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Detta är andra delen av en text om tyskt 
operativt tänkande efter 1945 vilken 

ska ingå i FHS nya utgåva av läroboken 
Grunder Operationskonst. Texten strävar 
efter att besvara frågan: fanns det något 
tyskt operativt tänkande efter 1945?

I första delen redogjordes för händelser-
na efter andra världskrigets avslut i Europa 
intill Tysklands delande i två inte helt suve-
räna stater1 (Väst- respektive Östtyskland) 
och hur utvecklingen av västtyskt operativt 
tänkande inom ramen för Västtysklands 
medlemskap i NATO skedde. 

I denna andra del redogörs för Öst-
tyskland och östtyska stridskrafter i form 
av Nationale Volksarmee, NVA, och det 
operativa tänkande som utvecklades där, 
följt av hur det enade Tyskland och dess 
förenade stridskrafter (Bundeswehr) om-  
händer tog och integrerade NVA och dess 
kunnande, samt hur Bundeswehr utveck-
lade det operativa tänkandet fram till 

millennieskiftet. Slutligen sammanfattar 
författaren sin personliga uppfattning om 
det operativa tänkandet i Tyskland som 
det ser ut idag. Texten avslutas med en 
käll- och litteraturförteckning för artikelns 
båda delar.

Östtyska armén och dess operativa 
tänkande under kalla kriget
Den östtyska armén (NVA) vilken bildades 
1956, var bara ett av flera beväpnade organ 
och organisationer som tillhörde den östra 
tyska staten DDR. Det regerande tyska par-
tiet, Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands (SED) var ett ”maktfullkomligt parti” 
som smälte samman med statsapparaten. 
Dess oro för ett inre hot, återspeglas i det sä-
kerhetstänkande som präglade Östtyskland 
under hela dess existens. Av de officerare 
vilka tjänstgjorde i NVA, var nästintill samt-
liga också medlemmar i SED. Tillsammans 
med de övriga beväpnade maktorganen i 

Tyskt operativt tänkande – del 2
Utveckling av operativt tänkande i östra Tyskland, samt utvecklingen 
efter Tysklands återförening

av Claes Bergström

DISKUSSION & 
DEBATT

1  Förf anm: För diskussioner om väst- resp östtysk suveränitet se t ex Forbes, Monica H: Feindstaatklauseln, 
Viermächteverantwortung und Deutsche Frage, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1983.
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DDR (sammanlagt 14) var en av NVA:s 
huvuduppgifter att säkra SED:s maktin-
nehav.2

NVA var det mest betydelsefulla av 
DDR:s samtliga beväpnade organisationer. 
Fram till 1968 hade NVA både inrikes 
säkerhetsuppgifter och uppgifter inom ra-
men för Warszawa-pakten (WP) avseende 
försvar mot hot från väster. Fr o m 1968 
blev uppgifterna uteslutande försvar mot 
yttre hot. Sammanlagt tjänstgjorde ca 2,5 
miljoner DDR-medborgare i NVA under 
de 34 år som den östtyska armén exis-
terade.3 De soldater och sjömän (oavsett 
tjänstegrad) som lämnade den ”frivilliga” 
tjänsten i NVA, placerades i reserven. I 
början av 1960-talet fanns det mer än 300 
000 soldater i denna reserv.4

I och med att DDR 1955 blev medlem 
i WP blev NVA en koalitionsarmé utan 
anspråk på självständig förmåga. I likhet 
med alla ”lydstater” i öster utvecklades 
stridskrafterna i DDR i enlighet med de 
sovjetiska principerna. Efter en inledande 
tillvaro som ett lydigt instrument till Sovjet-
unionen, utvecklades NVA till en profes-
sionell armé med växande självkänsla.5 
NVA var i grunden en mobiliseringsarmé 
som under 1980-talet kunde mobilisera 

upp till ca en halv miljon man. Första eche-
longen innehållande alla försvars grenar 
och vapenslag, skulle vara omedelbart 
stridsberedd, utan krav på mobilisering.6

När NVA grundades på 1950-talet 
skedde detta i form av en frivillig armé. 
Sammanlagt skulle NVA omfatta 90 000 
man, varav ca hälften skulle vara manskap. 
Vid bemanningen av NVA fanns stora 
skillnader från hur man i Västtyskland 
bemannade Bundeswehr. Där Bundeswehr 
utnyttjade tidigare soldater och sjömän 
ur Wehrmacht (man anställde bl a ett 
fyrtiotal tidigare generaler och amiraler 
och ett stort antal generalstabsofficerare), 
anställde NVA endast enstaka generaler 
och ett hundratal officerare, vilka endast i 
undantagsfall fick chefsbefattningar. Det 
fanns en rädsla för att tidigare officerare ur 
Wehrmacht skulle få inflytande i det ”nya 
fredliga Tyskland.” Propagandan riktades 
mot det återupprättade Bundeswehr som 
en armé bestående av nazister. 1964 hade 
samtliga generaler och huvuddelen av de 
tidigare Wehrmacht-officerarna lämnat 
NVA (frivilligt eller avskedade).7 

I NVA gällde principen om ”enhets-
ledning” (Einzelleitung) innebärande att 
partiet styr stridskrafterna och chefer i 

2  Diedrich,Torsten m fl (red): Im Dienste der Partei, Christoph Links Verlag, Berlin 1998, s ix-xvi
3  Wenzke, Rüdiger: ”Die Nationale Volksarmee (1956-1990)”, artikel i Diedrich, Torsten (m fl): Im Dienste 

der Partei – Handbuch der bewaffneten Organe der DDR MGFA, Potsdam 1998, s 423.
4  Ibid, s 437
5  Ibid, s 423-424
6  Ibid, s 488
7  Rüdiger Wenzke (1998), ibid, s 432-435
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stridskrafterna skulle följaktligen vara 
partimedlemmar och leda sina soldater 
både professionellt och som statsmed-
borgare. Under de första åren av NVA:s 
existens var detta något som många chefer 
ifrågasatte, men principen om ”partibok” 
för militära chefer var genomförd i början 
av 1960-talet. 

För att kunna beskriva det östtyska 
operativa tänkandet, är det nödvändigt att 
förstå vad den grundade sig på. Här måste 
WP:s roll och dess syn på NATO samt hur 
Sovjetunionen (och WP) såg på kärnvapen 
och dess utnyttjande som militära maktme-
del klarläggas.

WP:s roll och synen på NATO och dess 
kärnvapenbaserade doktrin
I den tidigare sovjetiska ockupationszonen, 
senare DDR, rådde i likhet med de västra 
delarna av Tyskland efter andra världskri-
get en anti-militärisk stämning. Skapandet 
av staten DDR var en konsekvens av 
motsättningarna mellan Sovjetunionen 
och USA efter segern i andra världskriget, 
och präglades inledningsvis av en demili-
tarisering av samhället. Militärteori och 
krigserfarenheter var inget som värdesattes 

högt i den nya östtyska staten.8

Det militära tänkandet och traditionen 
vann åter insteg när de båda stormakterna 
i mitten på 50-talet slutligen hade bestämt 
sig för att inte demilitarisera och ena Tysk-
land utan att deras respektive kontrollerade 
delar av Tyskland skulle omvandlas till nya 
stater med medlemskap/lydstatus i respek-
tive allians. Intresset för militära frågor och 
militärvetenskap omvärderades och fick i 
DDR ett ideologiskt uttryck.9

I DDR grundlades under de första åren 
av 1950-talet uppfattningen om NATO som 
en aggressiv allians.10 NATO uppfattades 
som fredshotande och fram till 1980-
talets mitt härskade i WP meningen att 
västalliansen förberedde sig militärt för att 
driva igenom sina politiska målsättningar 
(krig) när så var nödvändigt. NATO och 
de tillhörande stridskrafterna bedömdes 
vara instrument för en aggressiv västlig 
stormaktspolitik.11

Denna politiska inriktning (hos WP-
staterna) styrde till stor del hur de militära 
hotbilderna utvecklades och bedömningar 
av hot från NATO kunde bara göras inom 
ramen för den politiskt accepterade bil-
den. Trots detta lyckades den östtyska 

8  Scheler, Wolfgang: ”Die weltanschaulichen und ideologischen Grundlagen der Militärwissenschaft in der 
DDR. Entstuhung, Entwicklung und Bruch” artikel i Militärwissenschaft in der DDR 1949-1990, DSS, 
Dresden Heft 5 - 1992, s 43.

9  Ibid, s 43.
10 ”unumstösslische” - Arnold, Eberhard:”NATO-Strategie und NATO-Streitkräfte aus der Sicht des War-

schauer Vertrages – Ein kritischer Rückblick”, artikel i Militärwissenschaft in der DDR 1949-1990 DSS, 
Dresden Heft 5 - 1992, s 34.

11 Ibid, s 34.
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militära underrättelsetjänsten skapa en till 
stora delar exakt bild över NATO-staternas 
stridskrafter liksom deras förmågor och 
doktriner. Denna bild började dock under 
1980-talet att skilja sig från den som uppen-
bart härstammade från den sovjetiska ge-
neralstaben, där den östtyska bedömningen 
av NATO-stridskrafternas numerär ansågs 
vara alldeles för blygsam.12

Under 1980-talet påbörjades en föränd-
ring i synen på NATO inom WP, när man 
med början i Sovjetunionen erkände att 
hotet om ett krig i Europa och dess kon-
sekvenser var en realitet även för NATO-
staterna. Denna förändrade politiska syn 
blev officerarna i WP och DDR långsamt 
varse.13

Vid krigsplanering (försvarsförberedel-
ser) ställdes centrala frågor av följande 
typ:14

• Vilka möjligheter NATO-stridskrafterna 
hade för genomförande av överraskande 
angreppsoperationer?

• Hur kunde förberedelser och genomför-
ande av angreppsoperationer se ut?

• Olika varianter och möjligheter för ett 
överraskande angrepp genomfört av 
NATO-staternas stridskrafter.

