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Slaget vid Suomussalmi  

Om hur den finska sidan använde manövertänkande,  
taktiska grundprinciper och förmågor 

Sammanfattning 
Finlands kamp mot det mycket större Sovjetunionen under vinterkriget skildras i denna uppsats i 
form av en fallstudie av slaget i Suomussalmi. Det görs även en beskrivning av de militärteorier 
som är centrala för analysen i uppsatsen. 
 
Finlands sätt att strida och nyttja taktiken under detta slag är tillämpbart för att studera 
militärteorier som Försvarsmakten idag använder i sina doktriner för markarenan. Teorierna som 
slaget analyseras kring rör manövertänkande, krigföringsförmågan och de taktiska 
grundprinciperna.  
 
Uppsatsen undersöker i vilken omfattning den finska sidan använde sig av manövertänkande och 
vilka förmågor som spelade en avgörande roll i slaget. Även sambandet mellan manövertänkande 
och de taktiska grundprinciperna undersöks. 
 
Slutsatserna visar att rörligheten var den förmåga som spelade störst roll för den finska sidans 
framgångar. Det framkommer också att många finska chefer använde sig av manövertänkande. 
Slutsatserna visar även hur manövertänkande på ett positivt sätt påverkar chefens möjligheter att 
använda sig av de taktiska grundprinciperna. 
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The Battle of Suomussalmi  

How the Finnish Army used maneuver thinking, 
tactical principles and warfare abilities 

Abstract 
 
Finland’s struggle against the much larger Soviet union during the Winter War is in 
this essay described as a case study of the Battle of Suomussalmi. Furthermore, 
descriptions of the theories of warfare that is essential for the final analysis of the 
essay. 
 
The Finnish tactics during this battle are applicable for studies of the warfare theories 
that the Swedish Armed Forces use in their doctrines for ground combat. The theories 
that the battle is used for studying are those of maneuver thinking, warfare abilities, 
and the basic tactical principles. 
 
The essay discusses to what extent the Finnish commanders used maneuver thinking 
and what warfare abilities played the essential role for the outcome of the battle. 
Moreover, the relation between maneuver thinking and the basic tactical principles is 
resolved. 
 
The conclusions show that mobility was the ability that played the most significant part 
for the Finnish Army’s success. They also show that many Finnish commanders used 
maneuver thinking, and how maneuver thinking adds to the commander’s possibilities 
to use the basic tactical principles. 
 

Keywords 
Winter War, the Battle of Suomussalmi, maneuver thinking, basic tactical principles, 

basic warfare abilities. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Finlands kamp mot det numerärt mycket större Sovjetunionen har många gånger 
beskrivits som en kamp mellan David och Goliat, där Finland, som den mindre David, 
under flera månader av fullt krig lyckas hålla stånd emot, den mycket större Goliat, 
Sovjetunionen. 
 
Finland hade så sent som 1918 blivit självständigt från Ryssland, efter en 
självständighetsförklaring som erkändes av ett flertal länder, däribland Sverige och 
bolsjevikregeringen i Ryssland. Självständighetsförklaringen följdes av ett kort 
inbördeskrig mellan den vita och den röda sidan. Kriget syftade till att driva ut de 40 
000 ryska trupper som den borgerliga regeringen, de vita, fruktade skulle stödja de 
finska socialisterna, de röda, i att göra Finland till en socialistisk stat. Inbördeskriget 
avslutades redan i maj samma år med de vitas seger medan oroligheter mellan Ryssland 
och Finland fortsatte ända till freden i Dorpat. Fredsfördraget klargjorde bland annat 
den svåra frågan om vart gränsen skulle dras. Villkoren i denna fred kom till stor del att 
prägla de båda ländernas relation de kommande tjugo åren.1 
 
Sovjetunionen och Tyskland kom i slutet av nittonhundratrettiotalet överens om den 
pakt som fick namn efter de båda staternas dåtida utrikesministrar, Molotov-
Ribbentrop-pakten. I avtalet skildras gränserna för de båda stormakternas intressesfärer 
i Östeuropa och vilka gränser de båda staterna skulle ha efter annektering alternativt 
krig mot dessa stater. Finland var i detta avtal en självklar del av ett utvidgat 
Sovjetunionen, trots att Tyskland ända sedan Finlands självständighet varit ett av det 
unga landets mest trogna allierade.2 
 
Spänningen och maktbalansen i världen var oklar och många väntade på att ett krig 
skulle bryta ut. Men hur den inhemska taktiken fungerade och om den nya krigsmateriel 
som tagits fram under mellankrigstiden verkligen fungerade ville troligtvis inte 
Sovjetunionen testa mot någon av de stora spelarna. Vi kan därför anta att även 
Sovjetunionen, före ett eventuellt världskrig bröt ut, behövde testa sin krigsmaskin, 
ungefär som Mussolini och Hitler hade gjort i det Spanska inbördeskriget.3 Finland, 
som i motsats till de baltiska länderna, motsatte sig Sovjetunionen som krävde att 
Finland skulle ge röda armén möjlighet att stationera ut förband på finskt territorium. 
 
