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Behovet av vetenskaplig skärpa inom 
krigsvetenskapen

Av Niklas Zetterling

Den här artikeln handlar om behovet 
av vetenskaplig skärpa vid studiet 

av krig. Att officersutbildningssystemet 
nu akademiseras ”på riktigt” i och med 
Försvarshögskolans inrättande som statlig 
högskola den 1 januari 2008, gör frågan än 
mer aktuell och viktig. Det framväxande 
ämnet krigsvetenskap, som just har studiet 

av krig som fokus, är en viktig kompo-
nent i denna process och det måste därför 
säkerställas att detta ämne utvecklas med 
konsekvent ställda krav på teoretisk och 
metodologisk medvetenhet och stringens. 
Frågan har därför redan berörts av många 
författare.1

Krigsvetenskap är inget unikt ämne i 

1 Christiansson, Magnus: ”A few Notes on War studies” i KKrVAHT 1. häftet 2006, Landerholm, Henrik: 
”Officersutbildning för framtida nationella och internationella krav” i TiS 4:2006.

 Tjøstheim, Inge: ”Vad är krigsvetenskap? Bidrag till en metoddiskussion i ämnet krigsvetenskap”, Petersson, 
Magnus & Ångström, Jan: ”Krigsvetenskap som samhällsvetenskap”, Zetterling, Niklas: ”Några reflektioner 
kring teoriers användande inom krigsvetenskapen”, Bergström, Lars & Brehmer, Berndt: ”Krigsvetenskap 
och forskningsansknytningen av officersutbildningen”, Brehmer, Berndt: ”Avslutande reflektioner”, samtliga 
i Brehmer, Berndt (red): Krigsvetenskaplig årsbok 2006, Försvarshögskolan, Stockholm 2007. 

 Olsen, John, Andreas & Eriksson, Lars, Magnus: ”Military Studies: De Quoi S’Agit-Il?”  Brehmer, Berndt: 
”The Research Basis for Teaching War Studies – Or for the Officer Profession”, Møller, Karsten: ”Advan-
ces Education of Officers in the 21st Century: War Studies or the Science of War as the Core Element”,  
Kesseli, Pasi: ”War Studies at the Finnish National Defence University” och Jermalavicius, Tomas & 
Maskaliunaite, Asta: ”The Future of War Studies in the Baltic States – ’Cinderella’ or ’Princess’” samtliga 

ABSTRACT The article argues that the study of war requires careful, scientific work 
to enhance our understanding of warfare. This is not unique to the study of war. 
Rather, it is typical of virtually every academic field. Neither does the study of war 
require a unique set of methods to obtain knowledge. Established methods used in 
other scientific fields form the basis for the study of war.
  The article discusses a number of cases where methodological issues can be 
illuminated, not to provide answers to specific questions, but rather to highlight some 
of the difficulties that can be encountered when striving to improve the understanding 
of phenomena related to warfare. The issues discussed in the article are relevant not 
only to research, as similar problems occur in the literature. Thus, consciousness of 
the problems discussed in this article is valuable when studying existing literature.
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fråga om behovet av vetenskaplig skärpa 
och metodik. Min ståndpunkt är att kun-
skapssökandet inom det krigsvetenskap-
liga ämnet bör utgå från etablerad metodik 
som återfinns inom andra ämnen. Det är 
inte någon ny ståndpunkt. Den har bland 
annat framförts av Magnus Petersson och 
Jan Ångström.2 

Syftet med denna artikel är att diskutera 
metodologiska spörsmål på frågeställ-
ningar som kan bli aktuella inom krigsve-
tenskap. De problem som tas upp är typiska 
för krigsvetenskap i så måtto att exemp-
len hämtats därifrån, men motsvarande 
problem finns även inom andra ämnen. 
Artikeln gör inte anspråk på att presentera 
några nya forskningsresultat. Avsikten är 
snarare att diskutera problem som kan bli 
aktuella när kunskap inom ämnet söks.

Högskoleutbildning ska, som bekant, 
vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, men en hel del av den förelig-
gande litteraturen kring krig och krigföring 
uppfyller inte dessa krav. Och framför allt 
är problemet att litteraturen ofta används 
på ett direkt felaktigt sätt i forskning och 
utbildning. Anta att vi vill besvara frågan 
om förhållandet mellan anfallande och för-
svarare i krig och anför att försvarsposition 
är en fördel. Som belägg för detta påstå-

ende anförs Carl von Clausewitz hävdande 
att försvaret är den starkare formen av 
krigföring.3 Ett sådant belägg är inte ve-
tenskapligt hållbart, eftersom Clausewitz 
inte framförde något vetenskapligt stöd för 
hur försvar respektive anfall förhöll sig till 
varandra. Hans skrifter saknar kritisk dis-
kussion och prövning av de egna teserna. 
Att i ett sådant läge tillföra en not av detta 
slag innebär att man anför ett stöd som inte 
är vetenskapligt grundat.

Om vi däremot har för avsikt att beskriva 
Clausewitz syn på frågan om förhållandet 
mellan anfallande och försvarare i krig, är 
det givetvis befogat att hänvisa till Clause-
witz på det sätt som anförs ovan. Likaledes 
kan man tänka sig att vi undersöker hur 
Clausewitz syn på frågan om förhållandet 
mellan anfallande och försvarare i krig har 
påverkat andra militärteoretiker, varvid 
det kan vara befogat att anföra Clausewitz 
egen beskrivning, gärna med en not som 
utvisar var denna uppfattning framfördes 
av honom. 

Skillnaden mellan dessa två exempel är 
att det första rör Clausewitz som källa till 
hur förhållandet mellan anfall och försvar 
de facto ser ut. Ett sådant användande av 
Clausewitz är att göra för långtgående 
bruk av hans verk. Det andra exemplet 

i Kristiansen, Tom, Berndt & Olsen, John Andreas (red): War Studies: Perspectives från Baltic and Nordic 
War Colleges, Oslo files on Defence and Security 2/2007, Institutt for forsvarsstudier, Oslo 2007.

2 Petersson, Magnus & Ångström, Jan: ”Krigsvetenskap som samhällsvetenskap” i Brehmer (red): Krigs-
vetenskaplig årsbok 2006, Försvarshögskolan, Stockholm 2007.

3 Se t ex 6:e boken 1:a kapitlet; von Clausewitz, C: Om Kriget, Bonniers, Stockholm 2002 s 341ff.
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rör Clausewitz uppfattning om förhål-
landet mellan anfall och försvar och hur 
denna kan ha påverkat eftervärlden. Och 
detta kan vara av intresse i en vetenskaplig 
undersökning. 

Som vi ser kan en och samma källa i 
en not vara såväl förenlig som oförenlig 
med vetenskaplig stringens, beroende på 
vilken frågeställning vi arbetar med. I det 
följande kommer fler problem av denna 
att diskuteras. Först ges några generella 
utgångspunkter, därefter diskuteras en rad 
konkreta exempel på vilka problem som 
kan uppkomma vid brister i vetenskaplig 
skärpa, och slutligen samlas artikelns trå-
dar upp och diskussionen utvidgas.

Några generella utgångspunkter
Detta avsnitt handlar i hög grad om vad 
som är vetenskap och vad som inte är 
det. Det berör också skillnaden mellan 
erfarenhet och beprövad erfarenhet, samt 
några aspekter av ämnet krigsvetenskap 
kontrasterade till den tidigare förda diskus-
sionen. Syftet är inte på något sätt att ge en 
uttömmande redovisning av frågorna, utan 
endast att lägga en grund för diskussionen 
i resten av artikeln.

Vetenskap innebär inte minst att utveckla 
ny kunskap med vetenskapliga metoder. 
Det kan röra sig om fastställande av vad 
som har utspelat sig under exempelvis en 
specifik militär operation, eller förklaring-
ar till varför just dessa händelser utspelade 
sig på det sätt som skedde. Vetenskap kan 
också syfta till att utveckla ny kunskap 

med större anspråk på generaliserbarhet, 
det vill säga sådan kunskap som kan till-
lämpas utanför enskilda fall. I en del fall 
kan kunskapen till och med vara av ytterst 
stor generell giltighet. Exempel på detta är 
en del lagar inom fysiken, som synes ha 
mycket vidsträckt giltighet. Inom krigsve-
tenskapen torde detta vara ovanligare och 
inte minst är det svårt att leda en omfat-
tande generell giltighet i bevis.

  Vilka metoder som ska användas för 
att besvara en specifik frågeställning, då 
kunskap utvecklas, kan sällan föreskrivas 
generellt. Olika problem och frågeställ-
ningar kräver olika metoder. Förmågan att 
välja och formulera problem och frågeställ-
ningar är därmed betydelsefull. 

Vanligen är det problemområde man 
studerar stort i förhållande till den tid och 
de resurser man förfogar över, varför en 
begränsad frågeställning mestadels måste 
väljas. Frågeställningen innebär alltså en 
avgränsning och man riskerar därmed att 
åsidosätta sådant som kan visa sig viktigt 
i ett senare skede. Frågeställningen kan 
också styra tänkandet i vissa banor, så att 
man inte uppmärksammar viktiga faktorer. 
Vidare kan en frågeställning, när den väl 
etablerats, blockera andra frågeställningar 
som är väl så relevanta för det övergri-
pande problemet. 

Ett sådant exempel är det faktum att 
den tyska Ardenneroffensiven i mitten av 
december 1944 överraskade amerikanerna. 
Den frågeställning som dominerat sedan 
dess har varit varför de allierade, trots goda 
underrättelser, lät sig överraskas. Men en 
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förutsättning för att tyskarna skulle kunna 
överraska de allierade med ett anfall var 
att de över huvud taget lyckades skrapa 
ihop en anfallsstyrka. Med tanke på de 
allierades stora överlägsenhet i resurser 
borde de ha kunnat utöva ett så starkt tryck 
på tyskarna att de förhindrades att skrapa 
ihop en betydande anfallsstyrka. Hur 
kunde de allierade misslyckas med detta, 
och ge motståndaren den möjligheten? 
Märkligt nog har denna fråga knappast alls 
behandlats, medan den allierade underrät-
telsetjänstens roll i sammanhanget har fått 
stor uppmärksamhet.4 

Det kan ibland vara lättare att definiera 
ett fenomen genom att peka på vad som 
inte är karakteristiskt för fenomenet. Den 
tidigare diskussionen om Clausewitz kan 
leda in på en annan aspekt som är viktig 
då vi diskuterar vad som inte är veten-
skap, nämligen synen på ”stora män”. I 
åtskilliga vetenskapliga discipliner finns 
det personer vilkas insatser betraktas med 
respekt och rent av som auktoritet. Ofta 
är detta med all rätt, då de åstadkommit 
forskningsresultat av stor betydelse inom 
ämnet (och kanske även utanför ämnets 
ramar). I det krigsvetenskapliga fallet är 
dock förhållandena delvis annorlunda. 
Här finns ett flertal teoretiker som skapat 
flitigt lästa verk som det ofta citeras från 
eller hänvisas till. 

Emellertid är dessa verk sällan av veten-
skaplig karaktär i så måtto att de levererar 

svar med vetenskaplig underbyggnad på de 
frågeställningar som behandlas. Det gäller 
både ”klassiker” som Sun Zi, Antoine-
Henri Jomini, Alfred Thayer Mahan och 
Carl von Clausewitz, något modernare 
skribenter som Basil Liddell Hart, Fuller 
och Michail N Tuchatjevskij, men också 
sentida och nutida förgrundsfigurer som 
John A Warden, Robert Leonhard, John 
Boyd och William S Lind. 

Ett antal av de skrifter som producerats 
av denna kategori av skribenter innehåller 
historiska redogörelser som kanske kan 
vara vederhäftiga nog för att kunna anses 
hålla vetenskaplig kvalitet, men det är 
knappast för deras skildringar av historiska 
händelser som dessa personer vunnit sitt 
anseende. I stället är det deras förklarings-
modeller och utsagor om hur krig bör föras 
som tilldragit sig uppmärksamhet. 

