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Sammanfattning: 
Kraftsamling i defensiven är en produkt av tidsaspekten. Den anfallande parten har i regel 

initiativet och valmöjligheten att definiera den fysiska punkten för kraftsamling i rummet. 

För att parera motståndarens kraftsamling i rummet måste försvararen kraftsamla i tid för att 

lyckas åstadkomma en avvärjningsseger vid den avgörande punkten.  

 

Denna uppsats behandlar tysk operationskonst under andra världskriget utifrån ett 

tidsperspektiv med betoning på rörligt försvar inom ramen för en operativ defensiv. Detta är 

en teorikonsumerande uppsats som syftar till utveckla förståelsen av begreppet kraftsamling i 

tid. Robert Leonhards teori om tidsaspektens betydelse appliceras både på en teoretisk ansats 

om tysk operationskonst och på den tyska defensiven i Donkröken vintern 1942-1943. 

 

Den tyska operationskonsten prioriterade en rörlig krigföring med huvudsyftet att förinta 

motståndaren. Slutsatsen i uppsatsen återspeglar betydelsen av hög frekvens och momentum 

i både den tyska offensiven och defensiven i syfte att förinta motståndarens förband.  

 

Nyckelord: Kraftsamling i tid, tysk operationskonst, rörligt försvar, schwerpunkt, Robert 

Leonhard, frekvens. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

De svenska taktiska armé- och markoperativa reglementena består till stor del av tyska 

lärdomar och erfarenheter från andra världskriget. De tyska militära framgångarna under 

andra världskriget kriget har dock sedan 80- och 90- talet tolkats utifrån den amerikanska 

doktrinära utvecklingen av begreppet manöverkrigföring. Den amerikanska synen på 

manöverkrigföring belyser den psykologiska dimensionen av krigföringen och vikten av att 

slå mot motståndarens kritiska svagheter. Tyskland fokuserade dock på att förinta 

motståndarens styrkor vilket är en direkt metod, där syftet med manövern antingen var att 

förinta motståndaren genom förföljelse alternativt omfattning.
1
   

Den tyska militära överlägsenheten inom krigskonsten under andra världskriget måste därför 

förklaras utifrån ett annat perspektiv. Den fysiska dimensionen har fått stå i skuggan på 

bekostnad av den psykologiska dimensionen inom ramen för att förklara effekten av rörlig 

krigföring. Rörlig krigföring (operationskonst) består av att manövrera i tid och rum. Rummet 

har i regel varit i fokus av analysen av tyska operationer under andra världskriget. Det finns 

dock ett behov av att analysera tidsaspekten samt förmågan att kontrollera det operativa 

händelseförloppet som en del för att förklara de tyska militära framgångarna under andra 

världskriget.
2
      

Trots att tyska offensiva operationer i regel har varit av störst intresse för den akademiska 

forskningen, så har det svenska försvaret ett stort behov av att analysera den tyska defensiva 

krigföringen. I defensiva operationer har försvararen i regel inte initiativet och privilegiet att 

välja vart i rummet avgörandet skall ske. Försvararen måste anpassa sig efter anfallarens 

offensiva framstötar och parera dessa för ett neka motståndaren operationsfrihet. När den 

anfallande parten har initiativet i val av kraftsamlingsriktning måste försvararen kompensera 

detta genom att utnyttja och manipulera tiden för att neka motståndaren operationsfrihet. Det 

handlar alltså om att kraftsamla i tid, för att kunna parera motståndarens kraftsamling i 

rummet. Frågan är dock hur kraftsamling tid kan komma till uttryck? Denna uppsats skall 

därmed bidra till att öka förståelsen för tidens betydelse för den tyska defensiva 

operationskonsten på östfronten under andra världskriget.   

1.2 Forskningsläge 

En stor del av forskningen på tysk operationskonst under andra världskriget har varit 

fokuserat på konceptet om blixtkrig. Forskningen har syftat till att ifrågasätta blixtkrig som ett 

definierat koncept inom den tyska operationskonsten under krigets initiala skede. Det är 

främst västfälttåget 1940 och invasionen av Sovjetunionen 1941 som har varit föremål för 

omfattande analyser. Bland annat Nicklas Zetterling i Blixtkrig 1939-1941 och Karl-Heinz 

Frieser i The Blitzkrieg Legend – The 1940 Campaign in the West, har avhandlat fenomenet 

blixtkrig och kommit fram till att det inte fanns ett strategisk- eller operativt blixtkrigdoktrin 

innan och under andra världskriget. De framhåller att de tyska framgångarna byggde på den 

preussiska militära traditionen av behovet av en rörlig krigföring med ett snabbt avgörande. 

Det preussiska arvet belyste också vikten av decentraliserad ledning (uppdragstaktik) med stor 

handlingsfrihet för underlydande. Detta medförde att det fanns en vilja till initiativ på lägre 

                                                           
1 Rekkedal, Nils Marius & Zetterling, Niklas, 2004, Grundbok i Operationskonst – Utvecklingen av 

operationskonsten och dess teorier, Stockholm, Försvarshögskolan, 100  
2
 Ibid, 125-126 
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nivå samt flexibilitet på högre nivå. Zetterling förklarar den tyska operationskonsten 

framgångar utifrån det höga taktiska kunnandet hos den tyska officerskåren samt förmågan att 

ta initiativ och ett flexibelt förhållningsätt till krigets friktioner. Det taktiska kunnandet kom 

till uttryck i att de effektivt utnyttjade kombinerade vapen inom ramen för tillfälligt 

sammansatta stridsgrupper. De taktiska framgångarna gav den tyska operationskonsten 

oanade möjligheter.
3
 Frieser menar utöver det som tidigare nämnts att de tyska framgångarna 

byggde på utnyttjandet av stridsvagnsvapnet som ett operativt vapen som ämnade förinta 

motståndaren i stora inringningsslag.
4
  

Den tyska operationskonsten har i regel analyserats ur ett offensivt perspektiv. När man har 

analyserat operationskonsten kärna, manövrering i tid och rum, så har man i regel prioriterat 

att analysera nyttjandet av rummet. Detta har medfört att begrepp som schwerpunkt och 

auftragstaktik och indirekt metod varit analysverktyg för att förklara den framgångsrika tyska 

operationskonsten. Man får dock inte glömma att tyskarna utövade en defensiv krigföring 

under en större del av kriget. Det finns därmed ett behov att analysera hur tyskarna lyckades 

genomföra en uthållig startegisk defensiv på tre fronter under den senare delen av kriget.  

1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen om tidsaspektens betydelse på 

kraftsamling i defensiv krigföring. Att öka förståelsen av begreppet kraftsamling i tid. 

Begreppet är intressant för det svenska försvaret idag, eftersom vi idag skall försvara hela 

Sverige med endast två armébrigader. Detta innebär att det svenska försvaret måste behärska 

kraftsamling i tid, för att kunna uppnå relativ styrka samt neka motståndaren operationsfrihet i 

dennes val av kraftsamlingsriktning. Genom att applicera Robert Leonhards teori om 

tidsaspekten på den tyska defensiva krigföringen under andra världskriget, kan lärdomar 

erhållas inför återtagandet av den svenska operativa försvarsförmågan.  För att kunna erhålla 

dessa lärdomar kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Hur karaktäriseras tidsaspektens inflytande på kraftsamling i tysk operationskonst 

under andra världskriget med betoning på rörligt försvar?  

 Hur genomförde tyskarna kraftsamling i tid inom ramen för rörligt försvar? 

1.4 Avgränsning 

Det valda fallet i denna uppsats är tvådelat och består av en teoretisk- och en empirisk del. 

Fokus ligger på den teoretiska ansatsen om tysk operationskonst under andra världskriget med 

betoning på defensiven. I denna studie avgränsas analysen av tysk operationskonst till 

begreppen; kraftsamling i tid och rum, schwerpunkt och rörligt försvar.   

Den empiriska delen avgränsas till tysk tillämpning av rörligt försvar i Armégrupp Dons 

operationsområde från december 1942 till januari 1943. De tyska motanfallen står i centrum 

av studien för att analysera hur tyskarna kraftsamlade i tid och aktivt nekade Röda armén 

operationsfrihet i sin offensiv mot Rostov.  

                                                           
3 Zetterling, Niklas, 2008, Blixtkrig! 1939-1941, Stockholm, Prisma, 299-301 
4 Frieser, Karl-Heinz, 2005, The Blitzkrieg Legend –The 1940 Campaign in the West, Annapolis, Naval Institute 

Press, 347, 349 
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1.5 Definitioner 

1.5.1 Operationskonst  

Operationskonst är bryggan mellan de taktiska slagen och de strategiska målen. Det är på 

denna nivå som rörlig krigföring tillämpas. Den operationella målsättningen är att knyta 

samman enskilda taktiska sammandrabbningar i syfte att möjligöra en rörelse mot objektet 

(operativa målet) som syftar till att uppnå de strategiska målen.
5
  

Operationskonst handlar om att avgöra när slag (taktiska segrar) skall sökas eller undvikas 

samt hur dessa slag skall sättas samman i en operativ kontext. Den taktiska 

sammandrabbningen är endast en metod tillsammans med manövrering, vilseledning och 

förmågan att störa motståndaren. Avvägningen mellan olika metoder måste analyseras utifrån 

de resurser som är tillgängliga för att nå det operativa målet.
6
 Operationskonsten är 

avvägningen mellan de bärande faktorerna rummet, truppen och tiden.
7
   

1.5.2 Bestrida motståndarens operationsfrihet 

Bestrida motståndaren operationsfrihet ämnar till binda motståndaren i strid i syfte att ta ifrån 

honom initiativet eller neka honom de tidsmässiga eller geografiska målen. Det egna 

agerandet skall styra stridens utveckling. Detta kan t.ex. göras genom att begränsa 

motståndarens styrketillväxt, binda angriparens resurser, undvika avgörande kraftmätningar 

m.m.
8
  

2. Teori 

Uppsatsens teoretiska ansats utgår från den amerikanska officeren och militärteoretikern 

Robert Leonhards teoretiska resonemang om tidens betydelse inom ramen för 

manöverkrigföring.  Det som är viktigt att påpeka är att tysk operationskonst inte kan 

definieras som manöverkrigföring i modern mening, vilket har krävt en ny tolkning av 

Leonhards teori. Leonhard lägger tonvikten på den psykologiska dimensionen och att komma 

innanför motståndarens beslutscykel. I denna uppsats är det teoretiska resonemanget mer 

applicerat på den fysiska dimensionen av krigföringen.         

2.1 Tiden, den fjärde dimensionen 

Enligt Robert Leonhard består krigföring av fyra dimensioner. Den moderna fältherren måste 

beakta längd/djup, bredd och höjd. Det är dock den fjärde dimensionen, tiden som Robert 

Leonhard anser är den primära dimension som i sin tur påverkar och värderar de övriga 

dimensionerna. I boken Fighting by minutes argumenterar han för att tiden är essensen i rörlig 

                                                           
5
 Leonhard, Robert, 1991, The art of Maneuver – Maneuver-warfare Theory and Airland Battle, Novato, 

Presidio Press, 8 
6
 Ibid, 8-11 

7 Melvin, Mungo, 2010, Manstein – Hitler´s Greatest General, New York, St. Martin´s Press, 321 
8 Friman, Henrik & René, Johan, 2000, Den Operativa Krigskonstens Grunder, Stockholm, Försvarshögskolan, 

31  
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krigföring inte rummet. Han påpekar att tiden först kan observeras, sedan mätas och till slut, 

manipuleras till den egna sidans fördel och till motståndarens nackdel.
9
  

The military of the world gives us countless examples of commanders 

overcoming spatial disadvantage through the manipulation of time. Great 

generals of the past demonstrated clearly that temporal characteristics in war can 

be turned against the enemy through fast marching, careful planning, innovative 

logistics, and a penetrating inner vision.
10

   

Betydelsen av tidsdimensionen baseras på premissen att en armé har tidsmässiga 

begränsningar, en armé kan inte vara stark över tiden och utnyttja sin fulla potential. Det finns 

tidsperioder innan en armé är redo för strid och det finns perioder efter strid som armén inte är 

redo för ytterligare sammandrabbningar. Dessa tidsperioder av svaghet benämns som arméns 

”tidsflank”. Som motståndare gäller det att identifiera och hitta denna ”tidsflank”.
11

 

Tidsdimensionen är applicerbar på samtliga krigföringsnivåer, strategisk-operativ-taktisknivå. 

Leonhard menar att tidsdimensionen är konstruerad av fyra kategorier;  

 Varaktighet 

 Frekvens 

 Sekvens 

 Möjligheter.  