 Finland underkastar sig icke att bli någon vasallstat.[---]Varje 

medborgare är en vakt på sin post och varje vakt må på sin post, 
utan att hota någon, vara beredd att orubbligt försvara Finlands 
rätt.4 

 

                                                 
1 http://www.ne.se/artikel/169791, 2009-03-08 
2 http://www.ne.se/school/l%C3%A5ng/molotovribbentroppakten, 2009-04-23 
3 http://www.ne.se/school/l%C3%A5ng/spanskainb%C3%B6rdeskriget, 2009-04-23 
4 Robert Edwards, Finska vinterkriget (Forum 2006 s. 105) 
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Den sovjetiska regeringen ansåg sig behöva en direkt aggression från Finlands sida för 
att kunna förklara krig då inte påtryckningar räckte. Detta ledde till att Röda armén den 
26 november 1939 fabricerade en finsk attack mot den sovjetiska gränsen. Det finska 
artilleriet påstods ha dödat fyra gränsvakter, tre meniga och en underofficer, vid byn 
Mainila på det karelska näset.5 Denna händelse använde Sovjetunionen sedan som 
ursäkt för att starta det krig mot Finland som senare kom att kallas Finska vinterkriget. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att beskriva den finska sidans taktik under vinterkriget och 
analysera den ur det teoretiska perspektiv som Försvarsmakten förespråkar. Detta görs 
för att få en tydligare bild av vad det var i den finska sidans agerande som gav utdelning 
på slagfältet. 
 
 Nyttjade den finska sidan manövertänkande? 
 Vilken eller vilka förmågor var för den finska sidan mest avgörande för striden? 
 Hur påverkar manövertänkande möjligheten till nyttjande av taktiska 

grundprinciper? 

1.3. Uppgiften 
Uppsatsen ska beskriva den moderna synen på manöverkrigföring genom att förklara 
vad manövertänkande innebär samt redogöra för vad krigföringsförmåga och 
grundläggande taktiska principerna är för någonting. Därefter kommer händelser under 
vinterkriget att beskrivas. I analysen så skall händelserna under vinterkriget kopplas 
ihop med den teori som tidigare beskrivits för att i slutsatsen svara på frågorna i 
frågeställningen. 

1.4. Uppgiftsanalys och metodbeskrivning 
Det inledande uppgiftsordet för uppgiften är beskriva. Det som ska beskrivas är 
Försvarsmaktens syn på manöverkrigföring. Detta görs med deskriptiv6 metod där de 
främsta begreppen och framgångsfaktorerna beskrivs för läsaren för att senare kunna 
användas i analysen. Därefter så ska händelser under kriget och finländarnas agerande 
beskrivas. Detta görs med en fallstudie7 av ett enskilt slag där läsaren får en djupare 
förståelse för parternas beslut och konsekvenser. I analysen ska den finska sidans 
agerande beskrivas utifrån teoridelen för att slutligen mynna ut i ett antal slutsatser. I tid 
och rum så berör uppsatsen händelser i Finland och Sovjetunionen under vinterkriget. 

1.5. Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att i fallstudien avhandla ett slag och då främst den finska sidans 
agerande. Slaget som kommer att avhandlas är slaget vid Suomussalmi. De teorier som 
beskrivs är de teorier som Försvarsmakten beskriver i sina doktriner och som praktiskt 
skall tillämpas inom Försvarsmakten. Det kan finnas många andra orsaker och teorier 
till hur ett slag utvecklas, som till exempel politik och inblandning av tredje part. Då 
uppsatsen avhandlar manöverkrigföring så görs avgränsningarna att enbart beröra de 

                                                 
5 Edwards s. 105-106 
6 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod. (Studentlitteratur 2003 s. 32) 
7 Ejvegård s. 33 
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teorier som tas upp i uppsatsen, dels för att hålla ned sidantalet men också för att göra 
innehållet mer kärnfullt och behålla fokus på ämnet. 

1.6. Litteratur och källkritik 
Militärteorins grunder8 och försvarsmaktens egna doktriner om markstrid används för 
att beskriva manöverkrigföring och de teorier som beskrivs i uppsatsen. Dessa böcker 
anses vara tillförlitliga. Militärteorins grunder används av Försvarshögskolan som stöd 
till utbildningen av nya officerare och doktrinerna är de som används inom 
försvarsmakten. 
 