Det hot från NATO som i WP uppfattades 

vara det allvarligaste, var den uttalade 
principen om att använda kärnvapen, en 
princip som återspeglades i NATO:s pla-
nering, övningar och materialanskaffning. 
Genom dessa förberedelser antog WP även 
att NATO var berett att inleda ett krig med 
insats av kärnvapen. WP (och NVA:s offi-
cerare) bedömde inte, trots medvetenheten 
om WP:s konventionella överlägsenhet, 
möjligheten till en av NATO-staterna 
initierad offensiv operation österut som 
osannolik. Denna bedömning baserades 
dels på erfarenheterna från andra världs-
kriget (Wehrmacht tekniska överlägsenhet 
jämfördes med NATO-staternas överty-
gelse om sin teknologiska överlägsenhet) 
och dels på NATO:s principer för insats 
av kärnvapen.15

I synen på NATO spelade också de mili-
tärstrategiska principerna om Vorwärtsver-
teidigung resp Vorneverteidigung en stor 
roll. Genom NATO:s strategiska övningar 
observerades förflyttningen av huvudför-
svarslinjen från Rhen (i början på 50-talet) 
till i närheten av tysk-tyska gränsen. Den 
västtyska regeringens officiella linje att 
försvaret skulle ske så nära gränsen som 
möjligt och samtidigt ge upp så lite terri-
torium som möjligt, påverkade bilden av 
NATO som offensivt och aggressivt.16

12 Ibid, s 34-38
13 Ibid, s 34-35
14  Ibid, s 35
15  Ibid, s 37-38
16  Ibid, s 38-39
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Strategiskt tänkande i WP
Teorin om krigskonsten består utöver taktik, 
av operativ konst och strategi. Taktiken är 
härvid den underordnade komponenten 
som ska uppfylla de krav som strategin och 
operationskonsten ställer.17

Utvecklingen av militärteori i Östtyskland 
(DDR) styrdes av Sovjetunionen18 och dess 
teorier avseende militärvetenskap. Den egna 
utvecklingen av operationskonst och taktik 
begränsades till diskussioner om hur regle-
menten skulle utformas respektive tolkas.19 I 
samband med Berlin-murens fall och DDR:s 
upplösande, förstördes stora delar av den 
skarpa operativa planläggningen. Kunska-
pen om hur det operativa tänkandet i NVA 
och Östtyskland egentligen såg ut, är därför 
till stora delar baserat på övningsplaner, 
utbildningsunderlag från NVA-skolor och 
intervjuer med f d östtyska officerare.20, 21

WP uppfattade sig vara mitt i en kapp-
rustning med ett imperialistiskt västland 
med omedelbart förestående aggressiva 
avsikter. Den överlägsenhet i militär nu-
merär som Sovjetunionen hade skapat sågs 
politiskt av WP-staterna som en garant 

för säkerställandet av freden. Synen på 
NATO och alliansens uppfattade offensiva 
och aggressiva avsikter, lade grunden för 
principen för det operativa tänkandet: 

• Ständigt hot om aggression från NATO
• Hög tillgänglighet och hög mobilise-

ringsberedskap för nationens samtliga 
stridskrafter

• Strävan efter militär överlägsenhet
• Nästa konflikt skulle vara den sista upp-

görelsen med arbetarklassens fiender 
(Klassenfeind)

• Målsättningen med en konflikt med 
klassfienden är dennes förintande (Ver-
nichtung)

• Båda sidors arbetarklass måste härvid 
vara beredd på offer.

Den strategiska idén om NATO:s aggressi-
vitet och avsikt att angripa WP:s medlems-
stater var under lång tid lätt att förankra 
hos befolkningarna i WP:s medlemsstater 
vilka mindes den tyska aggressionen under 
världskrigen och därpå följande lidande. 
Enligt officiell DDR-uppfattning kunde 

17  Sturm, Eberhard: ”Die Entwicklung der taktischen Ansichten der Landstreitkräfte”, artikel i Militärwis-
senschaft in der DDR 1949-1990 DSS, Dresden: Heft 5 - 1992, s 87.

18  Förf anm: För en beskrivning av sovjetiskt operationskonst rekommenderas Ulving, Lars: Rysk Krigskonst 
Försvarshögskolan, Stockholm 2005, s 135ff.

19  Op cit fotnot 17, s 88.
20  Basler, Horst-Henning: ’”Das operative Denken der NVA”, artikel i NVA: Anspruch und Wirklichkeit; nach 

ausgewählten Dokumenten Verlag E.S. Mittler, Berlin 1993, s 179.
21 T ex intervjuer med tio f d NVA-officerare gjorda av Klaus-Richard Böhme och Ulla Böhme 2002/03, publi-

cerade i Zetterberg, Kent, (red): Att skåda Sovjetunionen i vitögat, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004.
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den imperialistiska aggressiviteten styrkas 
genom flertalet exempel som interventio-
nen i Suez 1956.22

Den gemensamma avsikten från WP 
politiska och militära ledning, var att möta 
en aggression mot en eller flera WP-stater 
med en överlägsen motoffensiv. Detta var 
under lång tid en del av WP:s militära 
doktrin. För att kunna nå detta planerades 
en snabb mobiliseringsprocess som inom 
10 dagar skulle ha fört ca 100 stridberedda 
divisioner till utgångsläge invid den tysk-
tyska gränsen.23 Möjligheten att försvara 
WP:s västra gräns genom en stegvis mobi-
lisering eller ett starkt gränsnära grupperat 
försvar, utvecklades aldrig. Den politiska 
viljan var att försvaret av socialismen i 
händelse av en väpnat konflikt skulle ske 
genom ett motangrepp på ”klassfienden” 
intill denne var förintad.24

WP och kärnvapen
Kärnvapen var en integrerad del i utbild-
ningen för högre officerare i WP. Insats 
med taktiska kärnvapen övades regelbundet 
under stabsövningar, antingen som första 
insats för att skapa genombrott eller som 
svar på insats av NATO:s insats av kärnva-
pen. Även insats mot NATO-reserver eller 
kringgångna förband övades, dock inte lika 

ofta som förstaslagsinsatser. Fram till 1982 
ingick offensiva insatser med kärnvapen 
regelmässigt. Under åren 1982 till 1988 
utgick kärnvapen från övningarna för att 
under 1988 återkomma, då också som ett 
insatsmedel under försvarsoperationer.25 

Det måste beaktas att kunskaperna om hur 
den politiska beslutsprocessen inom WP 
såg ut avseende en kärnvapeninsats är 
obefintliga.26

Grunden för WP:s planering var anta-
gandet att NATO skulle sätta in ca 2 800 
taktiska kärnvapen. Som exempel används 
här 1. Fronten (norra delen av WP). Varje 
armé ingående i 1. Fronten skulle tilldelas 
ca 85 laddningar. Frontflyget och raket-
artilleriet skulle tilldelas ca 225 laddningar, 
innebärande att 1. Fronten hade samman-
lagt ca 850 laddningar tillgängliga. Mål 
för den första kärnvapeninsatsen skulle 
främst vara:

• NATO:s kärnvapenlager och kärnva-
penbärare

• Luftwaffe och luftförsvaret i Västtysk-
land

• Stabsplatser från division och uppåt 
och deras sambands- och ledningsknut-
punkter

22 Op cit, fotnot 20, s 180-183.
23  Ibid, s 183
24  Ibid, s 192
25  Basler, Horst-Henning: ”Operatives Denken und Planen in der NVA”, artikel i Ein Staat. Eine Armee. Von 

der NVA zur Bundeswehr Report Verlag, Bonn 1992, s 73-75.
26  Ibid, s 73-75
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• NATO:s trupper grupperade till försvar 
eller reserver

• Marina baser samt västtyska marinens 
kommandocentral27

Under stabsövningar där insats med kärn-
vapen övades och spelades, fanns det en 
tendens att förringa verkan av de insatta 
vapnen och att betrakta dessa som ett star-
kare artilleri. NVA i likhet med övriga s k 
”broder-arméer” var visserligen utbildade 
för att planera, leda och genomföra ett 
krig i atommiljö, men med bristande ut-
bildning i konsekvenserna och verkan av 
dessa vapen.28

Operativt tänkande i NVA
Högre officerare i NVA utbildades natio-
nellt vid ”Militärakademie Friedrich Eng-
els” i Dresden. Stabsofficerare utbildades 
dels vid sovjetiska militära skolor och dels 
vid andra WP-staters militära skolor.29 I 
början av NVA:s existens fanns sovjetiska 
chefer, utbildare och förbindelseofficerare 

stationerade vid de östtyska förbanden och 
staberna. Dessa drogs officiellt tillbaka 
1958, men det fanns fortsatt specialister 
i NVA:s olika staber.30 NVA hade (Förf.
anm: i likhet med Bundeswehr) ingen 
generalstab, men de olika staberna i NVA 
innehöll de viktigaste elementen som en 
klassisk generalstab innehåller (självstän-
dig planerings- och koordinationsförmåga, 
mobiliseringsplanering, underrättelsetjänst 
samt försörjning).31 

Under tidigt 2000-tal intervjuades ca tio 
högre f d östtyska officerare. I dessa samtal 
diskuterades bl a kvaliteten på de östtyska 
förbanden, vilka av väst betraktats som de 
bästa inom WP. Detta höll inte de inter-
vjuade med om utan framhöll generellt de 
polska förbanden som de bäst utbildade 
och ledda. Av intervjuerna framgår att de 
östtyska förbanden taktiskt leddes enligt 
principerna för uppdragstaktik, något som 
även bekräftades av intervjuade f d sov-
jetiska högre officerare. NVA utvecklade 
egna taktiska och operativa idéer vilka 

27  Utsaga av Horst-Henning Basler Ibid, s 74. I arbetet under hösten 2008 med denna artikel har förf hittat 
många hänvisningar till militär-strategiskt respektive operativt tänkande angående kärnvapen, men inga 
referenser till en ev politisk beslutsprocess.