Den första kategorin varaktighet, handlar om krigets varaktighet och är en väsentlig variabel 

på den strategiska nivån. Eftersom denna studie fokuserar på operativ nivå, kommer variabeln 

varaktighet ej beskrivas ytterligare.
12

  

2.1.1 Frekvens 

Frekvens är hur snabbt saker och ting sker. Det är en rytm av ett händelseförlopp där 

förmågan att anpassa sig till rytmen är avgörande för att kunna manipulera och utnyttja 

tidsdimensionen. Frekvens är en av grundpelarna till utformning av doktrin, organisation och 

ledarskap i militära organisationer. Varje militär organisation har en mental föreställning av 

vad som är ”normal” frekvens. När frekvensen är normal (i subjektiv mening) så har vi en 

förmåga att uppfatta och analysera avgörande händelser samt fatta goda beslut vid rätt 

tillfälle. När frekvens är snabbare än planerat, försämras vår förmåga att uppfatta och agera. 

Förmågan till god perception av händelseförloppet nedgår och effekten av det egna 

motståndet försämras.
13

   

Inom ramen för rörlig krigföring kan man likställa frekvens med begreppet tempo. Ett högt 

tempo skapar förutsättningar för att åstadkomma överraskning, få motståndaren i obalans så 

att han inte kan uppträda effektivt. Leonhard menar till och med att en armé som opererar med 

en hög frekvens blir osårbar mot en armé som agerar utifrån en lägre frekvens. Lägre 

operativt tempo resulterar i regel i kostsamma taktiska motåtgärder. Ett högt tempo innebär i 

regel att motståndaren ställs inför fullbordat faktum, det vill säga oförmåga att vidta aktiva 

                                                           
9
 Leonhard, Robert, 1994, Fighting by Minutes – Time and the Art of War, Westport, Praeger Publishers, 3 

10
 Ibid, 4 

11
 Ibid, 6 

12
 Ibid, 10 

13
 Ibid, 69-72 
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motåtgärder. Leonhard anser dock att tempo inte skall ses som en faktor som i sig själv 

åstadkommer en seger, utan som ett verktyg som skall användas vid rätt sekvens (fas).
14

   

2.1.2 Sekvens 

Den främsta indikatorn för att manipulera tidsdimension är förmågan att definiera vilken 

sekvens (fas) av slaget som är rådande samt kunna se framtida förlopp. 

If one accepts that warfare is, among other things an art […], then certainly the

 ability of the general to anticipate future events and control their order is one of 

the highest of artistic expressions.
15

  

Nyckeln till att kontrollera sekvenserna och krigsförloppet är timing. För att lyckas med detta 

krävs det att befälhavaren har förmåga att förutse händelseförloppet samt tillse att det finns 

resurser för att parera motståndarens avsikter.
16

 

Leonhard argumenterar att krigföring består av en serie av händelser med ett kausalt 

sammanhang. En förutsättning för att se krigföring som sammankopplade sekvenser är att en 

operation inte kan avgöras i ett slag, utan består av en helhet av små avgörande händelser som 

behövs styras för nå fram till målet.
17

  

Leonhard menar att det finns fyra olika sekvenser (faser) för en armé; förberedelse, 

framryckning, sammandrabbning och exploatering. Förberedelse definieras enligt Leonhard 

som “all activity that does not result in movement toward or away from the objective”. 

Förberedelser inkluderar planering, distribution av order, spaning, återuppfyllnad och 

koncentrering av trupp. Denna sekvens räknar även in aktiviteter efter en operation, så som 

återhämtning, reparation samt bygga ut försvarsställningar. I regel innebär omfattande 

förberedelser ett starkt och effektivt genomomförande. Omfattande förberedelser innebär 

dock konsumtion av tid. Medan en armé samlar styrka förlorar den samtidigt sina tidsmässiga 

fördelar.
18

  

Den andra sekvensen, framryckning definieras som; “all activity resulting in change in the 

distance between a force and the objective”. Det handlar om att närma sig det operativa 

målet. Framryckning delas även in i två subkategorier; framryckning med sammandrabbning 

samt exploatering.  Framryckning med sammandrabbning sker relativt långsamt och består av 

att övervinna lokalt motstånd genom taktiska slag. Exploatering resulterar i regel i ett högt 

tempo mot målet, där den offensiva parten har uppnått operationsfrihet. Framryckningen 

upphör till slut på grund av att anfallaren antingen når fram till målet alternativt avslutar 

framryckning på grund av friktioner eller fientligt motstånd. Det sistnämnda benämns som 

offensivens kulminationspunkt. Samtidigt som anfallaren förbereder offensiven, förbereder 

försvararen defensiven. De defensiva förberedelserna syftar framförallt till att förhindra en 

fientlig exploatering. Målsättningen är att få motståndarens anfallskraft att kulminera tidigare 

än vad motståndaren planerat.
19

 

                                                           
14

 Leonhard, Robert, 1994, 73, 80 
15

 Ibid, 91 
16

 Ibid, 103-104 
17

 Ibid, 91-92 
18

 Ibid, 93 
19

 Ibid, 94-95 
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Taktiska segrar är till nytta för anfallaren om den försvagar motståndarens förmåga att utgöra 

motstånd, samtidigt som framryckningen kan fortsätta direkt efter den taktiska segern är 

given. Inom rörlig krigföring är målsättningen att framryckningen skall fortsätta oavbrutet 

intill målet är intaget, och inte avbrytas av tillfälliga förberedelsefaser. I praktiken sker många 

taktiska segrar till följd av ett högt pris vilket kan resultera i disorganisation och att anfallaren 

når sin kulminationspunkt. Kulmination beror i regel på oväntat hårt motstånd men även på 

oförmåga att förutse händelseförloppet. Försvararens uppgift är dock att med olika medel och 

metoder förneka anfallaren de sekvenser (händelser) som denne har planerat för. Detta 

åstadkoms genom åtgärder som nekar anfallaren ett fullständigt innehav av initiativ. Exempel 

på detta är lokala motanfall och vilseledning m.m.
20

  

2.1.3 Tillfälle  

Tillfälle är ett beslut som är kopplat till en specifik tidpunkt och som medför en möjlighet till 

ett positivt utfall. Uppkomna tillfällen är en produkt av tillgängligt beslutsunderlag och tid. Ett 

tillfälle uppkommer vid en bestämd tidpunkt och har ett begränsat tidsfönster. För att utnyttja 

detta behöver en armé vara välövad samt inneha en flexibel och organiserad ledningsstruktur.  

Exploatering av ett tillfälle bygger på aktivitet hos två aktörer, den som fattar beslutet och den 

som verkställer beslutet. Ledtiden mellan dessa aktörer kan medföra att tillfället försvinner. 

Ett sätt att undvika detta är metoden om decentraliserad ledning och uppdragstaktik. Denna 

ledningsmetod kräver dock att resurser (kombinerade vapen) tillförs till den aktör (armé, 

armékår, division, brigad bataljon m.m.) som skall genomföra beslutet. Det handlar också om 

att snabbt sätta samman tillfälliga enheter och improvisera för att kunna ta tillvara på 

tillfällen.
21

   

2.3 Operativa – och taktiska mål 

Enligt Leonhard finns det objektiva och subjektiva mål. För underlätta förståelse av dessa två 

begrepp har författaren valt att omdefiniera begreppen till operativt mål (objektivt mål) och 

taktiskt mål (subjektivt mål). Clausewitz menade att det operativa målet är de mål som medför 

ett avgörande. För att nå fram till det operativa målet måste motståndaren avväpnas. Leonhard 

menar att indelningen av operativa mål och taktiska mål skapar en fasindelning. Inledningsvis 

fokuserar man på att taktiskt besegra motståndaren för att i ett senare skede kunna nå fram till 

det operativa målet. I en del fall kan dock motståndarens styrkor var det operativa målet,.
22

  

Leonhard utvecklar detta resonemang ytterligare, genom att påstå att taktiska målsättningar 

kan härledas till direkt metod, det vill säga slå direkt mot motståndarens styrka. Fokus på 

operativa mål är dock essensen i modern rörlig krigföring, skickligheten att exploatera 

motståndarens oförmåga till motstånd och framrycka mot det operativa målet. Taktiska - och 

operativa mål existerar i symbios med varandra, vilket betyder att vardera målsättning inte 

kan uteslutas för att nå ett avgörande.
23

  

Enligt Leonhard finns det en teoretisk koppling mellan taktiskt - och operativt fokus, och 

rollen som anfallare och försvarare. Anfallarens målsättning är att genom rörelse nå fram till 

sina operationella mål. Försvararen som innehar objektet ämnar upprätthålla ett taktiskt fokus 

(taktiska sammandrabbningar) i syfte att nöta ner motståndarens anfallsstyrka. Målsättningen 
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för anfallaren är att inte luras in i ett taktiskt fokus, utan att manövrera ut försvaren från målet 

och göra motståndaren orelevant.
24

   

2.4 Krigföringens fysik                   

Rörlig krigföring har oftast analyserats från ett psykologiskt perspektiv. Enligt Richard 

Simpkin inkluderar rörlig krigföring även en fysisk del för att kunna uppnå den psykologiska 

effekten. Krigföringens fysik inkluderar momentum och operativ vilja. Momentum är det 

operationella värdet av manövern och består av variablerna massa och hastighet. Med massa 

menas den militära enhetens vapenverkan (mängden tunga vapensystem). Hastighet är 

avståndet som avverkas under en bestämd tid. Momentum är en avgörande faktor för 

överraskning. Formeln för operativ vilja består av variablerna massa och acceleration. 

Acceleration är hur lång tid det tar för en enhet att gå från noll hastighet till maxhastighet. 

Acceleration är även vektorbaserad, det vill säga i vilken riktning accelerationen sker. I ett 

militärt sammanhang betyder detta förmågan att snabbt kunna byta kraftsamlingsriktning 

(anfallsriktning).
25

  

Genom att öka en av variablerna, massa eller acceleration ökar man den operativa viljan mot 

motståndarens kritiska punkt och därmed uppnå motståndarens sammanbrott. Detta medför att 

en befälhavare har två tillvägagångssätt. Det första är att kraftsamla en större massa för att få 

kraftigare genomslagskraft. En stor massa har i regel en negativ påverkan på förmågan till 

acceleration, medan hög accelerationsförmåga i många fall har kompenserat för en liten 

massa.
26

  

Syftet med massa, hastighet och acceleration är att få motståndaren att lämna slagfältet. Enligt 

Leonhards tolkning av Ardant du Picq, är förföljelsefasen (som sker efter motståndarens 

sammanbrott) den mest avgörande fasen i slaget/operation. Det är under detta skede som de 

största förlusterna i regel åstadkoms på den part som bryter samman. För att förhindra att 

motståndaren lyckas retirera (organiserat eller oorganiserat) gäller det att exploatera tillfället 

för att antingen förinta kvarvarande styrkor eller tvinga motståndaren att ge upp. I detta skede 

är hastighet och acceleration de avgörande variablerna för en lyckad förföljelse.
27

   

2.5 Operationalisering  

För att kunna analysera hur tyskarna utnyttjade tidsaspekten i defensiven kommer Leonhards 

teori att appliceras utifrån de tre indikatorerna: frekvens, sekvens och tillfällen, tillsammans 

med tillämpning av taktisk/operativ målsättning och krigföringens fysik.  

2.5.1 Frekvens och krigföringens fysik     

På grund av att tyskarnas rörliga krigföring syftade till att fysiskt förinta motståndaren via 

förföljelse eller genom omfattning och inringning, kommer antydan på frekvens att analyseras 

utifrån de fysikaliska krafterna i stridsättet anfall. Den första premissen är förmågan till 

överraskning, det vill säga att ett högt tempo resulterade i att motståndarens perception av 

händelseförloppet försämrades och därmed dennes möjlighet att utgöra ett effektivt motstånd. 

Den andra premissen är anfallets momentum, det vill säga vilken betydelse massa och 

hastighet hade på förmågan till förföljning samt upprullningen av motståndarens front och 
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flanker. Den tredje premissen, operativ vilja, det vill säga massa och vektorbaserad 

acceleration används för att analysera förmågan till byte av kraftsamlingsriktning. Den fjärde 

premissen är att genom hög rörlighet överraska motståndaren.  

2.5.2 Sekvens och taktiska/operativa mål 

För att framgångsrikt genomföra ett rörligt försvar måste den försvarande parten kunna 

förutse motståndarens avsikt samt neka motståndaren det planerade händelseförloppet. Målet 

är att temporärt ta initiativet från anfallaren och få denna att parera för sekvenser som den 

anfallande parten inte förutsätt eller planerat för. Försvararen skall neka anfallaren det 

operativa målet genom att påtvinga motståndaren ett taktiskt fokus, det vill säga neka 

motståndaren operationsfrihet och möjlighet till exploatering. Den försvarande parten skall 

nöta ner motståndaren i taktiska sammandrabbningar i syfte att tidigarelägga motståndarens 

kulminationspunkt alternativt tvinga anfallaren till en ytterligare tidsödande förberedelsefas.  

