsfrågor 

som här besvaras med delfrågorna först och därefter uppsatsens huvudfråga. 

 

Vad är kompetens, taktik, taktiskt tänkande och taktisk kompetens samt vilken relation har 

dessa begrepp till varandra? 

I uppsatsen beskrivs kompetens som en dynamik mellan kunskap, motivation och förmåga att 

tillämpa. Visioner beskrivs som viktiga för att inrikta verksamheten och därmed kunna inhämta 

helt ny kunskap. Kompetens definieras inom försvarsmakten som ”En individs förmåga i relation 

till en viss uppgift eller situation.” 
104

 Detta är en modern kontextuell syn på kompetens som inte 

skiljer sig i avgörande grad från hur begreppet behandlas inom övrig modern svensk forskning.  

 

Taktik beskrivs i den svenska doktrinen som positiv problemlösning men också som medel och 

metod.
105

  

 

Taktiskt tänkande relateras inte i uppsatsen specifikt till den taktiska nivån utan till 

problemlösning i en miljö som är synonym med hur doktrinen beskriver krig.  

 

I uppsatsen görs ett försök att definiera taktisk kompetens:  

 

En vilja och förmåga att flexibelt lösa militära taktiska problem genom tillämpning av 

ändamålsenliga kunskaper samt en förmåga att inrikta verksamheten på ett sätt som medför att 

helt ny kunskap kan implementeras. Miljön där detta skall kunna ske dimensioneras av krigets 

krav där friktioner och duellen med motståndaren utgör viktiga element. 

 

Denna definition relaterar till doktrinens förklaringar och kan möjligen också bidra med ett 

poängterande av motivation som en viktig faktor och med en inriktande del som påpekar behovet 

av ny kunskap. Taktik relateras i denna definition till att lösa militära problem och taktisk 

kompetens är en produkt av motivation i form av vilja och förmågan att tillämpa kunskaper samt 

en öppenhet inför ny kunskap. 

 

                                                 
104 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, s.127. 
105 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik 2013, s.53.  
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Hur kan taktisk kompetens, med utgångspunkt från teorier som beskriver krig respektive 

kompetens operationaliseras till ett analysverktyg? 

Taktisk kompetens uttrycks i uppsatsen i en teori om kompetensplattformar och krig ses som en 

duell mellan aktörernas kompetensplattformar. Taktisk kompetens kopplas till krigets natur och 

krigets element såsom de beskrivs av Clausewitz. Begreppen kompetensfälla och vision förklaras 

i uppsatsen som viktiga vid utveckling av taktisk kompetens. I uppsatsen operationaliseras taktisk 

kompetens med hjälp av den svenska doktrinens förklaring av krigföringsförmåga och dess 

moraliska samt konceptuella faktorer. Konceptuella faktorer, i form av bl.a. doktriner, bryts ned 

till befintlig kunskap och vision. Förmåga att tillämpa behandlas som både övningsmönster och 

erfarenhetshantering. Moraliska faktorer bryts ned till motivation där personalens inre- och yttre 

motivation, sammanhållning och ledarskap men även ledningens syn på förändringar behandlas. 

 

På vilket sätt kan tysk respektive fransk utveckling av taktisk kompetens under 

mellankrigstiden förklara den tyska segern över Frankrike 1940?  

Utvecklingen av Fransk taktisk kompetens hämmades till stor del av det som i uppsatsen kallas 

Verdunsyndromet vilket skapade en passivitet som utnyttjades av tyskarna.  

I Tyskland hade man bredare taktiska erfarenheter från första världskriget genom bland annat 

kriget på östfronten. En strukturerad erfarenhetshantering leder fram till 1920-talets doktrin om 

rörlig krigföring och kombinerade vapen. 1920-talets revanschism och en önskan om att 

återupprusta leder i kombination med 1930-talets totalitära stat med hänsynslöst militärt fokus till 

utvecklandet av pansardivisioner och den taktik som senare benämnts som blixtkrig. 

 

På vilket sätt samspelar faktorer som ligger till grund för utveckling av kompetens när de 

bidrar till taktisk framgång i krig? 

Utveckling av kompetens har i uppsatsen beskrivits som en dynamik mellan kunskap, motivation 

och förmåga att tillämpa. Hur ny kunskap implementeras är avgörande för att uppnå en positiv 

dynamik. Visioner som medel att implementera ny kunskap och risken för kompetensfällor då 

motivation att inhämta ny kunskap saknas har belysts. Med hjälp av doktrinens beskrivning av 

krigföringsförmåga och härtill kopplade konceptuella- och moraliska faktorer har ovanstående 

dynamik operationaliserats till ett samspel mellan:  

 

 Innehållet i befintlig kunskap som utgör grund för handling och kontinuerlig förbättring av 

befintlig kompetens eller första ordningens inlärning.  