Tyvärr är de vetenskapliga kvaliteterna 
sällan uppenbara när det gäller framta-
gandet av dessa resultat, vilket knappast 
är förvånande, dels med tanke på att det 
rör sig om frågeställningar som är mycket 
svåra att besvara, dels med tanke på att 
författarna inte har haft vetenskapliga 
ambitioner. 

Dessvärre finns en risk att skribenter 
av den typ som åsyftas här medvetet eller 
omedvetet får en sorts status av lärofäder, 
om de behandlas okritiskt i utbildning och 
forskning. Detta är inte förenligt med god 
vetenskaplighet, eftersom det kan uppstå 

4 Ett exempel på detta är MacDonald,Charles B: The Battle of the Bulge Widenfeld & Nicholson, London
 1984.
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ett citerande och hänvisande som mer och 
mer liknar en rundgång, utan att det finns 
någon vetenskaplig grund för utsagor. Ef-
terhand kan det uppstå en bred acceptans 
av en utsaga enbart för att den upprepats 
tillräckligt ofta.

Erfarenhet och beprövad erfarenhet
Det är en väsentlig skillnad mellan veten-
skapligt bearbetad empiri och erfarenhet. 
Bägge kan mycket väl behandla samma 
fenomen, men erfarenheten är i sig inte 
verifierbar, vilket innebär att den – ur ve-
tenskaplig synvinkel – endast är användbar 
i samband med andra vetenskapliga meto-
der. Även många vetenskapsmän förvärvar 
erfarenhet, t ex av hur experiment kan 
genomföras, men detta kan inte vara den 
enda grunden för de erhållna resultaten. 

När det gäller krig måste vi också 
komma ihåg att tillgängliga erfarenheten 
är starkt begränsad i åtminstone två av-
seenden. För det första är det ganska få 
individer i Sverige som har erfarenhet av 
krig, och i vilken grad den är beprövad kan 
diskuteras.5 För det andra kan krig uppvisa 
mycket varierande karaktär, vilket innebär 
att en individs möjligheter att erhålla er-
farenhet vanligen är begränsad till ett litet 
stickprov av alla tänkbara krigssituationer. 
I vilken grad observationer och slutsatser 

baserade på denna grund är generaliserbara 
är därmed oklart. 

Trots att begreppet beprövad erfarenhet 
används tämligen ofta är det svårt att finna 
någon entydig och allmänt accepterad de-
finition. Det som framför allt är av vikt är 
vad som skiljer beprövad erfarenhet från 
annan erfarenhet. Om distinktionen görs 
utan tydliga kriterier kan dessvärre nästan 
vilken erfarenhet som helst klassas som 
”beprövad” och då kan det inte vara en 
acceptabel grund för högskoleverksamhet. 
Eskil Frank uttrycker tre huvudkriterier för 
att erfarenhet ska betraktas som beprövad 
på följande sätt:6

• Erfarenheten ska vara kommunicerad, 
helst dokumenterad. Det gör också att 
begreppet ”tyst kunskap” blir vanskligt 
att med automatik definiera som likställt 
med beprövad erfarenhet. Tyst kunskap 
är per definition inte kommunicerad 
men kan liksom erfarenhet däremot 
utvecklas till beprövad erfarenhet. Jag 
tror det säger sig självt i vårt utbild-
ningssammanhang där uppgiften ju är 
att kommunicera till studenterna det 
lärarna själva bär med sig.

• Erfarenheten ska vara kritiskt granskad 
utifrån kriterier som är relevanta för 

5 Man kan notera att beprövad erfarenhet inom exempelvis medicinen inte är liktydigt med vilken erfarenhet 
som helst. Tvärtom rör det sig om behandlingsmetoder som under en lång tid använts på ett mycket stort 
antal patienter med noga kontrollerat utfall.

6 Frank, Eskil i Sju inlägg om Högskolemässighet, Ribban på rätt nivå, Högskoleverket, Stockholm 2001 s 
26. 
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det aktuella yrkesområdet. Former och 
metoder för denna process varierar 
naturligtvis.

• Erfarenheten ska vara värderad utifrån 
samhälleliga, yrkesrelaterade, etiska 
och andra värderingsnormer. All erfa-
renhet är inte god erfarenhet. Somlig 
erfarenhet måste avvisas därför att den 
får olämpliga eller oacceptabla konse-
kvenser. Den beprövade erfarenheten 
har därmed också ett normativt element 
i sig, något som högskolan i allmänhet 
värjer sig mot. För lärarutbildningen 
t ex är dock normativa inslag till och 
med inskrivna i examensmålen.

I detta sammanhang är det av särskild vikt 
att trycka på den andra punkten som Frank 
anger. Den innebär att beprövad erfarenhet 
har viktiga beröringspunkter med veten-
skap. Kritisk granskning är centralt för 
vetenskap. Dessutom måste den kritiska 
granskningen ha gjorts på ett tydligt sätt, 
eftersom den ska utgå från relevanta kri-
terier. Frank skriver vidare:7

Själva förhållningssättet för att få fram 
beprövad erfarenhet är detsamma som 
för vetenskapliga resultat: den kritiska 
prövningen av dokumenterat material. 
Som jag förstår det är också basen den-
samma: den verklighet vi på olika sätt och 

i olika sammanhang verkar i och betraktar. 
Skillnaden är att den beprövade erfaren-
hetens verklighet är en (yrkes)verksamhet 
medan vetenskapen lite mer distanserat 
kan betrakta saker och ting utan att själv 
ha varit aktivt delaktiga i dem.

Således kan kvalitetskraven som ställs för 
att erfarenhet ska kunna betraktas som 
beprövad anses sammanfalla med de som 
normalt tillämpas inom vetenskap.

Vetenskap och krigsvetenskap
Det finns idag inte så mycket vetenskap-
ligt hållbara resultat att stödja exempelvis 
utbildning och operativ planering med.8 
Förhoppningsvis kan detta komma att 
ändra sig, men om det kan lyckas är svårt 
att veta utan att man har försökt. En syn 
på vetenskap, i all synnerhet den del av 
historien som rör krig, framförs av Robert 
Leonhard:

Because the study of history, military 
or otherwise, is not an exact science, it 
would be profitless to examine a theo-
retical analysis of history with a view to 
judging its validity. The uncomfortable 
fact is that any two students of history 
can examine an event from the past and 
draw to completely different conclusions. 
This does not suggest that historical study 
is a waste of time, or that the historian 

7 Ibid, s 27.
8 Givetvis finns åtskilliga exempel på hur vetenskapliga rön påverkar såväl utbildning som operativ plane-

ring, men i hög grad synes det vara sådana som hämtas från andra ämnesområden än krigsvetenskapens 
kärna.
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must despair of discerning truth from 
his studies. But it suggests that when we 
approach a theoretical analysis, it would 
profit us more to judge it according to its 
utility rather than its validity.9

Detta illustrerar väl ett synsätt som går 
stick i stäv med det som ligger till grund 
för denna artikel. Att olika personer som 
studerar händelser kommer till olika slut-
satser behöver inte innebära att det saknas 
möjligheter till forskningsresultat med 
god validitet (validity). För det första kan 
personerna ha arbetat med olika frågeställ-
ningar. För det andra kan det tänkas att en 
eller flera av dem använt en metodik som är 
olämplig för att besvara frågeställningen. 
För det tredje kan det tänkas att det ännu 
inte framtagits någon för ändamålet lämp-
lig metodik. 

Vidare behöver två olika svar inte vara 
oförenliga, tvärtom kan de på ett komplet-
terande sätt bidra till vår förståelse och 
kunskap om det aktuella fenomenet. Det 
finns således flera tänkbara skäl till att det 
kan uppstå flera olika resultat om samma 
händelse studeras. 

Mer fundamental är dock frågan om 
slutsatser som saknar validitet kan ha 
någon användbarhet (utility). Ett huvud-
argument för vetenskaplig metodik är just 
att de slutsatser som dras ska vara mycket 
väl grundade och att de ska svara på den 
aktuella frågan. Börjar forskningsresulta-

ten alltför mycket närma sig bedömningar 
eller rent av gissningar är det tveksamt om 
de på ett meningsfullt sätt kan bidra till 
vår kunskapsuppbyggnad och förståelse 
för de fenomen vi befattar oss med. Det 
är just detta som validitet är en viktig 
komponent i. Saknas validiteten kan det 
ifrågasättas om forskningsresultaten har 
någon användbarhet.

Det krigsvetenskapliga ämnet innehål-
ler flera särdrag som skärper behovet av 
vetenskaplig metodik. En av de viktigaste 
är egenskaperna hos det underlag som kan 
användas inom ämnet. Krig är en företeelse 
som kan vara svår att dokumentera, därtill 
är den dokumentation som förekommer 
ofta sekretessbelagd eller av andra skäl 
svåråtkomlig. Dessutom kan karaktären 
på dokumentationen vara starkt varierande. 
Dessa omständigheter ställer stora krav på 
en väletablerad gren av den vetenskapliga 
metodiken, nämligen källkritik. 

Flera av de omständigheter som ligger 
bakom det starka behovet av källkritik 
medför också krav på analysmetoderna. 
Komplexiteten och dynamiken som krig 
och strid kan uppvisa innebär, som vi ska 
se i nästa avsnitt, inte bara svårigheter att 
skapa dokumentation, de medför också 
svårigheter att fastställa orsakssamband. 
Många faktorer påverkar samtidigt ett 
förlopp som kan vara såväl snabbt förän-
derligt som dramatiskt. Att urskilja vilka 
faktorer som påverkar – och på vilka sätt 

9 Leonhard, Robert: The Art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle, US Presidio Press, 
1994 s 79.
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de påverkar – är svårt i dylika situationer. 
Det är inget vi kan förväntas klara genom 
att enbart betrakta underlaget och bilda oss 
en uppfattning. Mer explicita metoder är 
behövliga för att kunna dra slutsatser som 
håller en godtagbar trovärdighet. Sådana 
metoder kan vara av många skilda slag, be-
roende av frågeställningen, och bör väljas 
när det aktuella problemet betraktas.

En egenhet hos många aspekter av krig, 
strid och operationer är att många av de 
faktorer som påverkar och karaktäriserar 
dem har en kvantitativ karaktär. För-
visso finns en förkärlek för att använda 
begreppspar som utgör dikotomier, två 
exempel är manöverkrig – utnötningskrig 
och uppdragstaktik – kommandotaktik, 
men de fenomen som dessa motsatspar 
avser låter sig knappast beskrivas på detta 
sätt. Snarare har fenomenen i realiteten 
karaktären av en glidande skala, vilket 
egentligen betyder att de har en kvantitativ 
karaktär.10 Det finns skäl att misstänka att 
människors förmåga att hantera fenomen 
som har en kvantitativ karaktär i allmänhet 
är sämre än vår förmåga att hantera det 
som på ett godtagbart sätt kan beskrivas i 
ett fåtal diskreta kategorier.

Det krigsvetenskapliga ämnets breda 
karaktär talar också för att ett systema-
tiskt, vetenskapligt arbetssätt är behövligt. 
Eftersom många olika faktorer, från skilda 
vetenskapliga discipliner, kan behöva be-

aktas blir det svårt för en enskild person 
att förstå dem alla. I stället måste man 
kunna förlita sig på resultat från andra. Av 
detta skäl behöver forskningsresultat ofta 
bygga på andra forskningsresultat. Om en 
väsentlig de av resultatet avviker från det 
korrekta finns en risk att det sammantagna, 
det vill säga den övergripande slutsats som 
bygger på delresultat i flera led, blir fel i 
avsevärd grad. 

Även om fler argument skulle kunna ges 
kanske det är på sin plats att i detta skede 
försöka sammanfatta varför vetenskapliga 
metoder behövs för studiet av krig. Grund-
läggande är att kunskap om vår omvärld 
och dess fenomen ofta är svår att nå, medan 
uppfattningar har betydligt lättare att upp-
stå. Inte minst gäller detta komplicerade 
och mångfacetterade fenomen som krig, 
strid och operationer. Sådana omständighe-
ter är inget argument för att sänka kravet på 
vetenskaplig skärpa. I det följande ska vi se 
närmare på några konkreta exempel som il-
lustrerar det stora behovet av vetenskaplig 
skärpa inom krigsvetenskapen.