Den litteratur som refereras till avseende krigets olika händelser, och då främst slaget 
vid Suomussalmi, är ett flertal olika böcker. Boken Striderna i Suomussalmi9är mest 
utförlig men kontrolleras också extra noggrant gentemot annan litteratur då den kan vara 
subjektivt skriven då författaren var en befälhavare på den finska sidan av striderna. 
Den källkritiska granskningen avseende litteraturen görs genom att kontrollera uppgifter 
i de olika böckerna mot varandra. 
 
Ett problem avseende källkritiken som inte kan rådas bot på är bristen på litteratur om 
slaget vid Suomussalmi sett ur ett Sovjetiskt perspektiv, eller böcker skrivna av ryssar 
som avhandlar ämnet. 

1.7. Tidigare forskning 
Det finns en mängd litteratur som avhandlar finska vinterkriget precis som det finns 
böcker som handlar om Finlands övriga krig och den taktik de nyttjade. Det finns också 
böcker som enbart syftar till att avhandla händelserna i Suomussalmi. Flera av dessa 
böcker används som källor i detta arbete. Manöverkrigföring har det forskats mycket 
kring. Till exempel Försvarshögskolan10 forskar aktivt i ämnen som krigsvetenskap och 
militärteori. Det finns ingen bok eller uppsats som besvarar frågeställningarna i denna 
uppsats utifrån ett svenskt militärteoretiskt perspektiv. 

                                                 
8 Jerker Widén och Jan Ångström, Militärteorins grunder (Försvarsmakten 2004) 
9 Hjalmar Siilasvuo, Striderna i Suomussalmi Kampen i Kuhmo (Schildts Förlags Ab 1940) 
10 www.fhs.se 2009-05-19 
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2.  Teori 

2.1. Manövertänkande 
Manöverkrigföring har sedan andra världskriget i princip slagit ut teorier om 
utnötningskriget, som idag har ytterst få anhängare. Utnötningskrigföringens anhängare 
anser att överlägsen eldkraft och materiell styrka i slutändan leder till att motståndaren 
blir utslagen, eller ger upp.11 Manöverkrigaren anser att han kan vinna slaget genom att 
lyckas undvika motståndarens starkare punkter och genom att slå mot hans svagheter 
försätta honom i systemchock.12 
 
Grunden för manövertänkande är enligt Militärstrategisk doktrin att  

 tillämpa den indirekta metoden och utnyttja kritiska sårbarheter 
 ständigt sträva efter initiativet, vilket underlättas av uppdragstaktik.13 

2.1.1. Systemchock 
Systemchock har uppnåtts då motståndarens vilja att slåss lamslås. Den militära 
funktionen kan beskrivas som ett komplext system av enheter som är bundna till 
varandra på ett eller annat sätt. Om dessa band bryts och samordningen upphör så har 
motståndaren försatts i systemchock.14 Detta skulle kunna ske då all 
kommunikationsutrustning, som till exempel radio, slås ut på en större enhet som inte är 
van vid att öva utan utrustningen. Då vet befälet inte längre vad någon gör och kan inte 
ge ut några order. Befälet blir stressad, kan inte finna en lösning på problemet, och blir 
handlingsförlamad. Enheten upplever en systemchock. 

2.1.2. Den indirekta metoden 
Till skillnad från den direkta metoden, som innebär att motståndaren slås genom att slå 
mot det som utgör ett hot, uppnås samma mål genom indirekt metod genom att slå mot 
det som är nödvändigt för att hotet skall fungera. Enkelt beskrivet så är skillnaden att en 
som nyttjar direkt metod skulle försöka slå ut motståndarens stridande enhet medan den 
som nyttjar indirekt metod slår mot hans för striden nödvändiga icke stridande resurser 
som kokvagnar, ammunitionsdepåer och brovagnar.15 

2.1.3. Kritiska sårbarheter 
Genom att slå mot avgörande punkter, kritiska sårbarheter och slutligen tyngdpunkten 
så kan motståndarens vilja eller förmåga att slåss brytas utan att möta huvuddelen av 
hans stridskrafter. Bränsleförsörjningen kan till exempel vara en kritisk sårbarhet på en 
stridsvagnsbataljon medan radarstationen är det på en luftvärnsbataljon. På högre nivåer 
kan en ledningsstruktur vara en kritisk sårbarhet och en ledare vara tyngdpunkten hos 