28  Op cit, fotnot 20, s 207-209
29  Löffler, Hans-Georg: ”Studium an sowjetischen Militärakademien”, artikel i Informationsheft 14 Deutscher 

Bundeswehrverband Landesverband Ost – Arbeitsgruppe Geschichte und Integration, Berlin 2004, http://
www.aggi-info.de/fileadmin/Artikel/info%2014/Art4.pdf (2008-10-20)

30  Op cit, fotnot 3, s 482
31  Ibid, s 482
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delvis övertogs av de i Östtyskland statio-
nerade sovjetiska förbanden.32, 33

NVA präglades under hela sin existens 
av sitt medlemskap i WP och följde troget 
de strategiska inriktningar Sovjetunionen 
föreskrev. Man förväntade sig ett över-
raskande angrepp från NATO, som i sin 
tur skulle mötas med ett avgörande an-
grepp. WP:s förenade stridskrafter hade 
sedan 1960-talet uppgiften att slå NATO:s 
stridskrafter på tyskt territorium, liksom 
på djupet av Benelux och Danmark. Fram 
till 1980-talet ingick NVA som en del av 
den norra delen av WP:s styrkor, utan att 
ha ett eget territoriellt ansvar eller befäl. 
En av NVA:s få självständiga operativa 
uppgifter var intagandet av Berlin. Utöver 
uppgiften att ta Berlin, skulle NVA delta 
i norra flankens operationer under polskt 
befäl och säkra efterföljande echelongers 
uppmarsch och försörjningen av fronten 
genom Östtyskland.34 

Nedan följer en redogörelse för tre olika 
dokument från NVA, vilka behandlar ope-
rativt tänkande. Gemensamt för dessa tre, 

från 1962, 1974 resp 1982, är dels avhäng-
igheten av sovjetisk militärvetenskap och 
doktrin och dels synen på kärnvapen som en 
naturlig och förutsedd del av stridsfältet. 

■	 1962:	Grundlagen	der	modernen	
operativen	Kunst
Den östtyska militärakademien i Dresden 
”Militärakademie Friedrich Engels” utbil-
dade NVA-officerare och gav ut s k Lehr-
unterlagen (Studienmaterial) vilka var 
komplement och utvecklingar till NVA:s 
reglementen. I ett sådant Lehrunterlag 
från 1962 (Grundlagen der modernen 
operativen Kunst) utvecklas den opera-
tiva konsten och ledningen. I inledningen 
framhålls betydelsen av ”riktigheten i den 
marxistiska tesen om den väpnade kam-
pens beroende av utveckling av samhällets 
produktion och sociala ordning.”35 Kärn-
vapen betraktas här som en utveckling av 
vapenteknologin, dock med en sådan kraft 
att såväl strategi som operationskonst och 
taktik påverkas, och därmed hela krigskonst-
en. Kärnvapen benämns som moderna 

32  Böhme, Klaus-Richard och Böhme, Ulla: ”Östtyska officerare om Warszawapakten”, artikel i Att skåda 
Sovjetunionen i vitögat, Försvarshögskolan: Stockholm, 2004, s 226-228. Förf anm: Att NVA-förband 
använde sig av Auftragstaktik har inte framkommit av någon annan handling författaren läst under detta 
arbete. 

33  Förf anm: Vid ett studiebesök efter denna artikels tillkomst vid ett museum i östra Tyskland, Bunker-Museum 
Kossa, såg författaren dels fotograferingar av kartor och dels förde samtal med en f d löjtnant ur NVA. Av 
kartorna framgick att chefer i NVA fattade Entschluss, d v s. Beslut i Stort. I samtalet med den f d löjtnanten 
framfördes att NVA regelmässigt lät lägre chef delta i högre chefs planerings- och beslutsprocess och delta 
i formulerandet av order och uppgifter. Detta är inte vetenskapligt och historiskt styrkt, men borde vara 
intressant att forska kring

34  Op cit, fotnot 3, s 482-483
35  Nationale Volksarmee Militärakademie ”Friedrich Engels”, Grundlagen der modernen operativen Kunst 

(1962), NVA, Dresden, 1962, s 3 (inledning, andra stycket). 
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verkansmedel. Handlingen framhåller att 
förståelsen för hur större förband organise-
ras, koncentreras, grupperas och utnyttjas 
för anfall förändras och att betydelsen av 
större pansarförband liksom luftstridskrafter 
har ökat.36

I häftet (1962) hävdas att operativ konst 
som självständig disciplin inom militärve-
tenskapen var en utveckling som började i 
de sovjetiska beväpnade styrkorna och att 

...i de i huvudsak imperialistiska länderna 
har man inte utvecklat operativ konst lika 
långt, men det betyder inte att man inte be-
fattar sig med frågor om militära operationer 
i dessa imperialistiska arméer. 

En särskild egenskap hos den sovjetiska 
krigskonsten och den operativa konsten i 
synnerhet är det skapande elementet och 
den obrutna utvecklingen helt i överens-
stämmelse med karaktären hos nationens 
ekonomiska och moraliska krafter. 37

Operativ konst är kittet mellan strategi och 
taktik. Den operativa konsten utforskar 
och bestämmer förberedelserna för och 
ledningen av operationer (armé, front), men 
också operativa förbands självständiga eller 
gemensamma operationer med olika strids-
krafter i överensstämmelse med strategin 
och för att uppnå de strategiska målen.38 

Här framhålls att all operationskonst måste 
utgå från att kärnvapen kommer att utnytt-
jas i en framtida konflikt och att huvud-
vapnet i denna konflikt kommer att vara 
kärnvapnen. Den slutliga segern kräver 
trots detta att alla stridskrafter gemensamt 
sätts in.39 En militär operation definieras 
som bestående av 

mål, tid och plats för koordinerade kärnva-
penslag samt aktioner av operativa och tak-
tiska förband vilka agerar på en gemensam 
idé för att lösa operativa eller strategiska 
uppgifter.40

Militära operationer har enligt häftet (1962) 
gemensamma punkter oavsett vilken typ 
de är: 41

1. Beslutsamhet i angreppet. Angreppet är 
huvudstridssätt.

2. Gemensam och samordnad ledning 
mellan försvarsgrenar och strids-
kraftslag

3. Verkan mot motståndaren över hela 
ytan

4. Eget djup i gruppering såväl i anfall som 
försvar

5. Kraftsamling av förband och vapen i 
huvudanfallsriktningen

36  Ibid, s 4-5
37  Ibid, s 21
38  Ibid, s 22. Jämför definitionen med den som Milan Vego ger i Joint Operational Warfare Swedish National 

Defence College Stockholm 2008, s GL-12
39  Ibid, s 26
40  Ibid, s 27
41  Ibid, s 29-32
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6. Manöver och angrepp ur marschgrup-
peringen.

7. Val av angreppsmål
8. Bibehållen och oavbruten ledning med 

stridshandlingar såväl under dag som 
natt

9. Goda förberedelser och dessa så långt 
som möjligt dolt

10. Förbandsledning
11. Utnyttjande av egna genomförda kärn-

vapenangrepp
12. Säkerhet och skydd
13. Politiskt arbete.

■	 1974:	Einführung	in	die	operative	Kunst	
der	Landstreitkräfte
Den operativa konstens teori är inriktad 
mot den praktiska lösningen av följande 
huvuduppgifter:

• Baserat på militärhistoriska erfarenheter 
undersöka operationers väsen.

• Upptäcka och identifiera de lagar som 
styr operationer, och baserat på dessa:

• Utveckla metoderna för förberedelser 
och genomförande av operationer.42

I detta utbildningshäfte från 1974 återfinns 
fortfarande indelningen i tre nivåer, strategi, 
operativ konst och taktik. Dessa tre delar är 
enligt dokumentet en helhet bestående av 

tre delar vilka är beroende av varandra och 
bildar en av varandra avhängig helhet. Syn-
sättet är fortfarande baserat på den sovje-
tiska militärvetenskapen och innebär ingen 
självständig utveckling inom NVA.43

1974 års häfte gällde i likhet med 1962 
års Lehrunterlag för alla försvarsgrenar. 
Det utesluter inte att ett framtida krig skulle 
kunna ske utan insats med kärnvapen men 
att med hänsyn till det dåvarande läget 
mellan supermakterna Sovjetunionen och 
USA ett krigsförlopp sannolikt skulle ha 
tre faser:

1. En fas av stridshandlingar utan kärnva-
pen

2. En fas av avgörande kärnvapenstrid
3. En fas med avgörande stridshand-

lingar.44

Den första fasen bedömdes kunna inträffa 
inte bara på ”andra rangens stridskåde-
platser” utan även i Europa. Skulle detta 
ske i Europa bedömdes sannolikt endast 
begränsade operativa mål kunna nås innan 
kriget nådde fas två.45

Den andra fasen beskriver hur ett kärn-
vapenkrig sannolikt skulle förlöpa och 
konstaterar krasst att fasen sannolikt skulle 
vara ganska kort, att nationernas viktigaste 
politiska, kulturella, ekonomiska och mi-

42  Nationale Volksarmee Militärakademie ”Friedrich Engels”, Einführung in die operative Kunst der Land-
streitkräfte (1974), NVA, Dresden, 1974, s 3

43  Ibid, s 8
44  Ibid, s 31-32
45  Ibid, s 32
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litära centra skulle förstöras, den statliga 
och militära ledningen desorganiseras, de 
viktigaste kommunikationslederna och 
kommunikationerna brytas. Sammantaget 
händelser vilka skulle försvåra de militära 
operationerna för stridskrafterna under 
fas tre.46

I fas tre skulle striden bedrivas främst 
med konventionella stridskrafter, vilka i 
industrialiserade länder lätt skulle kunna 
reorganiseras. Härutöver skulle kvarva-
rande (ej avfyrade resp ej förstörda) kärn-
vapen användas för att nå strategiska och 
operativa mål. Fasen skulle kännetecknas 
av begränsade operationer i enstaka rikt-
ningar.47

Huvudkrigsskådeplatsen är enligt detta 
dokument det europeiska fastlandet. Målet 
för krigshandlingarna anges till:48

• Fullständiga förgörandet av motstånda-
rens stridskrafter

• Oskadliggörandet av motståndarens 
militär-industriella bas

• Tvingandet av alla i kriget deltagande 
nationer till – urlösande– ur kriget. 