 Innehållet i visioner som inriktar utvecklingen av stridskrafterna och det strategiska lärandet 

samt på så sätt bidrar till andra ordningens inlärning.  

 Övningsmönster och utbildning där individens samt förbandets förmåga på ett realistiskt sätt 

möter uppgiften.  

 Erfarenhetshantering där organisationens tidigare upplevelser kan leda till positiv utveckling 

av taktisk kompetens men också, om fel slutsatser dras, även leda in i kompetensfällor.  

 Moraliska faktorer både i form av inre- och yttre motivation men också kopplat till 

sammanhållning och ledarskap. 

 En av de viktigaste faktorerna som operationaliserats i uppsatsen är slutligen ledningens 

förändringsbenägenhet. 
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5.2 Resultatets överförbarhet till Sverige idag 

Huruvida minnen från kalla kriget eller starka upplevelser från Afghanistan kan leda 

Försvarsmakten in i en kompetensfälla, som ett slags svenskt Verdunsyndrom, vid utveckling av 

taktisk kompetens ligger inte inom denna uppsats att bedöma. I Frankrikes fall var däremot 

felaktig erfarenhetshantering ett skäl till att andra ordningens inlärning inte kunde ske.  

Minimal övningsverksamhet medförde dessutom att förmågan att tillämpa redan inhämtade 

kunskaper, i teorin första ordningens inlärning, gradvis minskade.  

Även om det naturligtvis är vanskligt att dra allt för stora slutsatser av det empiriska exemplet 

och hur det kan kopplas till utveckling av taktisk kompetens i den svenska försvarsmakten finns 

likheter i den tyska situationen på 1920-talet och nuvarande svenska situation. En likhet är 

övergången från värnpliktsförsvar till anställda soldater och därtill kopplade ledarskapsmässiga 

utmaningar. En annan likhet är en bekymmersam ekonomisk situation och en tredje är behovet att 

på ett strukturerat sätt bearbeta taktiska erfarenheter. Träning, strukturerad erfarenhetshantering 

och doktrinutveckling förefaller ha haft stor betydelse för hur taktisk kompetens utvecklades i 

1920-talets Tyskland.   

En brist i dagens svenska försvarsmakt är att ekonomiska realiteter har skapat en situation där 

antalet övningar har minskat och detta gäller i synnerhet förbandsövningar.  

De övningar som bedrivs är ofta av momentövningsliknande karaktär vilket medför att 

tillämpningsgraden för chefer är förhållandevis låg. Tyskarnas sätt att med mycket små resurser 

öva förband under 1920-talet bör beaktas och kaderövningar, muntliga stridsövningar med 

strukturerade krigsspel samt fältövningar kan vara billiga metoder att utveckla militära chefers 

taktiska kompetens.  

Det är idag också alltför ovanligt att strukturerade erfarenhetsstudier samt utbildning avseende 

doktrin och reglementen sker ute vid förbanden och det är intressant att reflektera över i vilken 

grad som kunskapsinhämtning och erfarenhetshantering styrs av försvarsmakten och hur 

teorikapitlets anpassningsinriktade- respektive utvecklingsinriktade lärande kommer till praktiskt 

uttryck inom försvarsmakten.
106

 En bredare debatt om taktiska frågor där kreativa olikheter 

bejakas kan kanske precis som i det tyska exemplet bidra till skapandet av nya och radikala 

koncept. Detta kräver dock att ledningen är förändringsbenägen och att personliga upplevelser 

inte leder in i kompetensfällor som hindrar nytänkande. Arbetet med- och synen på doktriner är 

också viktigt både som kunskapsbas och för att inrikta verksamheten.  

                                                 
106 Det senare är enligt uppsatsens teori en förutsättning för byte av kompetensplattform. 
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5.3 Reflektion och återkoppling till problemformulering  

5.3.1 Teori 

En teori är ett analytiskt verktyg för att tolka och strukturera fakta i syfte att förstå ett fenomen 

där olika slag av fakta har observerats. Teorin kan ses som ett raster genom vilket vi betraktar 

omvärlden i syfte att förstå den bättre.
107

 Det är dock relevant att fråga huruvida uppsatsens 

validitet ökar genom kopplingen till en teoretisk förklaring av krig och en miljö med osäkerheter, 

påfrestningar och friktioner. Uppsatsens utgångspunkt är emellertid att endast teorier om 

kompetens som kan användas och appliceras i en relevant kontext har ett specifikt militärt värde 

vilket därför bör resultera i en teoretisk koppling mellan krig och kompetens.  

