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En problematisering av underifrånperspektivet  

Den här rapporten är författad utifrån ett underifrånperspektiv. Begreppet myntades av John 

Keegan i mitten av 1970-talet och vände sig emot det traditionella sättet att skriva 

militärhistoria på. Syftet med detta perspektiv är att skildra kriget ur den enskilde soldatens 

synvinkel och inte generalstabens.1 Keegan menar att den förres upplevelse av ett fältslag är 

betydligt mer kaotiskt och komplicerad än den senares. De högre befälen leder oftast striden 

från en lugn och stabil miljö. De måste göra det för att få överblick av situationen och fatta 

rätt beslut. Men soldatens upplevelse av striden är inte lika fylld av helhet. Den består oftast 

av väntan och plötsliga order som �attack�, �förflyttning�, �uppställning� och �eld!� Miljön är 

instabil och fylld av motstridiga känslor (t.ex. rädsla, panik, ilska) som måste hållas i schack. 

Soldatens krig är inte en lika storskalig fråga som för generalen som måste tänka 

mångfacetterat i termer av politik, strategi och kanske personlig ära.2 Detta betyder också att 

beteendet mellan de båda skiljer sig åt. Problemet är att det oftast är de högre officerarnas 

officiella berättelser som bevarats och studeras. Detta har lett till att vi vet mer om 

generalernas beteende under strid än soldaternas. Men det är de senare som utför striden och 

ser till att segern uppnås. Är därför inte deras erfarenheter intressanta att studera?3 I sin bok 

The Face of Battle: A study of Agincourt, Waterloo and the Somme, försöker Keegan därför 

att skildra fältslagen utifrån den enskilde soldatens perspektiv och deras beteende under 

extrem stress.4  

Ett annat perspektiv liknande det underifrånperspektiv som Keegan utformade är det 

vardagshistoriska. Detta perspektiv lägger stor vikt vid människans existentiella behov dvs. 

hennes vardagliga upplevelser, erfarenheter och tankar. Men fortfarande är det den enskilda 

människan och hennes inre som står i centrum.5 Vidare tar det vardagshistoriska perspektivet 

                                                

1 Perlestam, M (2002) �Hans skor är för stora och hans mössa är för trång�Den svenske beredskapssoldatens 
vardag i skuggan av det andra världskriget�, i Tid och tillit. En vänbok till Eva Österberg,  red. Irene Andersson, 
Kenneth Johansson och Marie Lindstedt Cronberg, Lund s. 278  

2  Keegan, J (2004) �The Face of Battle: A study of Agincourt, Waterloo and the Somme�, Pimlico Military 
Classics s. 47-48  

3 Keegan, J s. 52  

4 Perlestam, M s. 278  

5 Perlestam, M s. 276-277 
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starkt avstånd från den generella historien som ofta skildras utifrån en politisk horisont. Alla 

människor har rätt till sin egen historia samt att få den berättad och inte behöva bli 

sammanblandade med en större kollektivistisk.6  

 

Keegans underifrånperspektiv och det vardagshistoriska har samma övergripande syfte � att 

beskriva den enskilda människan. Men dock finns det en viss skillnad mellan dem. Det förra 

cirkulerar kring själva krigföringen. Det senare är inte lika begränsat utan kan sägas kretsa 

kring �individens vardag� utifrån vissa valda aspekter. Som exempel kan man ta Stephen Fritz 

bok Frontsoldaten i vilken han skildrar de tyska soldaterna vid östfronten genom att låta dem 

tala för sig själva. Till sin hjälp har han bevarade brev, dagboksanteckningar och intervjuer. 

Varje kapitel är indelat efter olika teman som �träning�, �klimatets inverkan�, �funderingar 

kring meningen med kriget�, �relationen till officerarna�. Eller som Fritz själv beskriver det 

�War itself forms the background and environment, but as in all great tragedy the theme is 

human destiny and suffering..//..It is about fear and courage, camaraderie and individual 

pain, the feeling of men under extreme stress.�7  

Underifrånperspektivet syftar enligt min uppfattning till att låta de som fanns längst ner i 

hierarkin berätta om sina erfarenheter. Utifrån deras samlade berättelser försöker man därefter 

skapa en helhetsbild. Denna bild kan eventuellt ge svar på andra historiska frågor.  

Soldatens sociala bakgrund och träning  

Hur mönstrade och valde de olika nationerna ut de män som blev meniga infanterister och 

vilken träning fick de? Man kan tala om en stor skillnad mellan de olika arméerna. Få arméer 

under kriget var så vältränade än just Wehrmacht.8   

                                                

6 Perlestam, M s. 277 

7 Fritz, Stephen G (1997) �Frontsoldaten: The german soldier in World War II�, The University Press of 
Kentucky s. 5 

8 Fritz, Stephen G s. 13 
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Det tyska mönstringssystemet lade stor vikt vid individens psykiska och mentala förmågor. 

En fysisk undersökning genomfördes förvisso men desto 

mer omsorgsfull var den psykologiska. Individer med 

uppenbara mentala defekter sållades genast bort. Man ville 

skapa en helhetsbild av den blivande soldatens 

personlighet och attityd. Bland de önskvärda 

egenskaperna fanns mod, lydnad, lojalitet och 

självständighet. Jämfört med de amerikanska, var de tyska 

metoderna för klassificering och indelning av rekryterna 

ganska ovetenskapliga, trubbiga och inte så fokuserade på 

intelligens. Några skriftliga test genomfördes vanligen 

inte. Men under hela undersökningens gång fördes samtal 

med rekryten. 9 10 Eftersom rekryteringssystemen inte lade 

betoning på utbildning och intelligens som det 

amerikanska, ledde det till att även välutbildade män ur 

borgarklassen hamnade i infanteriet och inte bara arbetare 

och lågutbildade. Alla kategorier blandades samman. 