Utöver strategiska kärnvapenangrepp, be-
står strategiska operationer av en eller flera 
komponenter: 49

• En eller flera Frontoperationer
• Luftoperationer
• Sjöoperationer
• Luftoperationer för att vinna lufther-

ravälde (endast i en situation då kärn-
vapen ej används).

• Luftlandsättningsoperationer.

Vidare kan ur häftet utläsas att en av 
målsättningarna med strategiska kärnva-
penangrepp är ”desorganisering av livet 
i de länder som ingår i motståndarkoali-
tionen”. Övriga stridskrafter ska brukas 
symmetriskt, d v s luftstridskrafter mot 
luftstridskrafter, sjöstridskrafter mot sjö-
stridskrafter o s v. 50

■	 1982:	Die	 allgemeinen	Grundlagen	 der		
Angriffsoperation	einer	Front	und	einer	Armee

Den operativa konsten – en beståndsdel av 
den marxist-leninistiska militärvetenskapen 
– omfattar teori och praktik avseende för-
beredelser och genomförande av operativa 
förbands gemensamma och självständiga 
operationer och stridshandlingar. Den opera-
tiva konsten intar en mellanställning mellan 
strategi och taktik. 

Med dessa ord inleds ett Studien mate-
rial från 1982. Häftet är till skillnad 

46  Ibid, s 32-33
47 Ibid, s 33-34
48  Ibid, s 36
49  Ibid, s 37-38
50  Ibid, s 36-41
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från de båda övriga uteslutande inrik-
tat mot arméförband på högre nivå.51 
Detta häfte beskriver hur det mellan de tre 
elementen (stra, op, ta) finns ett växelspel 
av förbindelser och beroende – taktiken och 
stridernas genomförande påverkar operatio-
nerna, varför operationskonsten hela tiden 
måste utövas för att de strategiska målen 
ska kunna nås. På samma sätt påverkar 
strategi och strategiska operationer52 ope-
rationskonsten vilket i sin tur ger påverkan 
på förbanden vilka utövar taktiken i striden. 
För att framgångsrikt kunna utöva opera-
tionskonst, måste man behärska dels de 
allmänna grunderna om operationer, dels de 
olika försvarsgrenarnas operationskonst och 
dels hur den bakre försörjningen fungerar i 
teori och praktik.53 

Enligt detta Studienmaterial kommer 
inga operationer i ett framtida (stor)krig 
att ske endast inom en försvarsgrens (eller 
arenas) ansvarsområde utan varje konflikt 
kommer att bestå av till övervägande delen 
gemensamma operationer och stridshand-
lingar. Det framhålls också att ett sådant 

krig kan uppstå bara om Warszawapakts-
staterna genom ett fientligt angrepp tvingas 
in det.54 

Operationer indelas i angreppsopera-
tioner och försvarsoperationer. Angreppso-
perationer är huvudformen medan för-
svarsoperationer skall genomföras för att 
möjliggöra senare angrepps operationer. 
Operationer kan genomföras dels rent 
konventionellt, dels med insats av kärn-
vapen. Vid ett krig där kärnvapen kom-
mer till verkan, är dessa de avgörande 
vapnen.55 Moderna operationer präglas av 
hög rörlighet och slagkraft hos de opera-
tiva förbanden, med taktisk och operativ 
självständighet hos underställda förband. 
Operationerna karakteriseras av manöver 
och stor beslutsamhet för att nå ställda 
mål. Slutmålet med alla operationer, d v 
s att besegra motståndaren, kan endast 
nås om markstridskrafter (armén) deltar 
i operationerna.56 För att nå de förutsedda 
angreppsmålen (förf.anm: kanalkusten) 
bedömdes en Front (bestående av flera 
arméer) behöva genomföra operationer 

51  Nationale Volksarmee Militärakademie ”Friedrich Engels”, Die allgemeinen Grundlagen der Angriffso-
peration einer Front und einer Armee (1982),NVA Dresden 1982, s 5

52  Förf anm: Med strategiska operationer ska främst förstås kärnvapenangrepp utanför den kontinetala (eu-
ropeiska) arenan

53  Op cit, fotnot 51, s 5
54  Ibid, s 6
55  Förf anm: En armé, bestående av ca 4 divisioner, skulle enligt detta Studienmaterial, ha tillgång till minst 

60 kärnladdningar för främst eget raketartilleri, ytterligare ca 20 flygbomber vilka skulle fällas på order från 
arméchef. Tillkommer gör de kärnladdningar vilka skulle avfyras av granatkastare och artilleri. Nationale 
Volksarmee Militärakademie ”Friedrich Engels” (1982), ibid.

56  Ibid, s 16-17
57  Ibid, s 24



85

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

6-20096-2009

under ca 12-15 dagar.57 Angrepp med eller 
utan kärnvapeninsats innebar inga andra 
överväganden, då ett krig med kärnvapen-
insats skulle medföra svårigheter under 
framryckningen p g a strålning, bränder, 
förstörelse m m, varför framryckningshas-
tigheten bedömdes vara den samma oavsett 
konventionellt eller icke-konventionellt 
krig.58

Operationer avsågs genomföras i två 
echelonger, där den andra echelongen 
främst utnyttjas för vidare angrepp i huvud-
angreppsriktningen. Finns inte en andra 
echelongen, ska en reserv avdelas (för 
en armé: regemente till division). Andra 
echelong kan vidare användas för att slå 
kringgågna fientliga förband, ersätta för-
luster i första echelongen eller lösande av 
andra uppgifter.59

Slutsatser avseende NVA:s operativa 
tänkande
Det tydliga särskiljandet av strategi och 
taktik, med den operativa konsten som 
förbindelselänken mellan de båda, åter-
kommer under hela den studerade tidspe-
rioden och i alla studerade dokument. Även 
sambandet mellan strategi-operations-
konst-taktik bestående av målsättningars 
utformning och stridens utfall är återkom-
mande. Kopplingarna till den sovjetiska 

militärvetenskapliga teorin och den sovje-
tiska militärdoktrinen är tydliga. NVA har 
intill sitt upplösande ett tydligt operativt 
tänkande, ett tänkande som dock inte är 
baserat på tyska (Wehrmacht) erfarenhe-
ter från andra världskriget. Här skiljer sig 
DDR från Förbundsrepubliken Tyskland, 
där högre officerare med erfarenheter från 
Wehrmacht tjänstgjorde till sent 60-tal. 

Alla källor som författaren studerat är 
tydliga på att kriget skulle utkämpas för att 
slutligen besegra klassfienden (väst) och att 
kärnvapen var en integrerad och naturlig 
del av planläggning och krigföring. Först 
mot mitten av 1980-talet började det inom 
NVA och WP diskuteras och planeras mot 
ett operativt fall där endast konventionella 
vapen skulle brukas. 

NVA:s operativa tänkande var som 
en författare uttryckt det baserat på det 
”kontinuerliga och massiva inflytande 
som den sovjetiska ledningen utövade på 
brödra-arméerna”60 NVA utvecklade under 
60- och 70-talen sin operativa förmåga 
och fick under 1980-talet inflytande på 
den operativa planeringen i WP61, en pla-
nering som i princip var oförändrad under 
årtionden. I NVA utbildning av stabsof-
ficerare ingick inte att kunna parera över-
raskande lägesförändringar eller hur man 
skulle agera om det planerade angreppet 

58  Ibid, s 37-39
59  Ibid, s 42-43
60  Op cit, fotnot 20, s 179
61  Utsaga av Horst-Henning Basler, ibid, s 205-206
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västerut inte lyckades. Inte heller förekom 
operativa överväganden om ett försvar i 
stället för angrepp. WP operativa planering 
hade fördelar men även nackdelar – ge-
nom att samma operativa förlopp övades 
upprepat, utvecklades och prövades inte 
handlingskraften och initiativförmågan hos 
de östtyska stabsofficerarna i någon större 
omfattning.62

Med början 1985 fördes en diskussion 
inom WP avseende alternativa operativa 
inriktningar för militäralliansen, en diskus-
sion som initierats av Tjeckoslovakien. Här 
var fokus ett mer defensivt uppträdande 
med rent defensiva operation både på mar-
ken och för luftförsvaret utan det vanliga 
uppträdandet med massiva angrepp.63 1987 
införde WP sin nya militärdoktrin som 
bl a innebar att ingen stat automatiskt var 
fientlig, krig skulle inte tillåtas utbryta och 
försvaret av WP-staterna skulle i huvudsak 
vara defensivt.64 

Sammanslagningen av NVA med Bundes
wehr vid Tysklands enande 1989
1989 var det år då Europa förändrades i 
grunden. Berlinmurens öppnande den 9 no-
vember 1989 inledde en process som bl a 
innehöll Warszawa-paktens upplösande, 
Tysklands återförening och Sovjetunionens 

sammanbrott. Detta var processer som inte 
skedde över en natt utan hade påbörjats 
långt innan. Det finns många olika för-
klaringsmodeller varför allt detta skedde, 
vilka inte behandlas i denna artikel. Inte 
heller kommer hela skeendet runt DDR:s 
upplösande och fall att behandlas utan 
endast några brottstycken med direkt kopp-
ling till hur NVA och Bundeswehr smälte 
samman till en tysk försvarsmakt.

I DDR inleddes en förändringsprocess i 
samband med den långvarige försvarsmi-
nistern Heinz Hoffmanns död 1985. Denna 
ledde till ett generationsskifte i ledningen 
av NVA, något som kom att förknippas 
med förhoppningar om förändringar för 
både soldater och officerare. NVA led 
under sina senare år av frustration och 
spänningar, bl a beroende på att tiotusen-
tals soldater tjänstgjorde i civila samhället 
som skördehjälp eller i industrin, samtidigt 
som förbanden i princip skulle inneha hög-
sta stridsberedskap dygnet runt, året om. 
Även levnadsvillkoren för anställda och 
värnpliktiga hade en betydande förbätt-
ringspotential. Hoffmans efterträdare blev 
dock en bekräftelse på det kommunistiska 
systemets princip om förvaltning och kon-
tinuitet, varför hoppet om reformer i NVA 
förblev förhoppningar.65

62  Ibid, s 205-207. Likheten med svensk operativ planläggning blir här slående – även vi i Sverige hade fasta 
operativa planer med relativt liten förändring över åren. 

