Uppdragstaktik 1805–1945

Preussisk seger
Det var inte strängare disciplin och hårdare
drill som lade grunden till Preussens fram
gångar. Istället premierades egna initiativ
och officerarna fick uppdrag, inte detaljerade
order. Tempot ökade när besluten fattades så
nära striden som möjligt.
TEXT: MARCO SMEDBERG
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på eget initiativ

D

långt driven drill sköt soldaterna bättre och fortare än sina
motståndare. Men sedan blev arméerna större och därmed
svårare att överblicka och leda. Förändringarna ledde till
att fransmännen utvecklade en mer dynamisk krigföring.
Deras kolonntaktik innebar att ”ormar” av djupgrupperade förband efter inledande artilleribeskjutning vräkte
fiendens tunna linjer över ända. Napoleon var en mästare
på detta och nederlaget 1806 tvingade Preussen att ansluta
sig till det franska imperiet.
Sorgearbetet i den preussiska armén blev kortvarigt och
man påbörjade snabbt ett omfattande reformprogram. Under ledning av generallöjtnant Gerhard von Scharnhorst ►

Preussiskt infanteri går till
anfall under fransk-tyska
kriget 1870. En stor del av
segern kan tillskrivas den
preussiska generalstaben
som skapades efter nederlagen i Napoleonkrigen.
Målning av Carl Röchling
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en 14 oktober 1806 krossades två preussiska
arméer av bättre ledda franska styrkor i dubbelslaget Jena och Auerstedt. Att Preussens
stridskrafter, som bara femtio år tidigare under
kung Fredrik den stores skickliga ledning varit
ett militärt föredöme, besegrats så enkelt chockade Europa.
Men krigarkungens sonson Fredrik Vilhelm III och dennes
generaler hade inte förstått att krigskonsten hade förändrats.
Under mitten av 1700-talet hade den preussiska armén
utvecklat den så kallade lineärtaktiken till fulländning.
Framgångarna byggde på att de preussiska infanteriförbanden i långa led utvecklade sin eldkraft. Tack vare en

UPPDRAGSTAKTIK

► infördes bland annat allmän värnplikt efter fransk förebild,

man breddade officersrekryteringen och officersskolan i
Berlin utvecklades.

T

rots det stora nederlaget fanns det en utomordentlig grund att bygga på. Den gamla armén präglades
bland annat av att officerarna verkligen deltog i soldaternas tjänst och delade mödorna. Nu gick man ett steg
längre och avskaffade kroppsbestraffningar nästan helt 1807, vilket den
preussiska armén var tämligen ensam
om. Genom att disciplinen – tvärt emot
vad många tror – blev mindre sträng
och mer funktionell än i andra arméer
fanns något av en jämlikhetskänsla.
Vidare fanns ett stort yrkeskunnande, vilket närmast är
en förutsättning för att kunna och våga ta initiativ, vilket
var den grund den nya preussiska uppdragstaktiken vilade
på. Det var inte fråga om någon uttalad doktrin utan det
var ett förhållningssätt som befäl och soldater lärde sig
att leva med.
Scharnhorst sårades dödligt i början av 1813 års fälttåg mot den forna allierade Frankrike men resultatet
av hans reformer blev långtgående. I den gamla armén
skötte kungen personligen alla viktiga beslut medan hans
stabsofficerare löste detaljuppgifter. I den nya var kungen
fortfarande överbefälhavare, men tack vare den bättre