                                                 
11 Widén och Ångström s.182 
12 Widén och Ångström s.183 
13 Högkvarteret, Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten 2002 s.81)  
14 Högkvarteret (2002) s. 81 
15 Högkvarteret (2002) s. 82-85 
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motståndaren. För att nå fram till tyngdpunkten så behövs oftast ett par avgörande 
punkter nås genom att slå mot kritiska sårbarheter.16 

2.1.4. Initiativet 
Ofta när det talas om att ha initiativet i militärteoretiska sammanhang så brukar den så 
kallade OODA-loopen17 beskrivas. OODA står för de engelska motsvarigheterna till 
orden upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. Denna beslutscykel grundar sig på de 
erfarenheter som den amerikanska flygöversten John Boyd drog efter sina år som 
stridspilot i bland annat Koreakriget. Han modell förklarar den cykel som våra och 
motståndarens beslut måste passera före handling. För att någon skall kunna ha 
initiativet så behöver han ligga före sin motståndare i beslutscykeln och på så vis få 
motståndaren att reagera på hans agerande snarare än tvärtom. Ju längre efter i 
beslutscykel motståndaren hamnar desto svårare blir det för honom att ta tillbaka 
initiativet eftersom han ständigt måste parera för den andras handlingar.18 

2.1.5. Uppdragstaktik 
För att kunna behålla initiativet krävs ett ledarskap som skapar en atmosfär som 
stimulerar till, tillåter och uppmuntrar till individuellt agerande. Detta i sin tur leder till 
att fler får chansen till att ta initiativet när en situation, där ett beslut och handling krävs, 
uppenbarar sig. För att skapa en sådan miljö så krävs det av chefen att han lämnar så 
mycket handlingsutrymme som möjligt till den underlydande. Chefen kan aldrig ha alla 
ingångsvärden och skall därför inte heller ta beslut som bättre kan fattas av den 
underlydande på plats. Därför skall chefen, så långt det är möjligt, tilldela 
handlingsregler och resurser och, viktigast av allt, förmedla sitt syfte så att den 
underlydande kan agera i chefens anda, men mer sällan ge order om hur ett uppdrag 
skall genomföras.19 

2.2. De grundläggande förmågorna 
Krigföringsförmågan kan enligt Militärstrategisk doktrin beskrivas som ett antal 
militära basfunktioner. Dessa basfunktioner delas upp i sex stycken olika förmågor; 
ledning, verkan, skydd, rörlighet, underrättelser och uthållighet. 20 
 
I Doktrin för markoperationer står det att ingen förmåga är överordnad någon annan 
utan att de grundläggande förmågorna nyttjas av manöverkrigaren olika mycket i tid och 
rum beroende på vilken effekt han vill ha ut. Det kan till exempel vara så att en 
befälhavare skall uppnå verkan med sin enhet, men att högre chefs mål med verkan inte 
alls är att nöta ut motståndaren, utan istället att skapa förutsättningar för att nå effekt 
med annan förmåga.  
 

De grundläggande förmågorna [verkan, skydd, rörlighet, 
ledning, uthållighet, und/info] är inte separerade eller 
sinsemellan rangordnade storheter, oberoende av varandra.21 

                                                 
16 Högkvarteret (2002) s. 82-85 
17 Högkvarteret (2002) s. 89 
18 Högkvarteret (2002) s. 86-89 
19 Högkvarteret (2002) s. 90-95  
20 Högkvarteret (2002) s. 76-77 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06 FHS beteckning 
Kd Väinö Lilja   
FHS/YOP 06-09  
 

- 10 - 
 

2.2.1. Verkan 
Verkan är en av funktionerna som utgör ett av stridens grundelement. För att kunna 
påverka sin motståndare måste den stridande ha resurser som kan ge verkan. Denna 
förmåga innefattar all form verkan på motståndaren, inte enbart eldgivning, utan även 
andra handlingar som avger verkan i målet. Både kulspruteomgången som nedkämpar 
motståndarens skyttesoldater och telekrigstroppen som framgångsrikt slår ut 
motståndarens radiokommunikation avger verkan.22 

2.2.2. Rörlighet 
Rörlighet är också ett av stridens grundelement. För att kunna lösa uppgiften behöver 
stridskrafterna befinna sig på rätt plats och för detta krävs Rörlighet. Utan rörlighet kan 
inte verkan avges på rätt plats och i rätt tid. Rörlighet behövs ofta på taktisk nivå för att 
kunna kraftsamla elden eller för att kunna förflytta förbandet ner i skydd. Rörligheten i 
säg kan också vara ett skydd mot motståndarens eldgivning och blir då indirekt en 
förmåga till skydd.23 