63  Ibid, s 209-211
64  Op cit, fotnot 3 s 493
65  Ibid, s 493
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När Berlinmuren fallit och det beslutats 
att Tyskland skulle (återför)enas, uppstod 
en diskussion om NVA:s framtid: skulle 
det vara en stat och två arméer, skulle 
NVA upplösas, skulle NVA integreras i 
Bundeswehr, skulle NVA vara medlem i 
NATO? Tio veckor innan Tyskland skulle 
enas, svor fortfarande nya värnpliktiga 
ed till DDR. Den 3:e oktober 1990 upp-
hörde DDR liksom dess armé NVA att 
existera och integrerades i Bundesrepublik 
Deutschland respektive Bundeswehr.66

Vid det tyska enandet bestod NVA av 
nästan 89 000 män och kvinnor. Av dessa 
var ca 24 000 officerare eller kadetter, 
ca 23 000 underofficerare och ca 42 000 
manskap och värnpliktiga. Intill den 2:e 
oktober 1990 hade samtliga kvinnliga 
officerare och soldater (förutom de som 
tillhörde sjukvårdstjänsten), alla soldater 
äldre än 55 år samt alla amiraler och ge-
neraler avskedats. Samtliga värnpliktiga 
övertogs av Bundeswehr, medan anställda 
inledningsvis erbjöds en tidsbegränsad 
anställning intill dess varje individs ansö-
kan om anställning i Bundeswehr prövats 

särskilt.67 Av officerarna i NVA fick ca 
6 000 och av underofficerarna ca 11 000 
inledningsvis anställning i Bundeswehr 
på ett begränsat två-års kontrakt. Efter 
kontroller och ansökningsförfarande fick 
ca 3 000 officerare och 7 500 underof-
ficerare längre anställningsförhållanden i 
form av fast anställning eller tidsbegränsad 
anställning. Av dessa avskedades senare 
sammanlagt 1 500 då de befanns ha haft 
anställning hos eller haft kontakt med den 
östtyska statssäkerhetstjänsten STASI.68 
Endast 28 av NVA:s sammanlagt 2 110 
överstar och kommendörer fick anställ-
ning i Bundeswehr.69 Åtta år efter enandet 
(1998) var 9 300 tidigare NVA-soldater 
fortfarande anställda i Bundeswehr.70

NVA hade som tidigare nämnts haft prin-
cipen om enhetsledning, där förbandsche-
fen även skulle vara den som ledde truppen 
politiskt. Detta förhållande ledde till att 
större delen av de tidigare NVA-officerarna 
inte fick anställning i Bundeswehr. Då par-
timedlemskap till största delen förvärvades 
med tiden är författarens slutsats att de offi-
cerare i NVA som hade operativ erfarenhet 

66  Ibid, s 520-523
67  Ehlert, Hans: ”Die Armee, die nicht mehr gebraucht wurde”, artikel i Ehlert,Hans m fl (red): Militär, Staat 

und Gesellschaft in der DDR, Christoph Links Verlag, Berlin 2004, s 707
68  Underlag från Bundeswehr hemsida, Hintergrundinformationen zur Eingliederung von Soldaten der NVA 

in die Bundeswehr, (2008-11-18). Sidan finns ej längre tillgänglig via Internet, men finns uttryckt i förfat-
tarens ägo.

69  Clement, Rolf och Jöris, Paul Elmar: 50 Jahre Bundeswehr: 1955 bis 2005, Verlag E S Mittler & Sohn, 
Hamburg 2005, s 111

70 Underlag från Bundeswehrs hemsida, Hintergrundinformationen zur Eingliederung von Soldaten der 
NVA in die Bundeswehr, (2008-11-18). Sidan finns ej längre tillgänglig via Internet, men finns uttryckt i 
författarens ägo.
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och var kunniga i operativt tänkande, till 
största delen var de högre officerare vilka 
p g a enhetsledningsprincipen också var 
partimedlemmar och därigenom inte fick 
anställning i Bundeswehr. Det operativa 
tänkandet ur NVA fick sannolikt endast 
ett begränsad, om ens något inflytande på 
utvecklingen i Bundeswehr intill millen-
nieskiftet. 

Resultatet av sammanslagningen av NVA 
med Bundeswehr blev avvecklingen av den 
f d östtyska statens väpnade styrkor.

Operativt tänkande i Tyskland efter 
återföreningen
Under det kalla kriget begränsades utrym-
met för militära operationer främst av 
hotet om att ett krig mellan NATO:s och 
WP skulle eskalera till kärnvapenkrig. 
NATO:s numerära underlägsenhet skulle 
kompenseras med insats av främst ame-
rikanska och brittiska kärnvapen. Efter 
Berlinmurens fall och Sovjetunionens sam-
manbrott, var det inte längre lika klart när, 
var eller hur en framtida väpnad konflikt 
skulle se ut.71 Behovet att kunna samordna 
stridskrafter i tid och rum för att uppnå 
politiska mål ökade igen. 

Under åttiotalets sista år, försökte väst-

tyska armén att återuppliva det operativa 
tänkandet bl a genom Operativen Leitlinie 
och 1987 års utgåva av HDv 100/100. 
Dåvarande västtyske armeinspektören 
General von Sandart var ansvarig för 
utvecklingen av Operativen Leitlinie och 
utvecklade senare som CINCENT72 dessa 
även för NATO.73

Ända sedan uppsättandet av Bundeswehr 
inleddes 1955 hade Västtyskland saknat 
egen nationell operativ ledning och varit 
helt beroende av NATO:s operativa led-
ning. Intill återföreningen av Tyskland var 
Bundeswehrs roll att skydda centralfronten 
i Europa, varför något större behov av en 
egen nationell operativ ledningsförmåga 
inte funnits. En orsak till denna ”brist” 
har varit grannländernas rädsla för att den 
tyska generalstaben skulle återuppstå. 
Den tyska försvarsmaktens högste militär 
(Generalinspektören) har vidare inte varit 
överordnad de olika försvarsgrenarnas 
chefer utan endast agerat som rådgivare 
till den tyske försvarsministern, vilken 
varit den som i fredstid lett Bundeswehr.74 
Resonemanget om upprättande av nationell 
tysk ledning var så uppseendeväckande att 
US Army Strategic Studies Institute gav ut 
en extraordinär rapport 1992.75

71 Millotat, Christian: ”Operatives Denken und Führen in der Bundeswehr auf dem Weg zur Einsatzarmee”, 
artikel i Österreichischer Militärsiche Zeitschrift, nr 3 Bundesheer, Wien 2006, s 276-277

72  Commander-in-Chief Central Europe
73  Op cit, fotnot 71, s 277
74 Young, Thomas-Durell: Bundeswehr Plans for a National Command and Control Structure, SSI Special 

Report, Strategic Studies Institute U.S. Army War College, Carlisle 24 mars 1992, s 1ff
75 Ibid, foreword
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Västtyskland som nation var före åter-
föreningen inte en fullt suverän stat. Några 
orsaker till detta är dels segrarmakternas 
närvaro i Tyskland (ockupation) och deras 
inflytande på de båda tyska staternas poli-
tik inrikes och utrikes, och dels på att västra 
Tyskland hade (och har) en maktfördelning 
mellan centralmakt (federal) och regional-
makt (länder) som begränsar den federala 
regeringens handlingsfrihet. Genom det 
tyska parlamentariska systemet med två 
kamrar (Bundestag resp Bundesrat) kan 
länderna (regionala makten) förhindra 
centrala beslut.76 Först i och med det s k 
”2+4”-fördraget återfick det förenade 
Tyskland den fulla nationella suveränitet 
som det tyska riket en gång haft.77

Efter återföreningen och det ryska 
tillbaka dragandet från det tidigare DDR, 
ökade den tyska närvaron på den interna-
tionella arenan. Den första större insatsen 
utomlands för tyska väpnade styrkor efter 
andra världskriget, blev operationerna 
i Bosnien med början 1992 och 1993 i 
Somalia. De första insatserna på Balkan 

var hjälpflygningar med Luftwaffe till 
det belägrade Sarajevo och i december 
1995 anslöt tyska markstridsförband till 
IFOR.78 Den tyska författningsdomstolen 
tillät 1994 att tysk trupp i princip fick sät-
tas in i hela världen, så länge detta skedde 
inom ramen för kollektiv säkerhet och att 
parlamentariska beslut förelåg.79 

När Bundeswehr nu skulle kunna insät-
tas ”world wide” blev behovet att definiera 
operativ ledning stort.80 I samband med 
Bundeswehrs omorganisation i början av 
2000-talet förändrades ledningsorgani-
sationen och nationella staber med (bl a) 
operativa uppgifter organiserades.81 

De politiska och historiska omständig-
heterna som rådde när Bundeswehr grun-
dades, betydde att den tyska traditionen 
med operativt tänkande till stora delar 
inte överfördes till den nya organisatio-
nen. Strax efter Tysklands återförening 
inträffade Gulfkriget 1991, ett krig där 
USA och dess allierade i koalitionen (förf  
anm: Tyskland deltog endast indirekt) 
visade prov på operativt tänkande, fören-

76  Green, Simon och Paterson, William E:. Introduction till Governance in Contemporary Germany, Cam-
bridge Cambridge University Press, 2005), s 1-3

77 Op cit fotnot 74, s 2
78  http://www.bundesregierung.de/nn_453986/Content/EN/Artikel/Auslandseinsätze-der-Bundeswehr/2008-

04-24-chronologie-der-einsätze__en.html, (2008-12-01)
79  Op cit fotnot 71, s 276ff
80  Wellershoff, Dieter: ”Das Ganze vor seinen Teilen sehen”, artikel i Bremm, Klaus-Jürgen; Mack, Hans-

Hubertus; Rink, Martin (red): Entschieden für Frieden - 50 Jahre Bundeswehr – 1955 bis 2005, Rombach 
Verlag, Freiburg in Brandenburg 2005 s 36.