officersutbildningen togs planeringen efterhand över av
särskilt utvalda officerare. Om kungen inte ville agera
fältherre kunde han överlämna hela krigföringen åt sin
generalstab, vilket den började kallas 1817. I fred var det
stabens uppgift att säkerställa att armén alltid var väl
förberedd för krig.
Helmuth von Moltke var en varm förespråkare för uppdragstaktiken och hans inflytande ökade när han blev
generalstabschef 1857. I det preussiska
systemet hanterades krigets kaos genom att man delegerade ansvar och
gav underlydande chefer en relativt
stor handlingsfrihet. Generalstaben
bestämde inte utan ”dirigerade” arméns rörelser. Befälhavare på olika
nivåer ända ner till enskilda kompanier styrdes genom
uppdrag. Uteblev order skulle man ta egna initiativ. Detta
gällde också om givna order inte stämde med det aktuella
läget. Till skillnad mot i andra länder sågs detta inte som
olydnad och brist på disciplin utan uppmuntrades. Resultatet blev ett högre tempo i de egna operationerna och
stora framgångar i krigen mot Danmark 1864, Österrike
1866 och Frankrike 1870–71.
Följande historia cirkulerade inom den preussiska officerskåren, danad under Moltke: En major försvarade ett
taktiskt misstag för en högre chef med att han lytt order
och att en order var att betrakta som kunglig. Svaret blev:

”Det var inte fråga
om någon uttalad
doktrin utan ett
förhållningssätt.”

Den oumbärlige generalen – Helmuth
H Helmuth von Moltke (1800–1891)
började sin militära bana som kadett
i Köpenhamn och blev dansk officer
1818 innan han övergick i preussisk
tjänst 1822. Året därpå började han
på krigsakademin i Berlin och 1833
utnämndes han till generalstabsofficer.
1835 reste Moltke till Turkiet där han av
sultanen Mahmud II fick i uppdrag att
reformera den osmanska armén, vilket
Moltke arbetade med under fem år.
Återkommen till Preussen avancerade
han i olika stabsbefattningar och blev
generalstabschef 1857. Kriget mot
Danmark 1864 planlades av Moltke
men han deltog inledningsvis inte i
genomförandet utan stannade kvar på
staben i Berlin.

Efter segern motsatte sig kungen
och krigsministern Moltkes anhållan om
pensionering, han ansågs som oumbärlig. Kriget mot Österrike 1866 planerades också av Moltke. Vid krigsutbrottet
fick generalstaben befogenhet att ge
order direkt till fältarméerna utan att
invänta kungens eller krigsministeriets
godkännande. Därmed hade Moltke
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”Där lägre befäl
väntar på order
utnyttjas aldrig
gynnsamma
tillfällen.”

i praktiken blivit överbefälhavare.
I kriget mot Frankrike 1870–71 ledde
Moltke armén med en fältstab ur generalstaben på fjorton officerare samt 76
man i övrig personal. Denna lilla stab
utgjorde ledningscentralen i det stora
kungliga högkvarteret som den var grupperad tillsammans med.
Tack vare framgångarna i detta fälttåg utnämndes han till greve och blev
i samband med arméns segerparad i
Berlin i juni 1871 också befordrad till
generalfältmarskalk. Moltkes och hans
generalstabs framgångar gjorde att
andra länder också införde generalstaber: Frankrike 1872, Sverige 1873 och
Österrike-Ungern 1875. Efter en mycket
framgångsrik karriär pensionerades

Moltke 88 år gammal på egen begäran
1888. Han hade då varit generalstabschef i 31 år.

Även om Moltke ägnade huvuddelen
av sitt militära liv åt planering var han
väl medveten om de praktiska konsekvenserna och han myntade uttrycket
”ingen operationsplan överlever den
första kontakten med fienden”.
Om uppdragstaktik skrev Moltke:

”

På grund av krigets mångfald och
snabba växlingar av lägen är det
omöjligt att fastställa bindande regler;
endast grundsatser och allmänna
synpunkter kan tjäna som riktlinjer.
Något schema håller inte och endast en
träffsäker bedömning av läget kan visa
vägen för ett riktigt agerande. Där lägre
befäl väntar på order utnyttjas aldrig
gynnsamma tillfällen. Endast då chefer
på alla nivåer har förmåga och vänjs vid
att handla självständigt finns det möjlighet att med lätthet flytta stora förband
under förhållanden som utan dessa
egenskaper medför tidsförluster och
allehanda friktioner. Vana att handla på

”Kungen har gjort er till major för att han trodde ni skulle
förstå när ni inte skulle lyda hans order.”