Nästa relevanta fråga är vilken förklaring av krig som är lämplig att utgå ifrån och här kan 

konstateras att Clausewitz triad utgör, tillsammans med duellen, en av de mest kända och 

debatterade beskrivningarna av kriget som fenomen som någonsin gjorts. Svensk militärstrategisk 

doktrin (MSD12)
108

 tar sin kontextuella utgångspunkt från denna beskrivning och 

Arméreglemente taktik 2013 förklarar, med utgångspunkt från ovanstående teori, den miljö i 

vilken militär taktik och taktiskt tänkande skall effektueras. Det kan upplevas som både en för- 

och en nackdel att utgå från Clausewitz i kopplingen till krig då hans teorier är till viss del 

tolkningsbara. Uppsatsens värde ökar dock troligen om den tar samma kontextuella utgångspunkt 

som den svenska doktrinen och även med en medvetenhet om att Clausewitz genom åren tolkats 

olika är hans teorier fortfarande aktuella.
109

  

Ett viktigt påpekande är dock att den svenska doktrinen gör en modern operationalisering av 

Clausewitz triad till: folket, politiken och försvarsmakten. Detta är en västerländsk tolkning som 

möjligen har sin utgångspunkt i en amerikansk kritisk utvärdering av Vietnamkriget.
110

  

Vissa forskare menar att denna tolkning har präglat åtminstone den amerikanska synen på 

Clausewitz teorier: “Definition of the trinity as "people, army, and government" seems to have 

originated in Harry Summers's important and influential study… this discrepancy appears 

frequently in recent analyses, both those that enlist Clausewitz's support and those which attack 

the Prussian philosopher.” 
111

 Nackdelen med denna tolkning är att den bidrar till mycket av 

kritiken mot teorin och argument som att den spelat ut sin roll för att förklara nutida konflikter 

där aktörerna inte behöver vara stater och att de tre delarna, folket, politiken och försvarsmakten 

inte kan ses uppdelade från varandra eftersom det inte är givet att exempelvis regeringen alltid 

enbart fattar beslut på rationella grunder. I denna uppsats är valet därför att skapa en teoretisk 

utgångspunkt genom att utgå direkt från Clausewitz och först därefter via svensk doktrin beskriva 

den kontext där taktisk kompetens skall effektueras. 

                                                 
107 Jackson, Robert H. Sörensen, Georg, Introduction to International Relations.  
Oxford: Oxford University Press, 1999, s.62 f. 
108 Försvarsmakten, (MSD 12). 
109 Widén Jerker, Gammal militärteori i ny kostym. Svenska dagbladet 16 okt 2006. 
Widén uttrycker denna paradox som: ”Möjligen kan Clausewitz fortsatta relevans sägas ligga i just detta 
fenomen nämligen att varje läsare och varje generation väljer en Clausewitz som passar de egna normerna och 
egna behoven.” 
110 Summers JR, Harry G. On Strategy, A Critical Analysis of the Vietnam War. Novato: Presidio Press, (1982). 
111 Bassford, Christopher. Villacres, Edvard J. Reclaiming the clausewizian trinity, Ur: Parameters, the journal of 
the U.S. Army War College, autumn, 1995. 
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Ytterligare en relevant fråga blir då varför begreppet taktik inte beskrivs från en allmän 

vetenskaplig utgångspunkt utan istället med hjälp av svensk doktrin. Svaret på denna fråga skulle 

möjligen kunna uttryckas i svensk knytning till strategisk- och kanske även taktisk kultur
112

 men 

även till professionsforskningen och till hur den militära diskursen influeras av olika reflektiva 

traditioner.
113

 Det är därför inte givet, eller ens speciellt troligt, att begreppet taktik definieras på 

exakt samma sätt överallt. Syftet med valet att i beskrivningen utgå från svensk doktrin är även 

här att förstärka det utomvetenskapliga värdet i en förklaringsmodell som är direkt applicerbar 

mot svensk doktrin. 