Försvararens förmåga till att kontrollera sekvens kommer att analyseras utifrån premissen att 

motanfallet resulterade till att få den anfallande parten att avvika från framryckning eller 

exploateringen mot det operativa målet. Den andra premissen är om taktiska motanfall 

resulterade i att motståndaren tvingas till en ny förberedelsefas, det vill säga kraftsamla 

förstärkningar för fortsatt anfall. Den tredje premissen är att analysera utnyttjandet av 

motståndarens kulminationspunkt som tidpunkt för motanfall.  

2.5.3 Tillfälle 

Rörlig krigföring syftade till att tillvarata varje tillfälle till att påverka motståndaren. 

Uppkomna tillfällen skulle utnyttjas och exploateras vilket kräver flexibilitet i både 

ledningsprincip och organisation. Utnyttjandet av uppkomna tillfällen kommer att analyseras 

utifrån flexibiliteten av att snabbt kunna kraftsamla resurser i syfte att exploatera 

motståndarens svaghet.                             

3. Metod  

Uppsatsen är en teorikonsumerande fallstudie, det vill säga att teorin syftar till att förklara 

tidsaspektens betydelse i tyskt utövande av rörligt försvar. Metoden är att göra en tvådelad 

litteraturanalys, det vill säga en tvåstegsanalys. I den första delanalysen appliceras Leonhards 

teori på abstraktionen om tysk operationskonst med betoning på schwerpunkt och rörligt 

försvar. Den andra delanalysen består av att applicera Leonhards teori och utgångspunkterna 

av rörligt försvar i den tyska defensiven i Donkröken. Det empiriska underlaget syftar även 

till att illustrera teorins användbarhet i detta fall.
28

  

3.1 Design 

Begreppet kraftsamling skall ses som den beroende variabeln i denna studie. Kraftsamling är 

det som skall förklaras och exemplifieras. Kraftsamling är en produkt av de bärande 

faktorerna tiden, rummet och truppen. Dessa tre faktorer skall därmed ses som de oberoende 

variablerna hur kraftsamling kan ske. Målet är inte att hitta ett kausalt samband mellan 

respektive oberoende variabel och kraftsamling. Utgångspunkten är att samtliga oberoende 
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variabler samverkar med varandra för att förklara kraftsamling. Detta benämns som 

samverkansmodell, vilket innebär att de oberoende variablernas inbördes påverkan utesluts i 

undersökningen. Nackdelen med denna modell är att den inte medger en exakt förklaring till 

det fenomen vi vill undersöka. Ett argument mot detta är att samhällsvetenskapen sällan är så 

precis att man med exakthet kan hitta ett uteslutande samband.
29

  

Fokus är att analysera en av de oberoende variablerna, tiden. Studien tar inte anspråk på att 

förklara utfallet av kraftsamlingen i dess helhet utan att redogöra för ett perspektiv på 

kraftsamling i defensiven. Målet med analysen är förklara hur kraftsamling i tid kan 

åstadkommas i defensiven. Utifrån Leonhards teoretiska ansats kommer tre indikatorer: 

frekvens, sekvens och tillfällen att användas för att förklara hur kraftsamling i tid kan 

karaktäriseras i tysk operationskonst och särskilt inom ramen för rörligt försvar.  

Genom att undersöka vilken indikator som har störst bäring i den empiriska delen av fallet, 

kan man dra slutsats om vilken del av tidsaspekten som hade störst betydelse för tyska 

kraftsamling i tid inom ramen för rörligt försvar.  

3.2 Motiv till vald metod och det vetenskapliga värdet 

Vilket vetenskapligt värde har en teorikonsumerande fallstudie med ambitionen av att endast 

redogöra för ett perspektiv i en specifik kontext? Hypotesen i denna uppsats är att 

kraftsamling i tid är en nödvändighet för att uppnå relativ styrka i defensiven. Detta skall inte 

ses som en hypotetisk-deduktiv metod utan som ett sätt att belysa ett teoretiskt perspektiv. 

Hypotesen skall bidra med att utvidga forskningsläget och upptäcka nya forskningsfrågor om 

begreppet kraftsamling. Detta är vanligt förekommande i den historiska forskningen. Det 

finns en uttalad risk inom den historiska disciplinen att teorin tar över undersökningen och att 

fallstudien resulterar i en självuppfylld profetia. Man menar att teorier inte går att applicera på 

historiska fall på grund av syftet att åstadkomma ett deterministiskt utfall. Många historiker 

menar att historiska händelser består av tillfälligheter och misstag.  I den historiska disciplinen 

menar man att det enskilda fallet är unikt i sig själv och att det inte går att åstadkomma en 

systematisk övergripande forskning på ett historiskt förlopp.
30

 Detta synsätt går hand i hand 

med Clausewitz synvinkel, att krigföring är en konst och inte en vetenskap. Att krigets 

karaktär inte är ett mätbart fenomen på grund av dess friktioner och krigets dimma.
31

  Syftet 

med att använda en teori om tidsdimension i detta fall är att utveckla ett perspektiv på tidens 

betydelse för kraftsamling i defensiven.
32

    

3.3 Val av fall 

Den teoretiska ansatsen av tysk operationskonst består av begreppet schwerpunkt och rörligt 

försvar. Motivet till att välja schwerpunkt baseras på begreppets fundamentala betydelse för 

den tyska operationskonstens uppbyggnad. Argumentet att analysera resonemanget om rörligt 

försvar bygger på den tyska teoretiska utgångspunkten att modern krigföring består av 

rörlighet och syftar till att åstadkomma ett avgörande.   

                                                           
29 Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt, 1996, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
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31 Widén, Jerker & Ångström, Jan, 2005, Militärteorins Grunder, Stockholm, Försvarsmakten, 27-29  
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Valet av att välja Armégrupp Dons defensiva operationer vintern 1942-1943 som det 

empiriska fallet, baseras på det fasta värdet av den oberoende variabeln rummet. Armégrupp 

Don var tvungen att försvara en vidsträckt front som mestadels bestod av öppen terräng, med 

ett fåtal divisioner (i relation till antalet ryska divisioner). Armégrupp Dons befälhavare Erich 

von Manstein yrkade på en operativ reträtt för att uppnå operativ rörlighet och förmågan till 

operativ kraftsamling. Hitler förbjöd dock reträtt och nekade därmed Armégrupp Don 

handlingsfrihet att effektivt nyttja rummet inom ramen för rörligt försvar. Trots numerärt 

underläge och Hitlers inblandning i de operativa besluten lyckades tyskarna skickligt undvika 

en strategisk kollaps av fronten i södra Sovjetunionen.
33

 Detta innebär att det finns en 

gynnsam utgångspunkt för tidsaspektens förklaringsvärde i detta fall.  Detta betyder dock att 

man kan ifrågasätta om det valda fallet kan bidra med att ge generaliserbara slutsatser. Svaret 

är nej. Avsikten med att analysera det empiriska fallet är att stödja eller ifrågasätta 

slutsatserna av analysen om den teoretiska ansatsen om rörligt försvar.
34

  

3.4 Källkritik och Material  

Den huvudsakliga empiriska källan i denna studie är Erich von Mansteins självbiografi 

Verlorene Siege som först blev utgiven på tyska 1955. Von Manstein var befälhavare över 

Armégrupp Don under den period som studeras i denna uppsats, vilket betyder att boken har 

hög validitet i det empiriska fallet. Boken är skriven av mannen som gjorde de tyska operativa 

bedömningarna vilket betyder att det är en primärkälla. Von Manstein har även haft ett stort 

inflytande på den tyska defensiva krigföringen under andra världskriget, då han lede den tyska 

tillbakaryckningen genom Ukraina 1943-1944. Detta betyder att hans resonemang och 

tillvägagångssätt är av stort värde för att förstå den tyska defensiven. Trots att boken är 

skriven 1955 måste man dock anse att hans reflektioner om sina fattade beslut (i det 

studerande fallet) visar på att källan uppvisar kravet på samtidighet. I sina reflektioner och 

argument är han noggrann med att beskriva sina beslut utifrån den dåvarande kontexten, det 

vill säga att de var tagna under rådande osäkerheter. Von Manstein har dock en förmåga att 

vilja rättvärdiga sina beslut och komma med kontrafaktiska påståenden vilket gör att det finns 

risk av tendens. Detta innebär att det behövs annan litteratur för att kontrollera äktheten i 

primärkällan (att inte beslut och avsikt är en efterhandskonstruktion) . För att verifiera och 

värdera von Mansteins påståenden kommer Mungo Melvins biografi Manstein – Hitler´s 

Greatest General att användas. Melvin analyserar von Mansteins operationskonst i relation 

till den strategiska och taktiska kontexten.  

Ett annat sätt att kontrollera utfallet av de tyska avsikterna och de operativa resultaten är att 

använda litteratur som utgår från ett ryskt perspektiv. För att analysera utfallen av de tyska 

åtgärderna kommer David Glantz bok From the Don to the Dnepr – Soviet Offensive 

Operations December 1942-August 1943 att användas. Det är en sekundärkälla, dock 

trovärdig litteratur. Glantz är en av de mest kunniga på sovjetisk operationskonst och 

sovjetiska operationer. För att kunna förstå det operativa skedet kommer även boken Beyond 

Stalingrad – Manstein and the Operations of Army Group Don av Dana V. Sadarananda att 

användas. Sadarananda skriver utifrån ett taktiskt perspektiv, vilket kommer att användas för 

att analysera de tyska motanfalls operativa betydelse.  

Den teoretiska analysen av rörligt försvar utgår från böckerna; Krigets Traditioner av Arne 

Baudin, Taktik på Östfronten av Eike Middeldorf och On the German Art of War 

Truppenfuhrung – German Army Manuel for Unit Command in World War II av Bruce 
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Condell och David Zabecki. Innehållet i boken Taktik på Östfronten av Eike Middeldorf och 

boken On the German Art of War Truppenfuhrung kommer att väga tungt i analysen och vara 

tongivande i de dragna slutsatserna. Orsakerna till detta är att Middeldorf kan betraktas som 

en form av primärkälla då han var en tysk general på östfronten och därmed upplevde samt 

utövade den tyska taktiken i praktiken. Truppenfuhrung var en handbok i taktik för de tyska 

officerarna innan kriget. Detta betyder att kontentan av innehållet i denna bok kom att påverka 

de flesta tyska officerare under kriget vilket betyder att boken har en hög validitet.  

3.5 Svar av frågeställningar  

Hur karaktäriseras tidsaspektens inflytande på kraftsamling i tysk operationskonst under 

andra världskriget, med betoning på rörligt försvar? Den första frågeställningen kommer att 

besvaras efter den första delanalysen av appliceringen av Lenhards teori på den teoretiska 

ansatsen om tysk operationskonst i form av en delsammanfattning.  

Hur genomförde tyskarna kraftsamling i tid inom ramen för rörligt försvar? Den andra 

frågeställningen kommer att besvaras efter den andra delanalysen, i kapitlet slutsatser och 

diskussion.  

4. Analys       

4.1 Analys av Tysk operationskonst 

Den tyska operationskonsten har sitt ursprung i Tysklands utsatta geografiska läge, centralt 

beläget med långa landgränser till en mängd presumtivt fientliga stater. Det fanns en stor risk 

för flerfrontskrig. Tyskland saknade tillgång till naturresurser för att utkämpa ett utdraget krig 

samtidigt som dess rustningspotential inte kunde mäta sig med den samlade förmågan hos de 

presumtiva motståndarna. Detta skapade ett grundkrav för den tyska krigföringen, att kriget 

snabbt skulle avgöras.
35

 Den tyska operationskonsten under andra världskriget har sitt 

ursprung från Claus von Clausewitz men framför allt från Helmuth von Moltke d.ä. och 

Alfred von Schlieffen. Samtliga yrkade på att förintandet av motståndarens militära styrka 

var den primära operativa målsättnigen i syfte att nå den strategiska målsättningen.
36

  

Victory in a decisive battle is the crucial moment in a war. Victory alone breaks 

the will of the enemy and compels him to submit to our will. It is not the 

occupation of a stretch of land or the conquest of a fortified strongholds, it is the 

destruction of the enemy armed forces alone that, as a rule, will decide. The 

latter, therefore, is the primary objective of operations.
37

  

Den tyska operationskonsten kan därmed karaktäriseras som motståndarfokuserad. Fokus var 

att göra motståndaren gripbar för förintelse vid en plats och tidpunkt som gynnade ett positivt 

avgörande. Rummet är alltså inte till för att befästas eller kontrolleras utan ett verktyg för att 

skapa utrymme för manövrering. Tagande av terräng (rummet) skall därmed ses som ett 
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medel för att nå fram till - eller undvika motståndaren. Rummet är alltså en viktig faktor för 

tysk operationskonst för att åstadkomma handlings- och rörelsefrihet
38

. Rummet möjliggör 

utrymme för rörelse men enligt Leonhard är det tiden som definierar rummet. Rörelse är en 

produkt av tid och är relativ, rummet i form av avstånd har alltid ett fast värde. Genom att 

påverka tiden, påverkar man även betydelsen av rummet, det vill säga när den avgörande 

punkten finns i rummet.  