81 Bundesminister der Verteidigung, Neuausrichtung der Bundeswehr – Grobausplanung, Ergebnisse 
und Entscheidungen, Bundesministerium der Verteidigung, Bonn 2000. Förf anm: Dokumentet är inte  
sidnumrerat.
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ande den politiska viljan med det taktiska 
genomförandet.82

Ett operativt begrepp som under 1990-
talet togs upp igen var ”fria operationer” 
(freie Operationen). Freie Operationen är 
ett begrepp som rör sig i den tyska histo-
riska traditionen av operativt tänkande vars 
betydelse (enligt tyskarna) i likhet med 
Auftragstaktik inte låter sig översättas i sin 
fulla betydelse till engelska. Med den klas-
siska definitionen (alltså Wehrmacht) av 
freie Operationen ska förstås operationer 
med vilka man söker avgörande i striden, 
alltså angreppsoperationer. Exempel är 
operationer när man är strategiskt offensiv 
och har initiativ alternativt strategiskt de-
fensiv och förbereder motangrepp. Grund-
läggande för freie Operationen är att den 
operativa ledningen ska gripa initiativet 
och tvinga motståndaren att agera. Kon-
ceptet utvecklades av Moltke den äldre, 
och kan principiellt beskrivas som separat 
marschera och samlat strida.83 

Begreppet freie Operationen var näst-
intill okänt i Bundeswehr under det kalla 
kriget och utbildning i dess betydelse ge-
nomfördes inte. Efter murens fall påbör-
jades diskussionerna om hur framtidens 
krig skulle gestaltas och om väpnade krig 
mellan stater kunde uteslutas. Det militär-

geografiska läget och styrkeförhållandena i 
Europa omöjliggjorde klassiska manövrar, 
varför freie Operationen inte var något 
alternativ under det kalla kriget. Genom 
nedrustningen i Europa av både konven-
tionella och kärnvapenstyrkor uppstod 
återigen rum i vilket manöver kunde ge-
nomföras enligt Moltkes ursprungliga tan-
kar. Den tidigare Bundeswehr-generalen 
Dieter Brand var under slutet av 1990-talet 
en varm förespråkare för freie Operationen 
och förde debatten genom bl a österrikiska 
militärtidskrifter.84 Brand framförde upp-
fattningen att syftet med freie Operationen 
inte var att förinta motståndaren utan 
tvinga denne att ge upp. Vidare framhåller 
han att freie Operationen i dagens strids-
miljö inte kan vara en sak för endast armén 
utan måste genomföras som en gemensam 
operation. Ett exempel på en framgångsrik 
operation enligt konceptet freie Opera-
tionen är enligt Brand Gulfkriget 1991.85 
Diskussioner om freie Operationen är 
inte helt lätta att föra i Tyskland, med den 
historiska belastning landet har genom de 
båda världskrigen och genom FN-stadgans 
förbud för ”fiendestaterna” att föra en 
angreppspolitik. Bundeswehr är därför 
inriktat mot multinationella operationer 
inom ramen för olika allianser. 

82  Zehrer, Hartmund:” Aspekte operativer Führung”, artikel i Europäischer Sicherheit nr 8/1993, Verlagsgruppe 
Koehler/Mittler, Bonn 1993, s 412

83  Brand, Dieter: ”Plädoyer für freie Operationen”, artikel i Österreichische Militärische Zeitschrift, nr 2/98 
Wien, 1998, s 151-152

84 Ibid, s 155-157
85  Ibid, s 157-159



91

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

6-20096-2009

Utgående från grunderna i tyska arméns 
Operativen Leitlinie från 1987, utvecklade 
under 1990-talet Bundeswehr sitt operativa 
tänkande på nytt. Operativ ledning definie-
rades 1994 enligt följande: 

Operativ ledning omsätter politiska avsikter 
och militärstrategiska uppgifter i anvisningar 
eller uppdrag till den taktiska ledningen. 
Operativ ledning är inte bunden till en 
bestämd ledningsnivå eller till ett minsta 
styrkeomfång.86

■	 1999:	Operative	Leitlinie	für	Einsätze	der	
Streitkräfte,	OpLESK
Erfarenheterna från insatserna på Balkan 
under 1990-talet (IFOR/SFOR) ledde 
ut veck lingen framåt och 1999 utgavs för 
första gången en för hela Bundeswehr 
gemen sam operativ grundsyn (Operative 
Leitlinie für Einsätze der Streitkräfte, Op-
LESK). I denna definieras operativ ledning 
enligt följande: 

Operativ ledning är den ledningsnivå, där 
politiska avsikter och militärstrategiska upp-
gifter omsätts i anvisningar eller uppgifter 
till underställda.
Operativ ledning är inte bunden till en 
bestämd ledningsnivå eller till ett minsta 
styrkeomfång. 
(Operativ ledning) har funktionen att verka 
som en länk (gångjärn) mellan militärstra-
tegisk och taktisk nivå.87 

Uppgiften för operativ ledning definieras 
i OpLESK som 

...synkronisering av alla underställda enheter 
(krafter) i samverkan med nationella och 
multinationella organisationer. 

Därutöver anger operativ ledning vilka mål 
militära operationer ska uppnå genom att 
reglera när, vad, vem och hur operationerna 
ska genomföras.88 Här är viktigt att notera 
att operativ nivå inte bestämmer hur tak-
tiska problem ska lösas, d v s vilka metoder 
som ska brukas. 

Figur 5: Principerna för förhållandet mellan olika ledningsnivåer enligt modernt tyskt  
tänkande. (Förf)

Strategiskt   – Målsättning varför (senare uppföljning)
Operativt   – Vem, vad, när (synkronisering)
Taktiskt   – Hur (striden)

86  Op cit, fotnot 71, s 276ff
87 OpLESK (Operative Leitlinie für Einsätze der Streitkräfte), Bundeswehr, Bonn 1999 s 3 pkt 209 samt 

210
88 Ibid, s 3 pkt 213
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Gemensamt för definitionerna från 1994 
och 1999 är att operativ ledning inte är 
kopplat till en specifik nivå eller trupp-
styrka, utan operativ ledning utövas där 
politik och strategi ska omsättas genom 
militär verksamhet.89

OpLESK definierar operativ konst som

 ...färdigheten, att baserat på ett omfattande 
kunnande infallsrikt kunna planera, orga-
nisera och framgångsrikt leda stridskrafter 
mot uppsatta mål...90 

Den operative chefen måste vidare 

...besitta en förankrad kunskap och förstå-
else för sammanhangen och de ömsesidiga 
beroenden som ledning av gemensamma 
operationer innebär inklusive underordnade 
staber och förband.91 

Operativ konst är i det moderna tyska per-
spektivet just en konst, för vilket det inte 
kan uppsättas fasta regler men som kräver 
grundläggande kunskaper och färdigheter.

Förhållandet mellan NATO:s doktriner 
och tysk föreskrift
Efter terrorattackerna 2001 mot USA, har 
Bundeswehr deltagit i en allt ökande grad 

i internationella insatser. Tyskland är en 
trogen medlem i atlantpakten och stödjer 
oftast den linje som USA för i NATO.

NATO:s anpassade ledningsstruktur 
med ACO92, ska samtidigt kunna leda 
upp till åtta operationer. För ACO innebär 
detta att man måste öka förmågan att leda 
gemensamma operationer. Gemensam 
operativ ledning (Joint) är enligt NATO 
nästan alltid nödvändig även vid små 
insatser. Vid moderna NATO- operationer 
innefattar begreppet ”joint” (till skillnad 
från den klassiska betydelsen) gemensam 
ledning inte bara av militära stridskrafter 
utan även samverkan och samordning 
med myndigheter, civila organisationer, 
media m m.93

Med basen dels i OpLESK och dels ba-
serat på NATO:s utvecklade94 doktriner till-
sammans med Bundeswehrs erfarenheter på 
Balkan, har en ny version av HDv 100/100 
utvecklats. Denna föreskrift visar sig vid ett 
närmare studium vara anpassad till NATO:s 
doktriner bl a vad avser begreppsapparat 
men med mycket stora likheter till det syn-
sätt som fanns i OpLESK på operationer 
och operationers genomförande.

I HDv 100/100 (2007) definieras ett nytt 

89  Op cit, fotnot 71, s 276ff
90  Op cit, fotnot 87, s 4 pkt 226
91  Ibid, s 6 pkt 231
92  Förf anm: Allied Command Operations
93  Lather, Karl-Heinz: ”Neue Strukturen zur Führung von NATO-operationen”, artikel i Europäischer Si-

cherheit, nr 11/08 Verlagsgruppe Koehler/Mittler, Bonn 2008, s 16-20
94  Förf anm: NATO:s doktriner har under främst 2005-2007 genomgått en revidering, vilket kan noteras bl a 

genom de nya doktrinerna rörande operationer.
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95  Op cit, fotnot 93, s 19
96  Bundeswehr, HDv 100/100 (2007), kap 4
97 Bundeswehr, HDv 100/100 (2007), §1036. 

Figur 6: Principerna för hur NATO i sin anpassade befälsstruktur ser på operativa ledningsnivåer.95 

Källa: Karl-Heinz Lather, Stabschef SHAPE 

begrepp Operation verbundener Kräfte.96 

Begreppet påminner om det tidigare 
”kombinerade vapen” som är en princip 
för strid på marken vilken tidigare tilläm-
pades även i svenska armén. Operation 
verbundener Kräfte innebär att förband 
ur flera nationer och stridskraftsslag under 
ledning av en chef med ett gemensamt 
mål genomför operationer. Operation ver-
bundener Kräfte kan genomföras av varje 
taktisk ledningsnivå ned till brigad. 

I tabellen nedan görs jämförelse hur 
några begrepp i det tyska operativa tän-

kandet utvecklats från 1933 till 2007. 
Samma begrepp som studerades i ti-
digare föreskrifter (1956, 1973, 1987) 
jämförs här.