Några konkreta exempel
Många frågor kräver något slags insam-
lad data för att kunna besvaras. Det kan 
röra sig om experimentella data likaväl 
som data hämtade genom observationer. 
Ofta har datamängdens storlek betydande 
inverkan på möjligheterna att dra säkra 

10 Flera exempel på detta kan ges. Ett begrepp som luftherravälde används ofta på ett antingen-eller sätt. I 
själva verket torde även detta fenomen ha en kvantitativ karaktär. Ett annat exempel är informationsöver-
läge, som i realiteten inte är en antingen-eller-företeelse.
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slutsatser, eller på förutsättningarna att 
dra slutsatser som har en mer generell 
giltighet. Storleken på datamängden är 
emellertid långt ifrån den enda aspekten 
som påverkar möjligheterna att dra slut-
satser. Hur data har insamlats – och vilken 
representativitet de har – är väl så viktigt, 
liksom andra aspekter som har att göra 
med vetenskaplig skärpa. I det följande 
ges tio exempel på vilka konsekvenser en 
bristande vetenskaplig stringens kan få och 
på hur sådana konsekvenser kan avhjälpas 
genom en ökad metodologisk och teoretisk 
skärpa och uppmärksamhet.

Exempel 1: Numerär och seger
I tidskriften Army skrev Robert R Leon-
hard år 1996 en artikel där han framförde 
tesen att numerärt övertag inte var någon 
fördel i markstrid, rent av var det tvärtom, 
att det var en nackdel att ha större numerär 
än motståndaren.11 För att komma fram till 
denna slutsats hade Leonhard samlat data 
från 481 slag. Det måste betraktas som ett 
betydande antal, i all synnerhet med tanke 
på att det föreligger ett begränsat antal 
historiska slag att samla data från. 

Leonhard tillämpade två kriterier för att 
inkludera slag i sin databas. Det första var 
att det skulle gå att få fram tydliga uppgifter 
om antalet soldater på respektive sida. Det 
andra var att det skulle finnas en segrare, 
i alla fall i taktisk bemärkelse. Med dessa 
kriterier som grund fann Leonhard 272 slag 

där den numerärt underlägsne vann, 175 där 
den numerärt starkare sidan segrade och 
34 där styrkeförhållandet var jämnt. Detta 
synes tyda på att det faktiskt var en fördel 
att ha färre soldater än motståndaren.

Emellertid är inte saker och ting alltid 
så enkla som ett första påseende kan an-
tyda. Om vi utgår från hypotesen ”det är 
en fördel att ha ett numerärt övertag över 
motståndaren”, kan vi då förvänta oss att 
det med nödvändighet skulle framgå av 
ett urval av historiska slag? Faktiskt är det 
ingen självklarhet att så är fallet. Utgången 
i ett slag påverkas av flera faktorer, varav 
styrkeförhållandet är blott en. Om alla 
faktorer är oberoende av varandra skulle 
ett rent slumpmässigt urval av slag fungera 
för att svara på denna fråga, men troligen 
är inte dessa faktorer helt oberoende av 
varandra. Att de är, eller kan vara, beroende 
av varandra betyder inte med automatik att 
ett urval likt Leonhards är oanvändbart, men 
det finns goda skäl att noga fundera om det 
finns några dolda samband som kan påverka 
resultatet i någon specifik riktning. 

I detta fall finns det en aspekt som synes 
värd att fundera kring. Ett rimligt antagande 
är att befälhavarens beslutsfattande kan 
påverka utgången av ett slag. Man skulle då 
kunna tänka sig att en chef försöker undvika 
att strida på ogynnsamma villkor. 

Om numerärt underläge i allmänhet 
betraktas som en ogynnsam omständighet 
av cheferna, och de har viss handlingsfri-

11 Leonhard, Robert R: ”Force XXI and the Theory of Winning Outnumbered”, Army, June 1996, s 56–64.
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het, kommer de antagligen att försöka 
undvika strider där styrkeförhållandena 
är mycket ogynnsamma. Om de lyckas 
i sina ansträngningar kan det finnas en 
inbyggd skevhet i det underlag varifrån 
ett urval hämtas, som kan vara stor nog för 
att kullkasta de slutsatser Leonhard dragit. 
Man skulle kunna säga att variabeln styr-
keförhållande kan ha påverkat vilka slag 
som uppkommit och därmed kan ingå i det 
urval vi väljer att studera. Denna variabel 
kan ha påverkat situationerna på så sätt att 
den svagare sidan undvikit slag, varvid den 
starkare sidan kunnat nå framgång utan att 
det uppstod något slag.

Således finns en risk att även ett helt 
slumpartat urval av historiska slag kan ge 
en skev bild av hur numerären inverkar på 
utfall. För att komma runt denna typ av 
problematik kan det vara bättre att använda 
en noga vald strategi för att samla data. Vi 
ska strax återkomma till detta.

Vid insamling av den typ av data som 
Leonhard använt är källkritik av mycket 
stor vikt. Dessvärre redovisar han inte vilka 
slag som ingår i databasen eller vilka källor 
som använts.12 I detta fall vet vi dock att 
databasen huvudsakligen bygger på strider 
från år 1900 och bakåt i tiden. Som skäl 

för detta anger Leonhard att det är vanligt 
att i moderna krig ange styrkeförhållanden 
i antal förband eller vapensystem, medan 
styrkeuppgifter om äldre slag mestadels 
avser antalet soldater. 

Leonhard kan mycket väl ha en poäng, 
men nackdelen med förfarandet är att käl-
läget tenderar att bli mer och mer besvärligt 
ju längre tillbaka i tiden vi går. Det är inte 
ovanligt att någon enstaka krönika utgör 
den enda källan till slag som utkämpats 
långt tillbaka i tiden. Dessa kan ofta vara 
skrivna med ett propagandistiskt syfte, 
varvid det kan ha legat nära till hands att 
överdriva motståndarsidans numerär för 
att förhärliga de egna segrarna.13

Även om det inte finns några avsiktliga 
förvanskningar kan man konstatera att fel-
aktigheter i uppgifter om styrkeförhållanden 
ändå uppstår lätt. Det råder ingen brist 
på dylika felaktigheter i litteraturen om 
1900-talets krig, men där finns det oftast 
ett flertal olika källor, vilket gör det lättare 
att jämföra olika uppgifter, något som ökar 
möjligheterna att erhålla någorlunda kor-
rekt information. Källäget för äldre slag är 
oftast mer besvärligt och data för dessa får 
i allmänhet antas vara mer osäkra. 

Av flera skäl vore det intressant att se vad 

12 Det ska påpekas att artikeln inte var införd i en vetenskaplig tidskrift. Det är därmed på sätt och vis 
förståeligt att Leonhard inte redovisar sina data på ett heltäckande sätt. Syftet i föreliggande artikel är 
emellertid att belysa svårigheter vid forskningsarbete inom krigsvetenskap. Det är därmed de principiella 
metodaspekterna som här ligger i fokus, inte de enskilda sakfrågorna. 

13 Självklart kan detta även ha fungerat åt andra hållet, d v s att man överdrivit motståndarens numerär för att 
förklara egna nederlag. Huruvida de källor som överlevt främst kommer från segrarsidan eller förlorarsidan 
avgör i så fall åt vilket håll detta slår. Att utröna detta ligger emellertid utanför denna skrifts ram. Det 
väsentliga i denna framställning är att framhålla problematiken, inte att ge svaret.
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motsvarande typ av data skulle ge om den 
hämtades från 1900-talet. Som tur är har detta 
gjorts, av Christopher Lawrence.14 Denne har 
använt en offentlig databas över 605 slag och 
fann att den numerärt starkare sidan vann un-
gefär dubbelt så ofta som den svagare sidan. 
Än tydigare blev det när de strider studerades 
där anfallaren vunnit. I inte mindre än 74 % 
av fallen hade en vinnande anfallare också 
varit numerärt överlägsen. 

Då försvararen vunnit var denne nume-
rärt underlägsen i 64 % av fallen. Således 
pekar resultaten av Lawrence arbete i rakt 
motsatt riktning, dessutom förstärkt av 
slutsatsen att den numerärt underlägsne 
mestadels varit tvungen att ha fördelen av 
försvarsposition för att kunna vinna.

Exakt vilka orsaker som ligger bakom 
denna avsevärda skillnad i resultat är 
delvis oklar, eftersom Leonhards databas 
inte har redovisats.15 I viss mån måste 
vi därmed ägna oss åt spekulation, men 
eftersom syftet här är att illustrera meto-
dologiska aspekter, snarare än att ge ett 
uttömmande svar i frågan om numerärens 
betydelse för utgången i strid, spelar det 
inte så stor roll. 

En möjlig förklaring har redan berörts, 
nämligen källkritiken. Den databas som 

Lawrence arbetat med har byggts upp av 
ett brett spektrum av källor, inkluderande 
primärkällor. Rimligen borde detta vara 
att föredra, men det finns också flera andra 
omständigheter som behöver beaktas. 

Lawrence data härrör, som antytts, främst 
från 1900-talet, medan Leonhards data i 
allmänhet är från äldre tider. Det skulle 
kunna tänkas att det skett förändringar i 
krigföringen, som förändrat betydelsen 
av numerär under perioden efter år 1900, 
jämfört med de förhållanden som rådde 
under äldre tider. Om så är fallet kan det 
ha påtaglig inverkan på möjligheterna att 
generalisera eller extrapolera från de ob-
servationer som gjorts.

Det finns faktiskt flera förändringar som 
skett, vilka kan ha inverkan på möjlighe-
terna att effektivt använda stora truppstyr-
kor. En sådan är logistiken, där betydande 
förändringar skett under de senaste 200 
åren. Före tillkomsten av järnvägar var 
möjligheterna att underhålla arméer mer 
begränsad. Detta kan i praktiken ofta ha 
satt en gräns för hur stora styrkor som 
kunnat användas i en operationsriktning, 
utan att de drabbas av alltför stora under-
hållssvårigheter.16 Om så är fallet kan man 
mycket väl tänka sig att möjligheterna att 

14 Lawrence, Christopher: ”A Rebuttal to ”Force XXI and the Theory of Winning Outnumbered”, The Inter-
national TNDM Newsletter, August 1997, s. 35-38.

15 Den databas som Lawrence använt, The Land Warfare Database, är däremot tillgänglig.
16 Givetvis är logistiken än idag en av de mest avgörande faktorerna såväl vid planering som genomförande 

av operationer. Icke desto mindre kan man konstatera att det var mycket ovanligt att en styrka om 100 000 
man kunde operera effektivt före år 1800. Även styrkor över 50 000 var ganska ovanliga. Under 1900-talet 
har miljonarméer genomfört väl samordnade operationer, trots att förbrukningen av exempelvis ammunition 
har stigit lavinartat. 
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effektivt utnyttja överlägsen numerär ökat 
efter år 1900. Ett sådant förhållande skulle 
innebära att Leonhards resultat, vilka 
mycket väl kan vara korrekta för perioden 
före år 1900, inte kan extrapoleras till 
1900-talets förhållanden och troligen inte 
heller 2000-talets.

En annan viktig utveckling finns inom 
sambandsmedlen. Före telegrafens till-
komst var möjligheterna till kommuni-
kation starkt begränsad. Även telegrafen 
var ett begränsat medel, eftersom den var 
beroende av tråd. Tillkomsten av radio var 
ett genombrott som på allvar möjliggjorde 
snabb, spontan och långräckviddig kom-

munikation, något som starkt underlättade 
att effektivt leda stora arméstyrkor. Även 
detta kan alltså vara en utveckling som 
innebär att förmågan att effektivt utnyttja 
stora styrkor förändrats. Dessutom sam-
manfaller den förändringen ganska väl i 
tiden med förbättringarna av logistikens 
möjligheter.