2.2.3. Skydd 
Det sista av stridens tre grundelement är förmågan skydd. Skydd kan uppnås genom 
upprättande av fortifikatoriska verk som bunkrar eller genom passiva åtgärder som 
kamouflage. Ofta fås en förmåga genom att använda resurser som tidigare användes för 
att uppnå en annan. Rörlighet kan till exempel ge skydd genom utspridning eller 
förflyttning av stridskrafterna och verkan kan ge skydd genom att göra det svårt för 
motståndaren att avge eld.24 

2.2.4. Underrättelser 
Verkan, skydd och rörlighet är de förmågor som utgör stridens grundelement. Full 
effekt av grundelementen uppnås sällan utan att de kombineras på ett eller annat sätt 
med övriga basfunktioner varav en är förmågan till underrättelser. Förmågan 
underrättelser, som ofta benämns information, är den funktion som ger beslutsfattaren 
beslutsunderlag för sina handlingar. Detta är en synnerligen viktig förmåga för att kunna 
ta rätt beslut och sätta in stridskrafterna på rätt plats och i rätt tid. Spaningsrapporter i 
olika former samt även uppgifter om miljö, eget stridsvärde och civilläge är alla 
information som ryms inom förmågan underrättelser.25 

2.2.5. Uthållighet 
Den andra förmågan ur gruppen övriga basfunktioner är funktionen uthållighet. Stridens 
grundelement kan inte fungera effektivt utan förmågan uthållighet. Denna förmåga 
innefattar alla trängresurser som transport, sjukvård, förnödenheter och tekniskt 
underhåll. Utan transport kan inte stridsvagnarna flyttas längre sträckor och utan 
tekniskt underhåll blir de snart stående. Utan extra ammunition och mat kan inte 

                                                                                                                                               
21 Högkvarteret, Doktrin för markoperationer (Försvarsmakten 2005 s. 31)  
22 Högkvarteret (2002) s. 76-77 
23 Högkvarteret (2002) s. 76-77 
24 Högkvarteret (2002) s. 76-77 
25 Högkvarteret (2002) s. 76-77 
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infanteriet fortsätta i ett högt anfallstempo och utan sjukvårdresurser sjunker både moral 
och den långsiktiga uthålligheten hos hela förband.26 

2.2.6. Ledning 
Ledning skapar förutsättningar för att samordna grundelementen, verkan, skydd och 
rörlighet samt de övriga basfunktionerna underrättelser och uthållighet. Utan ledning så 
kan inte övriga förmågor uppnå full effekt då de oftast behöver samordnas på ett eller 
annat sätt. Förmågan till ledning gör det möjligt att kombinera en och samma förmåga 
som när verkan nyttjas på flera platser till exempel då infanteriet anfaller samordnat 
med artilleriet. Det är även funktionen ledning som samordnar olika förmågor då 
infanteriet senare nyttjar sin förmåga till skydd efter att underrättelser säger att 
motståndaren skjuter artilleri.27 

2.3. Taktiska grundprinciper 
Ofta krävs det inom markstrid lokal överlägsenhet för att vinna ett slag men det finns 
många fler viktiga grundprinciper. För att kunna utföra handlingar som kan försätta 
motståndaren i en systemchock så krävs det handlingsfrihet som ger chefen möjlighet 
att nyttja några taktiska grundprinciper. Genom att ha handlingsfrihet kan till exempel 
antingen kraftsamling eller överraskning användas för att uppnå lokal överlägsenhet.28 
 

2.3.1. Sätt upp ett mål och håll fast vid det 
För att vinna ett slag så måste chefen på plats på bästa sätt nyttja de olika förband han 
har till förfogande. Hur han väljer att nyttja sina förband och hur han nyttjar de olika 
förmågorna i tid och rum är taktik. Den princip som anses vara en av krigföringens 
viktigaste är att sätta upp ett mål och hålla fast vid det. Det gäller att alla chefer, även 
då situationen blir svår att hantera, kommer ihåg det övergripande målet och syftet med 
striden.29 

2.3.2. Lokal överlägsenhet 
För att vinna striden behöver allt som oftast en lokal överlägsenhet nås. Detta kan nås 
genom att planera striden så att de andra taktiska grundprinciperna nyttjas där de gör 
mest nytta. Det går till exempel att överraska eller vilseleda motståndaren och därefter 
använda kraftsamling för att bli lokalt överlägsen.30 

2.3.3. Kraftsamling 
Då en kraftsamling genomförs så samlas resurser eller förband till en plats eller till en 
tidpunkt. Genom att samla resurserna mot motståndaren kan lokal överlägsenhet vinnas 
på den platsen eller vid den tidpunkten som kraftsamlingen sker. Kraftsamling innebär 
ofta att eldgivning riktas mot ett parti för att där effektivt kunna få verkan i målet och 
därmed påverka motståndaren. Då en kraftsamling nyttjas så måste chefen ta ett beslut 