Detta kunde relateras till den Nazistiska doktrinen och idén om en slags folkgemenskap 

(Volksgemeinschaft) som grundade sig på myten om Första Världskrigets 

Skyttegravssocialism (Frontgemeinschaft). I skyttegravarna hade alla varit likar och klass 

betydde ingenting. Därför kom den tyska doktrinen att tydligt betona vikten av grupparbete 

och sammanhållning.11 12 

Den tyske soldaten hade oftast blivit förtränad inom Hitlerjugend (HJ) eller 

Reichsarbeitsdienst (RAD).13 14 Av de tusentals unga tyskar som samlades utanför 

                                                

9 Creveld, M, Van (1982) �Fighting power, German and U.S. Army performance 1939-1945�, Connectitut  s. 66-
68 

10 Fritz, Stephen G s. 12 

11 Fritz, Stephen G s. 8  

12 Creveld, M, Van s. 33  

13 Fritz, Stephen G s. 14  

14 Creveld, M, Van s. 67 
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inskrivningskontoren vid krigsutbrottet var många bättre förberedda inför sin kommande 

uppgift än sina amerikanska och brittiska motsvarigheter. Själva träningen var hård och 

syftade till att återskapa slagfältets autentiska miljö. Riktig ammunition användes och 

uthållighetstest genomfördes regelbundet. Man var mån om att hela tiden introducera de 

senaste erfarenheterna från fronten allteftersom kriget fortskred. För att uppnå detta leddes 

övningarna av officerare med krigserfarenhet. Dessa fick varva tjänstgöringen vid fronten 

med träning av nya rekryter. Målet med träningen var att försäkra att soldaten behärskade sitt 

vapen. Därför var den till större delen praktisk och lite teori förekom. Träningen för 

infanteriet varade oftast sexton veckor men kom under senare delen av kriget att förkortas.15 

Genom träningen ville man också skapa en stark gruppkänsla och kamratskap för att eliminera 

klasskillnader. Man ville också stärka karaktärsdrag som lydnad och självständighet.16 

Tvärtemot vad många tror, var inte den tyske soldaten en maskin som blint lydde order eller 

anammade preussisk disciplin utan att tänka efter. Ända sedan Moltke den äldres tid hade den 

tyska armén alltid uppmuntrat självständigt tänkande och initiativtagande från lägsta till 

högsta nivå.17 Man fick utföra uppdrag efter eget huvud så länge man höll sig inom ramen för 

den större operationen. Men ett sådant system krävde samtänkande, erfarenhet samt en lång 

och intensiv träning vilket Wehrmacht hade.18   

                                                

15 Creveld, M, Van s. 72-73  

16 Fritz, Stephen G s. 13-15  

17 Creveld, M, Van s. 35 

18 Creveld, M, Van s 36 
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Att den Röda Armén kollapsade under krigets första veckor berodde enligt Merridale på att 

den var byråkratisk, dåligt underhållen och styrd av rädsla och lögner.19 Men under det �Stora 

Patriotiska Kriget� 1941-42, skulle dock armén förvandlas från att ha varit en klassbaserad 

sådan till en som grundade sig mer på äldre militära principer. Stalins besatthet i att skapa en 

armé grundad på klassprinciper ledde enbart till nederlag.20 Rekryteringsåldern i Sovjet var 

vid krigets utbrott nitton år. Inskrivningsprocessen var seg och 

kunde pågå i två till tre månader. De som var uppenbart sjuka eller 

hade mentala defekter skickades hem. Man kontrollerade 

brottsregister för att ta reda på om rekryten var en �folkfiende�. 

Därefter testades ens läs- och politiska kunnighet.21 Politik hade 

alltså ett inflytande på vem som blev utvald till soldat i Röda 

Armén. Enligt Merridale gick det inte att göra skillnad mellan 

soldaternas sociala bakgrunder. Det handlade främst om bönder 

och arbetare. Detta var också en tid av kollektivisering. Många av 

de ungdomar som skrevs in i rullorna, saknade inte helt militär 

erfarenhet. Precis som det i Tyskland fanns HJ och RAD, hade 

Sovjet liknande motsvarigheter. Dessa var 

ungdomsorganisationerna Komsomol och Osoaviakhim, vilka 

ordnade utflykter och sommarläger där medlemmarna fick öva 

sjukvård, drill och marschera.22   

Den träning som gavs i början av kriget var allt annat än tillräcklig för att soldaten skulle 

uppfylla sitt syfte. I hela Sovjetunionen hade konstruerandet av ordentliga träningsfaciliteter 

totalt ignorerats. Det saknades oftast baracker eller om de fanns, var de i princip ruckel. Den 

mat som serverades kunde klassas som otjänlig som människoföda. Dess usla kvalité ledde till 

att många rekryter drabbades av matförgiftning och magsjukdomar och inte kunde träna 

överhuvudtaget. Men det kunde också vara så illa att provianten var helt obefintlig. Lösningen 

                                                

19 Merridale, C (2006) �Ivan´s War. Life and death in the Red army, 1939-1945�, New York s. 188 

20 Erickson, J (1997) �Red Army Battlefield Performance, 1941-1945: the System and the Soldier�, i Time to 
Kill. The Soldier´s  Experience of War in the West, 1939-45, red. Paul Addison & Anger Calder, London s. 233 