Uppdragstaktik är i HDv 100/100 (2007) 
en tydlig princip. Detta ägnas ett eget kapi-
tel (det andra) där skrivningarna är mycket 
lika de från 1933. 

Reservers betydelse framgår tydligt 
även i 2007 års föreskrift: 

Reserver är det viktigaste, ofta det sista med-
let en militär chef har till förfogande, för att 
kunna påverka en operation på ett 
avgörande vis.97
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Värdering av Heeresdienstvorschrift 
Truppenführung 2007

Innehållet i HDv 100/100 (2007) uppvisar 
stora likheter med det som fanns i 1933 års 
utgåva liksom i det som skrevs i 1956 års 
version. Grundprinciperna bestående av 
bl a Auftragstaktik, synen på operationer, 
Schwerpunkt, reserver, risktagning m m är 
återkommande och bestående. 

I begreppsapparaten har en anpassning 
till NATO:s syn på operativ ledning och 
operativ ledningsnivå skett, men med en 
nationell ”touch”, så att den tyska synen på 
operationskonst och operationer återfinns 

i definitionerna liksom uttrycken för vad 
Truppenführung, freie Operationen och 
Operationen verbundeten Kräfte är och 
hur dessa genomförs.

Arvet från Operativen Leitlinie från 
1987 och OpLESK från 1999 är tydligt. 
Dessa båda skrifter visar hur Bundeswehr 
försöker återfå kunskapen och förmågan 
till operativt tänkande som tyska strids-
krafter traditionellt har haft. 

Begreppet freie Operationen har införts i 
HDv och är ett exempel på hur Bundeswehr 
försöker återfå tänkandet att avgöra genom 
militär makt. En brist i detta arbete är att 
frågan om freie Operationen är en del av 

98  Condell, Bruce och Zabecki, David T (övers): On the German Art of War: Truppenführung, Lynne Riener 
Publischers, Inc, Boulder 2001, s 22. En originalutgåva (på tyska) av detta reglemente har tyvärr undgått 
författaren, varför denna engelska översättning från 2001 har fått duga.

99  Bundeswehr, HDv 100/100 (2007), s 7. 

Truppenführung 1933  HDv 100/100 2007  
 

27. Stora framgångar kräver djärvhet och 
mod, men gott omdöme måste ha företräde. 

1009. Den som vill nå framgång måste våga. 
Lättfärdigt, oöverlagt handlande utsätter dock 
truppen för fara och sätter framgången på 
spel. Övervägande måste därför föregå 
vågandet. 
 

28. Man kan aldrig vara för stark vid den 
avgörande punkten. Den befälhavare som 
försöker vara säker överallt, alle slösar sina 
styrkor på andrahandsuppgifter, handlar mot 
denna grundregel. 
 

1033. Söks ett avgörande, kan man aldrig 
vara för stark. Den som försöker vara säker 
överallt eller binder styrkor i sidouppgifter, 
handlar mot denna grundregel. 

32. Överraskning är en avgörande faktor för 
framgång. 

 

1026. Överraskning är ofta avgörande för 
framgången. 

 
 

         

 
 

98 99
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den tyska gemensamma doktrinen eller en 
företeelse som den tyska armén inte har 
kunnat studera. Det kan alltså inte med 
bestämdhet sägas om freie Operationen 
är ett uttryck för rent operativt tänkande 
eller ett mer taktiskt sådant. Det är dock 
författarens mening att freie Operationen 
är ett uttryck för operativt tänkande inom 
Bundeswehr.

HDv är en modern föreskrift, då den 
behandlar alla aspekter på modern krig-
föring från humanitära operationer till 
högnivåkrig med CBRN-vapen. Samver-
kan med media, andra stridskraftsslag och 
polisen behandlas. Nackdelen är att de ca 
125 sidor som HDv 100/1 från 1956 (A5 
storlek) bestod av, har växt till nästan 500 
sidor (A4 format) i 2007 års utgåva av 
föreskriften.

Författarens avslutande diskussion 
om dagens tyska operativa 
tänkande100

Även om en nation eller en nations strids-
krafter kan uppvisa operativt tänkande och 
har reglementen och föreskrifter vilka är 
vägledande, är det i praktiken en lång väg 
kvar till dess att operativt tänkande kan 
omsättas i operativt handlande. I denna 

femte och avslutande del reflekterar för-
fattaren över tyskt operativt tänkande och 
förmåga under det 21 århundradets första 
decennium. 

Särskilt i Tyskland präglar historia och 
historiska händelser förhållandet mel-
lan militär, politik och allmänhet. Den 
självständighet som Wehrmacht (och dess 
föregångare Reichwehr) hade, är något 
som det enade och moderna Tyskland inte 
vill ha tillbaka. Tyskland av idag skriver 
helt under på innebörden av Clausewitz 
berömda uttryck ”kriget endast är en fort-
sättning av den politiska verksamheten 
men med inblandning av andra medel)”.101 
Det tyska parlamentet ska tillstyrka alla 
militära insatser utomlands och har rätten 
att dra tillbaka tyska förband (häva man-
datet) när som helst under en pågående 
insats. Utnyttjandet av Bundeswehr tillhör 
det s k Primat des Politiks och är inte en 
militär sak.102

Under det kalla kriget, präglades Tysk-
land av sin historia och sitt trogna NATO-
medlemskap och hade, trots idoga försök 
under de inledande åren efter upprättandet 
av Bundeswehr (se tidigare i denna arti-
kel), ingen nationell ledningsorganisation 
och inga staber med operativ förmåga. 

100 Till skillnad från tidigare delar där omfattande forskning funnits tillgänglig, bygger denna avslutande 
del till huvuddelen på tidningsartiklar och författarens egen erfarenhet efter nästan fyra år som svensk 
officer i Tyskland.

101  Clausewitz, Carl von: Om kriget, övers Hjalmar Mårtensson, Bonnier Fakta Bokförlag AB, Stockholm 
1991, s 616. Förf anm: Utrycket Krig är endast en fortsättning av politiken är det som oftast citeras, men 
som framgår av refererat citat ovan, INTE det Clausewitz skrev eller som han menade - Kriget är en del 
av politiken och inte ett eget fenomen. Ett exempel på att Clausewitz är mer citerad än läst.

102  Op cit, fotnot 74, s 1-3
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I och med Tysklands återförening och 
det förändrade säkerhetspolitiska läget i 
Europa, uppstod ett behov att kunna leda 
tyska stridskrafter även utanför NATO:s 
ram.103

De förändringar som skett under 2000-ta-
let i Bundeswehr har inneburit att en 
förmåga till operativ nationell ledning för 
alla försvarsgrenar byggts upp. Den tyske 
generalinspektören har till skillnad104 från 
Sveriges ÖB ingen orderrätt över de olika 
försvarsgrenarnas inspektörer (luft, mark, 
sjö, logistik samt sjukvård) utan endast s k 
direktivrätt. Sedan 2005 har han däremot 
direkt befälet över alla insatser med Bun-
deswehr, såväl i som utanför Tyskland. 
Här måste framhållas, att enligt den tyska 
grundlagen, får Bundeswehr i princip en-
dast hjälpa till vid humanitära och natur-
katastrofer i Tyskland. Stöd måste begäras 
från civila myndigheter.105 

Generalinspektörens ställning har under 
2008 ytterligare stärkts, då en särskild 
ledningsstab för militära insatser skapats 
och direkt underställts honom.106 Staben 
bemannades genom att personal från andra 
staber, främst ur Einsatzführungskomman-

do107 men även de olika stridskrafternas 
staber omfördelades.108 

Bundeswehrs civila del bestående av 
förvaltning, ekonomi, rättsvård m m är inte 
underställt generalinspektören utan lyder 
fortsatt direkt under olika statssekretare i 
Försvarsdepartementet. Den tyske genera-
linspektören och de olika försvarsgrensin-
spektörerna109 leder endast militära delar 
av Bundeswehr. En konsekvens av detta 
är att en tysk general endast disponerar sitt 
eget representationskonto och inga andra 
ekonomiska medel.

Trots alla begränsningar ovan, bör läsa-
ren notera att Tyskland sedan 1 juli 2008 för 
första gången sedan Bundeswehr skapades, 
har en ledningsorganisation där en general 
(visserligen utan ekonomiska resurser) 
utövar en sammanhållen och direkt ledning 
av alla tyska förband vilka är insatta (till 
största delen internationellt) och dessutom 
stabsresurser för såväl militärstrategisk, 
operativ som taktisk planering.

Kritik mot Bundeswehrs agerande under 
2000talets internationella insatser
Operativt tänkande och organisation är 

103  Ibid, s 1-3
104  Förf anm: Läget i december 2008
105  Bundesminister der Verteidigung, Berliner Erlass, Berlin, 2005
106  Krake, Lutz: ”Einsatzführungsstab”, artikel i Europäischer Sicherheit nr 9/2008, Verlagsgruppe Koeh-

ler/Mittler, Bonn 2008, s 38-40
107  Förf anm: Underställt generalinspektören
108  PM från BMVg (Bundesministerium der Verteidigung), 10 december 2007.
109  Förf anm: Armén, Marinen, Flygvapnet, Logistik, Sjukvård
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två förutsättningar för att kunna agera 
operativt. Men bara för att man kan göra 
något betyder inte automatiskt att det 
sker. Bundeswehr har sedan 1990-talet 
varit engagerat i internationella fredsfräm-
jande/framtvingande operationer, främst i 
Kosovo och Afghanistan. Dessa insatser 
har inte genomförts utan dels diskussion i 
Tyskland om lämpligheten av att tysk trupp 
uppträder utanför Tysklands gränser och 
dels om de utsända tyska förbanden upp-
träder korrekt folkrättsligt /operativt. Insat-
sernas genomförande har också upprepat 
kritiserats från olika håll, inte minst i tyska 
media, men även internt inom Bundeswehr 
och från politiskt håll. I detta avslutande 
stycke ska några mer uppmärksammande 
kritikpunkter belysas. 