                                                 
26 Högkvarteret (2002) s. 76-77 
27 Högkvarteret (2002) s. 76-77 
28 Högkvarteret (2005) s. 36 
29 Högkvarteret (2005) s. 36-37 
30 Högkvarteret (2005) s. 36-37 
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om att flytta förband eller resurser från en plats eller tidpunkt till en annan. Detta 
medför oftast en risk då den plats resurserna tas ifrån per automatik blir svagare.31 

2.3.4. Överraskning 
När en stridande part agerar, antingen medvetet eller omedvetet, på ett oväntat sätt så 
kan detta leda till att den andra parten blir överraskad. Om motståndaren blir överraskad 
så är det lätt att komma innanför hans beslutscykel och därmed ha goda möjligheter till 
att vinna striden. Överraskning kan nås genom att hålla ett högt stridstempo, genom 
vilseledning eller att uppträda oväntat till tid, rum och sätt.32 

2.3.5. Handlingsfrihet  
För att kunna nyttja kraftsamling, överraskning eller för att vilseleda motståndaren så 
krävs det handlingsfrihet. Denna grundprincip är även viktig för att ha möjlighet att 
möta motståndarens nyttjande av taktiken och inte själv falla offer för de olika taktiska 
grundprinciperna. Chefen skapar handlingsfrihet genom att vara flexibel i tanken och i 
sättet att strida. Han skall fatta beslut i god tid samt ge tydliga målbilder och 
förberedande order. Det är också viktigt att bibehålla ett gott stridsvärde hos förbanden 
och att över tiden försöka avdela och skapa reserver.33 

2.3.6. Vilseledning 
Vilseledning kan likställas med att försöka lura motståndaren. Detta är en planerad 
verksamhet som genom påverkandet av motståndarens ledning eller sensorer får honom 
att agera på felaktiga grunder. Denna påverkan på motståndaren har alltid ett syfte som 
skall uppnås. Genom att påverka honom på en tid eller plats, och på så vis rikta hans 
uppmärksamhet dit, kan ett mål uppnås på en annan tid eller plats. Den vilseledande 
manövern var därmed till för att åstadkomma någonting annat. Vilseledning kräver god 
lednings- och underrättelseförmåga för undvika att påverka egna förband och för att 
kunna bekräfta att handlingen gett avsedd effekt.34 

2.3.7. Stridsekonomi 
Det är svårt att veta hur långt ett stridsförlopp kan bli och hur länge det kan dröja innan 
nya resurser anländer. Detta gör att chefen alltid behöver ha i beaktande det materiella 
och det personella läget på sitt förband för att inte hamna i en situation där han inte 
längre utgör något hot för motståndaren. För att kunna vara farlig för motståndaren så 
länge som möjligt så skall chefen agera utefter att ha en god stridsekonomi. Han skall 
försöka utläsa de situationer där det kan vara klokast att undvika strid och istället enbart 
ta de strider som bär mot målet.35 
 

                                                 
31 Högkvarteret (2005) s. 37-38 
32 Högkvarteret (2005) s. 38 
33 Högkvarteret (2005) s. 39 
34 Högkvarteret (2005) s. 38 
35 Högkvarteret (2005) s. 40 
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3. Beskrivning av slaget vid suomussalmi 

3.1. Finska förutsättningar 
Finland hade före och under inbördeskriget utbildat officerare i Tyskland och tagit del 
av Tyskarnas lärdomar under första världskriget. Mannerheim, som ledde den vita sidan 
under inbördeskriget och som under mellankrigstiden även blev överbefälhavare, 
bildade tillsammans med de andra elitsoldater som utbildats i Tyskland ryggraden i 
Finlands unga officerskår.36  Finland som var en ung nation hade ännu inte fullt hunnit 
utveckla sitt försvar och de hade inte hunnit köpa in all den krigsmateriel som de ansåg 
sig behöva. Finland hade dock under sin korta självständighet haft värnplikt och de 
flesta unga män var således inte helt främmande för vad vapen och militären var för 
något.37 Inför slaget i Suomussalmi så hade den finska sidan fördelen att de verkade i ett 
för dem känt område. Alla finska soldater kunde dessutom ta vara på sig själva i ett kallt 
klimat och de hade alla vinterkamouflage.38 