Uppsatsen knyts till teorier om kompetens genom att ett antal avhandlingar i ämnet studeras 

översiktligt och en avhandling, som bland annat innehåller en teori om så kallade 

kompetensplattformar, studeras mera noggrant. Kompetensplattformar
114

 erbjuder en analysram 

genom vilken framväxten av betydelsefull kompetens kan studeras. Uppsatsens förhållningssätt 

till taktisk kompetens är att den ur ett militärt perspektiv utgör just en sådan betydelsefull 

kompetens. Denna teori utgör också en del av grunden till uppsatsens operationalisering av teori 

till en teori om taktisk kompetens. Begreppet studeras också från ett militärt perspektiv och då 

främst med utgångspunkt i boken Pedagogiska grunder från 2006. Det går att diskutera värdet av 

den breda utgångspunkten när kompetens diskuteras både från ett civilt och också från ett militärt 

perspektiv innan den teoretiska utgångspunkten operationaliseras. Syftet med detta är att relatera 

den teoretiska utgångspunkten till övrig civil forskning och till försvarsmaktens definitioner. 

Detta kan möjligen också öka det utomvetenskapliga värdet av uppsatsen men också bidra till 

vidare forskning i ämnet. 

5.3.2 Empiri 

För att påvisa teorin som ett redskap för att förklara taktiskt utfall i strid har ett historiskt fall 

använts. Detta beskrivs mycket schematiskt och det finns också ett antal svårigheter kopplat till 

operationaliseringen av teorin med hjälp av ovanstående fall. En svårighet är att kulturellt och 

tidsmässigt avstånd till aktuellt skeende, och till viss del även till tillgängliga källor, kan påverka 

validiteten i empiri som kopplas till en teoribildning som avses vara användbar i Sverige idag. 

För att öka validiteten diskuteras därför i detta kapitel även kort utifrån ett svenskt nutida 

perspektiv. En annan svårighet är att väga av empirin i studien av Frankrike och Tyskland. 

Många har studerat den tyska militära återhämtningen efter första världskriget medan färre har 

studerat den militära situationen i Frankrike under mellankrigstiden
115

. Ett tredje problem kopplat 

till empiri är att uppsatsen endast inrymmer ett krigshistoriskt fall. Sammanfattningsvis måste 

uppsatsen därför, trots ansträngningen att hitta ett lämpligt fall att studera och försöket att 

presentera ett teoretiskt verktyg som medger att tankar om taktisk kompetens kan struktureras, 

behandlas utifrån ett holistiskt perspektiv. Man bör vara medveten om att även om teorier 

möjligen kan förklara begreppet taktisk kompetens influeras utvecklingen även av exempelvis 

kulturella- och strategiska faktorer.  

                                                 
112 Brehags, Mattias, TAKTIK: Inblick i den oväntade kraften hos taktisk kultur. Här diskuteras huruvida det 
även finns en taktisk kultur. 
113 Rolf, Bertil: Kompetens i militära institutioner 1500-1940, s.23. 
114 Eneroth, Kristina, Strategi och kompetensdynamik- en studie av Axis Communications.  
115 Horne, Alistair, To lose a battle: France 1940, Förord XXV. To lose a battle gör dock detta på ett bra sätt men 
påpekar också i inledningen denna problematik. 
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Empirin och analysen kan också tolkas som en svidande kritik av fransk förmåga och en 

förenkling och ett förskönande av den tyska militära återupprustningen. Detta är inte avsikten och 

flera av de avvägningar och beslut som fattades i Frankrike var säkert högst relevanta när de 

gjordes och andra måste ses i sin kontext med ett land som under fem år förlorat mer än en 

fjärdedel av sin unga befolkning.  

5.3.3 Metod 

Uppsatsen är deduktiv och teoriprövande till sin karaktär. Det vore troligen möjligt att svara på 

uppsatsens forskningsfrågor även genom att ta en induktiv ansats och vända på förhållandet 

mellan empiri och teori. Att ut ifrån en mycket begränsad fallstudie, av denna uppsats format, ha 

ambitionen att skapa nya teorier kan dock betraktas som väl ambitiöst.  

Uppsatsens använder kvalitativ metod som syftar till att förklara faktorer som styr vår taktiska 

kompetens snarare än att kartlägga själva omfattningen av detta abstrakta fenomen.  

Denna distinktion medför även att uppsatsen inte tar en hermeneutisk utgångspunkt då det 

centrala alltså mer är att förklara begreppet taktisk kompetens än själva förståelsen av vår 

taktiska kompetens. Undersökning genomförs med hjälp av kvalitativ textanalys och även om 

valet av metoden inte är kontroversiellt är det en svaghet i metoden att eftersom begreppen som 

behandlas spänner över stor bredd blir det en förhållandevis liten del av tillgänglig litteratur som 

får stort genomslag i studien.  