21 Merridale, C s. 55 

22 Merridale, C s. 42-43, 54 
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blev att soldaterna själva fick ordna sin föda. De fick börja om från början med att plantera 

potatis, skörda säd, mjölka kor och slakta grisar. Arbetet på fälten kunde vara så smutsigt och 

tröttsamt att det användes som bestraffningar. Resultatet blev att soldaterna hölls borta från 

sin egentliga träning för att hela tiden vara sysselsatta med jordbruk, byggandet av baracker 

eller grävandet av latriner. En annan faktor som också tog tid ifrån träningen var den 

obligatoriska undervisningen i ideologi som skedde under en hel timme varje dag. Då hölls 

föreläsningar med teman som Stalins syn på kapitalismen, klasslära och kommunismens 

budskap. Varje soldat skulle vara en representant för det rätta tänkandet. En grundtanke med 

detta var att när soldaterna återvände hem efter kriget, skulle de föra läran med sig hem och 

utgöra goda exempel.23 Den rent stridmässiga träningen bestod i att lära sig marschera, ligga 

och hoppa på kommando, klä på sig på några minuter etc. Ett akut problem som bidrog till att 

Röda Armén var oförberedd för krig, var att det inte fanns tillräckligt med vapen. Träningen 

fick många gånger ske med prototyper i trä. Både meniga och officerare saknade ofta kunskap 

om hur vapnet skulle hanteras. Detta ledde till olyckor när de väl fick det i hand.24  

1942 skulle dock träningen för infanteriet bli betydligt intensivare i och med de fruktansvärda 

dödssiffrorna vid fronten. Även grupper som tidigare ansetts som politiskt olämpliga för 

militärtjänst, kallades nu in. Denna träning kan beskrivas som snabb, hård och fokuserad, 

eftersom den syftade till att snabbt ersätta förlusterna. Den politiska attityd till infanteristerna 

som tidigare rått inom armén, började nu ge vika för att förbättra deras taktiska färdigheter i 

strid 25 26 

De amerikanska och brittiska arméerna var inte bara allierade under kriget utan liknade 

varandra i många hänseenden. Under Första Världskriget hade båda erfarit att inte alla män 

var lämpliga att bli soldater, speciellt på den mentala biten. Därför förbättrade man 

mönstringssystemen för att tidigt upptäcka olämpliga fall. I Storbritannien förklarades 12 % 

av alla de undersökta som direkt olämpliga på psykologiska grunder. Hur utdaningen av 

soldater i brittiska armén gick till för övrigt, framgår inte i litteraturen. I USA var man ännu 

hårdare. Av alla avslag var en tredjedel psykologiska orsaker. Men trots förbättringarna kan 
                                                

23 Merridale, C s. 59-63 

24 Merridale, C s. 66-67 

25 Merridale, C s. 166-167  

26 Merridale, C s. 160-161 
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man knappast påstå att kvaliteten på infanteristerna under Andra Världskriget var bättre en 

deras föregångare under Första Världskriget.27  

Mönstringssystemet i den amerikanska armén var inte lika omsorgsfullt som det tyska. Varje 

dag kunde hundratals män undersökas av en och samma person, vilket kunde leda till 

omotiverade frågor som �Do you like girls?�.  Försvarsledningen grundade sina antaganden 

på att striden krävde komplexa kunskaper 

vilka till större delen var tekniska. Det här 

kriget skulle vinnas genom teknologisk 

överlägsenhet. Därför såg man utbildning 

som någonting positivt och försökte 

matcha den med ens militära befattning. 

Mönstringssystemen var därför utformade 

för att fånga upp individens 

inlärningsförmåga eller intelligens. De som 

hade studerat vid college eller universitet 

sattes på administrativa poster eller 

hamnade vid flyget och flottan. Man ansåg 

att dessa vapenslag krävde större tekniskt 

kunnande. Denna attityd ledde naturligtvis 

till att de mest lågutbildade hamnade vid 

infanteriet. Den enhet som utförde det tuffaste arbetet under kriget, fick med andra ord nöja 

sig med �bottenskrapet� ur samhället. År 1943 kunde det konstateras att den amerikanske 

infanteristen var i genomsnitt 5 centimeter kortare och 11 kilo lättare och med betydligt lägre 

IQ än sina kolleger vid flottan och flyget.28 29 Om det förhöll sig på samma vis inom den 

brittiska armén, framgår inte i litteraturen. Det amerikanska rekryteringssystemet präglades 

också av ett visst rastänkande. Få svarta hamnade i stridande förband utan placerades oftast i 

logistiken. Service Forces stod för 39 % av all armépersonal, men utgjordes till 75 % av 

                                                

27 Ellis, J (1990) �The sharp end. The fighting man in World War II� London, s. 10-11 

28 Creveld, M, Van s. 69-71 

29 Ellis, J s. 12-13 
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svarta. År 1945 var andelen svarta i infanteriet endast 1,97 % och stred i egna enheter. Det var 

inte förrän 1950 som segregeringen inom armén skulle upphöra.30  

Den amerikanske och brittiske soldatens träning var inte lika realistisk som den tyske 

soldatens. I den amerikanska armén användes inte riktig ammunition och dels fanns det inte 

många officerare med krigserfarenhet som kunde leda övningarna förrän i slutet av kriget. 

Träningsperioden var dessutom kortare för den amerikanske soldaten än för den tyske. 31 32 

Själva träningen kan beskrivas som mekanisk, opersonlig och 

vilande på tekniska principer. Målet var i första hand att skapa 

soldater som kunde hantera sitt vapen utan att tänka.33 Inte heller 

uppmuntrades självständigt tänkande, vilket gjordes i den tyska 

armén. Från det att rekryten hade passerat grindarna och därmed 

tagit det första steget in mot kriget, gjordes det klart att hans enda 

uppgift som individ var att underkuva sin personlighet och lyda 

order. Ett exempel på detta är vilket tilltal som befälen använde 

vid första mötet med sina mannar, detta var �you people�.34  

Även de brittiska soldaterna fick samma opersonliga bemötande. 