3.2. Röda armén före kriget 
Vid årsskiftet 1936 och 1937 kom röda arméns sista taktisk reglemente före kriget. Det 
reglemente som gällde innan dess var från 1929 och var således föråldrat efter de stora 
förändringar som skett på grund av den tekniska utvecklingen som fått genomslag på 
arméns materiel genom femårsplanerna.39 Reglementet är utförligt och berör alla 
stridande delar i röda armén. Förutom att förklara tillvägagångssätt och olika chefers 
skyldigheter beskriver den även hur röda arméns strategiska mål skall uppnås vilket 
numer kan förknippas med doktriner och inte taktiska reglementen. Den beskriver bland 
annat att genom striden så uppnås fullständig förintelse av fiendens stridskrafter och 
materiel, vilket är huvudmålet, samt att fiendens moraliska motståndskraft bryts.40 Inte 
bara materielen och reglementena hos de sovjetiska förbanden var nya, utan även många 
officerare var det. Under åren före krigsutbrottet hade Stalins utrensningar av 
oliktänkande gjort att många duktiga officerare och taktiker blivit dödade.41 Hur 
förberedda förbanden som skulle invadera Finland i höjd med Suomussalmi var vet vi 
inte men vi vet att de till största del var från den Ukrainska slätten. Soldaterna var 
således inte vana vid den miljö som rådde vid den finska gränsen. Soldaterna saknade 
dessutom både skidor och vinterkamouflage. 

3.3. Slaget vid Suomussalmi 
Röda armén ville klyva Finland i två delar i höjd med Uleåborg. Detta ville man göra 
dels för att stycka upp det finska försvaret men också för att klyva av den, för Finland, 
                                                 
36 www.ne.se/I%C3%A5ng/finskainb%C3%B6rdeskriget 2009-04-23 
37 Richard W Condon, Finska Vinterkriget (Aldus 1973 s. 27-28) 
38 Siilasvuo s. 6-7 
39 K Voroschilov, Röda arméns taktik (Militärlitteraturföreningens förlag 1937 s. 5) 
40 Voroschilov s. 7 
41 www.ne.se/I%C3%A5ng/josefstalin 2009-04-23 
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viktiga järnvägsförbindelsen till Sverige. Om röda armén lyckades så skulle södra 
Finland, även då Bottenviken blev tillfrusen, bli helt avskuret från utlandet. 
Hjälpleveranserna och tillförseln av materiel från utlandet via landvägen skulle i princip 
helt upphöra.42 
 
Sovjetunionens XLVII:e armékårs 9:e armé, med V.Duchanov som befälhavare, fick i 
uppgift att med sina fyra divisioner, 44:e, 54:e, 88:e och 163:e, försätta planen i verket. 
Före den viktiga järnvägsknuten kunde nås, och förbindelserna till Sverige kapas, var 
byn Suomussalmi tvunget att intas. 43 
 
Det fanns i området kring Suomussalmi enbart två vägar som från den sovjetiska 
gränsen ledde fram till byn. Den ena vägen, kallad Juntusrantavägen, kom från byn sett 
norrifrån, och fortsatte sedan efter ett antal kilometer i nordöstlig riktning in i 
Sovjetunionen. Den andra vägen, Raatevägen, gick från gränsen i direkt västlig riktning 
in i Finland och vidare förbi Suomussalmi. Den som höll byn behärskade med andra ord 
de i området enda vägarna in och ut ur Sovjetunionen. Enbart den södra av vägarna, 
Raatevägen, ansågs enligt den finska sidan farbar för större förband. Detta talade för att 
den som förde befälet över röda arméns styrkor vid deras frontavsnitt hade koncentrerat 
sina styrkor i nära anslutning till just den vägen.44 45 
 
Edwards skriver i boken Finska vinterkriget att endast femtioåtta gränspoliser med 
löjtnant Elo, en tjugotvåårig reservist från skyddskårerna, var stationerade i byn. Han 
skriver också att det i område fanns utspridda finska trupper av olika truppslag och en 
oberoende bataljon.46 Siilasvuo, som senare kom att få befälet över trupperna i området, 
skriver i sin bok Striderna i Suomussalmi att området var indelat i två delar: det södra 
Raate-avsnittet, där reservlöjtnant Lehto hade befälet, och det norra Juntusranta-
avsnittet, där reservfänrik Elo hade befälet. Dessa hade fått ringa förstärkning och 
bildade tillsammans ett gränsbevakningskompani med sammanlagt fyra plutoner med 
Lehto som chef. Detta bekräftar siffran som Edwards anger, om att Elo (som Edwards 
skriver är löjtnant) på sina två plutoner förfogar över femtioåtta man. Vi kan då också 
anta att Lehto har ungefär lika många soldater. Befästningsarbeten hade också gjorts, 
och då i synnerhet kring Raatevägen. Överstelöjtnant Kyander, från staben för den 
Nordfinska gruppen, hade befälet över området och han var också den som eventuellt 
skulle kunna skicka förstärkningar.47 