Om det är just dessa förändringar som 
ligger bakom skillnaden i resultat mellan 
Lawrence studie och Leonhards är givet-
vis inte fastställt i och med detta. Trots 
det måste den typ av omständigheter som 
här skisserats beaktas, i alla fall om man 
vill kunna dra slutsatser som har någon 

Ämnet krigsvetenskap är det absolut mest centrala ämnet i utbildningen till officer. Bilden visar 
kadetter på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten.
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giltighet utanför de fall som ingår i data-
underlaget.17

Den viktigaste metodologiska slutsat-
sen från detta exempel är att ett urval kan 
behöva göras utgående från något slags 
strategi. När data hämtas från historiska 
händelser kan man inte alltid betrakta his-
torien som en slumpmässigt tillkommen 
potentiell datamängd. Endast en mindre del 
av de potentiellt möjliga händelserna har 
verkligen uppstått och dokumenterats.

De bakomliggande orsakerna till att just 
dessa ägt rum kan mycket väl ha samband 
med den frågeställning som man arbetar 
med. I så fall riskerar ett slumpmässigt 
gjort urval att ha en inbyggd tendens, 
vilket kan leda till missvisande resultat. 
Ett medvetet och noga genomtänkt sätt att 
välja datamängd kan därför vara ett bättre 
alternativ. Hur detta medvetna val ska se ut 
beror på vilken frågeställning man arbetar 
med och hur karaktären är på det underlag 
som data kan hämtas från.18

En annan viktig slutsats från detta 
exempel är att även en till synes enkel 
frågeställning – att fastställa om det är en 
fördel att vara numerärt överlägsen eller 
inte – faktiskt inte låter sig besvaras utan 
lite mer djupgående funderingar kring 
metodval, datainsamling och underlagets 
egenskaper. Om vi till detta lägger att urval 

kan ha gjorts medvetet tendentiöst får en 
läsare än svårare att bedöma tillförlitlighe-
ten i det utförda arbetet.

Exempel 2: Framryckningstakt
Vi ska se på ett till exempel som har en 
likartad karaktär. Ett antagande som är 
vanligt, och som även förefaller rimligt, är 
att framryckningstakten i markoperationer 
står i någorlunda proportion till styrkeför-
hållandena. Detta ifrågasattes av Trevor 
Dupuy, när han redovisade sambandet 
mellan framryckningshastighet och styr-
keförhållanden såsom de framgick av en 
databas med ett stort antal strider. Hans 
data visade att det inte fanns någon tendens 
att framryckningshastigheten ökade med 
tilltagande styrkeövertag, vilket kanske 
kan framstå som något överraskande.

Likt fallet med styrkeförhållandets in-
verkan på vem som vinner i ett slag kan 
man även här ställa sig frågan om det finns 
någon bakomliggande orsak som påver-
kar, eller någon form av regelbundenhet i 
underlaget, som kan påverka utfallet i en 
dylik undersökning. I just detta fall är det 
troligt att det finns ett mönster som kan 
störa en jämförelse mellan framrycknings-
hastighet och styrkeförhållanden. De data 
som Dupuy utgick från är främst hämtade 
från andra världskriget samt sexdagarskri-

17 Åtskilliga andra faktorer kan tänkas ha inverkat på möjligheterna att i äldre tider operera effektivt med stora 
förband. En sådan kan ha varit en ovilja att tilldela underställda befälhavare alltför stora styrkor som de 
självständigt förfogade över, eftersom dessa kunde utgöra en maktfaktor som hotade regentens position.

18 Historien producerar på sin höjd kvasi-experiment, utan någon kontrollgrupp. Det ökar betydelsen av att 
även arbeta med alternativa hypoteser.
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get 1967 och oktoberkriget 1973. 
Kan det i dessa krig finnas någon tendens 

som skulle kunna dölja eller till och med 
förvränga sambandet mellan styrkeför-
hållanden och framryckningstakt? Ja, det 
finns faktiskt skäl att misstänka att så är 
fallet. Dupuys egna undersökningar tyder 
på att såväl de tyska som de israeliska 
stridskrafterna var effektivare i strid än 
sina motståndare. Samtidigt var styrke-
förhållandet vanligen inte till dessa bådas 
fördel, tvärtom var de mestadels numerärt 
underlägsna i de strider som ingick i data-
basen. I så fall finns en inneboende tendens 
i det använda underlaget, så till vida att den 
numerärt underlägsne oftast också var den 
i strid effektivaste.19 

Denna typ av problem är troligen ganska 
vanliga i data från krig. Antalet kontrahen-
ter i de konflikter från vilka vi kan hämta 
någorlunda tillförlitliga och användbara 
data är begränsat. Vi kan inte förvänta oss 
att från det befintliga empiriska underlaget 
hitta datamängder som saknar dolda sam-
band som kan påverka utfallet av en under-
sökning. Skulle man se det enbart från ett 
datainsamlingsperspektiv kan man hävda 
att det har utkämpats alldeles för få krig där 
dokumentationen också varit god.

En lösning på denna typ av svårigheter 
kan vara att medvetet försöka samla sina 
data på ett sådant sätt att effekterna av 
dessa svårigheter minimeras. Ett exempel 

kan vara att försöka samla data från fall 
som är så lika varandra som möjligt, utom 
i fråga om de faktorer man vill undersöka 
sambandet mellan. En sådan strategi är 
givetvis inte riskfri den heller, inte minst 
därför att den bygger på att man kan förutse 
vilka faktorer som kan inverka på utfallet. 
En sådan förutsägelse är kanske inte så lätt 
att göra om inte mycket goda kunskaper 
om studieobjektet redan föreligger. Detta är 
dock inget hinder för att åtminstone försöka 
undanröja starkt misstänkta felkällor. 

Ett exempel på detta ges av fallet 
med framryckningstaktens samband till 
styrkeförhållandet. Eftersom det finns 
en misstanke om att dataunderlaget inte 
är oberoende av nationella skillnader i 
stridseffektivitet, kan det vara lämpligt att 
studera en konstellation av kontrahenter i 
taget. Exempelvis skulle det gå att göra ett 
urval av israeliska och egyptiska förband 
i strid med varandra under åren 1967 och 
1973. För att negera de inbördes skillna-
derna mellan styrkor hos dessa två nationer 
bör urvalet delas upp, så att anfallsopera-
tioner av israeliska styrkor separeras från 
motsvarande hos egyptiska styrkor.

Genom ett dylikt förfarande kan man 
givetvis inte kringgå det faktum att såväl 
israeliska förband som egyptiska preste-
rade olika bra vid olika tillfällen, men 
med ett rimligt antal fall kan man i alla fall 
antaga att medelvärdet av dessa avvikelser 

19 Dupuy själv diskuterar tysk stridseffektivitet bland annat i Dupuy, T N: Numbers, Predictions & War,Hero 
Books, Fairfax VA 1985. Se särskilt kap 5, 7 och 9. Se också van Creveld, M: Fighting Power, Greenwood 
Press, Westpoint 1982.
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inte drar i en bestämd riktning. På liknande 
sätt går det att arbeta för att ta hänsyn till 
andra faktorer, t ex teknologisk nivå, över-
raskning, luftherravälde eller liknande. 
Nyckeln är att man gör ett urval som är 
anpassat till den frågeställning man arbetar 
med, samt med hänsyn tagen till den verk-
lighet varur man hämtar sina data.

En viktig del av forskningsprocessen är 
att ackumulera kunskap om vilka faktorer 
man måste ta hänsyn till. Om man inte 
förstår vilka faktorer som påverkar det feno-
men man studerar blir det hart när omöjligt 
att hantera det på ett rimligt stringent sätt. 

Som alltid bör man vara noggrann vid 
redovisningen av hur urvalet gått till. Med 
denna strategi är det extra viktigt, efter-
som hela idén är att minimera inverkan av 
andra faktorer än de som man vill studera 
sambandet mellan. I en ideal värld inser 
forskaren givetvis vilka faktorer som på 
detta sätt ska hanteras, likaså bjuder en 
ideal verklighet ur vilken man ska hämta 
sitt underlag inte på några begränsningar. 

Dessvärre är sällan den realitet vi lever 
med beskaffad på detta sätt. Man kan inte 
ta för givet att den enskilde forskaren inser 
alla de variabler som kan inverka. Det är 
inte heller självklart att det tillgängliga em-
piriska underlaget gör det möjligt att enkelt 
plocka de data som krävs.20 I stället får vi 

se forskningen som en ständigt pågående 
process, där kunskapen gradvis byggs upp 
och felkällor elimineras efter hand. Det är 
med andra ord en fördel om urvalet samt 
urvalskriterierna redovisas noga, för att 
underlätta för andra att utveckla arbetet 
vidare.

Något som kan invändas mot ovanstående 
är att det finns statistiska metoder som kan 
avslöja skevheter i dataunderlaget, av de 
slag som diskuterats ovan. En noggrann 
statistisk behandling kan påvisa flera olika 
samband i underlaget. Trots detta är det 
lämpligt att göra överväganden som kan 
påvisa om det underlag man ska hämta data 
från innehåller eventuella dolda samband. 
Att samla data om krig, strider och operatio-
ner kan ofta vara tidsödande och krävande 
på flera sätt. En statistisk analys kan inte på-
visa de dolda sambanden hos dataunderlaget 
förrän det redan är insamlat. Att först i detta 
skede varsebli bristerna hos dataunderlaget 
kan innebära förlorad tid.

Exempel 3: Mänsklig inverkan
Vad vi beskrivit ovan är skevheter eller 
tendenser som uppkommit i underlaget 
utan någon medveten mänsklig inverkan. 
Inte heller har mänsklig bearbetning omed-
vetet orsakat ovanstående svårigheter, utan 
de har uppstått därför att antalet strider 

20 Notera att det finns flera skäl till varför underlaget inte är tillgängligt. Talar vi om moderna militära ope-
rationer är sekretess givetvis ett sådant skäl. Ett annat kan vara att exempelvis arkivmaterial gått förlorat 
på grund av krigshandlingar. Ett tredje är – och detta är en viktig principiell observation – att antalet krig, 
strider och operationer är begränsat, vilket kan medföra att det helt enkelt inte finns den typ av data som 
behövs. Vår frihet att ställa frågor är därmed begränsad.
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som verkligen utkämpats endast utgör en 
begränsad mängd, i relation till det stora 
antalet variabler och variabelvärden som 
skulle ha kunnat komma ifråga. Trots för-
litande på primärdata skulle dessa svårig-
heter uppstå. Emellertid kan vi konstatera 
att huvuddelen av de arbeten som gjorts 
har förlitat sig på data som bearbetats på 
något sätt. 

Till de grundläggande svårigheter som 
data från krig är förknippade med kommer 
risken att de mänskliga bearbetningarna 
orsakar ytterligare problem. Till del har 
dessa också karaktären av urval, eftersom 
en författare inte kan täcka mer än en bråk-
del av ämnet. Hon eller han har tvingats 
välja såväl frågeställning som händelser att 
söka underlag från. Huruvida detta gjorts 
på ett tendentiöst sätt är inte lätt avgöra. 
Dessutom kan det mycket väl vara så att 
den frågeställning författaren arbetat med 
kan kräva vissa egenskaper hos urvalet, 
men det är inte säkert att dessa egenskaper 
är lämpliga för en annan frågeställning. Det 
som är rätt för en forskningsfråga behöver 
inte vara rätt för en annan.

Att ge generella tumregler om skevhe-
terna i den befintliga litteraturen är givetvis 
oerhört svårt, men några försök ska ändå 
göras att peka på faror som bör beaktas. 
En sådan är att de stridande delarna av 
krigsmakterna tycks ha fått en opropor-
tionerligt stor del av uppmärksamheten. 
Lite förenklat skulle man kunna säga 
att operationer – i litteraturen – trängt 
undan logistik, trots att det senare oftast 
är en förutsättning för att kunna bedriva 

operationer. Detta är uppenbart när man 
betraktar litteraturen inom ämnet och säger 
kanske främst något om vilka frågor som 
getts mest utrymme, men det finns också 
en risk att vi färgas av detta förhållande, på 
ett sådant sätt att väljer att studera variabler 
som främst har med operationskonst att 
göra. Där finns mer lättillgänglig data att 
arbeta med, men det är för den skull inte 
säkert att det är denna datamängd som är 
lämpligast för att förklara ett utfall.