I

reformkommissionen efter 1806 ingick även stabs
officeren Carl von Clausewitz som också deltog i krigen
mot Napoleon. År 1818 utnämndes han till general
major och blev chef för officersskolan i Berlin där han
tänkte ut sitt kommande storverk Om kriget. Boken gavs
ut efter hans död 1831. Den var komplicerad och svår att
förstå men Clausewitz berömmelse växte i takt med Preussens segrar. Om den mentala pressen på chefer i krig och
behovet av viljestyrka skrev Clausewitz:
I krig befinner sig ledaren för en stor organisation i en ständig
våg av falska och sanna underrättelser, av fel som begås av rädsla,
av underlåtenhet, av iver, av motsträvighet som möter honom på
grund av sanna eller falska åsikter, av ond vilja, sann eller falsk
pliktkänsla, tröghet eller utmattning, av tillfälligheter, som ingen
människa tänkt på. Kort sagt är han prisgiven åt hundratusende
intryck, av vilka de flesta är oroande och endast få uppmuntrande
[…] Den, som ger efter för dessa intryck, skulle aldrig genomföra
några av sina uppgifter. Därför är förmågan att kunna hålla
fast vid ett fattat beslut en nödvändig motvikt, så länge som inte
mycket avgörande skäl talar däremot.
Det var i tolkningen av den sista meningen som preussiskt och efter 1871 tyskt befäl framför allt skilde sig från
andra arméer. I den preussisk/tyska armén var det upp till
alla chefer att förstå när ”avgörande skäl talade däremot” ►

von Moltke

ändamålsenliga grunder kan i fredstid
endast läras om alla i sin befattning til�låts största möjliga självständighet. Det
lägre befälet kommer då också i krig att
handla i överensstämmande med högre
chefs vilja även om dennes order och
önskningar inte kan uttryckas på grund
av tidsbrist och omständigheter.
Allmänt är det i tveksamma fall och
under oklara förhållanden, vilket ofta
förekommer i krig, tillrådligt att handla
aktivt och själv behålla initiativet istället för att invänta fiendens agerande.
Oftast kan inte heller motståndaren
överblicka vår situation och kan ibland
vika undan även om det faktiska läget
inte borde föranlett detta.
Chefer för enskilda förband skall
tänka på den gamla regeln att alltid
marschera i riktning mot kanondundret.
Det måste övervägas om order som
föreskriver en annan riktning kanske har
givits under omständigheter där
den uppkomna striden inte kunde förutses. I de flesta fall är hjälpen i slaget
mera värd än det är att genomföra ett
visst uppdrag. Inför en taktisk seger
träder alla övriga hänsyn i bakgrunden.

Helmuth von Moltke (1800–91) var
preussisk och tysk generalstabschef
i 31 år och är en av de mest inflytelserika militära tänkarna i modern tid.

”
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► och man borde ta ett initiativ. En förutsättning för att

detta skulle fungera var tillgång på duktigt befäl – vilket
man hade i Preussen. Tack vare att officersyrket hade hög
status fylldes befälskadrarna av dugliga personer som i
andra länder skulle valt andra yrken. I en studie skrev en
brittisk militär observatör 1889 att: ”ingenstans i världen
vårdas och uppmuntras självständigt tänkande och handlande som i den tyska armén, från befälhavande general
ner till lägsta underofficer”.

befäl lärdes att en order innehöll vad man skulle uppnå,
inte hur. Det senare var upp till underlydande att lösa.