Helmuth von Moltke definierade en operation, som konsten att manövrera på slagfältet. Att 

separat flytta förband i tid och rum för att senare kunna sammanstråla till den avgörande 

punkten. ”Marschera delat - slå samlat”.
39

 Att marschera delat skall därmed ses som ett sätt att 

kraftsamla i tid, det vill säga möjliggöra en snabb manöver för att kraftsamla till den 

avgörande punkten i en för motståndaren olämplig terräng eller tidpunkt.     

4.1.1 Den tyska operationskonstens utveckling 1919-1939 

Den tyska operationskonsten framgångar under andra världskriget bygger mycket på den höga 

taktiska färdighet hos den tyska officerskåren vilket utvecklades i och med 

stormtruppstaktiken under första världskriget. Tyskarna ansåg att taktisk och stridsteknisk 

handlingsfrihet samt initiativ på taktisk nivå skapade handlingsfrihet och flexibilitet på 

operativ nivå. Tyskarna byggde sin operationskonst underifrån. Utgångspunkten var att den 

taktiska segern syftade till att skapa förutsättning för operationskonsten, det vill säga att 

manövrera på slagfältet.
40

 Detta härleder till begreppen om taktiska - och operativa mål. 

Tyskarna insåg symbiosen mellan målsättningarna genom att utnyttja ett taktiskt fokus för att 

fysiskt förinta motståndaren (i enlighet med Moltkes tankar). Detta visar på användandet av 

direkt metod på taktisk nivå. På operativ nivå var det istället rörelsen och den avgörande 

punkten som var målet, som i sin tur skulle tvinga motståndaren till en taktisk strid. Det som 

dock bör påpekas är att tyskarna inte fokuserade på ett enskilt slag, utan det som Alfred von 

Schlieffens definierade som det utsträckta förintelseslaget (Vernichtungsslacht)
41

.  

Under mellankrigstiden var Hans von Seeckt den drivande faktorn i utvecklingen av den tyska 

operationskonsten. Utifrån premissen att Tyskland i regel kommer att vara numerärt 

underlägsen sin presumtiva motståndare (utgångspunkt från Versaillefördraget), betonade han 

vikten av rörlighet, överraskning, snabbhet samt sökandet efter avgörande operationer och 

behovet av kraftsamling mot den avgörande punkten.
42

 Von Seeckt menade att det var endast 

genom mobil krigföring (Bewegungskrieg) som Tyskland skulle kunna nå ett positivt 

avgörande. Huvudstridskrafterna skall kraftsamlas till den avgörande geografiska punkten, 

tyngdpunkten. Tyngdpunkten (Schwerpunkt) skapas genom kraftsamling av kombinerade 

vapenslag samt reserver på ett smalt terrängavsnitt i anfallsriktningen. Initialt kraftsamlades 

resurserna för att åstadkomma ett snabbt genombrott, därefter skulle en hänsynslös förföljning 

eftersträvas för att förinta motståndaren alternativt förinta motståndaren genom en 

omfattningsoperation.
43

 Detta visar på vikten av frekvens för den tyska rörliga krigföringen. 

Genom att tidigt bryta motståndarens front och direkt framrycka på djupet, finns det stora 

möjligheter att hindra motståndarens perception av händelseförloppet. Framryckning på 
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djupet förutsätter också att ett högt momentum upprätthålls även efter det initiala 

genombrottet. Genombrottet var i regel ett utfall av en taktisk direkt metod mot motståndarens 

förband, vilket i regel brukar resultera i stora förluster för den egna sidan. Tyskarna lyckades i 

regel undgå detta vilket kan förklaras genom det höga taktiska kunnandet. En annan aspekt är 

att de led förluster men att upprätthållandet av hastigheten kompenserade för nedgången i 

massa.  

Att de tyska förbanden inte stannade för omgruppering efter genombrottet berodde på att de 

förstod vikten av förföljelse, enligt Ardant du Picq. Under förföljelsefasen är motståndarens 

massa i regel orelevant på grund av oordning i de egna leden, vilket gör det krävs en liten 

egen numerär (massa) för att förinta motståndaren. Tyskarna insåg att förföljelsen var 

avgörande för att kunna förinta stora fientliga enheter i relation till få egna förluster. 

Risktagningen av initiala förluster vid genombrottet skulle sedan kompenseras genom rörelse 

för att hushålla med de egna resurserna.    

4.1.2 Schwerpunkt  

Begreppet schwerpunkt anses i många sammanhang som ett synonymt begrepp till center of 

gravity, det vill säga kraftcentrum. Clausewitz menade att center of gravity syftar till att 

definiera motståndarens kritiska sårbarheter för att i slutändan påverka motståndarens vilja till 

fortsatt motstånd. Detta var dock inte hur den tyska officerskåren under mellankrigstiden 

definierade schwerpunkt. Tyska officerare såg schwerpunkt som “the point of the main 

effort”. Det skall betraktas som ett begrepp som syftar till en fysisk punkt i terrängen.
44

  

[…] Based on the commander´s intent, the situation, and the terrain, it is at the 

point that the effect of all arms will be brought to bear to achieve decisive 

results. The decisive attack is characterized by narrow sectors; provision for 

integrated fire of all arms, including that of adjacent sectors; and reinforcing 

fires by attached infantry heavy weapons and artillery. […] If the decisive point 

cannot be identified from the start, then the decisive action must be planned in 

uncertainty and shifted later. If success occurs at a position other than that 

planned or intended, it must be exploited decisively. Should the point of the 

main effort shift or be established later in the action, sufficient reserves must be 

available.
45

  

Begreppet schwerpunkt skall därmed inte ses som ett motståndarfokuserat begrepp utan som 

en fysisk punkt eller en konceptuell faktor för den egna kraftsamlingsriktningen. Terrängens 

lämplighet för offensiva operationer hade större inverkan på valet av schwerpunkt än luckor 

(svagheter) i motståndarens front. Tyskarna var dock flexibla när det gällde att byta 

kraftsamlingsriktning i de områden som man nådde framgång. Utnyttjandet av luckor i 

motståndarens front var ingen teoretisk utgångspunkt, det blev dock praxis eftersom man var 

flexibel att byta schwerpunkt under operationens gång.
46

  

Begreppet schwerpunkt har en stark koppling till rummet. Karaktären på rummet och det 

geografiska avståndet till det operationella målet var viktiga aspekter för schwerpunkt. Trots 
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att tyskarna initialt definierade schwerpunkt till rummet, visar flexibiliteten av att byta 

schwerpunkt en aspekt på tidens betydelse. Det var framgången i form av operativ rörelse som 

avgjorde vilken riktning kraftsamlingen skulle ske. I detta avseende var det mer relevant att 

utgå från anfallets momentum, det vill säga hur lång tid det tar tills målet är uppnått, än 

avståndet till målet.        

För att kunna övergå från ett taktiskt genombrott till operativ rörlighet nyttjade tyskarna 

konceptet av aufrollen (upprullning av motståndarens flanker). Syftet var att vidga 

genombrottsluckan för att skydda huvudstyrkans framryckning på djupet samt bibehålla 

momentum i kraftsamlingsriktningen och inte behöva avdela enheter för att skydda 

flankerna.
47

 Syftet med operationerna var att genom rörelse rulla över motståndaren och 

tillintetgöra dennes förband. Det skulle ske snabbt, i stor skala och till en låg kostnad.
48

   

Som nämnts tidigare kan man se innebörden av aufrollen som en produkt av frekvens. I detta 

avseende var det viktigt att snabbt utnyttja den operativa viljan för att rulla upp motståndarens 

flanker. De egna förbanden måste vara beredda på att hastigt byta kraftsamlingsriktning till 

genombrottspunkten i syfte att både tillföra massa till schwerpunkt men även för att tillföra 

resurser för att vidga genombrottet på bredden. Detta är avgörande eftersom ett smalt 

genombrott är mer utsatt för fientliga motanfall som syftar till att täppa till luckor i fronten. 

Begreppet aufrollen är även en aspekt av sekvens. Aufrollen är det som Leonhard benämner 

som framryckning med sammandrabbning, det vill säga en fas (sekvens) som möjliggör 

exploatering på djupet. Det initiala fokus på taktisk sammandrabbning visar på att tyskarna 

inte såg exploatering på djupet som praktiskt möjligt innan motståndaren var slagen taktiskt 

vid schwerpunkt. Detta visar på en sekvensindelning av tysk operationskonst. Initialt var 

kraftsamling i rummet avgörande för att åstadkomma ett genombrott och tidigt slå 

motståndarens förband, för att senare kunna undvika omfattande taktiska sammandrabbningar 

på djupet. I och med exploateringen skulle rörelsen i möjligaste mån vara konstant, det vill 

säga kraftsamlingen i tid.        

4.1.3 Rörligt försvar 

Ett av von Seeckts största bidrag till den tyska operationskonsten är betydelsen av det rörliga 

försvaret. På grund av numerär underlägsenhet skulle försvaret föras som ett ytkrig över ett 

stort djup i syfte att neka motståndaren några konkreta mål (de egna styrkorna). Försvaret 

skulle föras uppehållande i syfte att missleda fienden, binda honom samt vinna tid. Detta 

inkluderade både ett defensivt och offensivt tillvägagångssätt. Rummet blev en viktig operativ 

faktor för att kunna kraftsamla till ett avgörande, det vill säga bryta motståndarens 

anfallskraft. Detta görs i regel med framgång då den anfallande parten har nått sin 

kulminationspunkt.
49

 Erich von Manstein betonade betydelsen av anfallets kulminationspunkt, 

det vill säga tidpunkten när anfallskraften är uttömd. Anfallskraften avtar på grund av de 

tillfogade förlusterna eller att anfallarens uthållighet ebbar ut.
50

 Utnyttjandet av motståndarens 

kulminationspunkt är en direkt form av sekvens. Von Seeckt och von Manstein insåg 

betydelsen av sekvens inom ramen för rörligt försvar. Genom att slå mot motståndaren när 

denne var svag kunde man kompensera för den numerära underlägsenheten. Enligt von Seeckt 

syftade det rörliga försvaret till att binda fienden och vinna tid. Detta kan också härledas till 
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sekvens eftersom syftet med att binda fienden i regel är att neka honom operationsfrihet, det 

vill säga omintetgöra motståndarens plan och avsikt.  

Innebörden av det som von Seeckt benämner som ytkrig, betonar också vikten av frekvens för 

det rörliga försvaret. För att kunna täcka och påverka motståndaren över en stor yta, krävs det 

en hög förmåga till momentum och operativ vilja för att kompensera för den låga numerären. 

Det är även av yttersta vikt för hushållning av resurser samt förmågan att inte bli gripbar i en 

för motståndaren positivt avgörande strid. Rörligt försvar handlar alltså om att genom 

frekvens påverka motståndarens sekvens, antingen genom att binda motståndaren i strid eller 

lokalt förinta hans förband.     

Arne Baudin definierar i boken Krigets Traditioner det tyska utförandet av rörligt försvar som 

konceptet om elastiskt djupförsvar.   

Konceptet elastiskt djupförsvar, där rörelsen, motanfallen och användandet av 

rummet är en väsentlig del, kan sägas vara den defensiva formen av 

infiltrationstaktik/manöverkrigföring. Metoden kan leda till operativa segrar, 

genom motpartens krafter kan uttömmas och eller når sin kulminationspunkt, 

varvid ett avgörande kan nås direkt eller efter en förnyad egen offensiv. 