Ett vanligt talesätt är att segraren skriver 
historien och något ligger det säkert i detta. 
Det finns flera skäl till att sådana tendenser 
kan uppstå. Det första kan vara så enkelt 
som att förödelsen är betydligt större på 
den förlorande sidan, vilket kan medföra 
att nyckelpersoner inte längre är i livet 
och kan ge information om väsentliga om-
ständigheter. Dessutom kan nederlag ofta 
medföra att dokumentation förstörs. 

Ett annat skäl är att rapporteringspro-
cedurer kan bryta samman vid randen till 
nederlag, vilket innebär att viktiga hän-
delser och omständigheter dokumenteras 
bristfälligt. Ett tredje är naturligtvis att det 
kanske finns en större vilja att skriva om 
segrar än om nederlag. Risken att likvär-
digt underlag inte föreligger för båda sidor 
i en konflikt är därmed påtaglig.

Det finns skäl att misstänka att det som 
oftast behandlas i den befintliga litteraturen 
är de händelser som uppvisar något extra-
ordinärt. Troligen är lockelsen större att 
skriva om det som synes tarva en förklaring 
än det som kan te sig naturligt eller rent av 
självklart. En risk finns att den befintliga 
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litteraturen i oproportionerligt stor grad 
tar upp det som är atypiskt, snarare än det 
som inte är exceptionellt. Om så är fallet 
bör försiktighet tillgripas när den befintliga 
litteraturen utgör underlag för datainsam-
lingsarbetet. Risken finns annars att man 
befäster redan etablerade tendenser. 

Det är naturligtvis inte så lätt att avgöra 
om skevheter i urvalet orsakats av med-
vetet förfarande eller om de uppstått av 
en slump eller andra faktorer som ligger 
utanför författarens avsikter. Ett sådant 
exempel är John Wardens beskrivning 
av hur den tyska armén på östfronten 
under andra världskriget var beroende av 
flygunderstödet. Warden framhåller att 
när vädret, ofta under hösten, allvarligt 
försvårade flyginsatser avstannade också 
markförbandens framryckning. 

Det kan synas bestickande, men argu-
mentet innehåller en allvarlig brist. Det kan 
ju mycket väl vara så att markförbandens 
framryckningstakt påverkas direkt av det 
dåliga vädret – och inte bara indirekt via 
uteblivet flygunderstöd. I själva verket 
är det högst rimligt att anta att de tyska 
markförbanden i Sovjetunionen under 
andra världskriget påverkades direkt av 
dåligt väder, eftersom såväl markförhål-

landena som det dåliga vägnätet snabbt 
ledde till allvarliga problem vid exempel-
vis regnväder.21

Warden ville med sin argumentation 
framhålla markförbandens beroende av 
flygunderstöd, men metoden han använde 
är otillräcklig för att besvara dylika fråge-
ställningar. För att ge ett tillförlitligt svar 
på frågan om de tyska markförbandens 
beroende av flygunderstöd skulle det vara 
lämpligt att studera ett urval av situationer 
där dessa insamlats på ett sådant sätt att den 
mest signifikanta skillnaden är förekom-
sten av flyginsatser, medan de i övrigt är 
så lika varandra som möjligt. Detta skulle 
vara fullt möjligt för den serie operationer 
som Warden berörde, men en sådan studie 
har ännu inte gjorts.22

Tyvärr är det långt ifrån någon självklar-
het att det urval som ligger till grund för 
i litteraturen presenterade slutsatser är re-
presentativt, vilket kan skapa synnerligen 
skeva uppfattningar. Ett exempel på detta 
är boken Overlord av Thomas Alexander 
Hughes.23 I denna finns ett kapitel där de 
allierade flyginsatserna i Normandie juni 
1944 beskrivs.24 Inte minst behandlas för-
dröjningar som tyska markförband drabba-
des av då de marscherade till stridsområdet 

21 Warden, John: The Air Campaign, Pergamon-Brassey’s, Washington DC 1989, s 11 & 94.
22 Det finns goda skäl att misstänka att Warden inte ens ville vara objektiv, men läsaren bör komma ihåg att 

felaktigheter kan orsakas av såväl avsiktliga ambitioner som olämplig metodik, eller en kombination av 
dessa två.

23  Hughes, T, A: Overlord – General Pete Quesada and the Triumph of Tactical Air Power in World War II 
The Free Press, New York 1995.

24  Ibid, kapitel 5, s 141-169.
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i Normandie. Flyginsatserna anges vara 
orsaken till detta.

Förvisso äger det sin riktighet att de 
allierade flyginsatserna orsakade fördröj-
ningar då de tyska markförbanden skulle 
förflytta sig till Normandie, men det som 
är anmärkningsvärt här är det urval som 
Hughes har gjort. Flera exempel på tyska 
förband som utsätts för flygangrepp ges, 
varvid fördröjningarna och förlusterna 
påtalas. Emellertid förbigås med tystnad 
de många tyska förband som snabbt och 
med minimala förluster kunde ta sig till 
Normandie, trots de allierades obestridda 
luftherravälde.25

Ska en rimligt korrekt bild kunna ges 
av de tyska förbandens förflyttning till 
Normandie, samt hur denna försvårades 
av de allierade flyginsatserna, krävs att de 
förband man studerar och exemplifierar 
med är representativa. Väljer man fall att 
studera på något annat sätt kan nästan vilka 
slutsatser som helst erhållas. Detta fall 
belyser också en annan aspekt på urval, 
nämligen att det kan ha en nära koppling 
till källkritik. 

Vi tvingas ofta förlita oss på andras arbe-
ten och ett kraftfullt verktyg för att värdera 
dem kan vara att se vilket urval av data, 
händelser eller exempel författarna valt 
att arbeta med. Man kan därvid jämföra 

de angivna fallen med dem som potentiellt 
skulle ha kunnat ingå i underlaget. Finner 
man en diskrepans finns det all anledning 
att granska källan extra noga. I just detta 
exempel – Hughes bok – återfinns också en 
diskrepans i valet av källor som använts. 
Ska effekterna av de allierades flyganfall 
mot de tyska trupprörelserna mot Norman-
die analyseras är det närmast ett krav att 
även tyska källor konsulteras. Att döma av 
fotnoterna i boken har detta inte gjorts.

Avslutningsvis ska sägas att Hughes bok 
på intet sätt är unik i detta avseende. Ett stort 
antal böcker om olika genomförda operatio-
ner uppvisar samma brister i urval, och det 
gäller även den händelse som Hughes skri-
ver om, nämligen operation Overlord. Den 
typ av urval han använder har använts av 
tidigare författare.26 Behovet av vaksamhet 
mot tendentiöst urval är därmed extra stort, 
vare sig vi själva gör en studie eller om vi 
förlitar oss på andras arbeten.

Exempel 4: Utvärdering och analys
Med utvärdering menas här ett omdöme 
om huruvida något fungerat bra eller dåligt 
eller om något genomförts bra eller dåligt. 
Utvärdering kan röra sig om utrustning el-
ler taktik som använts under en operation, 
planläggning som genomförts inför en 
operation, eller olika chefers beslut tagna 

25  För mer om detta se Zetterling, N: Normandy 1944: German Military Organization, Combat Power and 
Organizational Effectiveness, Fedorowicz, Winnipeg 2000, s 37-54.

26 Liknande urval förekommer exempelvis hos det verk som kan betraktas som den officiella historiken för 
det amerikanska flygvapnet i andra världskriget, Craven,W  F  & Cate, J L: The Army Air Forces in World 
War II, vol 3, Univ of Chicago Press, Chicago 1948-1958, s 185-283.
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under pågående stridshandlingar, för att 
nämna några exempel. 

Det krävs inte något långvarigt studium 
av den inom krigsvetenskapen publicerade 
litteraturen för att hitta exempel på detta. 
I flera fall är det bakomliggande syftet att 
erhålla användbara lärdomar som direkt kan 
utnyttjas i utbildning, men det kan också 
vara fråga om att utröna om en doktrin har 
fungerat eller använts; om olika tekniker för 
beslutsfattande producerat olika resultat; om 
ett förband uppvisat en hög grad av taktisk 
skicklighet; om ett vapensystem fungerat 
på ett bra sätt; eller någon annan intres-
sant frågeställning. Allt som oftast görs en 
utvärdering på renodlat bedömningsmäs-
siga grunder, det vill säga man samlar in 
ett förhoppningsvis omfattande underlag, 
studerar detta utan någon tydlig metodik och 
kommer fram till en samlad utvärdering.27 
Givetvis kan detta ibland på ett tillfreds-
ställande säkert sätt ge en rättvisande bild, 
men tyvärr finns det flera omständigheter 
som gör att det kan krävas ett mer metodiskt 
tillvägagångssätt. 

En grundläggande orsak till att det kan 
krävas en välutvecklad metod för utvärd-
ering är att det långt ifrån alltid är uppenbart 
om en prestation i krig är god eller inte. 
Det är långt ifrån givet att ett lyckat utfall 
i en operation är resultatet av ett skickligt 
agerande. Ett exempel på detta är den sovje-
tiska segern i vinterkriget 1939-1940. Detta 

krig vann Röda Armén, men knappt ens i 
den sovjetiska historieskrivningen har detta 
kunnat hävdas vara orsakat av omfattande 
skicklighet hos de sovjetiska trupperna och 
befälhavarna. Detta är blott ett exempel på 
att framgång inte medför att en insats bör 
ges en positiv utvärdering. Det är av vikt 
även för analyser, eftersom dessa ofta tar 
sin utgångspunkt i utvärderingar.

Det är vanligt att en utvärdering utgör 
grunden för en frågeställning, vilken i sin 
tur resulterar i en analys. Exempelvis gör vi 
utvärderingen att ett visst förband i en viss 
operation löst en uppgift på ovanligt kort 
tid. Frågeställningen som då blir aktuell 
kan vara varför förbandet lyckades agera så 
snabbt. En analys av förbandet, uppgiften, 
situationen och andra aktuella faktorer 
görs därefter för att förhoppningsvis kunna 
erhålla användbara slutsatser.

Skulle vi i detta hypotetiska exempel ha 
utgått från en felaktig utvärdering, alltså att 
det aktuella förbandet egentligen inte löst 
sin uppgift på ett ovanligt snabbt sätt, borde 
detta efterhand framgå av en omfattande 
analys. Det är emellertid inte självklart, 
eftersom utvärderingen innebär en – med-
veten eller omedveten – jämförelse med hur 
andra förband uppträtt i liknande situationer. 
Endast om analysen vidgas till att gälla 
andra fall kan man förvänta sig att upptäcka 
behovet av att korrigera den ursprungliga 
utvärderingen. Vidare kan man konstatera 

27 Ett exempel på detta är Michael Doublers utvärdering av de amerikanska infanteridivisionernas stridsför-
måga under striderna i Västeuropa 1944-45, se Doubler, M: Closing with the Enemy: How GIs Fought the 
War in Europé 1944-45, University of Kansas, Lawrence 1994.
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att även om den bristande utvärderingen 
uppdagas har man förspillt tid på vägen 
dit, något som kunnat undvikas genom en 
träffsäker utvärdering i första skedet.

Nyttan av korrekta utvärderingar torde 
inte vara föremål för ifrågasättande, men 
hur detta ska åstadkommas är svårare att 
klargöra. Svårigheten beror på den uppsjö 
av olika situationer, förband, beslut, etc. 
som kan bli aktuella att utvärdera. Några 
exempel som kan ge prov på såväl svå-
righeter som ledtrådar till metodik för ut-
värdering ska dock ges här. Förhoppningen 
är att detta kan bidraga till att läsaren står 
bättre rustad att lösa de problem som en 
utvärdering kan medföra.

Ett annat bra exempel går att hämta från 
Gulfkriget 1991, som utsattes för omfat-
tande utvärderingar och analyser efter det 
irakiska nederlaget. Bland mycket annat 
hävdades att kriget var ett tydligt exempel 
på styrkan i det amerikanska Airland battle-
konceptet. Man skulle kunna säga att det 
gjordes en utvärdering och en analys som 
innebar att airland-battle bedömdes vara den 
bakomliggande orsaken till den goda pre-
station som man ansåg FN-koalitionen hade 
uppvisat. Detta bör granskas närmare.