Precis som i US Army syftade tillvaron till att sakta men säkert 

utplåna all individualitet. Soldaterna skulle förlora intresset för allt 

utom de dagliga rutinerna.35 Detta ledde till att många längtade 

efter en mer aktiv och meningsfull träning en det onödiga �spit 

and polish� och alla formella parader som knappast bidrog till att 

vinna kriget. Mycket av träningen skedde också enligt manualer och böcker. Moralrapporter 

från 1942 varnar för en ökad apati och krigströtthet i armén. Viktigt att hålla i minnet är att 

majoriteten av de brittiska soldaterna stannade hemma under kriget. Få såg tjänst i andra 
                                                

30 Ellis, J s. 329  

31 Ellis, J s. 74  

32 Fritz, Stephen G s. 22-23 

33 Creveld, M, Van s. 74 

34 Ellis, J s. 13 

35 Ellis, J s. 14  
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länder.36 37 Den enda riktigt effektiva träning som de Allierade någonsin fick var på slagfältet 

i sig. De ersättningstrupper som anlände en efter en till fronten, fick lära sig jobbet efter hand. 

Detta förklarar varför de Allierade presterade så dåligt i början av kriget och led onödiga 

förluster.38  

Soldatens relation till sina kamrater och lägre befäl  

Hur var de olika nationernas inställning till vikten av kamratskap inom armén? Försökte de 

befrämja den och en god relation mellan meniga och befäl?  

Inom den tyska armén var kamratskap och grupparbete oerhört viktigt och uppmuntrades på 

alla tänkbara sätt.39 Många av rekryterna hade redan fostrats i vikten av kamratskap via HJ 

eller RAD. Vi har tidigare nämnt träningen inom Wehrmacht som skapande av gruppstolthet 

och en övertygelse om alla var soldater och ingenting annat.40 Här spelade befälen en viktig 

roll vid inlärandet av denna övertygelse och stärkandet av goda relationer mellan dem och de 

meniga. Till exempel använde de termen �soldater� för dem alla och inte �you people� som i 

US Army. För befälen var det fritt fram att fraternisera och det förväntades att både de och de 

meniga skulle hälsa på varandra.41  

De meniga både beundrade och avskydde sina befäl. De senare hade till uppgift att förbereda 

dem för strid och träningen var därför både fysiskt och mentalt krävande. De meniga förstod 

detta och kom till och med att använda familjära ord om befälen. Till exempel kunde en 

sergeant kallas för �moder� och kompaniet som �familj�. Under träningen blev rekryterna så 

knutna till sitt förband att det blev otänkbart för dem att lämna det.42 Wehrmacht förväntade 

                                                

36 Crang, J.A (1997) �The British Soldier on the Home front: Army Morale Reports, 1940-45, i Time to Kill. The 
Soldier´s  Experience of War in the West, 1939-45�, red. Paul Addison, & Anger Calder, London s. 60, 64 

37 Ellis, J s. 15-16 

38 Ellis, J s. 18  

39 Creveld, M, Van s. 33  

40 Fritz, Stephen G s. 13-15  

41 Creveld, M, Van s. 129 

42 Fritz, Stephen G s. 18-19 
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också av sina officerare att de skulle ombesörja männens fysiska och känslomässiga behov. 

På det viset skulle känslan av att tillhöra en familj stärkas.43  

Grundtanken med att befrämja en stark 

gemenskap återspeglades i Wehrmachts väl 

genomtänkta ersättningssystem. Den tyska 

armén var uppbyggd på regionalbasis, vilket 

innebar att männen i de olika divisionerna och 

neråt kom från samma del av landet. De delades 

in i så kallade �primärgrupper� där man talade 

samma dialekt och delade samma värderingar 

och bakgrund.44 Den tyska armén bestod av två 

delar, Fältarmén (Feldheer) och 

Ersättningsarmén (Ersatzheer). Stor vikt lades 

vid att upprätthålla god kontakt mellan dessa 

två, så att ersättningar lätt kunde sändas till fronten när de behövdes.45 46 Ersättningarna kom 

från samma del av landet som divisionen. Soldaterna reste aldrig individuellt till fronten, utan 

i grupper om 1000 man i marschbattalionen. Dessa leddes av officerare vilka hade sänts från 

fronten för att eskortera ersättningarna till sin division. Alternativt skedde det av officerare 

som genomgått en konvalescensperiod hemma i Tyskland och samtidigt tränat de nya 

rekryterna. Vid ankomsten till fronten splittrades bataljonerna och ledaren för divisionen och 

övriga representanter välkomnade de nyanlända. Därefter placerades de i de redan existerande 

primärgrupperna som bestod av veteraner.47 48 Denna typ av administration kunde vara väldigt 

svårhanterlig men lönade sig i längden. Den hade en gott inflytande på moralen eftersom 

                                                

43 Fritz, Stephen G s. 158 

44 Creveld, M, Van s. 75 

45 Creveld, M, Van s. 43 

46 Bartov, O (1992) �Hitlers Army: Soldiers, nazis, and war in the the third reich�, Oxford University Press s. 36 

47 Bartov, O s. 75 

48 Bartov, O s. 36 
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soldaterna kom att se sin �primärgrupp� som ett slags hem de kunde återvända till. De visste 

att de återvände till kamrater som de kände och kunde lita på.49   

Enligt Merridale uppmuntrades inte ett gott kamratskap i den Röda Armén. Om detta hade 

skett, skulle kanske den enskilde soldatens förtroende gentemot de andra ha varit större och 

disciplinen bättre. Listan över orsaker till att så inte skedde kan göras lång. En av de främsta 

var de politiska spioner och angivare som beblandade sig med manskapet och rapporterade 