Väsentligt är då att motanfallen sätts in innan motståndaren gruppera till försvar, 

vilket kräver att varje förbandschef har att på plats ta beslut om anfall. Viktigt är 

också att låta motståndaren framrycka långt in på eget djup, så att hans system 

börjar separeras, exempelvis att stridsvagnar kör ifrån eget artilleri.
51

  

Baudin belyser härmed tidens betydelse i defensiven. Trots att rummet är viktigt för att kunna 

kraftsamla egna resurser samt påverka motståndarens kulminationspunkt, är effekten av 

motanfall en aspekt av tidsfaktorn. Att utnyttja tiden innan motståndaren har grupperat till 

försvar är ett resultat av momentum, genom hastighet snabbt minska avståndet till 

motståndaren och därmed åstadkomma överraskning. Baudin menar även att förmågan av att 

överraska motståndaren är beroende av den lokala befälhavarens möjlighet att ta beslut om 

motanfall. Detta härleder till det som Leonhard menar med tillfälle. Baudin yrkar även på 

vikten att utnyttja djupet i rummet för att åstadkomma en kraftsplittring hos motståndaren. 

Detta är ett tillfälle, där den egna förmågan av att snabbt kraftsamla resurser resulterar i att 

man lyckas förekomma motståndaren när det gäller kraftsamling i tid.  

Baudin återkopplar även den tyska defensiven till Moltkes ståndpunkt att syftet med striden är 

förintelsen av motståndaren. Baudin beskriver en offensiv bild av den tyska defensiven, vilket 

ämnar till att åstadkomma ett operativt avgörande genom taktiska motanfall. Motanfallen 

syftar till att i ett tidigt skede tömma ut motståndarens anfallskraft och därmed neka 

motståndaren förmågan till exploatering på djupet. Baudins beskrivning kan därmed härledas 

till utnyttjandet av sekvens. Motanfall syftar till att ta ifrån motståndaren initiativet i ett tidigt 

skede, samt omintetgör motståndarens sekvensindelning och planering av det framtida 

händelseförloppet.     

I den tyska Truppenfuhrung från 1934 står det att fördröjningsstrid skulle genomföras inom 

ramen för rörligt försvar i syfte att åstadkomma förluster på motståndaren eller vinna tid. De 

nyttjade metoderna försvar, motanfall och vilseledning. Valet av metod berodde på fiendens 

avsikt, situation, styrka och åtgärder samt terrängens beskaffenhet. Tyskarna yrkade inte på att 

invänta motståndarens drag utan att gripa initiativet när möjligheter att förorsaka förluster hos 
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motståndaren uppenbarades. Förmågan att ta initiativet som den defensiva parten innebär att 

ta risker för att kunna kraftsamla resurser till den avgörande punkten. Detta medförde att en 

stor dela av fronten var tvungen att försvaras med ett begränsat antal trupper vilket krävde 

taktisk skicklighet samt handlingsfrihet och flexibilitet hos den lokala befälhavaren. 

Målsättningen i fördröjningsstriden var att hushålla med sina egna resurser samtidigt som 

motståndarens anfallskraft ebbade ut.
52

  

Att Truppenfuhrung yrkar på att fiendens avsikt, situation och styrka skall påverka valet av 

tillvägagångssätt antyder att den tyska defensiven var motståndarfokuserad. Det leder oss 

återigen tillbaka till begreppet om sekvens. Genom att nyttja stridsättet fördröjningsstrid 

skulle motståndarens tidslinjal påverkas. Fördröjningsstriden syftade till att binda fienden 

vilket i regel innebär att motståndaren temporärt förlorar det operativa initiativet. Att 

regelbundet frånta motståndaren det operativa initiativet leder i regel till att motståndaren 

fokuserar mer på lösandet av taktiska sammandrabbningar och taktiska mål än den operativa 

målsättningen. Detta innebär även att motståndarens operationsfrihet påverkas vilket är en av 

målsättningarna i rörligt försvar.  Medan syftet att binda motståndaren i strid är ett uttryck av 

sekvens, är motanfallet ett uttryck för tillfälle. I Truppenfuhrung står det att kraftsamling inför 

motanfallet är en risktagning som måste avvägas gentemot tillfället att orsaka motståndaren 

förluster. Risktagningen blir då en produkt av tid, det vill säga hur långtid luckan i fronten 

exponeras på grund av kraftsamlingen i rummet. Tyskarna insåg vikten av att det var 

befälhavaren på plats som tog beslutet om motanfall då det fanns större flexibilitet att parera 

risken som motanfallet i realiteten innebar.  

Eike Middeldorf i boken Taktik på Östfronten menade att motanfallet främst syftar till att 

täppa igen luckor i fronten vilket åstadkoms genom att förinta motståndarens enheter som har 

brutit igenom fronten. Tyskarna yrkade på att motanfallet skulle sättas in i fiendens flank 

samtidigt som denne var upptagen med att neutralisera kvarvarande motståndsnästen. 

Motanfallen utlöstes i regel av pansarförband när motståndaren hade bundits i strid mot det 

tyska infanteriet. Pansarförbanden sattes i regel in samlat och om fienden brutit genom 

fronten på ett flertal platser, kraftsamlades enheter först till ett område, för att därefter 

lösgöras i syfte att omgruppera till nästa område. En viktig aspekt för att motanfallets 

framgång var överraskningsmomentet. Detta åstadkoms genom en väl avvägd tidpunkt och 

riktning för motanfallet. Om syftet (återtagande av förlorad terräng eller neutraliserandet av 

motståndarens stridskrafter) med motanfallet inte är inom räckhåll efter den initiala fasen, 

skall ett avbrytande av fortsatt anfall övervägas. Anfallsresurser får inte bindas i strid eller 

nötas ner i syfte att försvara ett specifikt terrängavsnitt, detta skall överlämnas till de mindre 

mobila enheterna (infanteriet).
53

  

Middeldorfs beskrivning om motanfallet kan härledas till frekvensens betydelse i det tyska 

förandet av rörligt försvar.  Det är framförallt den operativa viljan som kan spåras i 

ovanstående stycke. Vikten av att kraftsamla två eller flera pansarförband visar i detta fall på 

betydelsen av massa. Istället för att låta enskilda pansarförband parera motståndarens 

genombrott över en stor yta samtidigt, prioriterades motståndarens genombrott en efter en och 

hanterades därefter successivt. Detta visar på vikten av vektorbaserade acceleration för att 

kunna genomföra det ytkrig som von Secckt avsåg samt förmågan att parera flera fientliga 

genombrott inom en begränsad tidsperiod. Vikten och förmågan av att inte binda 

pansarförbanden i strid är också en produkt av vektorbaserad acceleration, vilket möjliggör en 

snabb förmåga till att avbryta anfallet och lösgöra sig från motståndaren. I slutändan är 
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operativ vilja och vektorbaserad acceleration ett uttryck för att få ut största möjliga effekt av 

tillgängliga resurser, vilket är utgångspunkten i tysk operationskonst.  

4.1.4 Delsammanfattning  

Den tyska operationskonsten karaktäriseras av kraftsamling i både tid och rum mot den 

avgörande punkten i syfte att förinta motståndaren i både offensiven och defensiven. Rörelse 

som en produkt av tiden var en grundförutsättning i den tyska rörliga krigföringen. Tyskarnas 

val av schwerpunkt härleddes i regel till den punkt där framgång och operativ rörelse hade 

åstadkommits vilket innebär att schwerpunkt även kan kopplas till begreppet kraftsamling i 

tid. 

Tyskarna hade ett stort taktiskt fokus när det gäller att fysiskt förinta motståndaren. Genom att 

tidigt förinta motståndaren skulle operativ rörlighet och operationsfrihet åstadkommas i ett 

senare skede. Förintandet av motståndarens förband skede i regel genom upprullning 

(Aufrollen) av motståndarens flank och förföljning. Det karaktäriseras av en direkt metod, där 

framgången till stor del av beroende på frekvens och momentum. 

Det rörliga försvaret skulle bedrivas som ett ytkrig där den låga numerären främst skulle 

kompenseras genom skickligt utnyttjande av frekvens, det vill säga momentum och 

vektorbaserad acceleration. I utdraget ur Truppenfuhrung antyder dock på vikten av att binda 

motståndaren i taktiska strider och att utnyttja motståndaren kulminationspunkt, vilket är en 

produkt av sekvens. I samtliga stycken i ovanstående beskrivning och analys av rörligt försvar 

nämns dock vikten av motanfallet, vilket tyskarna baserade på frekvens. Den tyska 

målsättningen av att förinta motståndaren är främst en produkt av frekvens.  

Utifrån den teoretiska analysen kan man dra slutsatsen att tidsaspektens inflytande på 

kraftsamling främst karaktäriseras genom nyttjandet av frekvens. Detta gäller både i 

offensiven och i defensiven. 

Det teoretiska underlaget av att analysera nyttjandet av tillfälle, har varit bristfälligt vilket 

betyder att den inte går dra några generella slutsatser på teoretisk nivå. Det ända som beskrivs 

är vikten och betydelsen av tillfälle, inte hur det åstadkoms. Tillfälle är dock en aspekt av 

krigföring i praktiken vilket innebär att det endast kan besvaras i den empiriska analysen som 

följer.    

4.2  Analys av defensiven i Donkröken 

Den tyska defensiven i Donkröken kommer att analyseras utifrån en tematiska och geografisk 

indelning. Den geografiska indelningen baseras på de två arméerna ingående i Armégrupp 

Don. I varje geografiskt område analyseras sedan respektive indikator; frekvens, sekvens och 

tillfälle. Inledningsvis finns en beskrivande del som ämnar sätta in läsaren i den strategiska 

och operativa kontexten.  

4.2.1 Strategisk och operativ kontext december 1942 (se karta i bilaga 1) 

Armégrupp Don (AG Don) bildades den 27 november 1942 av nödvändighet för att 

återupprätta den tyska fronten efter den sovjetiska inringningsoperationen Uranus som 

resulterade i att den 6:e tyska armén blev innesluten vid Stalingrad. Området norr om 

Armégruppen längsmed floden Don var Armégrupp B (AG B) ansvarsområde. AG B bestod 

av italienska, ungerska och tyska arméer. Söderut, i Kaukasus var Armégrupp A (AG A) 
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grupperad. AG A bestod av 17:e armén och 1:a pansararmén samt den fristående 16:e 

motoriserade divisionen i Yelista.
54

  

AG Don bestod av Armédetachementet Hollidt (AD Hollidt) i norr samt tyska 4:e 

pansararmén i söder. Initialt var armégruppens uppgift att undsätta 6:e armén i Stalingrad 

vilket blev 4:e pansararméns uppgift med utgångsgruppering i Kotelnikovo den 11 december 

(operation Vinterstorm). AD Hollidts uppgift var att skydda 4:e pansararméns flank och 

understödja dennes offensiv mot Stalingrad.
55

 De sovjetiska motåtgärderna var att initiera en 

offensiv den 16 december (operation Lilla Saturnus) mot AD Hollidt och den 8:e italienska 

armén med syfte att framrycka i riktning mot Rostov. Den operativa effekten blev att den 

tyska offensiven mot Stalingrad fick avbrytas samtidigt som 8:e italienska arméns front 

kollapsade. En strategisk reträtt av AG A ur Kaukasus blev tidskritisk. Om Röda armén intog 

Rostov skulle både AG Don och AG A bli avskurna och hela den tyska fronten i södra 

Ryssland skulle kollapsa.
56

  

AG Dons befälhavare Erich von Manstein operativa idé var dra ur AG A genom Rostov för att 

stabilisera sin vänstra flank. Han ville förkorta högerflanken samtidigt som han parerade 

sovjetiska försök att överflyga AG Dons vänsterflank. Detta är en indikation av sekvens, 

genom att analysera och förutse var ryssarna skulle anfalla kunde man i tid förflytta förband 

operativt så att man lyckades avvärja ryska genombrott. Detta medför att motståndaren var 

tvungen att avvika från planerad framryckningsväg och genomföra ytterligare förberedelsefas 

för genoföra en ny omfattning. Manstein menade dock att hans operativa idé byggde på sina 

underställdas förmåga att snabbt byta kraftsamlingsriktning och gå till koncentrerat motanfall 

samtidigt som de hushållande med resurserna och inte band enheter i utnötningsstrider. Hans 

plan yrkade med andra ord på en hög frekvens hos sina anfallsenheter. Manstein gav sina 

underställda relativt stor självständighet vilket gav General Hoth och Hollidt taktisk rörlighet 

och förmågan till att snabbt läsa den lokala situationen och exploatera uppkomna tillfällen att 

slå motståndarens förband. Manstein gav direktiv om förflyttning om pansardivisionerna 

mellan de två arméerna och gav prioritet till den armé som möte den största krisen för 

tillfället.  Hitler motsatte sig denna idé och yrkade på att tagen terräng skulle försvaras 

statiskt. Efterhand som den operativa och strategiska situationen alltmer försämrades gav 

Hitler till viss del efter för Mansteins operativa behov, dock i regel i ett sent skede vilket 

krävde tidskritisk improvisation. AG Dons operativa utmaningar skall därmed ses utifrån 