En operations utfall bestäms av åtskilliga 
faktorer. Ett sätt att indela dem är i följande 
huvudgrupper:28

1. konceptuella faktorer
2. genomförandeskicklighet

3. resurser
4. yttre omständigheter

Konceptuella faktorer avser exempelvis 
taktiska och operativa doktriner såsom 
airland-battle konceptet, förbands-
organ isation, avväg ning en mellan olika 
försvarsgrenar, satsning på hög- eller 
lågteknologi samt liknande faktorer. 
Givetvis styr inte denna typ av faktorer på 
egen hand utfallet. Även om ett osedvanligt 
klokt val av övergripande koncept har 
gjorts återstår hur det omsätts i praktisk 
handling. Genomförandeskickligheten 
på fältet har en mycket stor betydelse. Av 
lika stor vikt är tillgången på resurser, som 
till exempel förband, materiel, underhåll 
och andra förnödenheter. Betydelsen av 
de yttre om stän digheterna, terräng, väder, 
geografi, politiska faktorer m m kan växla 
avsevärt från operation till operation.

Det måste framhållas att dessa faktorer 
kan betraktas endera som absoluta eller i 
förhållande till motståndare. I huvudsak 
kan resurser ses som något som måste 
be dömas relativt motståndaren, medan 
t ex terräng har ett större inslag av ab-
solut inverkan. Likaså är ofta genom-
förandeskicklighet något som endast kan 
bedömas relativt motståndaren.

Denna komplexa flora av faktorer som 
kan påverka utfallet i en operation medför 
ett stort behov av vetenskaplig skärpa för 
att undvika felaktiga eller missvisande 

28 Detta har utvecklats mer utförligt i Zetterling, N: ”Behandlingen av Krigserfarenheter”, KKrVAHT 4.häftet 
1996, s 143-161. Notera att i den sistnämnda artikeln är notförteckningen felaktig. En korrekt notförteckning 
finns i 5. häftet 1996
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slutsatser. Ett första problem i en stor del av 
den befintliga litteraturen är att exempelvis 
resurstillgång som förklaringsfaktor behand-
las otillfredsställande. Orsakerna till detta är 
oklara, men några tänkbara förklaringar kan 
skissas. Svårigheterna att få tag i tillförlitliga 
data kan vara en möjlig orsak. En annan kan 
vara att de två stridande parternas styrkor är 
så olikartade att en resursjämförelse är svår 
att göra. I det här aktuella exemplet – Gulf-
kriget 1991 – kan man åtminstone prova en 
grundfaktor, nämligen ekonomiska förutsätt-
ningar som grund för att bedöma skillnader 
i resurstillgång. 

I jämförelse med USA var Irak ett fattigt 
land med betydligt lägre bruttonational-
produkt. Trots att en ovanligt stor del av 
BNP satsades på militära utgifter var den 
irakiska försvarsbudgeten mycket mindre 
än den amerikanska, enligt vidstående 
tabell.

Detta är givetvis endast en första jämfö-

relse av de ekonomiska förutsättningarna, 
men den antyder att kriget knappast var 
en kamp mellan jämbördiga styrkor.30 

Om resursförhållandena var ens hälften 
så ojämna som antyds i tabellen kan man 
verkligen ifrågasätta om framgången i 
Gulfkriget var en imponerande prestation. 
Vad ett sådant ifrågasättande utmynnar i 
är emellertid inte det väsentliga här. Den 
viktiga poängen är att en utvärdering där 
inte resursförhållandena utretts riskerar att 
bli missvisande, något som i sin tur kan 
leda till en olämplig frågeställning. Att inte 
beakta den mycket ojämna resurstillgången 
vid en utvärdering av prestationerna, vare 
sig vi talar om vapensystem eller mer 
svårgripbara fenomen som doktriner, är 
oförenligt med god vetenskaplig metod.

Exempel 5: Måluppfyllelse
Något som är tämligen vanligt i litteratur 
om genomförda operationer är att beslut 

tabell: irakiska och Amerikanska militärutgifter 29

   1985 1986 1987 1988 1989 1990

Irak   ? 11,6 14,0 ? 11,0 8,6

USA   286,8 281,4 279,5 283,8 290,8 291,4

 Siffrorna avser miljarder US-dollar. 

29 ”The Military Balance” 1988-89, 1990-91, 1992-93, 1994-95. 
30 Jämförelsen av resurser mellan å ena sidan Irak och å andra sidan FN-koalitionen i Gulfkriget 1991 finns 

utförligare beskriven i Zetterling, N: Op cit fotnot 28.
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fattade av befälhavare utvärderas. I en 
sådan utvärdering bör naturligtvis den 
situation vari beslutsfattaren befann sig 
beaktas. Man bör givetvis försöka fastställa 
vilket underlag denne hade, exempelvis i 
fråga om information att basera beslutet 
på. Detta är dock sällan tillfyllest, för man 
måste också fråga sig vilka alternativ som 
stod tillbuds. 

Ska man utvärdera ett beslut negativt, 
det vill säga att utmåla det som dåligt i 
bemärkelsen att bättre alternativ förelåg, 
bör man göra det troligt att dessa alternativ 
var genomförbara, även med avseende på 
exempelvis logistik. Det är tyvärr mycket 
enklare att med facit i hand – och tryggt 
sittande i sin fåtölj – förorda andra beslut 
än de som verklighetens befälhavare fat-
tade. Inte nog med att ett sådant förfarande 
riskerar att felaktigt bedöma det fattade 
beslutet, det kan också medföra att man 
underskattar den komplexitet som besluts-
situationer kan uppvisa. Att i efterhand 
utvärdera fattade beslut är en uppgift som 
inte ska underskattas.

En annan fallgrop som är lätt att falla i 
är användandet av måluppfyllelse som ett 
mått på skicklighet då något utvärderas. 
Orsaken till att detta kan vara vilseledande 
är att man då utvärderar två moment i en 
bedömning. Ett uppnående av ett uppställt 
mål kan vara imponerande eller mindre im-
ponerande av flera skäl, där man annars bör 
beakta de omständigheter som redovisats i 

de fyra punkterna ovan, men det finns ytter-
ligare en viktig omständighet att beakta. 

Att fastställa ett lämpligt mål är inte 
alltid enkelt. Om målet inte uppnås kan 
det bero på att det helt enkelt var en över-
mäktig uppgift. På motsvarande sätt är det 
inte säkert att ett uppnående av ett uppställt 
mål är en bedrift, eftersom målsättningen 
kanske var så låg att det var snudd på 
omöjligt att inte nå den. 

Ett exempel på vådan av att använda 
måluppfyllelse som utgångspunkt för 
utvärdering är den brittiska operationen 
”Goodwood” i Normandie den 18 juli 1944. 
Denna operation blev efteråt föremål för en 
rad kontroverser, som fokuserades på frågan 
om Montgomery hade nått sina uppsatta mål 
eller inte. Märkligt nog har denna diskus-
sion i stor utsträckning bortsett från om de 
mål som Montgomery hade var rimliga eller 
inte, med hänsyn till de resurser han förfo-
gade över och den situation som rådde. 

Kanske vore det mer rimligt att utvärdera 
operationen med en helt annan utgångs-
punkt: var de resultat som uppnåddes i 
paritet med vad som borde ha kunnat åstad-
kommas, givet de förutsättningar i form av 
resurser, logistik, terräng, väder och andra 
faktorer som inverkade på förloppet? Kan-
ske skulle det ge bättre möjligheter att ställa 
relevanta frågor rörande operationen.31 

Av förklarliga skäl är det svårt att ge en 
enhetlig beskrivning av hur utvärdering 
ska gå till, men det viktigaste är att utgå 

31 För mer om detta se Tamelander, M  & Zetterling, N:  Avgörandets Ögonblick, Norstedts, Stockholm, 2003 
s 277-291.
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från att det i allmänhet inte är uppenbart 
hur en insats, ett förband, ett beslut eller 
liknande ska utvärderas. Första intrycket 
kan vara bedrägligt och många operationer 
och beslutsfattare har omvärderats med 
tiden. Således kan det vara en god idé att 
vara noggrann vid utvärdering. Även om det 
faller sig så att utvärderingen endast utgör 
en grund för formulerandet av en frågeställ-
ning kan det vara skäl nog att vara noga. En 
väl vald frågeställning är en nog så viktig 
utgångspunkt för en forskningsinsats.

Nära kopplat till utvärdering är analys, 
eftersom en analys ofta görs som följd av 
en utvärdering. Har man utvärderingen lagt 
fast att något gjordes bra eller dåligt är det 
frestande att även försöka finna orsakerna 
till detta. Därigenom kan användbara kun-
skaper vinnas. Det finns även en del andra 
beröringspunkter mellan utvärdering och 
analys. Bland annat finns vissa likheter i 
de svårigheter man måste beakta och de 
brister som föreligger i befintlig litteratur. 
Några av dessa ska diskuteras nedan.

Exempel 6: Val av jämförelseobjekt
En typ av fel som förekommer är att man 
utifrån vad som skett i närtida krig drar 
slutsats en att där hände något revolutione-
rande nytt. Det visar sig då ofta att tron på 
att det hänt något revolutionerande beror 
på att man är dåligt bevandrad i historien. 

Analysen kommer därmed delvis att grunda 
sig på faktafel. Ett exempel på detta kunde 
läsas i Military Review november 1993.32

 
 Gulfkriget demonstrerade att karaktären 

hos en offensiv mot en försvarande fiende 
har genom gått en fundamental förändring. 
FN-koalitionen genom förde markof-
fensiven längs operations riktningarna 
i ett högt tempo, på stort djup och med 
omfattande användning av olika former 
av manöver. Kraft samling längs huvud-
riktningarna uppnåddes främst genom 
insats av flyg anfall och luftlandsättningar. 
Det irakiska försvaret “gnagdes inte 
igenom33“ på det sätt som skett i tidigare 
krig. Istället genombröts försvaret genom 
an vändande av precisionsstyrda vapen 
kombinerat med anfall genomförda under 
högt tempo direkt ur marschgrupperingen 
med pansar och mekaniserade styrkor. 
Infanteritaktik, baserad på användandet av 
en utsträckt linje av skyttesoldater i pan-
sarbandvagnar, gav vika för en ny taktik 
med mekaniserade och pansrade styrkor. 
Dessa styrkor exploaterade framgångsrikt 
insats med artilleri och flyg och penetre-
rade djärvt bräscher i fiendens stridande 
for mationer. De undvek frontala anfall på 
förberedda ställningar och genom förde 
ej framryckningen på linje. Detta möjlig-
gjorde operation er på djupet och anfall 
mot fiendens flank och rygg.

32 Swita, Bogdan:”The OMG in the Offense”, Military Review, Nov 1993, s 31.
33 I den engelska översättningen av orginaltexten står “was not gnawed through“.
34 Se Zetterling, N: ”Behandlingen av erfarenheter från Gulfkriget”, KKrVAHT, 6. häftet 1994, s 115-124.
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Emellertid är det mesta i detta fel.34 Endera 
gick det inte till på det sätt som författaren 
beskriver eller så är det inget nytt i det 
hela. Författaren till avsnittet uppvisar 
både en okunskap om den operation han 
diskuterar och de tidigare operationer han 
jämför med.

Detta är blott ett exempel på faktafel 
som kan påverka analyser på ett sådant 
sätt att deras trovärdighet kan ifrågasättas. 
Många fler typer av faktafel kan givetvis 
smyga sig in i analyser och en orsak till 
detta är helt enkelt att så mycket felaktig 
sak information har spridits om operationer. 
Det rör sig om rena faktafel beträffande 
sådana saker som styrkeförhållanden och 
förluster. Eftersom dessa två faktorer hör 
till de mest fundamentala då man utvärde-
rar operationer är det naturligtvis all var ligt 
om sådana fel föreligger.

Exempel 7: Orsaks- och 
verkanssamband
Indirekt eller direkt handlar många analyser 
om orsaks- och verkanssamband. Vi vill på 
något sätt komma fram till varför händelser 
fick ett visst förlopp, varför vissa beslut 
fattades, varför de fick de konsekvenser de 
fick. Tyvärr är det inte alltid så lätt att fast-
ställa detta och många felaktiga analyser har 
därvid uppstått. En orsak kan naturligtvis 
vara att faktafel smugit sig in i analysen, 
men det finns även mer grundläggande 
problem. Ett sådant är att utfallet av mili-

tära opera tioner beror på en mängd olika 
parametrar och faktorer, vilket gör att det 
ofta är svårt att säga vad som ledde till vad. 
Detta kan leda till att man, trots ett lämpligt 
faktaunderlag, drar felaktiga slutsatser.