N

är tyskarna släppte loss sina pansardivisioner i Polen 1939 döptes deras rörliga krigföring omgående
till blixtkrig. Konceptet, som inte var någon färdig doktrin, byggde på samverkan mellan Luftwaffe och
pansardivisionernas olika delar. Uppdragstaktiken var en
förutsättning för att upprätthålla tempot som överraskade
och lamslog motståndarna. I maj 1940 anföll tyskarna i
killnaderna i förmågan att agera självständigt och
väster och vann en sensationell seger. Det höga tempot forsnabbt mellan tyskarna och deras motståndare
drade snabba beslut. Detta uppnåddes bland annat genom
att cheferna följde sina förband långt fram. Härigenom
märktes tydligt under första världskriget. Till
kunde de utan dröjsmål läsa av lägesväxlingar och utnyttja
exempel handlade general Hermann von François helt
fördelaktiga lägen. Pansargeneraler som Heinz Guderian
enligt uppdragstaktikens intentioner under slaget vid
Tannenberg i Ostpreussen i augusti 1914. Som chef för
och Erwin Rommel var mycket framgångsrika i detta.
1. armékåren, en av griparmarna i en
Uppdragstaktiken var lika viktig i
med- som motgång. Den 13 maj lyckastor omfattningsoperation, värderade
han sina order utifrån det rådande läget
des det franska försvaret längs floden
Meuse vid Sedan trots omfattande tyska
och anpassade konsekvent sitt agerande
därefter. I slagets inledning anföll han
flyganfall spränga de sista övergångarna
senare än beordrat för att invänta efoch sköt sönder många tyska stormbåtar.
fekten av sitt artilleriunderstöd. Senare
När den tyska anfallsplanen höll på att
underlät han att avdela förband till ett utsatt sidoförband
spricka tog sergeant Walter Rubarth i 10. pansardivisioutan fullföljde istället inringningen av ryssarnas styrkor.
nens ingenjörbataljon ett initiativ. Han hämtade fram en
Hans agerande bidrog till att tyskarna vann en stor seger.
pansarvärnskanon och beordrade pjäschefen att beskjuta
de närmaste franska bunkrarna på andra sidan floden.
Under senare delen av kriget utvecklade tyskarna infiltrationstaktiken som var ett helt nytt sätt att anfalla på.
Därpå anföll han med elva man över floden i en ensam
Stor vikt lades vid det lägre befälets initiativförmåga. De
stormbåt. Genom att slå ut sju bunkrar lyckades den lilla
förväntades nu leta efter luckor, kringgå motstånd och
styrkan åstadkomma en bräsch som ledde till att tyskarna
tränga in på djupet. För att åstadkomma detta organisetog ett brohuvud och kunde fortsätta offensiven.
rades särskilda stormbataljoner i vilka plutoner (de minsta
Att tyskarna förstod värdet av uppdragstaktiken och
enheterna) istället för kompanierna gjordes till strids
välutbildat befäl bekräftades av ett tyskt militärt skämt
enheter. Utan uppdragstaktik och lämpligt befäl hade
från anda världskriget. Enligt detta kännetecknades det
”idealiska kriget” av: tyskt befäl, brittiska soldater, amedenna förändring tagit mycket lång tid att genomföra.
Nu infördes konceptet på bara några månader innan det
rikansk proviant, franskt vin, robust rysk materiel och
italienska motståndare.
prövades i en offensiv mot ryssarna vid Riga hösten 1917.
Efter Tysklands nederlag i första världskriget inskränktes
Hitler hade tjänstgjort som korpral under första världsarmén till 100 000 man i Reichswehr. Dess verksamhet kan
kriget. Han saknade egentlig stridserfarenhet men som
betraktas som en omfattande befälsutbildning vilket kom
diktator älskade Hitler att spela fältherre. Det fungerade
armén till godo när Hitler
i början av kriget när det gick
sade upp Versaillesfreden 1935
bra för tyskarna, men efteroch återinförde allmän värnhand ökade motgångarna.
plikt. I det nya Wehrmacht
Hitler misstrodde sina gefortsatte utbildningen enligt
neraler och lade sig allt mer
vedertagna principer. På den
i hur de borde sköta kriget.
treåriga generalstabsutbildSlutligen gav han sig också på
uppdragstaktiken.
ningen prioriterades snabb
beslutsfattning, förmågan att
När de allierade i januari
ge en klar och kort muntlig
1944 landsteg söder om Rom
vid Anzio stod striderna i
order, terrängens betydelse,
förmågan att med bristfälliga
vattensjuk terräng olämplig
underrättelser fatta beslut i
för pansaranfall. Men Hitler beordrade att man skulle
oklara lägen samt förmågan
Chefer på alla nivåer i den tyska armén förväntades ta
eliminera det allierade broatt ta initiativ och utnyttja
egna initiativ – det gällde såväl general Hermann von
huvudet vilket misslyckades
uppkomna situationer. Allt
François 1914 som sergeant Walter Rubarth 1940.