Röda arméns numerära överläge 7:1 och bristen på operativ rörelsefrihet samt den tyska 

arméledningens (Hitler) ovilja att fatta tidskritiska beslut.
57

  

På grund av den tyska arméledningens ovilja till att inse behovet av en snabb reträtt av AG A 

ur Kaukasus, tvingades AG Don utföra två operativa uppgifter samtidigt (vilket det rent 

objektivt inte hade resurser för). Den första uppgiften var att söder om nedre Don skydda AG 

A:s rygg och samtidigt som de upprätthålla förbindelserna genom Rostov. Uppgiften ålades 

4:e pansararmén som var tvungen att täcka ett stort område intill det fysiska sambandet med 

1:a pansararmén var upprättat. I norr var AD Hollidts uppgift att avvärja Röda arméns 

offensiv norr om nedre Don i riktning mot Rostov och samtidigt neka fienden ett brohuvud 

över Donets. Detta i syfte att förhindra att 4:e pansararmén och AG A blev avskurna söder om 

Rostov. AD Hollidt riskerade samtidigt att överflygas i väster på grund av 8:e italienska 
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arméns kollaps.
58

 Det operativa resultatet av de ryska operationerna var att Röda armén 

lyckades inta Rostov i början av februari, dock utan att ha lyckats skära av 1:a och 4:e 

pansararmén, vilket visar på en tysk strategisk avvärjningsseger.
59

 

4.2.2 Armédetachement  Hollidt (se karta i bilaga 2) 

AD Hollidt bestod av fyra infanteridivisioner och 48:e pansarkåren med 6:e och 11:e 

pansardivisionen. I ett senare skede tillkom även 7:e pansardivisionen. Infanteridivisionerna 

var fördelade under stridsgrupp Mieth och Stahel.
60

  

4.2.2.1 Frekvens  

Den 11 december mötte 48:e pansarkåren koncentrerade sovjetiska attacker längsmed floden 

Chir. Den ryska 5:e stridsvagnsarmén hade brutit igenom 336:e infanteridivisionen vid 

Lissinki och Nizhna Kalinovski och begärde understöd av 11:e pansardivisionen. 11:e 

pansardivisionens befälhavare general Balck beslutade sig att ta itu med ett ryskt genombrott 

åt gången för att kunna kraftsamla hela sin division till motanfallet. Efter en nattmarsch mot 

Lissinki lyckades Balck snabbt rulla över de ryska ställningarna och förinta de ryska 

styrkorna. Valet av att anfalla en rysk genombrottspunkt åt gången visar på att Balck 

prioriterade att hela hans massa skulle riktas mot den avgörande punkten, det vill säga 

motståndarens styrka. Genom att genomföra en nattmarsch och direkt anfalla ur 

marschgruppering upprätthöll Balck momentum som resulterade i att motståndaren 

överraskades. Detta underlättade i sin tur den tyska förmågan av att rulla över de ryska 

ställningarna.
61

  

Efter segern vid Lissinki vände Balck hela sin division och framryckte nordost mot Nizhna 

Kalinovski och omintetgjorde det ryska genombrottet samtidigt som det ryska brohuvudet 

komprimerades. Detta visar på en stor förmåga på operativ vilja och vektorbaserad 

acceleration genom att snabbt byta kraftsamlingsriktning efter det första motanfallet. 11:e 

pansardivisionen blev känd som brandkårsdivisionen längsmed Chir floden, som parerade den 

ryska 5:e stridsvagnsarmén försök att krossa AD Hollidt. Tyskarnas skicklighet att över tiden 

slå mot den avgörande punkten stärker argumentet att schwerpunkt definieras av tiden.  48:e 

pansarkåren orsakade stora förluster på 5:e stridsvagnsarmén att armén i ett senare skede blev 

oförmögen bidra med anfallskraft i operation Lilla Saturnus.
62

 Detta härleder även till 

resonemangen i analysen av Truppfuhrung, som visar på tyskarnas avsikt att genom en tidig 

taktisk sammandrabbning påverka motståndarens anfallskraft och därmed påverka sekvensen 

och det operativa förloppet på sikt. 11:e pansardivisionen lyckades bedriva essensen av von 

Seecks definition av ytkrig,  

I början av januari kraftsamlade ryssarna 1:a motoriserade – och 23:e stridsvagnskåren vid 

brohuvudet Belokalitvenskaya, mellan floderna Kalitva och Bystraya. 6:e pansardivisionen 

var bunden i strid öster om Bystraya och var oförmögen att stänga den lucka som hade 

skapats i fronten. Enligt Hollidt kunde krisen endast hanteras genom en snabb förflyttning av 

7:e pansardivisionen från Forschadt och göras tillgänglig för AD Hollidt. Den 4:e januari 
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beordrade von Manstein 7:e pansardivisionen att anfalla mellan Kalitva och Bystraya för att 

oskadliggöra hotet mot AD Hollidt vänstra flank. Att kraftsamla 6:e och 7:e pansardivisionen 

visar på behovet av massa inför motanfallet. Detta är även ett exempel på Middeldorfs 

argument att kraftsamla minst två pansarförband motanfallet för att öka chansen till ett 

positivt avgörande. I detta fall skulle man kunna argumentera för att kraftsamlingen 

framförallt skede i rummet. Det sätt som 6:e och 7:e pansardivisionen nyttjades visar dock på 

motsatsen. Den numerära styrkan hos divisionerna var 2000 respektive 2400 man med ca 30-

40 stridsvagnar vardera, vilket i realiteten innebar att den totala massan var relativt låg. Detta 

innebar att ambitionen med motanfallet fick sänkas till att binda motståndaren och tvinga 

honom att temporärt stanna för att parera hotet. Detta kan härleds till innebörden i 

Truppenfuhrung, där ett av syftena var att binda motståndaren i strid och påverka 

motståndarens fokus till den taktiska striden. Förmågan att över tid binda motståndaren i strid 

genom motanfall och samtidigt inte själv bli bunden i en taktisk utnötning visar på tyskarnas 

skicklighet att nyttja operativ vilja och momentum. Att de tyska motanfallen lyckades neka 

ryssarna operationsfrihet i detta fall är ett resultat av kraftsamling i tid, som i sin tur 

kompenserade för den tyska numerära underlägsenheten.
63

  

Den 14 januari hade ryssarna brutit igenom AG B högra flank och genomförde en 

exploatering i riktning mot Donets och orten Kamensk. Ryssarna försökte gå över Donets och 

anfalla AD Hollidt i ryggen innan de hade lyckats ta upp försvarspositioner på den södra 

stranden. Den enda tillgängliga enheten var 7:e pansardivisionen som snabbt framryckte mot 

Kamensk och den 16 januari lyckades slå tillbaka ryssarna till den östra sidan av Donets. 7:e 

pansardivisionen utnyttjade sitt momentum för att överraska ryssarna som inte väntade sig ett 

motanfall i området. Genom att anfalla utan egen tid för förberedelser lyckades tyskarna 

förhindra motståndarens perception av händelseförloppet och därmed möta oförberedda 

ryska förband i brohuvudet. Under de kommande fyra dagarna framryckte 7:e 

pansarsdivisionen längsmed Donets och slog tillbaka alla ryska utbrytningsförsök intill att det 

sista ryska brohuvudet eliminerades den 23 januari. Detta visar återigen på tyskarna förmåga 

att nyttja både momentum och operativ vilja för att uppnå relativ styrka vid de avgörande 

punkterna längs med Donets.
64

 Genom att utnyttja frekvens kunde tyskarna slå direkt mot det 

ryska brohuvudet och rulla upp de ryska ställningarna. Detta tillfälle kan också härledas till 

Baudins argument att motanfallet bör sättas in innan motståndaren har förberett försvaret. 

Anfallet kan därmed beskrivas som ett utfall av både överraskning och hastighet.   

4.2.2.2 Sekvens  

Den 23 december hade den ryska 24:e stridsvagnskåren under general Badanov framryckt till 

Skosyrskaya och utgjorde att stort hot mot AD Hollidt vänstra flank. Den tyska 306:e 

infanteridivisionen retirerade i oordning mot flygfältet i Morozovsk och Badanov såg ett 

ytterligt tillfälle till att exploatera situationen och inta de tyska flygfälten vid Morozovsk och 

Tatsinskaya. Flyfälten var av stort operativt värde, då huvuddelen av den tyska luftbron till 

Stalingrad utgick från dessa två flygfällt. Badanovs dilemma var dock hans enheter var i  stort 

behov av ersättning av drivmedel och ammunition samtidigt som hans understöd, 24:e 

motoriserade brigaden behövde tid för att ansluta sig. Badanov övervägde riskerna och valde 

att framrycka mot Tatsinskaya som föll den 24 december. Tyskarna gick genast till motanfall 

med 6:e och 11:e pansardivisionen (beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt). Badanovs 

risktagning hade gett taktisk och strategisk utdelning (påverkade luftbron till Stalingrad) men 

hade även resulterad i en operativ kulminationspunkt för 24:e stridsvagnskåren.  I och med 
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bristen på drivmedel var Badanovs situation sårbar. Tyskarna insåg denna sårbarhet och 

utnyttjade ryssarnas kulminationspunkt för att anfalla 24:e stridsvagnskåren. Detta skall ses 

som den yttersta konsten av att utnyttja sekvens. Genom att omringa 24:e stridsvagnskåren 

och skära av kårens förbindelselinjer lyckades tyskarna i detta fall förhindra en fortsatt rysk 

exploatering genom indirekt metod. Denna situation visar därmed betydelsen av Baudins 

föresats att motanfallet skall genomföras när motståndarens system är separerade. Det betydde 

att det tyska motanfallet mötte ett obefintligt motstånd vilket skapade en möjlighet för en tysk 

exploatering. Badanov lyckades dock bryta sig ut, men resultatet av den tyska taktiska 

avvärjningssegern fick operativ effekt. 24:e stridsvagnskåren hade lidit stora förluster och var 

i stort behov av återhämtning vilket sträckte sig till mitten av januari.
65

  

I början av januari, skapades det en stor lucka i AD Hollidts front i Bystraya området. General 

Hollidt yrkade på att hans armé var för svag för att hålla utbuktningen vid Morovskaya. Det 

var nödvändigt att förkorta fronten genom en reträtt mot floden Donets, för att kunna 

återupprätta kontakten med stridsgruppen Mieth. Infanteridivisionerna i AD Hollidt var i stort 

behov av omgruppering och tid för förberedelser för att bygga ut försvaret längsmed Donets. 

För att kunna lösgöra infanteridivisionerna vid fronten yrkade Hollidt, att pansardivisionerna 

skulle genomföra en rörlig fördröjningsstrid. 6:e och 7:e pansardivisionen lyckades binda och 

fördröja den ryska offensiven i området mellan Bystraya och Kalitva. Genom att möta 

ryssarna i en fördröjningsstrid lyckades tyskarna sänka det ryska anfallstempot genom att 

tvinga ryssarna till taktiska sammandrabbningar.
66

  

I ett senare skede lyckades tyskarna även att lösgöra sina infanteridivisioner i Kagalnik 

området genom att genomföra motanfall från norr och söder om den ryska 

kraftsamlingsriktningen. Detta genomfördes med 7:e och 11:e pansardivisionen. Genom att 

kontinuerligt skapa ett taktiskt hot i motståndarens flank tvingades ryssarna temporärt avvika 

från den operativa målsättningen. Detta sätt att nyttja pansardivisionerna påverkade inte bara 

den ryska sekvensen utan syftade framförallt på att skapa tid för en tysk förberedelse av 

försvaret av Donets. Detta återspeglar innebörden av Truppenfuhrung där syfte med 

fördröjningsstriden var att vinna tid för egna förberedelser. Detta förfaringsätt skapade en 

omvänd rollfördelning mellan de tyska infanteri- och pansardivisionerna. 