ideologiska felsteg. En annan orsak är att soldaterna inte 

grupperades tillsammans med folk som de kände sedan tidigare 

eller hade tränat tillsammans med. Bara några veckor innan 

avfärden till fronten blandades de samman med personer som var 

dem helt främmande och inte hade förtroende för.50 

Om den enskilde soldaten kände något förtroende för sina 

kamrater, var det inte bättre med det för officerarna. Kadetterna vid 

militärakademierna fick lite undervisning i hur de skulle leda och 

inspirera sitt manskap i fält. Denna uppgift skulle politrukerna (de 

politiska officerarna) ta hand om. De nyutexaminerade officerarna 

var helt oförberedda för sin uppgift. År 1939 var 

självmordsfrekvensen bland kadetter och de yngre befälen mycket 

hög. Den vanligaste orsaken till att de valde att ta sitt liv var 

�rädsla för ansvar�. Den politiska närvaron och utrensningarna i 

kåren försvårade ytterligare för officerarna att träna och rekrytera 

manskap. �Politics affected everything an officer might do. The politruks and comissars 

shadowed regular officers, insisting that their own concerns � class conciousness, the 

inculcation of Communist values � be given priority over military issues. Resistance, or even 

discourtesy, might cost an officer his job. The arrangement was absurd.�  De meniga var 

snabba med att genomskåda inte bara inkompetensen hos befälen, men också hyckleriet i hela 

Röda Armén. Armén skulle officiellt vara öppen och kamratlig. Men de kontinuerliga 

utrensningarna bland befälen och angiveriet, bidrog till ökat missförtroende. Till de vanligaste 
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brotten i Röda Armén före 1941 hörde insubordination och ohörsamhet mot lägre befäl.51 Det 

var inte förrän våren 1943 då kriget varat i två år som relationen mellan de meniga och 

officerarna förbättrades.52  

Kamratskapet och relationen mellan manskap och lägre befäl kan inte sägas ha varit det bästa, 

varken i den brittiska eller amerikanska armén. Majoriteten av den brittiska armén skulle som 

tidigare nämnt spendera större delen av kriget på 

hemmafronten. Det var inte förrän på D-dagen som 

tingen ändrade sig. Men från det att kriget bröt ut tills 

den dagen, kom de flesta soldaterna att få utstå lång 

väntan i läger och baracker. På hemmafronten tycktes 

det kamratskap som är viktigt för att hålla kämpande 

grupper samman som närmast obefintligt. Det omnämns 

väldigt lite i de moralrapporter som fördes 1940-45.53  

 

Många av de lägre befälen brydde sig inte om 

soldaternas välfärd och demonstrerade öppet sina egna 

privilegier. Detta hade negativ inverkan på moralen. De 

brittiska soldaterna under Andra Världskriget var mer 

klassmedvetna och utbildade än sina föregångare under 

Första Världskriget. De såg var skeptiska till 

officersprivilegier och såg det som någonting omodernt 

och förlegat.54 De bittra erfarenheterna från Första 

Världskriget bidrog också till den brittiska soldatens 

misstänksamhet gentemot sina överordnade. De lägre befälen fick tidvis förhandla med sina 

underordnade och övertyga dem om att en order var genomtänkt. Annars kunde det leda till 
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att den inte blev åtlydd.55 Men det som försämrade relationen mest var den dåliga 

utbildningen bland de lägre befälen i hur de skulle ta hand om manskapet. I moralrapporter 

från perioden februari � maj 1942, finns alarmerande ord om deras okunskap och bristande 

intresse för soldaternas välfärd och moral. Krigsministeriet försökte förbättra banden genom 

att bland annat dra ner på vissa privilegier. Men trots detta minskades inte klyftan mellan de 

lägre befälen och soldaterna.56 

I den amerikanska armén fanns det en tendens till 

individualism framför kamratskap. Individualism var en 

självklar sak i den amerikanska självbilden. I The Sharp end 

skriver John Ellis �A tendency towards more personal pride, 

almost selfishness, was more overt in the American army, a 

reflection no doubt of the fact that the ethic of individualism 

and self-sufficiency is almost written into the Constitution.�  

Bland frontsoldaterna fanns dock en stark stolthet inom 

gruppen. De ansåg sig som förmer än andra eftersom de 

hade förmågan att härda ut vad de bakom linjerna inte 

kunde. Stoltheten delade man mellan sina vapenbröder och 

förblev lojal endast mot dem.57  

Denna gruppstolthet och individualism främjade inte alla. 

Det var främst ersättningstrupperna som drabbades av den. 

Till skillnad från det tyska ersättningssystemet där 

soldaterna gruppvis skickades till fronten, reste de en och en 

över Atlanten i det amerikanska. När männen efter flera veckors resande kom fram till fronten 

ville de mest av allt bli identifierade med en enhet. Det kunde dröja ytterligare flera veckor 

innan de fick en krigsplacering. Detta verkade knappast uppmuntrande. När soldaten väl fått 

sin placering förväntades han lära sig de praktiska sakerna från veteranerna i förbandet. Dessa 
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hade inte alltid tid eller lust med att lära ut sina erfarenheter. Lite tid fanns också över till att 

lära känna varandra och bygga förtroende. Rekryternas oerfarenhet och bristen på personlig 

kontakt mellan dem och veteranerna, ledde ibland till att de senare frestades till att använda de 

förra som kanonmat. Detta ledde till höga förluster bland de nyanlända trupperna.58 59 60  

Men de rekryter som klarade sig genom sitt första eldprov, kunde snabbt kvalificeras som 

veteraner och sögs genast in i den för övrigt starka gemenskapen.61 Så här beskriver Ellis det 

hela �This mutual sense of pride helps to explain the selflessness of the front line soldier in 

that, as a man looked at what his comerades seemed able to endure, he set for himself 

enormously high standards and became almost obsessed with the fear of letting them 

down.�62  

 

Men denna starka gruppkänsla kunde förstöras av det byråkratiska ersättningssystemet. Under 

större delen av kriget hände det som oftast att de soldater som blivit sjuka eller sårade, inte 

sändes tillbaka till sitt gamla förband. Så fort soldaten hade återhämtat sig, skickades han 

sannolikt inte tillbaka till sina forna kamrater. Sålunda bröt den amerikanska armén ner den 

grundläggande lojaliteten och gemenskapen som många soldater kände gentemot sina 

närmaste kamrater.63 

Den amerikanske soldaten förväntade sig att bli bemött med respekt av sina befäl. Detta hade 

mycket att göra med att han i första hand såg sig som civilist och det militära som någonting 

tillfälligt. En bra officerare resonerade med sina underordnade, behandlade dem som jämlikar 

och delade med sig av den information han hade. Men det var också lite av en tradition sedan 

Revolutionskrigen, att inte bara lyda order utan också förstå varför man skulle utföra den och 

om det lönade sig.64 Majoriteten av befälen kom direkt från det civila livet. Totalt var 75 % av 
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dem i grunden civilister och tjänade oftast en kort period som meniga innan de befordrades. 