De tyska förbandens uppträdande under 
de s k mars-oroligheterna 2004 i Kosovo är 
ett exempel på den kritik som riktats mot 
Bundeswehr i tyska media. Exemplifierat 
av Der Spiegel från 3 maj 2004, uttrycks 
detta genom rubriksättningen ”Kaninerna 
från Amselfeld”. Den officiella tyska ver-
sionen avseende mars-oroligheterna 2004 
är att KFOR (vid denna tidpunkt ledd av 
den tyske generallöjtnanten Kammerhoff) 
reagerade snabbt och kraftfullt och att de 
tyska soldaterna agerade ”eftertänksamt, 
förhindrade eskalation och räddade män-
niskoliv”. Der Spiegels version är att 

inte bara serber utan även albaner, FN-
representanter och andra nationer ingående 
i KFOR, anser att de tyska soldaterna 
agerade för försiktigt, på gränsen till fegt 
och att de genom sitt agerande bidrog till 
den förödelse som marsoroligheterna 2004 
innebar. En förklaring till detta är enligt 
Der Spiegel att de tyska soldaterna vid 
detta tillfälle endast fick avge verkanseld i 
självförvar och inte för att skydda egendom 
eller andra människor. För Bundeswehr 
räknas tårgas som kemiskt vapen, något 
som enligt internationella konventioner 
liksom i tysk lag är förbjudet för tyska mi-
litära styrkor att inneha eller använda.110

De genomförda missionerna i Afgha-
nistan (där Tyskland 2008 ökade sitt 
engagemang upp mot 4 000 soldater) har 
föranlett kritik. Den under 2006 insatta 
styrkan, som omgrupperade från centrala 
till norra Afghanistan beskrev i sin utvär-
dering problem med bl a resurserna för 
flygtransport som så begränsade i både 
mängd och antal, att snabba förstärkningar 
och förflyttningar av större styrkor (större 
än kompani) var svåra att genomföra. Till- 
försel av reservdelar från Tyskland till 
insatsområdet var så långsam att ”kanniba-
lisering” måste utnyttjas, medan inköp av 
nödvändig materiel för uppbyggnad av den 
nya Camp MARMAL i Mazar-E-Sharif 
försenades eller nekades av centrala myn-

110  Flottau, Renate m fl: ”Deutsche Soldaten – Die Hasen vom Amselfeld”, artikel i Der Spiegel nr 19/2004, 
Spiegel-Verlag, nr 19 Hamburg, 3 maj 2004, s 24-29
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digheter i Berlin. Kontingenten beskrev 
sin situation som att den inte leddes utan 
förvaltades.111

Den tyske Soldatombudsmannen112 som 
är en vald ledamot ur tyska Bundestag 
publicerar årligen en rapport om förhål-
landena i Bundeswehr. I rapporten för 2007 
beskrivs hur prioritering av verksamheten 
i insatsområdena inte görs, med påföljden 
att brist på reservdelar och försörjning 
från Tyskland påverkar förbandens säker-
het. Verksamhet bedrivs med egeninköpt 
materiel eller materiel som inte är anpassad 
(t ex mörkerkikare för stridspiloter). Byrå-
krati och bristande samarbete mellan olika 
myndigeter och instanser såväl inom som 
utanför Bundeswehr kritiseras.113

Under 2007 undersökte sju tidigare 
Bundeswehr-generaler hur Bundeswehrs 
insatser utomlands egentligen fungerat. 
Rapporten som benämns Heyst-berich ef-
ter författaren med titeln Auslandseinsätze 
der Bundeswehr har inte publicerats i sin 
helhet men referats till i otaliga tidnings-
artiklar och politiska PM. Huvudslutsatsen 
i rapporten uppges vara att ”Bundeswehr 

111  Leersch, Hans-Jürgen: ”Lange Mängelliste beim Afghanistan-Einsatz”, artikel i Die Welt Axel Springer 
Verlag, Hamburg 19 dec 2006, http://www.welt.de/print-welt/article703575/Lange_Maengelliste_beim_ 
Afghanistan_Einsatz.html (2008-12-08)

112  Förf anm: Wehrbeauftragter
113  Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten - Jahresbericht 2007 (49. Bericht), Deutscher Bundestag 16. 

Wahlperiode, Drucksache 16/8200, Berlin 2008, s 12-17
114  Bittner, Jochen: ”Die Bundeswehr – eine Generalsabrechnung”, artikel i Die Zeit nr 04/2008, Zeitverlag 

Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 17 jan Hamburg 2008), http://www.zeit.de/2008/04/Bundeswehr, (2008-
12-08)

är omständigt, ineffektivt, i somliga av-
seenden gränsande till okontrollerad”. 
Bundeswehr ska enligt rapporten präglas 
av ”bristande samordning i ledning, avsak-
nad av strategisk planering, bitvis bisarr 
byråkrati”.114 

Genomgående i den ovan redovisade kri-
tiken är oklara och komplicerade lednings-
förhållanden. En orsak till detta är den 
politiska viljan att förhindra återskapandet 
av en försvarsmakt präglad av den milita-
tarism (jfr Reichswehr och Wehrmacht) 
som präglade första hälften av 1900-talet. 
Genom delningen av Bundeswehr i en civil 
och en militär del, med parlamentarisk 
kontroll över Bundeswehr och avsaknaden 
av en heltäckande, militär ledningsstruktur 
har Tyskland försökt säkerställa detta. 

Även den tyska författningsdomstolen 
påverkar hur Bundeswehr utnyttjas. I 
maj 2008 beslöt domstolen att det tyska 
deltagandet 2003 i NATO-operationer 
för att skydda Turkiet i samband med den 
amerikanska invasionen av Irak stred mot 
den tyska grundlagen. Själva insatsen var 
inte olaglig utan domstolens kritik gällde 
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att den tyska regeringen beslöt om insatsen 
utan att fråga den tyska Bundestag om 
tillstånd.115 

Sammanfattning
Det här delkapitlet har syftat till att besvara 
den övergripande frågan fanns det något 
tyskt operativt tänkande efter 1945? För 
att svara på denna fråga skulle förekomsten 
av operativt tänkande i Väst- respektive 
Östtyskland belysas liksom i vilken grad 
Väst- resp Östtyskland omhändertog 
erfarenheter från andra världskriget avse-
ende operativt tänkande. Vidare skulle det 
undersökas om de båda tyska staterna var 
fria från inflytande från (USA respektive 
Sovejtunionen) i sitt tänkande.

Efter andra världskriget präglades Eu-
ropa av maktspelet mellan USA och Väst-
Europa å ena sidan och Sovjetunionen 
med sina satellitstater å andra sidan. Mitt 
emot varandra, och mitt i det område som 
av nästan alla förutsågs bli det framtida 
slagfältet stod det tyska folket delat mot 
varandra. Det här delkapitlet har försökt 
visa att dessa tyska nationer oberoende av 
varandra, utvecklade operativt tänkande, 
den ena (DDR) helt baserat på sin fad-
dermakt Sovjetunionens militärteori och 
erfarenheter, medan den andra (BRD) 
försökte återta det som varit den preussiska 
och tyska traditionen avseende operativt 
tänkande.

115  ”Awacs-Einsatz war verfassungswidrig”, artikel i Die Zeit nr 19/2008, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH 
& Co. KG, 7 maj Hamburg 2008, http://www.zeit.de/online/2008/19/bundeswehr-urteil, (2008-12-08)

Vid skapandet av NVA följdes den sov-
jetiska militärteoretiska traditionen och 
erfarenheter från Wehrmacht överfördes i 
mycket begränsad eller ingen omfattning 
till det nya östtyska försvarsmakten. NVA 
behöll och följde den sovjetiska utveck-
lingen av operativt tänkande under hela sin 
existens. När sedan muren föll överfördes 
inte det östtyska tänkandet till det nya 
integrerade Bundeswehr. Främsta orsak 
härtill var misstroendet i Västtyskland 
mot de tidigare NVA-officerarna vilka 
hade erfarenheter av operativt tänkande, 
planering och ledning – ett misstroende 
som delvis baserades på det faktum att 
NVA tillämpade principen om att chefen 
skulle leda både politiskt och militärt. Det 
tidigare medlemskapet i tyska kommu-
nistpartiet diskvalificerade de flesta högre 
officerare från en fortsatt militär karriär. 
Möjligheterna att integrera det klassiska 
sovjetiska operativa tänkandet med det 
tyska blev aldrig omhändertagna i det nya 
Bundeswehr.

Bundeswehr skapades med erfarenhe-
terna från Wehrmacht och hotet om ett krig 
mot Sovjetunionen som bakgrund. Anpass-
ning av Bundeswehr till NATO ledde under 
1960- och 1970-talen till att det operativa 
tänkandet i Västtyskland försvann ur det 
allmänna militära kunnandet. Först under 
1980-talet med förändringarna i världspo-
litiken, Tysklands återförening, Gulfkriget 
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1991 m m utvecklas ett operativt tänkande 
på nytt i Bundeswehr. Detta tänkande är 
förenligt med den tidigare tyska traditionen 
och klara linjer kan spåras från Wehrmacht 
operativa tänkande under 1930-talet.

Utvecklingen av operativt tänkande har 
fortsatt i Tyskland intill idag. Tyskland är 
fortsatt fullt integrerat som NATO-medlem, 
men har under 2000-talet utvecklat en egen 
operativ kommandostruktur med förmåga 
att leda nationella såväl som internationella 
förband. De internationella insatser som 
Bundeswehr intill 2008 har deltagit i, har 
däremot inte alltid präglats av ett klart 

och entydigt operativt uppträdande och 
tänkande – en orsak till detta är de politiska 
strävandena i efterkrigstidens Tyskland att 
frigöra sig från tidigare tysk militarism 
och ge makten över militära insatser till 
de tyska politiska institutionerna. 

Det är författarens övertygelse att Bun-
des wehr är precis så operativt som Tysk-
lands politiska ledning vill och tillåter 
Bundes wehr att vara. 

Överstelöjtnant Claes Bergström (FV) tjänst -  
gör vid Krigsvetenskapliga avdelningen, 
Försvarshögskolan.
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