Infanteridivisionerna användes i regel för att binda motståndaren och skapa gynnsamma 

förhållanden för de anfallande pansardivisionerna, i enlighet med Middeldorf. De tyska 

infanteridivisionerna fick ofta klara sig själva vilket var fallet i 11:e pansarsdivisionens 

motanfall i början av december vid floden Chir. I detta fall användes pansardivisionerna för 

att binda motståndaren samtidigt som infanteriet fick manöverutrymme. Konsekvenserna blir 

dock att anfallsresurserna riskerar att nötas ner i operativt statiska försvarsställningar, vilket är 

en direkt motsats till premissen i ytkriget. Detta var dock nödvändigt då hela AD Hollidts 

front höll på att kollapsa och därmed hela AG Dons vänstra flank.
67

  

4.2.2.3 Tillfälle 

När den ryska 24:e stridsvagnskåren under general Badanov intog flygfältet vid Tatsinskaya 

den 24 december, reagerade tyskarna omedelbart och lyckades snabbt kraftsamla 11.e och 6:e 

pansardivisionen i riktning mot Tatsinskaya. 11:e pansardivisionen anlände till området norr 

om Tatsinskaya på kvällen den 24 december. Tyskarna såg tillfället att isolera Badanov i 

Tatsinskaya genom att låta 6:e pansar divisionen skära av Badanovs försörjningslinjer i norr, 
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samtidigt som 11:e pansardivisionen omringade Badanov i Tatsinskaya i syfte att förinta hans 

styrka. Den ryska frontbefälhavaren Vautin insåg att Badanovs situation i Tatsinskaya var 

hopplös och gav order om att de skulle slå sig ut och ansluta till de ryska styrkorna i norr. 

Genom att nyttja flygbränsle till sina sista stridsvagnar lyckades Badanov tidigt den 28 

december bryta igenom den tyska inringningen och den 30 december inta försvarsställning 

längs med Bystraya floden. Den lyckade ryska utbrytningen visar dock på att tyskarna 

förlorade ett tillfälle att fullständigt förinta en rysk stridsvagnskår. Orsaken till detta taktiska 

misslyckade var att tyskarna inte tillräckligt snabbt lyckades definierade den nya 

schwerpunkten. Att 6:e och 11:e pansardivisionen fick två olika taktiska uppgifter resulterade 

i en tysk kraftsplittring i både tid och rum.
68

   

De tyska pansardivisionerna i AD Don utgjorde Mansteins operativa handlingsfrihet. Det 

betydde att han såg dessa divisioner mer som armégruppsresurs än divisioner som tillhörde 

AD Hollidt eller 4:e pansararmén. Det var i regel Manstein som befälhavare för AD Don som 

fattade beslutet var och när motanfallen skulle äga rum. Pansardivisionerna fick inte låsas till 

ett område utan behövdes vara rörliga för att kunna möta den mest akuta krisen eller där det 

fanns möjlighet till ett positivt taktiskt avgörande. Manstein hade en klarsynt förmåga att 

förutse motståndarens avsikt och inse när han var tvungen att ta ett beslut för att inom den 

närmsta framtiden motverka motståndarens avsikt.
69

 På grund av att Hitler motsatte sig hans 

operativa plan, var Manstein tvungen att vara flexibel och agera efter händelseförloppet mer 

än en fast plan.
70

 Detta är ett tydligt exempel på förmågan att snabbt kraftsamla resurser till 

den avgörande punkten. Insikten av att AG Don var den enda tyska enheten som kunde 

förhindra en strategisk kollaps samt det kontinuerliga antalet kriser, gjorde att Manstein i 

regel behöll kontrollen över pansardivisionerna. Utifrån en taktisk nivå så motsätter detta 

förmågan till att nyttja uppkomna tillfällen. Manstein var dock inte sen att understödja sina 

underställda när de äskade om resurser när ett tillfälle uppkom. En förklaring till att 

ledningstiderna i regel kunde bortses, var det höga taktiska kunnandet och flexibiliteten hos 

den tyska officerskåren.   

4.2.3 Fjärde Pansararmén (se karta i bilaga 3) 

4:e pansararmén under general Hoth, bestod inledningsvis av 57:e pansarkåren med de svaga 

17:e och 23:e pansardivisionerna. I senare skede tillkom även 16:e  motoriserade divisionen 

att ansluta till armén. Under kortare skeden anslöt sig även 11:e och 7:e pansardivisionerna.
71

  

4.2.3.1 Frekvens  

Initialt ämnade Manstein förstärka 4:e pansararmén med 11:e pansardivisionen genom att 

förflytta divisionen söder om nedre Don. Samtidigt som 11:e pansardivisionen skulle gå över 

nedre Don avancerade ryssarna över floden och hotade stridsgruppen Mieth i ryggen som 

fortfarande höll fronten vid nedre Chir. För att parera detta hot omdirigerades 11:e 

pansardivisionen snabbt åter norrut och lyckades omintetgöra det ryska genombrottet. Det 

visar på en hög flexibilitet och operativ vilja att snabbt ändra den vektoriserade acceleration 

från sydlig- till nordlig riktning.
72

 Detta visar även på en aspekt av tidens betydelse på 

definitionen av schwerpunkt. Initialt definierade Manstein schwerpunkt söder om nedre Don, 

där 4:e pansararmén var i stort behov av förstärkningar. Men på grund av det överhängande 
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hotet mot stridsgruppen Mieth var mer tidskritiskt, blev schwerpunkt en produkt av vilket hot 

som låg närmast i tiden. Denna situation utgör den extrema formen av ytkrig, med bristande 

resurser och multipla hot i tid och rum.  

General Hoth hade endast tillgång till ett fåtal och underbemannade enheter och insåg att han 

behövde kraftsamla sina enheter till byar och knutpunkter som var viktiga för Röda arméns 

fortsatta offensiv för att binda motståndaren och kunna utgöra ett effektivt motstånd. Hoth 

kraftsamlade alltså vid avgörande punkter i rummet. På grund av bristen på infanteridivisioner 

tvingades Hoth använda sina pansardivisioner både som städ och hammare. Detta innebar att 

han frångick Middeldorfs rollfördelning mellan infanteriet och pansarförbanden i konceptet 

om rörligt försvar. Att pansarförbanden skulle lösa två uppgifter samtidigt innebar i realiteten 

ett behov av kraftsamling i tid. För att hans armé inte skulle bli omringad yrkade han på 

vikten av att snabbt omgruppera pansarförband för att möta ryska kringgångsföretag eller där 

det fanns möjlighet att slå motståndarens tätförband. Detta återspeglar konceptet av ytkrig 

samt att nyttja pansarförbandens rörlighet för att neka Röda armén möjligheten att slå de tyska 

förbanden. Detta var ovärderligt för Hoth, som var tvungen att hushålla med sina resurser. Det 

ovanstående resonemanget visar på att Hoth byggde sin genomförandeidé på frekvens och 

operativ vilja för att parera ryska omfattningsföretag. Hastigheten i anfallsrörelsen blev 

avgörande då 57:e pansarkårens två pansardivisioner var ytterst underbemannade i antalet 

stridsvagnar.
73

 

Den 23 december var 57:e pansarkårens operativa anfallskraft uttömd efter 12 dagars offensiv 

i riktning mot den instängda tyska 6:e armen i Stalingrad. Den ryska 51:a armén hade under 

flera dygn nöt ner det tyska brohuvudet vid Mishkova och hotade anfalla i 57:e pansarskårens 

östra flank. Hoth begärde tillstånd till reträtt. Manstein gav sitt godkännande men med 

restriktion att ständig stridskontakt skulle bibehållas med motståndaren, vilket syftade till att 

ryssarna skulle bindas i strid. Samtidigt skulle samtliga förband som fanns tillgängliga anfalla 

ryssarna i flanken i syfte att sänka 51:a arméns anfallskraft så att en stabil front kunde 

etableras i höjd med Kotelnikovo.
 74

  Detta visar prov på förmågan av operativ vilja. Kravet 

på att bibehålla stridskontakten och samtidigt åstadkomma förluster krävde både momentum 

och vektorbaserad acceleration. Momentum syftade till att åstadkomma kraft i motanfallet 

medan vektorbaserad acceleration syftade till att både lösgöra sig från fienden och 

omgruppera till motanfall. Detta sätt att nyttja likadana typförband för att både binda 

motståndaren och slå honom i flanken, är en utveckling av Middeldorfs koncept om motanfall 

i defensiven.  

4.2.3.2 Sekvens   

När 4:e pansararmén retirerade från Kotelnikovo tappade 4:e pansararmén initialt 

stridskontakten med Röda armén, vilket ryssarna utnyttjade för att framrycka i sydlig riktning 

mot floden Manych i syfte att anfalla 1:a pansararmén i ryggen. Det fanns även en risk att 

ryssarna skulle kringgå 4:e pansararmén i söder och framrycka obehindrat till Rostov. 16:e 

motoriserade divisionen i Yelista lyckades dock genomföra ett motanfall som tvingade 

ryssarna tillbaka över Manych. Resultatet av detta motanfall kategoriseras som ett sätt att få 

den anfallande parten till en ny förberedelsefas. Genom att neutralisera det ryska brohuvudet 

tvingades rysarna till att organisera om sina styrkor för en ny övergång av floden.
 75

 Därmed 

nekades möjligheten av att direkt exploatera det tagna brohuvudet under en och samma 
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sekvens. 16:e motoriserade divisionen nyttjade en taktisk direkt metod i syfte att fånga upp 

det ryska genombrottet. Genom att tvinga motståndaren till en tidig taktisk strid, skulle ett 

avgörande skapas som medförde att 16:e motorosiserde divisionen kunde lösgöras inför andra 

framtida uppgifter. Detta sätt att direkt söka efter motståndarens förband antyder på att 

schwerpunkt blir en produkt av hot, tid och rum  

4:e pansararmén under general Hoth var i ständig risk av att ryssarna skulle kringgå hans armé 

vilket tvingade honom att ständigt vara beredd att stegvis retirera för att inte bli innesluten. 

Samtidigt kunde han inte ge upp terräng utan strid eftersom han var tvungen att fördröja 

ryssarna intill det 1:a pansararmén hade nått fram till Rostov. Hoth var dock skicklig på att 

avgöra när stödjepunkter skulle överges. Stödjepunkterna skulle endast försvaras intill man 

hade lyckats binda ryssarna tätförband i strid. Detta visar på en övergripande målsättning på 

att neka ryssarna möjlighet till exploatering. De skulle endast tillåtas taktiska segrar utan att 

kunna framrycka på djupet under samma planerade sekvens, det skulle vara i behov av 

förberedelser i form av omorganisering inför fortsatt anfall. 
76

 Detta visar på en aktiv 

krigföring i syfte att lura in motståndaren i ett taktiskt fokus och därmed få motståndaren att 

slösa resurser på ett taktiskt avgörande istället för ett operativt avgörande. Detta fokus av att 

ständigt engagera motståndaren kan spåras till Truppenfuhrung och syftet med att binda 

motståndaren.  

Den 18 januari utgick 4:e pansararméns uppgift att skydda 1:a pansararméns norra flank 

längsmed floden Manych nordost om Salsk, vilket medförde att 4:e pansararmén fick 

rörelsefrihet och förmåga till att kraftsamla sina enheter. De hade dock fortfarande uppgiften 

att skydda järnvägslinjen mellan Rostov och Tikhorets för 1:a pansararméns operativa 

transport norrut. Den 20 januari kraftsamlade ryssarna fyra armékårer för att anfalla över 

Manych mot Rostov och nådde ända fram till Rostovs flygplats. Ryssarna hade i sin tur 

lyckats binda 57:e pansarkåren frontalt framför Rostov vilket medförde att 16:e motoriserade 

divisionen var den enda mobila förband som kunde nyttjas för motanfall. Genom ett flertal 

motanfall i ryssarnas flank saktades den ryska framryckningen in men med endast en division 

kunde tyskarna inte hindra fortsatt rysk framryckning mot Rostov. Detta skeende skall därmed 

ses som ett sätt att använda sekvens som en nödlösning. Genom att tvinga motståndaren att 

möta ett anfall i flanken tvingas motståndaren kortsiktigt att stanna upp och möta hotet och 

därmed temporärt avvika från fastställd framryckningsväg. Detta sätt att utnyttja sekvens skall 

därmed ses som ett sätt som mer syftar till att vinna tid för egna åtgärder än att omkullkasta 

motståndarens sekvensindelning. Utfallet av detta var att tyskarna lyckades omdirigera 7:e 

och 11:e pansardivisionerna ifrån norr för att den 25 januari genomföra ett motanfall mot de 

ryska övergångarna vid nedre Manych vilket avvärjde det omedelbara hotet mot Rostov. Detta 

tvingade därmed ryssarna till en ytterligare förberedelsefas för stärka upp och bygga ut 

brohuvudena vid nedre Manych.
77

  Ryssarna tvingades på grund av överhängande taktiska hot 

nyttja sin förband i defensiven istället för en offensiv exploatering på djupet. Orsaken till detta 

kan spåras i de tidigare misslyckade försöken att påbörja en exploatering samtidigt som 

brohuvudet etableras. Detta lede i regel till en kraftsplittring och resulterade i att brohuvudena 

förlorades. Detta innebar att tyskarna blev tvungna att kraftsamla två av sina starkaste enheter 

för att slå igenom det ryska försvaret.  
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4.2.3.2 Tillfälle 

Den 20 januari riskerade den ryska 2:a gardesarmén att skära av 4:e pansararmén från Rostov. 