S

”Hans agerande
bidrog till att
tyskarna vann
en stor seger.”
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Tyska soldater tar sig över floden Meuse i närheten av Sedan i Frankrike 1940. I förgrunden en 37 mm Pak 36 pansarvärnskanon.

trots en avsevärd tysk kraftsamling av pansarfordon. Hitler
gav då order om att orsakerna till uteblivna framgångar
skulle utredas. För första gången skickades truppbefäl av
alla tjänstegrader ur anfallsförbanden till Hitlers högkvarter i Ostpreussen. Enligt anfallsförbandens chef berodde
motgångarna på en ledningskris. Från Ostpreussen ville
Hitler själv leda divisioner och bataljoner i en för honom
okänd terräng. På grund av Hitlers misstänksamhet och
egensinnighet avfärdades nu uppdragstaktiken. Utan uttryckligt medgivande från honom fick ingen chef ändra
sina planer och leda striden efter vad läget krävde. Hitler
uppmanade till och med ansvariga chefer vid Anzio att
de borde utnyttja lärdomarna från skyttegravskriget 1918
med stormbataljoner och intensiv stormeld för att ständigt
upprätthålla ett tryck på fienden – längre bort från uppdragstaktiken gick det knappast att komma.

E

fter andra världskriget organiserades Västtysklands
stridskrafter 1955 i Bundeswehr med updragstaktiken som bärande ledningskoncept. År 1992 beskrev
den tyske generalen Franz Uhle-Wettler vilka kriterier
som den moderna tyska uppdragstaktiken vilade på. För
det första krävdes det, även på ett högteknologiskt slagfält,
att befäl kunde tänka och handla självständigt. Detta vilade
i sin tur på ett högt självförtroende som kommer av en
bra utbildning. Vidare var det nödvändigt att chefer inte
kritiserade sina underlydande när dessa löser uppgifter
på andra sätt än vad chefer råkar förvänta sig, så länge

uppgiften faktiskt löses. Detta för att inte underminera
viljan att ta initiativ, vilken lätt eroderar om chefer börjar
kritisera. Den enda grunden för verklig kritik är när underlydande bara väntar på order och inte agerar. Det sista
kriteriet handlar om befälskårens mentalitet. När fredstjänsten domineras av mängder av detaljregleringar lär sig
inte befälet att ta initiativ. Att förändra detta tar lång tid
och sker inte automatiskt när det blir krig.
Som medlem i Nato har de tyska stridskrafterna kommit
att präglas av den mer kommandopräglade amerikanska
ledningskulturen. Visserligen talas det fortfarande om
uppdragstaktik i krig vilket är lätt att skriva in i reglementen. Men det är betydligt svårare att i den detaljstyrda
fredstjänsten skapa en atmosfär som stimulerar viljan att
ta initiativ, att skapa förtroende mellan chefer på olika
nivåer och frambringa självständiga och handlingskraftiga
individer vilket modern uppgiftstaktik påstås vila på.
Avslutningsvis bör det påpekas att Napoleon efter segern
mot preussarna 1806 var rasande på marskalk Bernadotte
för att denne under slaget stod overksam med hela sin
armékår mellan de båda slagfälten och inte ”marscherat
mot kanondundret”. Napoleon om någon förstod mycket
väl uppdragstaktikens innebörd. H
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