Utbildning (vid exempelvis college eller universitet) var här en avgörande punkt för om man 

ansågs passa som ledare.   

 

Relationerna mellan de lägre befälen och de meniga kan sammanfattas som att de generellt 

sett var goda vid fronten. Men ju längre bakom linjerna man kom, desto mer spända blev de. 

Vid fronten hade oftast befälen mer att säga till om, inte minst vid striderna då männen endast 

ville veta vad de skulle göra. Det bättre kamratskapet vid fronten som vi tidigare berört, 

spelade också en roll i det hela. Bekom linjerna undveks all form av familjaritet och kontakt 

med manskapet undveks så mycket som möjligt.65 

Soldatens bevekelsegrunder att slåss 

Deserteringar förekom under hela kriget. Men det fanns de som inte deserterade. Vad 

motiverade dem till att fortsätta att kämpa? Att försöka klarlägga soldaternas motiv till att 

kriga hos de olika nationerna är svårt om inte omöjligt. Men vissa tydliga skillnader fanns det, 

inte minst mellan den tyske och amerikanske soldaten.  

Det har diskuterats mycket om vad som fick Wehrmacht att kämpa in i det sista. Var det av 

politisk fanatism, förtryck eller kamratskap? Den tyska armén hade högre prestanda än många 

av sina motsvarigheter under kriget.66 Vad som är viktigt att nämna i samband med denna 

diskussion är att deserteringarna var väsentligt lägre bland de tyska trupperna än de 

amerikanska. Under hela kriget var den generella siffran för desertering bland tyskarna 7,9 per 

tusen man. Sin kulmen nådde den 1944 med 21,5. Bland amerikanarna var motsvarande 

siffror 45,2 per tusen man 1944 och 63 per tusen man 1945. Men det bör också noteras att 

bestraffningarna för desertering också var mycket hårdare i den tyska armén än den 

amerikanska. Medan tyskarna avrättade desertörer kontinuerligt, var det bara en enda 
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dödsdom verkställdes för motsvarande brott i den amerikanska armén.67 Några myterier 

förekom aldrig inom Wehrmacht.68 Vad berodde detta på? 

Åsikterna om vad som motiverade den vanlige tyske 

soldaten går isär mellan olika forskare. Creveld menar att det 

inte nödvändigtvis handlade om blind tro på den nazistiska 

ideologin. Den militära traditionen hade en lång historia 

bakom sig i Tyskland och soldaten hade en upphöjd status i 

samhället. Han menar också att själva den militära 

organisationen hade sina medlemmar i så hårt grepp, att de 

inte brydde sig om vem de slogs för och vad. De var soldater 

och gjorde sin plikt.69  

 

Jürgen Förster håller inte helt med Creveld om detta och 

menar att relationen mellan Wehrmacht och Nazipartiet var 

dynamisk. Men det är svårt att avgöra hur effektiv 

indoktrineringen av Nazismens Weltanschauung 

(världsåskådningen) bland trupperna egentligen var. Var går 

gränsen mellan vanlig kampanda och indoktrinering? Till 

skillnad från Röda armén, såg den tyska armén inget behov 

av kommissarier eller politruker. Det var inte förrän 1943 som liknande infördes, för att 

instruera soldaterna om den nazistiska ideologin. Anledningen var att Hitler och hans 

generaler insåg att blixtanfallet mot Sovjetunionen hade misslyckats. De såg ett behov av 

stärka moralen bland trupperna genom mängder av ideologi och propaganda.70 71 
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En del forskare menar att det var det goda kamratskapet och inte minst systemet med 

�primärgrupper� som bidrog till den höga prestandan och de låga deserteringarna istället för 

ideologin. Denna teori lanserades av Shils och Janowitz 1948. De menar också att soldaterna 

var för upptagna med de dagliga rutinerna vid fronten för att intressera sig för politik. Deras 

lojalitet riktade sig i första hand mot dem inom primärgruppen. �Many are bound into the 

larger society only by primary group identifications. Only a small proportion possessing 

special training or rather particular kinds of personalities are cabable of giving a 

preponderant share of their attention and concern to the symbols of the larger world.� 72  

 

Kamratskapet var förvisso oerhört viktigt, men Omer Bartov menar 

att de höga förlustsiffrorna på Östfronten gjorde att banden mellan 

soldaterna och lägre befäl omöjligt kunde upprätthållas. Under 

operation Barbarossas sex första månader blev förlusterna 600,000 

man vilka nådde en miljon i slutet av mars 1942. I slutet av mars 

1945 hade den tyska armén förlorat 6 172 373 man på Östfronten 

och dubbelt sin ursprungliga styrka i juni 1941. Bartov betonar 

istället den militära disciplinen som upprätthållande av moralen. 