För att vara beredd på att möta detta hot ämnade Manstein att lokalisera 11:e pansardivisionen 

i Rostov. Genom att placera 11:e pansardivisionen i Rostov, centralt i operationsområdet 

skapade von Manstein flexibilitet för AG Don. 11:e pansardivisionen kunde därmed nyttjas 

både söder och norr om nedre Don. Detta visar på en beredskap på att nyttja uppkomna 

tillfällen, eller rättare sagt uppkomna kriser. Von Manstein ansåg att det största hotet var i 4:e 

pansararméns område och att det var kritiskt att 1:a pansararmén inte blev avskuren, samtidigt 

som han inte kunde negligera kollapsen av den västra flanken. Genom att placera 11:e 

pansardivisionen i Rostov var von Manstein flexibel och kunde därmed snabbt kraftsamla till 

det område som var mest kritiskt.
78

 På grund av de tyska förbanden med tiden led större och 

större förluster, ökade kraven på att de tyska pansarförbanden antog uppgiften att direkt binda 

motståndaren i strid. Detta innebar att kriterierna inom ytkriget blev svårare att uppfylla. I och 

med detta skall man se von Mansteins val av att hålla den mest kompetenta pansardivisionen i 

reserven, som ett sätt att bibehålla operativ handlingsfrihet. Detta i syfte av väntan på 

definiera den nya schwerpunkten.   

5. Slutsats och Diskussion  

5.1 Resultat 

Analysen av den tyska defensiva krigföringen i Donkröken vintern 1942-1943 visar på att 

tyskarna kraftsamlade i tid genom att främst utnyttja frekvens, följt av sekvens och sist 

tillfällen. De premisser som var mest frekventa var operativ vilja (frekvens) och tvinga 

motståndaren till en ny förberedelse fas (sekvens).  

På grund av bristen på infanteriförband och oförmågan att etablera en djup och 

sammanhängande frontlinje tvingades tyskarna i AG Don att acceptera ryska genombrott. 

Målsättningen var att förhindra rysk operationsfrihet och förmågan att exploatera på djupet. 

Genom hög grad av flexibilitet och improvisation kunde de tyska mobila enheterna uppnå ett 

högt momentum samtidigt som de snabbt kunde avbryta ett motanfall för sedan göra heltom 

och kraftsamla i en annan riktning (operativ vilja). Detta gav tyskarna tillgång till relativ 

styrka vid de mest kritiska ryska genombrotten och nekade därmed Röda armén operativ 

rörlighet. De tyska pansarförbanden var övertiden underbemannade, med relativt lågt antal 

tillgängliga stridsvagnar. Att tyskarna lyckades förinta många ryska enheter eller tvinga dem 

till reträtt måste därför förklaras genom hastigheten och accelerationen i de tyska motanfallen. 

De tyska pansarförbanden bedrev över tiden ett ytkrig i syfte att antingen förinta 

motståndarens förband eller för att binda motståndaren i strid.   

Det tyska sättet att utnyttja sekvens kom i regel till uttryck i samband med att ryssarna höll på 

att etablera brohuvuden över floderna. Genom att slå och krossa brohuvudena lyckades 

tyskarna tvinga ryssarna till en ny ansats för att ta sig över floden, vilket krävde förberedelser. 

De tyska motanfallen mot brohuvudena lyckades antingen i den initiala övergångsfasen eller 

när ryssarna prioriterade en snabb exploatering på djupet på bekostnad av att försvaret vid 

brohuvudet blev svagt. När ryssarna framrycket på bred i öppen terräng lyckades tyskarna i 

regel endast fördröja den ryska framryckningen. Det var i regel (med undantag av 11:e 

pansardivisionen vid Chir) när tyskarna kraftsamlade två pansardivisioner till samma område 
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som man lyckades förinta de ryska enheter som framryckte på djupet. Detta återspeglar det 

teoretiska resonemanget att tyskarna fokuserade på en taktisk strid i syfte att utnyttja sin 

taktiska överlägsenhet gentemot Röda armén.   

De tyska motanfallen kan inte direkt kopplas samman med att de anföll vid ett ytterst 

gynnsamt tillfälle utifrån en tidpunkt då motståndaren var svag. Den höga frekvensen av ryska 

genombrott gjorde att tyskarna inte hade råd att i regel invänta ett gynnsamt tillfälle utan var 

tvungna att snabbt gå till motanfall för lösgöra egna förband för att möta en annan kris i ett 

annat område. Att utnyttja tillfälle kom istället att återspegla vikten av att skapa 

handlingsfrihet genom att lösgöra operativa reserver som skulle användas mot vid den mest 

kritiska punkten av fronten.  

5.2 Slutsatser om kraftsamling i tid och den tyska defensiva krigföringen  

Av ovanstående resultat och av återkoppling till den teoretiska analysen kan man dra 

slutsatsen att frekvens var den viktigaste aspekten när det gällde att kraftsamla i tid. Det 

handlade om momentum och vektorbaserad acceleration för att nå fram till den avgörande 

punkten (Schwerpunkt) för att förinta motståndaren. Frekvensen var avgörande för kunna 

åstadkomma ett effektivt rörligt försvar, det vill säga förmågan av att åstadkomma kraft i 

motanfallet. Tyskarnas fokus på den taktiska striden och viljan av att fånga upp och binda 

motståndaren inom ramen för sekvens måste ses som en produkt av tyskt utnyttjade av 

frekvens. Det var frekvensen som kompenserade för den höga risktagningen av en taktisk 

direkt metod.    

Inom ramen för defensiven såg tyskarna tidsaspekten mer som ett medel för att realisera sina 

egna planer på att förinta motståndaren än att påverka motståndarens tidslinjal. Tysk 

operationskonst utifrån ett defensivt perspektiv kan därmed inte förklaras utifrån avsikten att 

slå mot motståndarens ”tidsflank”, enligt Leonhards teori om tidsdimensionen. Leonhard 

menar att tiden skulle manipuleras genom att slå mot motståndaren vid en tidpunkt när 

motståndaren var svag. Tyskarna hade inte i regel råd att invänta denna tidpunkt utan nyttjade 

tiden för att åstadkomma rörelse och kraft i sina motanfall. 

Vikten av att kraftsamla i tid kom att få stor betydelse under operationens gång, då det i regel 

var anfallets momentum som kom att definiera den kommanden kraftsamlingsriktningen 

(Schwerpunkt). Tiden i form av frekvens var avgörande för att kunna rulla över och förinta 

motståndaren samtidigt som det var ett redskap för att bedöma när ett anfall bör avbrytas. 

Frekvensens betydelse kan också härledas till von Seeckt definition om ytkrig, där 

motståndaren skulle bindas i strid över en stor yta och samtidigt nekas möjlighet till att förinta 

de egna styrkorna. 

Trots att von Manstein var befälhavare för AG Don kan man inte finna något övergripande 

koncept att hans pansardivisioner anföll i samband med motståndarens kulminationspunkt. En 

orsak till detta kan förklaras till hans brist på operativ rörelsefrihet, på grund av Hitlers 

inblandning. Att ryssarna övertiden lyckades åstadkomma genombrott och framrycka på 

djupet skall inte ses som en tysk avsikt att slå mot motståndarens kulminationspunkt utan som 

effekt av de stora luckorna i fronten. Motanfallen genomfördes mer inom ramen för taktiska 

nödvändigheter och kriterier vilket dock i regel resulterade i positivt utfall i operativ mening. 

Att anfalla när motståndaren har nått sin kulminationspunkt kan därmed härledas till att vara 

ett teoretiskt resonemang än en regel i utövandet av rörligt försvar i praktiken.  
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Den tyska defensiven syftade i regel till att skapa tid, men detta åstadkoms främst genom 

förintandet av motståndarens styrkor. Detta visar på en form av direkt metod, vilket motsätter 

Leonhards teori att anfallet och manövern skall genomföras när motståndarens sårbarhet 

blottas. De tyska motanfallen i Donkröken kan till stor del härledas till Middeldorf 

beskrivning om tysk taktik på östfronten. Middeldorf menar att motanfallen i regel sattes in 

mot motståndarens massa, men att de skedde i motståndarens flank när denne var bunden i 

strid mot tyska motståndsnästen. Att anfalla i flanken och med ett högt momentum (frekvens), 

skapade det överraskningsmoment som gjorde att tyskarna kunde besegra en numerärt 

överlägsen motståndare. Med andra ord kan man säga att detta var tyskarnas sätt att slå mot 

motståndarens ”tidsflank”.    

Avslutningsvis kan man sammanfatta att betydelsen av kraftsamling i tid för den tyska 

defensiva krigföringen, var avgörande för att kunna föra ett ytkrig samt uppnå relativ styrka 

på den avgörande punkten. Tiden i form av frekvens var även avgörande för tyskarnas 

förmåga att snabbt förinta motståndaren i ett motanfall med låga förluster.    

5.3 Diskussion 

Under de senaste 20 åren har det säkerhetspolitiska och militära forskningsetablissemanget i 

västvärlden varit fokuserat på manöverkrigföring och förmågan att besegra en motståndare 

genom att undergräva hans vilja till fortsatt motstånd. Den mest lyckade utövaren av rörlig 

krigföring är tyska Wehrmacht under andra världskriget. Tyskarnas hade större fokus på att 

fysiskt förinta motståndaren att än att påverka hans vilja. Detta gällde även den tyska 

defensiven. Att slå direkt mot motståndarens styrka skapar en möjlighet att i ett tidigt skede 

eliminera motståndarens anfallskraft vilket möjliggör att initiativet kan upprätthållas i både en 

operativ- och strategisk defensiv. I taktisk mening kan man härledda de tyska motanfallen 

som en form av direkt metod. De svenska reglementena har dock anammat den brittiska 

skolan av indirekt metod. En förklaring till detta kan vara den svenska insikten av att den 

presumtiva motståndaren kommer att var numerärt överlägsen, vilket kräver hushållning med 

de egna resurserna. Den direkta metoden har i regel förknippats med utnötningsstrider och 

stora förluster. Trots att tyskarna fokuserade på att direkt förinta motståndaren, led de relativt 

låga förluster i relation till storleken på motståndarens förluster. De lyckades även genomföra 

framgångsrika motanfall i numerärt underläge vilket kan ifrågasätta det stora fokuset på lokal 

överlägsenhet i svenska reglementen. Tyskarna lyckades kompensera sin numerära 

underlägsenhet genom att utnyttja frekvens och ett högt momentum. Nu när den svenska 

armén är helt mekaniserad/motoriserad finns det stora (om inte större) möjligheter att anamma 

den tyska defensiva krigföringen i både taktisk och operativ mening.  

Tidens betydelse, eller rättare sagt vikten av kraftsamling i tid, har idag en stor inverkan på 

det svenska försvarets operativa återtagande. En försvarsmakt som har uppgiften att försvara 

hela landet med en relativt liten numerär måste kunna kraftsamla i tid för kunna genomföra 

det som von Seeckt menade med ytkrig. Ett ytkrig kräver att man inte blir låst till att försvara 

ett specifikt område utan syftet är att förinta motståndaren samtidigt som man inte själv blir 

tillintetgjord. De flesta säkerhetspolitiska och militära analytikerna menar att de två Gulf 

krigen, Georgienkriget 2008 och dagens Krimkris, visar på en trend att mellanstatliga krig 

idag är kortvariga. Det påvisar vikten av att snabbt kunna slå motståndaren i ett tidigt skede 

samtidigt som man hushåller med sina militära styrkor för att i ett senare skede kunna nyttja 

dem som ett diplomatiskt påtryckningsmedel. Om man snabbt skall kunna slå en motståndare 

bör man överväga risktagningen med en direkt metod och förstå betydelsen av frekvens och 

kraftsamling i tid.       
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5.4 Fortsatt forskning 

För att ytterligare analysera tidsaspektens betydelse i den tyska defensiva krigföringen under 

andra världskriget, bör framtida forskning fokusera på den tyska defensiven genom Ukraina 

1943-1944 samt Balkan 1944-1945. Vid sidan av Tyskland så var Sovjetunionen en stark 

utövare av rörlig krigföring. Det sovjetiska militära etablissemanget menade till skillnad från 

tyskarna, att krigföring kan betraktas som en vetenskap. Detta innebar att den sovjetiska 

krigskonsten är mer teoretiserade vilket kan vara till användning vid fortsatt forskning om 

tidsaspektens betydelse i defensiven. Man för dock ta i åtanke att rysk krigskonst på grund av 

sin tradition av numerärt överläge inte direkt är applicerbar på svenska förhållanden.  
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