Ett exempel på detta är den stort upp-
lagda vilseledande manöver, operation 
Fortitude South,35 som de allierade iscen-
satte för att försäkra sig om fram gång vid 
landstigningen i Normandie 1944. Vad som 
har hävdats är att denna operation ledde till 
att tyskarna placerade huvuddelen av sina 
styrkor vid Calais-området – ett gott stycke 
öster om Normandie – och att de dessutom 
kvarhöll dessa även efter att de allierade 
hade land stigit i Normandie.

Denna tolkning behöver inte vara felaktig. 
Operation Fortitude South hade antagligen 
en sådan inverkan, men i vilken grad den 
bidrog till detta är svårare att säga. Vad som 
ofta förbises är att det fanns andra faktorer 
som bidrog till den tyska dispositionen, 
faktorer som kanske var mer betydelse-
fulla. Den främsta av dessa var det enorma 
informa tionsövertag som de allierade hade. 
Detta var en förutsättning för att operation 
Fortitude South skulle kunna genomföras, 
men effekterna av övertaget skulle ha varit 
avsevärda även om operation Fortitude 
South inte hade genomförts. 

Blotta faktum att tyskarna var medvetna 
om att de hade mycket bristfälliga underrät-
telser, samtidigt som de visste att motstån-
darnas luftherravälde och information från 

35 För mer om detta, se Tamelander, M & Zetterling, N: Avgörandets Ögonblick, Norstedts, Stockholm 
2003.
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franska och belgiska motstånds rörelser gav 
dem goda underrättelser, hade tro ligen lett 
dem till en försiktig hållning. Det logiska 
hade då varit att i första hand förhindra en 
land stigning där konsekvenserna av denna 
hade blivit svårast, d v s i området vid 
Calais. Hade så inte skett hade de allierade 
kunnat välja att landstiga där, eftersom de 
med sina överlägsna underrättelsemöjlig-
heter med stor sannolikhet hade upptäckt 
den svaga sektorn. Detta förhållande hade i 
sig varit en faktor som starkt hade påverkat 
tyskarna att agera som nu kom att ske.

Man har också hävdat att denna vilse-
ledande operation ledde till att tyskarna 
över skattade den styrka som de allierade 
förfogade över i England. Det finns dock 
goda argu ment för att tyskarnas främsta 
fel be döm ning av den allierade styrkan låg i 
att de under skattade den styrka de allierade 
kontinuerligt landsatte i Normandie. Detta 
bidrog själv klart till att de överskattade den 
styrka de allierade hade kvar i England. 
Denna missbedömning berodde på att de 
allierade, till skillnad från tyskarna, hade en 
mycket stor del av sina stridande förband ut-
anför de reguljära divisionerna. Det skapade 
en felaktig bild av motståndarens styrka som 
inte berodde på Fortitude South.

Felaktiga samband mellan orsak och 
verkan är allvarliga, eftersom det är en 

av de viktigaste aspekt erna för beslutsfat-
tare såväl som analytiker. Det är förvisso 
dessas uppgift att fastställa dessa samband, 
men det är ofrånkomligt att de i någon 
mån måste stödja sig på åtskilliga redan 
befintliga bedömningar i denna fråga. Man 
tenderar därför att tvingas leva med många 
felaktiga eller onyanserade slut satser.

Exempel 8: Händelsers representativitet
En utbredd brist är att man stöder sin analys 
på enstaka händelser i en konflikt, händelser 
som tenderar att höra till ytterligheter sna-
rare än att vara representativa. Från Gulfkri-
get 1991 finns åtskilliga skildringar om hur 
enstaka amerikanska attackhelikopterbatal-
joner slog ut dussintals irakiska strids-
vagnar under enskilda uppdrag. Det 
finns också beskrivningar av hur enstaka 
amerikanska strids vagnskompanier på kort 
tid utraderade irakiska bataljoner. Detta 
ska ses som enstaka händelser, inte som 
typiska mönster under konflikten. 

Den genom snittliga attackhelikoptern 
slog ut i storleksordningen en irakisk 
stridsvagn under de 42 dygn konflikten va-
rade.36 På samma sätt kan de amerikanska 
M1-stridsvagn arna, i genomsnitt, knappast 
ha lyckats slå ut mer än en irakisk strids-
vagn under de 100 timmar som markkriget 
pågick.37 En annan lustig företeelse är att 

36 Zetterling, N: ”Verkan av attackhelikoptrar under Gulfkriget”, KKrVAHT 2.häftet 1996, s 57-62.
37 Ca 1 900 M1 deltog på amerikansk sida (enligt FOA-rapport A 10328-3.1 av Wetterqvist, F/Johansson, 

L s 121). Att de skulle ha slagit ut mer än 1 900 irakiska stridsvagnar förefaller helt osannolikt, se Zet-
terling, N: ”Tillförlitligheten hos rapportering om fientliga förluster”, KKrVAHT 1. häftet 1996, Zetterling, 
N: ”Verkan av attackhelikoptrar under Gulfkriget”, KKrVAHT 2. häftet 1996, s 57-62 och Zetterling, N: 
”Behandlingen av Krigserfarenheter”, KKrVAHT 4. häftet 1996, s 143-161. 
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stridsvagnar av typen T–72 förekommer 
ovanligt ofta i beskrivningarna av strids-
händelser från detta krig. Det är mycket lätt 
att få intrycket att denna var den vanligaste 
irakiska stridsvagnen, trots att antalet upp-
gick till ca 900 av ungefär 5 000 irakiska 
stridsvagnar, d v s runt 18 %.38

Ett slående exempel på hur man kan 
komma till helt olika slutsatser trots att 
man betrak tar samma krig ges av T N 
Dupuy.39 Efter oktoberkriget 1973 ställdes 
två oförenliga slutsatser mot varandra. 
Israelerna bedömde att ca 70 % av alla 
stridsvagnsförluster under striderna Sinai 
orsakats av eld från strids vagns kanoner, 
medan egypterna ansåg att ca 70 % av alla 
stridsvagns förluster i striderna orsakades 
av robot system. Dessa två slutsatser är 
uppenbart ofören liga. Orsakerna till att 
man hamnade så olika, var troligen att den 
egyp tiska bedömningen härstammade från 
de vrak man undersökt från de misslyckade 
israeliska anfallen under krigets tre första 
dagar. Dessa vrak låg på mark som egyp-
terna kontrollerade efter striderna. Isra-
elerna å sin sida hade undersökt vrak som 
låg på mark som de själva kon trollerade. 

Slutsatserna härstammade alltså sanno-
likt från olika stridssituationer, där styrkor 
med olika komposition varit involverade. 
Återigen ska man också hålla i minnet att 
den höga siffra som egypterna anför för 
robotsystemens effektivitet härstammar 

från en strids situation där de israeliska 
förbanden överraskades av detta hot och att 
system en då hade lättare att nå hög effekt. 
Sensmoralen av detta är att även i ett och 
samma krig, utkämpat under en kort tid och 
på ett relativt litet område, kan karaktären 
på olika strider under kriget vara funda-
mentalt skilda från varandra. Det är med 
andra ord lätt hänt att man drar slutsatser 
från strider och operationer som inte är 
representativa.

Exempel 9: Giltighetsområde och 
generaliserbarhet
En annan fara vid analyser är att man 
tillämpar resultaten av dem på andra si-
tuationer där de inte behöver vara giltiga. 
Ett bra exempel på svårigheterna att dra 
slutsatser från en operation och sedan 
tillämpa dessa på en annan operation är 
de erfarenheter den amerikan ska armén 
erhöll 1943-1944 beträffande strids vagns-
förluster. Inför land stig ning en i Normandie 
1944 gjorde man studier för att få en bild 
av materiel för bruk ningen i de strider som 
landstigningen skulle komma att leda till. 
De första resultaten pekade på förluster i 
storleksordningen 7 % per månad av den 
totala insatta styrkan. När man kunde sätta 
igång att analysera uppgifter från striderna 
i Medelhavsområdet fick man verkliga 
krigserfarenheter att gå på. På basis av 
dessa uppgifter såg man sig tvungen att 

38 Cordesman, Anthony H: The War to Liberate Kuwait, Office of Senator John McCain, December, 1991.
39 Op cit fotnot 19, s 5, 13 och 17.
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revidera den tidigare siffran uppåt, till 9 % 
per månad. 

Detta byggde alltså på närtida krigser-
farenheter, från strider utkämpade mot 
samma fiende och med i huvudsak samma 
materiel på båda sidor. Trots detta skulle 
det visa sig att studierna var gruvligt fel. 
I Normandie kom de amerikanska strids-
vagnsförbanden att förlora 26,6% av 
insatt styrka i juni, 24,4% i juli och 25,3% 
i augusti.40 Bättre för utsättningar för att 
dra slutsatser av krigs erfaren heter än de 
amerikanerna hade i denna situation, kan 
man knappast räkna med att ha. Att de trots 
detta hamnade så fel berodde på att de til-
lämpade slutsatser utan för deras giltighets-
område. I Normandie fick striderna en helt 
annan karaktär än de i Medel havs om rådet. 
I Normandie stred tyskarna om varje meter, 
medan de ofta förde ett fördröjande försvar 
under striderna i Tunisien och i Italien. 
Terrängen var också annorlunda. Det tu-
nisiska landskapet, liksom det italienska 
karaktäriserades av den bergiga terrängen. 
Slutligen var den allmänna strids inten sitet-
en klart högre i Normandie.

Det är lätt hänt att slutsatser av analyser 
tillämpas utanför sitt giltighetsområde. I 
viss mening måste så alltid ske, eftersom 
en slutsats rörande operativa och taktiska 
erfarenheter, i strikt mening, endast gäller 
under de betingelser som rådde i den situa-
tion som studerades. 

Exempel 10: Multivariableproblematik
Antalet faktorer som har inflytande på en 
militär operations förlopp och utfall är 
mycket stort. Detta försvårar analys av 
förlopp liksom förståelsen av orsakerna 
till förloppet. Situationen kan liknas vid ett 
matematiskt problem där man har fler obe-
kanta variabler än ekvationer som uttrycker 
sambandet mellan de olika variablerna. Ett 
sådant problem är principiellt olösbart, 
men kan man begränsa variablernas var i-
a tions bredd är det ofta möjligt att erhålla 
åtminstone en approximativ lösning på 
problemet. Ett annat sätt att gå till väga är 
att söka efter ytterligare samband mellan 
variablerna, vilket kan göra problemet 
lösbart.

Den analoga situationen på det mili-
tära området kan bäst illustreras med ett 
exempel. Ponera att de enda offensiva 
operationer som genomfördes under andra 
världskriget var de sovjetiska operatio-
nerna under sommaren och hösten 1943. 
Dessa var så omfattande att de utan vidare 
överträffar alla andra krig som utkämpats 
under detta sekel, med undantag för de 
båda världskrigen. De skulle ha betraktats 
som en ovanligt rik källa att ösa erfarenhe-
ter ur, speciellt som de innefattar anfallso-
perationer med olika grad av styrkeövertag 
och framgång samt genomfördes i flera 
olika terrängtyper och med olika grad av 
förberedelser hos försvararen. Om man 

40 Ruppenthal, R G: US Army in WWII, Logistical Support of the Armies vol I, Office of the Chief of Military 
History, Washington DC 1953-1959, s 521-4.
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från dessa opera tioner hade försökt sluta 
sig till vilket styrkeövertag som erfor-
drades för att anfallaren skulle nå en viss 
grad av framgång hade detta satts högt och 
troligen betraktats som en ganska generell 
slutsats.