Men detta var en �perverterad� form av disciplin som ledde till en 

brutalisering av den tyska soldaten.73 Han menar att det var kriget 

som slutgiltigt förvandlade Wehrmacht till Hitlers Armé.74 

Hård militär disciplin hade funnits i Tyskland långt innan Hitler 

kom till makten. Därför fanns det vissa aspekter hos 

Nationalsocialismen som Wehrmacht delade med den. En av dessa 

var den tidigare nämnda Skyttegravssocialismen under Första 

Världskriget och att enbart fulländad hängivenhet kunde motstå det 

moderna krigets fasor. Därför var den tyska arméns redan från förta början nära knuten till 

ideologin. Man var mer än villig att få den att passa med det som politiken ansåg nödvändigt 
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för att effektivisera krigföringen. På det sättet politiserades disciplinen, vilket ledde till en 

politisering av hela armén.75 Under kriget vid Östfronten 1941-45 intensifierades disciplinen 

till omänskliga proportioner. Detta hade att göra med de hårda förhållandena på fronten. Det 

blev rutin att terrorisera de egna trupperna med avrättningar om de deserterade eller vägrade 

gå till anfall. Under hela Andra Världskriget avrättades mellan 13000 och 15000 man, detta 

kan jämföras med motsvarande siffra under Första Världskriget vilken var endast 48 

soldater.76 Till detta kom den strida ström av propaganda som soldaterna ständigt utsattes för. 

Denna demoniserade och dehumaniserade fienden och Führern som en slags frälsare som 

skulle rädda världen från total undergång. Fienden fick inte segra, då var det bättre att dö än 

att kapitulera. Syftet med denna indoktrinering av soldaterna var att öka deras motivation och 

brutalisera dem. Propagandans budskap legitimerade inte bara ens egna uppoffringar utan 

även övergrepp mot fienden. På detta sätt skedde en förvrängning av verkligheten hos 

trupperna. Motgångarna på Östfronten stärkte snarare än försvagade tron på Führern.77 

Mordförsöket på honom i juli 1944 sågs som ett förräderi från en aristokratisk officersgrupp 

och band soldaterna närmare varandra. Detta kan enligt Stephen Fritz ses som ett exempel på 

hur nazifierat Wehrmacht hade blivit.78   

Den Röda armén liknade Wehrmacht genom att den också slogs för en politisk åskådning. 

Men det är svårt att sätt fingret på exakt vad som motiverade den sovjetiske soldatens till att 

kämpa. En av orsakerna är den övergripande politiska censuren som då rådde och de 

inkorrekta rapporterna från fronten. I dessa gjordes förlustsiffrorna lägre än de var och 

soldaternas negativa känslor doldes. Senare försök att via intervjuer kartlägga de tankegångar 

och viljor som rådde vid fronten, har till stor del misslyckats.79 
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Merridale menar att teorier om primärgrupper och ideologi 

inte passar in på den Röda Armén. Under de fruktansvärda 

förhållandena som rådde i Röda Armén hade knappast 

broderskap någon större effekt på moralen. Förlustsiffrorna 

var precis som för Wehrmacht mycket höga. En grupp bestod 

sällan längre än några månader. Men vilken effekt ideologi 

hade på motivationen är oklart. Rädsla och terror spelade 

också in, men i vilken utsträckning är också en öppen fråga. 

Under striderna hände det att soldaterna greps av panik och 

flydde. Deserteringarna var också höga i Röda Armén.80 

Detta fick Stalin att den 16 augusti 1941 utfärda order no.270 

som innefattade skoningslösa bestraffningar mot desertering, 

flykt eller kapitulation. Om man blev tagen till fånga eller 

klassificerades som saknad i strid, miste ens familj alla 

statliga privilegier.81 82 I augusti 1942 utfärdade han 

ytterligare en order, No.227 som löd �inte ett steg tillbaka�. 

Det innebar att alla som försökte fly blev skjutna omedelbart. Vad än den sovjetiska soldaten 

gjorde mötte han döden, antingen av fienden eller av sina egna.83 84 Det bör också tilläggas att 

det rådde svår nöd i hela Ryssland och att de civila ibland for mer illa än frontsoldaterna. De 

historier som soldaterna fick höra från flyktingar eller resande var oftast allt annat än positiva. 

Svälten var ett problem överallt, men vid fronten var det lite bättre ställt.85 86 

Den tyske soldatens brittiska och amerikanska motsvarigheter var långt ifrån lika ideologiskt 

motiverade. Det är svårt att avgöra den brittiske soldatens motiv eller exakt vilken syn denne 
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hade på kriget. Men många av de amerikanska soldaterna var mycket okunniga om sin egen 

roll i det. Där den tyske soldaten såg en ideologisk mening med kriget, förnekade den 

amerikanske att det fanns någon. Allt handlade om att klara sig och få åka hem. Situationen 

tycks ha varit densamma även i den brittiska armén. En forskare vid namn Paul Fussell menar 

att de brittiska och amerikanska soldaterna verkade i vad han kallar för ett �ideologiskt 

vakuum�. Deras kunskap om krigets syfte och deras egen roll i det hela var ibland närmast 

helt obefintlig.87  

Den amerikanske soldaten var oftast misstänksam mot 

politik, propaganda och �patriotiskt prat�. Enligt Reid 

Mitchell hade detta att göra med den tidens mansideal. 