Uppsatsens validitet och reliabilitet påverkas förutom av empirin och själva metodvalet även av 

operationaliseringen.
116

 Den syftar till att med utgångspunkt från den teoretiska utgångspunkten 

identifiera mätbara faktorer som kan koppla teori mot empiri. Operationalisering innebär 

sortering men även generalisering, förenkling och anpassning av materialet. Detta kan vara 

behäftat med olika slags fel som i sådana fall påverkar undersökningens validitet och/eller 

reliabilitet. Att koppla en teori från en annan forskningsdisciplin mot, i detta fall, militärteori 

ställer stora krav på operationalisering. Detta är också orsaken till ambitionen att öka uppsatsens 

Begreppsvaliditet
117

 genom att den operationaliserade teorin provas i en militär kontext och även 

att utgå från ett brett teoretiskt perspektiv som ökar reliabiliteten och minskar risken för att data 

förvrängs eller utelämnas. Att operationalisera faktorerna -kunskap, -förmåga att tillämpa och 

motivation till en militär kontext är inte helt enkelt. Kunskap och förmåga att tillämpa kan 

troligen mätas genom att studera exempelvis doktriner och övningsmönster, det är dock svårare 

att mäta motivation. Motivation är en produkt av de två förstnämnda faktorerna men bottnar även 

i en allmän attityd i samhället där exempelvis den politiska diskursen, försvarsvilja och historiska 

erfarenheter samspelar. En svaghet är också att uppsatsens omfång endast medger att ett fåtal 

faktorer kan behandlas. Av reliabilitetsskäl är det därför en fördel om faktorerna enkelt kan 

härledas och detta är skälet till att svensk doktrins beskrivning av krigföringsförmåga används 

som hjälpmedel. 

                                                 
116 Johannessen, Asbjörn. Tufte Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2003, 
s.45. ”Klassificera ett fenomen i distinkta kategorier.” 
117 Ibid, s.47. ”Är data bra(valida) representationer av det generella fenomenet.” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet
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Bredd kontra djup är slutligen alltid en avvägning i uppsatser. I denna uppsats är det ett medvetet 

val att diskutera och förankra teorin brett i svensk doktrin både i dess syn på kompetens och i 

dess förklaring av krig vilket självklart påverkar djupet i diskussionen. Uppsatsens målsättning är 

dock nådd om den breda diskussionen i kombination med försöket till definition av taktisk 

kompetens kan bidra till ytterligare fördjupning i ämnet.  

5.3.4 Återkoppling till problemformulering 

Svaret på den inledande frågan: Varför kan en militärt svagare part ibland besegra en starkare 

motståndare besvaras i denna uppsats med taktisk kompetens och det primära syftet med denna 

uppsats har därför varit att beskriva taktisk kompetens och ge det en teoretisk förankring.  

Detta för att ge bättre förutsättningar att reflektera över- och styra utvecklingen av både vårt 

taktiska tänkande och hur vi utövar taktik. Uppsatsen har försökt definiera taktisk kompetens och 

också använt definitionen i en fallstudie där utfall i form av seger eller förlust i krig kan kopplas 

till utveckling av olika dimensioner av taktisk kompetens. Förhoppningen är därmed att uppsatsen 

kan lämna ett litet bidrag till en fortsatt allmän diskussion om hur vi kopplar kompetens till 

försvarsmaktens viktigaste uppgift, nämligen väpnad strid, och i synnerhet om begreppet taktisk 

kompetens. 

5.4 Vidare forskning  

Vidare forskning om taktisk kompetens kan ge ytterligare verktyg för abstrakt reflektion vilket i 

sin tur kan utveckla vårt taktiska tänkande. Med utgångspunkt från redovisad teori skulle en 

vidgad studie om teorins förhållande till taktisk och strategisk kultur kunna besvara frågor om hur 

olika kulturella aspekter eventuellt medför att teorin bör operationaliseras på ett annorlunda sätt. 

Ett andra område för forskning är kopplat till den centrala delen i teorin om hur visioner kan 

bidra till andra ordningens inlärning och ett snabbt byte av kompetensplattform samt hur 

kompetensfällor kan omöjliggöra detta. Ett applicerande av teorin på flera fall speciellt där det 

militärt går att se skiftet mellan kompetensplattformar, och även de fall där det tydligt går att se 

konsekvenserna av kompetensfällor, skulle kunna bidra med slutsatser som medför att vår 

militära utveckling kan drivas framåt på ett mer friktionsfritt sätt. 

Ett tredje område för fortsatt forskning är om, och i så fall hur, visioner aktivt används för att 

styra försvarsmaktens kunskapsinhämtning och vilket förhållande vår doktrin i så fall har till 

denna verksamhet.  
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