Nu genomfördes under andra världskri-
get åtskilliga andra offensiva operationer, 
inte minst på östfronten, där tyskarna vid 
många tillfällen var den anfallande parten. 
Där finns också situationer som närmast 
kan beskrivas som renkonterstrid. Erfa-
renheterna från dessa visar att tyskarna 
behövde betydligt mindre styrkeövertag 
än ryssarna för att nå samma grad av 
framgång vid offensiva operationer. Denna 
skillnad kan förklaras på ett konsistent vis 
med det substantiella övertag som tyskarna 
hade avseende skicklighet på stridsteknisk 
och taktisk nivå. Det går att med relativt 
god nog grann het finna nivån på denna 
skillnad, vilken motsvarade ett numerärt 
över tag på ungefär 2-1.41 Denna skillnad är 
så stor att man skulle ha kommit till olika 
slutsatser beroende på hur stor andel av 
de offensiva operationerna som hade haft 
respektive sida som anfallande.

Jämfört med det matematiska fallet som 
beskrevs ovan motsvarar här effekten av 
försvarsposition och kvalitativ överlägsen-
het hos truppen obekanta variabler, medan 
varje operation är ett matematiskt samband. 
Hade vi inte haft erfarenheter att tillgå från 
opera tioner där både tyska och sovjetiska 

trupper anföll hade vi inte kunnat lösa detta 
problem. Dock kunde man ha börjat ringa in 
en lösning. Antagandet att det är en fördel 
att försvara sig innebär t ex en begränsning 
av antalet möjliga lösningar. Man skulle 
också ha kunnat använda erfarenheter från 
andra krig för att försöka ringa in lösningen 
ytterligare. Detta sistnämnda hade dock 
naturligtvis inneburit större osäkerhet i det 
erhållna svaret.

Ett annat exempel på detta fenomen 
ges av flygstridskrafternas inverkan på 
operationerna under samma krig. Grovt 
kan sägas att andra världskriget bestod av 
tre krig, det i Stilla Havsområdet, kriget 
mellan Tyskland och de västallierade samt 
kriget på Östfronten. I det förstnämnda 
hade flyget ett dominerande inflytande på 
operationerna, medan det hade en tämli-
gen liten inverkan på operationerna i det 
sist nämnda. Kriget i Västeuropa hamnar 
någonstans mitt emellan. Vart och ett av 
dessa krig är så omfattande att de överträf-
far de flesta andra krig. Trots detta skulle 
risken ha varit stor att man överdrivit el-
ler under drivit flygvapnets betydelse för 
operationer, generellt sett, om endast ett 
av dessa krig utkämpats.

Det är inte särskilt många krig under de 
gångna 100 åren som består av flera olika 
operationer, genomförda under flera olika 
terräng- och geografiför hålland en, där båda 
sidor agerar anfallare och försvarare samt 
där olika grader av t ex överraskning, för-

41 Se Zetterling, N: “Loss Rates on the Eastern Front during World War II”, Journal of Slavic Military Studies, 
vol 9, nr 4 December 1996, s 895-906.
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beredelser och liknande variationer före-
kommer. Inte heller är det särskilt vanligt att 
strider utkämpas med styrkor av varierande 
komposition och utrustning på båda sidor. 
Under denna period kan egentligen bara de 
två världskrigen sägas vara sådana. 

Andra krig som uppfyller kravet att 
båda sidor ska agera och genomföra ope-
rationer är Koreakriget, inbördeskriget i 
Kina, krigen i Indokina, striderna mellan 
Indien och Pakistan, de arabisk-israeliska 
krigen 1948-49 samt 1973, kriget mel-
lan Iran och Irak 1980-88. Det ovan 
sagda gäller främst markoperationer. För 
operation er med flyg- och sjöstridskrafter 
är bilden än mörkare. De krig som har 
ut kämpats har sällan involverat större 
flyg- eller sjöstridskrafter. I de fall sådana 
har satts in har styrke för hållandena varit 
så obalanserade att generaliserbarheten 
är låg.

På sätt och vis kan det faktum att så få, 
för analys av konventionella operationer 
väl lämpade krig, utkämpats under de 
senaste 40 åren vara en värdefull infor-
mation i sig. Det kan måhända vara en 
indikation på att den sortens krig inte är 
särskilt sannolikt.

Detta förhållande gör att vi måste se 
informationen och erfarenheterna vi 
hämtar från krigsförlopp för vad den är, 
nämligen punktvis information som gäl-
ler under de betingelser som rådde i den 
unika si tu a tion som striderna utkämpades 
i och inte som generella slutsats er med ett 
stort giltighetsområde.

Som exempel på slutsatser dragna 
utan att ta hänsyn till alla aspekter kan 
Sexdagars kriget 1967 och Oktoberkriget 
1973 tjäna. Efter striderna 1973 drog 
många slutsatsen att det markanta över-
tag i strids effektivitet som de israeliska 
markförbanden uppvisade 1967 i bety-
dande grad hade hämtats in av de arabiska 
ländernas markstridskrafter 1973. Detta 
framstod naturligtvis som en plausibel 
förklaring till att utfallet för Israel var så 
mycket sämre 1973 än 1967. 

Det fanns emellertid andra viktiga 
faktorer som påverkade resultatet. 1967 
över raskade israelerna sina motståndare 
och fick omedelbart ett övertag. 1973 var 
situa  tionen den omvända, då den israelis-
ka krigsmakten togs med överrask ning. 
I kriget 1967 hade israelerna initiativet 
från början till slut, medan initiativet 
inledningsvis låg på arabisk sida under 
kriget 1973. Under det första av dessa två 
krig hade Israel totalt luftherravälde efter 
de överraskande anfallen på de fientliga 
flygbaserna. Under oktoberkriget mötte 
däremot det israeliska flyget ett mer verk-
ningsfullt luftförsvar. 

Bristen på samordning mellan de arabis-
ka staterna var stor under sex dagars kriget. 
Därtill var ledarskapet på hög militär 
nivå och på politisk nivå hos de arabiska 
staterna långt bättre 1973 än vad fallet 
hade varit sex år tidigare. Dessa skäl i sig 
skapar helt andra förutsättningar för ett 
krigsför lopp. Slutligen kan nämnas att det 
med kvantitativa analyser av stridsutfall 
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går att visa att det israeliska övertaget i 
strids effektivitet hos markförbanden inte 
hade sjunkit, snarare tvärtom.42

Några slutsatser samt vidare  
diskussion
Som framhölls inledningsvis måste hög-
skoleutbildning i krigsvetenskap, precis 
som all annan högskoleutbildning, vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfaren-
het. Lärarna måste förstå hur den litteratur 
som ligger till grund för utbildningen kan 
och bör användas, vilka brister som finns 
i den och vilka förtjänster den har. I den 
här artikeln har det pekats på några särskilt 
problematiska fall av litteratur som, när 
den används felaktigt, ger en missvisande 
bild av de fenomen som sägs förklaras, 
t.ex. numerär och seger, framryckningstakt 
och måluppfyllelse. Förhoppningsvis har 
denna artikel bidragit till att ge läsaren en 
ökad förståelse för behovet av att tillämpa 
ett kritiskt förhållningssätt och en veten-
skaplig metodik inom krigsvetenskap. 

Den huvudsakliga ambitionen med ar-
tikeln har varit att betona karaktären hos 
de problem som studeras inom krigsve-
tenskapen, samt vilka begränsningar våra 
mänskliga förmågor har när det gäller att 
behandla problemen. I stor utsträckning 
karaktäriseras de fenomen som krigsveten-
skapen omfattar av komplexitet. 

En aspekt av denna komplexitet är att 
händelser, förlopp och utfall påverkas av 
flera olika bakomliggande faktorer. Sällan 

kan en faktor ensamt förklara det som sker 
i krig. Därtill kommer att de faktorer som 
formar utfallet i allmänhet inte är av sådant 
slag att de kan beskrivas av två tydligt av-
gränsade tillstånd. Snarare uppvisar de en 
glidande skala, som gör att de inte så lätt 
låter sig beskrivas av kategoriska begrepp. 
I stället kräver någorlunda heltäckande 
beskrivningar och förklaringar att faktorer 
kan behandlas på ett mer nyanserat sätt än 
som dikotomier, entydiga kategorier och 
begrepp som har karaktären av antingen-
eller. De tre sistnämnda saknar inte värde, 
men ofta är de nog bara tillämpbara i 
specialfall. 

Tyvärr är det svårare att hantera variabler 
av detta slag och det är svårare att göra 
bedömningar och tolkningar när faktorer 
ska hanteras som har en gradvis påverkan 
på det problem vi studerar. Detta förhål-
lande utgör ett av de viktigaste skälen för 
att använda vetenskapliga metoder, vilka 
kan överbrygga dylika svårigheter eller 
åtminstone förtydliga de osäkerheter som 
råder beträffande slutsatsernas precision 
och tillförlitlighet.

Eftersom krigsvetenskap behandlar 
frågor av mångskiftande karaktär och fe-
nomen som påverkas av en mängd skilda 
omständigheter krävs ett brett spektrum av 
metoder. Lärdomar och metoder från andra 
vetenskapliga områden kan berika krigsve-
tenskapen, men för att konstruktivt kunna 
använda dem krävs en djup förståelse för 
de fenomen som studeras inom krigsveten-

42 Se t ex Dupuy, T N: Op cit fotnot 19, s 118-139.
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skapen. Utan en stor metodmedvetenhet är 
det svårt att se hur ämnet krigsvetenskap 
ska utvecklas i betydande grad, men hur 
denna metodmedvetenhet ska uppnås är 
ingen självklarhet. Kanske är det bäst att 
inte se metodutvecklingen som en separat 
del av ämnet, utan som en integrerad del i 
kunskapsutvecklingen inom ämnet. 

Troligen har merparten av den metod-
utveckling som skett inom andra ämnen 
tillkommit i samband med praktiskt 
forskningsarbete. Antagligen är förhål-
landet likartat för krigsvetenskap. Genom 
att arbeta med konkreta forskningsfrågor 
kommer också en utveckling att äga rum, 
vare sig vi talar om eventuellt utvecklande 
av helt nya metoder eller anpassning av 
befintliga metoder till de problem som 
krigsvetenskapen omfattar. Det ger en 
viss förtröstan inför framtiden. Situatio-
nen för ämnet är inte så komplicerad. Att 
formulera forskningsfrågor och att arbeta 
med dem utgör den huvudsakliga grunden 
både för kunskapsutvecklingen och för 
metodutvecklingen inom ämnet.

Det måste betonas att krigsvetenskap 
inte är ett unikt ämne i så måtto att dess 
metoder är av en annan art än de som åter-
finns i andra vetenskapsområden. Tvärtom 
är etablerade vetenskapliga metoder grund-
valen för krigsvetenskap, men varje ämne 
har sina frågeställningar och behöver finna 
de metoder som passar frågeställningarna 
som formuleras inom ramen för ämnet. 

Även i detta sökande finns väldigt mycket 
att hämta från andra vetenskapsområden.

En metod kan inte ses som bra eller dålig 
i sig. Däremot är olika metoder mer eller 
mindre lämpliga för olika frågeställningar. 
Ett lämpligt metodval förutsätter kunskap 
om frågeställning och problemområde 
samt metodernas för- och nackdelar, be-
gränsningar och möjligheter. Det är inte 
minst av vikt när metoder vars bakgrund 
återfinns i andra ämnen används för ut-
veckling inom krigsvetenskapen. Ämnesö-
verskridandet är emellertid inte en fråga 
om art, utan om grad. Det finns normalt i 
ett ämnesområde en stor spridning i fråge-
ställningarnas karaktär, vilket leder till att 
ett brett spektrum av metoder kommer till 
användning. Nya kombinationer av meto-
der och frågeställningar uppstår ständigt 
inom vetenskapliga ämnen.

För att kunna utveckla förmågan att välja 
lämpliga metoder för krigsvetenskapliga 
frågeställningar är det av vikt att förstå de 
svårigheter som ämnets frågeställningar 
bjuder. Deras karaktär, som den beskrivits 
ovan, ställer krav på vetenskaplig string-
ens, för att kunna dra hållbara slutsatser. 
Det krävs också en metodologisk med-
vetenhet. Först då kan den erforderliga 
vetenskapliga skärpan bli norm.

Författaren forskar inom operationskonst 
och militärhistoria. Han tjänstgör vid För-
svarshögskolan.