Många hade tuffa filmstjärnor som Humphrey Bogart och 

John Wayne som ideal. Man såg kriget som ett jobb som 

skulle utföras utan större patriotiska eller idealistiska 

krusiduller. Den amerikanska soldaten ansåg sig själv vara 

alltför klok för att låta sig luras av propaganda. Därför mottog 

de rapporter om Nazisternas övergrepp och även rykten om 

utrotningslägen med viss misstänksamhet.88 Deras hat var 

större mot japanerna än mot tyskarna. Det var ju de som 

bombade Pearl Harbor. Varken britterna eller amerikanarna 

betraktade japanerna som människor.89 90 

 

Enligt John Ellis var de allierades soldater så sysselsatta med 

sin uppgift och kriget att allt annat runtomkring detta förlorade sin mening. Det enda som 

gällde var ens överlevnad och kamraterna. Världen blev kraftigt reducerad till det egna 

förbandet och dagliga rutinerna. Det fanns inte mycket tid till övers för reflektioner över 

tillvarons mening. Den tid som fanns till övers för att tänka, ägnades inte åt politik eller 
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patriotism för att ge svar på frågan �vad kämpar vi för?�91 Den tiden användes till funderingar 

åt vad man skulle göra efter att kriget tagit slut. För många var det just detta man kämpade 

för, att få slut på kriget.92 93 Både den brittiske och amerikanske soldaten förblev till skillnad 

från den tyske, civilister i sina hjärtan. För dem var kriget bara ett slags mellanspel som skulle 

bli överstökat så fort som möjligt så att de kunde återgå till vardagen.94 95  

Krigföringen ur ett underifrånperspektiv  

Vilka likheter och skillnader fanns det mellan det Första Världskrigets Västfront och Andra 

Världskrigets östfront 1942-45 samt Västfront 1944-45? Hur upplevde dem enskilde soldaten 

detta?  

Många soldater jämförde sina anfäders erfarenheter från det förra 

världskriget med sina egna. Inte minst de officerare och veteraner 

som varit med i skyttegravarna, drog paralleller mellan dem. Både 

den brittiske och tyske soldaten tenderade att göra jämförelser och 

för dem påminde de båda krigen mycket om varandra. De brittiska 

soldaterna försökte konstant intala sig själva att deras föregångare i 

skyttegravarna hade haft det mycket värre. Liknande upplevde de 

tyska att de genomgick precis samma prövningar som sina anfäder.96 

97 Men i själva verket kämpade de alla under lika hårda fysiska och 

geografiska förutsättningar om ibland hårdare. 98 Amerikanarna 

genomgick samma umbäranden men skulle få erfara mycket som 

tidigare varit okänt för dem. De hade inte samma kunskap om det 
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förra världskriget som exempelvis sina brittiska motsvarigheter. De amerikanska veteranerna 

var i minoritet. De memoarer som de eventuellt skrev och gav ut, vann aldrig någon större 

läskrets.99 För de ryska soldaterna Andra Världskriget bli en ännu större prövning än det förra 

och kräva långt fler liv. En del veteraner upplevde det �andra kriget� som en hårdare och 

grymmare historia än det förra.100  

Det finns en föreställningsbild om att Andra Världskriget var 

ett rörligt krig. Detta är bara delvis sant. Egentligen var det 

bara Blixkrigets två första år som karaktäriserades av dynamik, 

men under 1941-42 förändrades situationen. Vid östfronten 

skulle den tyske soldaten spendera större delen av sin tid 

nedgrävd i skydd. Detta till följd av eländig terräng som 

försvårade framryckningen inte minst för pansar och för att 

infanteriet inte kunde inte kunde hålla samma takt. Samtidigt 

förlängdes avståndet för logistiken, vilket ledde till att 

ammunition och förnödenheter anlände i ojämn takt. Enligt 

Omer Bartov ledde detta till en demodernisering av östfronten 

som påminde mycket om åren 1914-18.101 Vid Väsfronten 

skulle de Allierade under åren 1944-45 utkämpa hårda strider 

mot en väl befäst fiende. Tyskarna hade upprättat ett starkt 

försvar bestående av djupa bunkrar, skyttegravar, minfält för 

att inte tala om Gothic- och Siegfriedlinjerna. Faktum är att 

den enskilde soldaten skulle komma att spendera 90 % av sin tid på defensiven under Andra 

Världskriget, och ofta under häftigt bombardemang. Artilleriet hade dominerat Första 

Världskriget och kom också att fortsätta göra det under större delen av Andra Världskriget. 

Det användes huvudsakligen till att beskjuta fienden innan infanteriet gick till attack. Men nu 

hade kvaliteten på elden förbättrats. Den var numera koncentrerad, färre kanoner användes 

och eldgivningen varade inte längre under flera veckor. Artilleriet och de tyngre 

infanterivapnen som granatkastare, kom också att stå för 75 % av de skador som åsamkades 
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de brittiska trupperna. Endast 10 % orsakades av gevärskulor och dylikt. Detta liknade mycket 

den krigföring som fördes på Västfronten under åren 1914-18. John Ellis lyfter också fram att 

under båda krigen, var de Allierades tvungna att attackera fienden102  

Men vissa skillnader i krigföringen under de båda 

världskrigen fanns. Åsikterna om vilka de var skiljer sig 

mellan olika forskare. Bland de mest intressanta är Ellis och 

Sheffields om Västfronten. Enligt Sheffield var den 

huvudsakliga skillnaden teknologisk. Vapnen, materielen och 

kommunikationsutrustningen hade utvecklats, men för övrigt 

skilde sig inte krigen åt. Skyttegravarna vid Västfronten år 

1944 var lika primitiva som de år 1914. Men under Första 

Världskriget förbättrades de med tiden vilket inte skedde 

1944-45. Rotationssystemet var också bättre under Första 

Världskriget, det såg till att trupperna avlöstes och fick 

återhämta sig regelbundet.103  

Ellis menar att även om soldaterna hela tiden fick gräva ner 

sig under Andra Världskriget, så stannade de inte en länge i 

samma grop. Den bättre taktiken och de bättre vapnen, gjorde 

att Västfronten 1944-45 inte stelnade som den gjort 1914. Framryckningarna var förvisso inte 

snabba, men det skedde hela tiden framsteg om än långsamt. Han framhåller också det 

oregelbundna rotationssystemet.104 Sheffields åsikt om Västfrontens teknologiska skillnad kan 

jämföras med Bartovs om Östfronten. Krigföringen där var i grunden lik Skyttegravskrigets, 

men med modernare vapen och en betydligt längre frontlinje.105  
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