3.3.1. Sovjetunionen invaderar 
Duchanov gav uppgiften att inta Suomussalmi till Zelentzev som den 30 november vid 
krigsutbrottet direkt påbörja anfallet. Zelentzev som hade befälet över den 163:e 
motoriserade skyttedivisionen använde det 662:a regementet och det 81:a regementet 
som förtrupp. De båda regementena korsade tillsammans gränsen strax norr om Raate 
vid Juntusrantaavsnittet, där löjtnant Elo hade befälet på den finska sidan, för att kort 
därefter dela på sig. Det 81:a regementet gick söderut mot Raatevägen och det 622:a 
                                                 
42 Edwards s. 155 
43 Edwards s. 155 
44 Siilasvuo s. 10 
45 Condon s. 82-83 
46 Edwards s. 155-156 
47 Siilasvuo s.7-9 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06 FHS beteckning 
Kd Väinö Lilja   
FHS/YOP 06-09  
 

- 15 - 
 

anföll längs Juntusrantavägen. Den Nordfinska staben fick via överstelöjtnant Kyander 
reda på att Sovjetisk trupp korsat gränsen då Löjtnant Lehto rapporterat att han hört 
skottväxling i riktning där Elo befann sig.48 
 

 
 Läget vid invasionen. Författarens bild 1. 
 
Kyander lät alarmera trupperna och sände omedelbart huvuddelen av den oberoende 
bataljonen mot området. Bataljonen, med major Pallari som chef, var uppdelad i tre 
kompanier, varav ett kompani förstärkt med en pluton hade kvarstannat i Suomussalmi. 
Av resterande bataljonen så intog ett kompani, som var förstärkt med en 
maskingevärspluton, försvarsställning vid Lehtos avsnitt och ett kompani, som var 
förstärkt med granatkastare begav sig till den försvarsställning som Elo hade.49 
 

 
Pallari förstärker försvaret. Författarens bild 2. 
 
Vid lunchtid den 1:a december påbörjade det 622:a regementet ett anfall mot den 
nordligare delen av det finska försvaret där ett kompani och Elos två plutoner befann 
sig. Anfallet avvärjdes från den finska sidan utan förluster. Den sovjetiska sidan 
fortsatte med anfall mot detta frontavsnitt utan framgång i ett flertal dagar.50 
 
Den 2:a december insåg det finska försvaret i Raate att den sovjetiska sidan hade 
möjlighet att göra en kringgångsrörelse, både söderifrån och norrifrån, och på så vis 
                                                 
48 Edwards s. 157 
49 Siilasvuo s. 11 
50 Siilasvuo s. 15-17 
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kunna få dem i ryggen. Lehtos gränsbevakningskompani fick order om att försvara 
ställningarna norr om Raatevägen. Det kompani som stod reserv i Suomussalmi fick 
order om att ta söder om den försvarsställning som det kompani som var förstärkt med 
maskingevär nu hade vid Raatevägen. Hela bataljonen plus gränsbevakningskompaniet 
var nu insatta i striderna längs med de två vägarna.51 
 

 
Läget den 2:a december. Författarens bild 3. 

3.3.2. Finska bataljonen går till motanfall 
Den 3:e december hade Lehtos kompani blivit tvungna att dra sig allt längre västerut 
och Kyjander hade blivit tvungen att dra tillbaka ytterligare ett kompani efter upprepade 
sovjetiska anfall. Då beslutade kommendören för den nordfinska gruppen att förstärka 
försvaret i Suomussalmi med en bataljon i syfte att förhindra röda armén att ta byn, 
varpå försvaret nu bestod av två bataljoner och ett gränsbevakningskompani. Den 
följande dagen började den finska sidan förbereda ett motanfall med en bataljon mot det 
sovjetiska 622:a regementet som hade tagit terräng, för den finska sidan sett, 
oroväckande långt in längs med den nordliga vägen. Anfallet påbörjades enligt order 
morgonen den 5:e december och den finska bataljonen hade den 8:e lyckats tvinga det 
dubbelt så stora sovjetiska 622:a regementet på defensiven. Den 11: december lyckades 
dessutom den finska sidan lyssna av en sovjetisk radiosignalering som innefattade att 
moralen och stridsvärdet hos Sjarovs 622:regemente inte var bra. Detta ledde till att den 
finska bataljonen den 14:e, då Sjarov påbörjat ett anfall mot den lilla byn Ketola, gick 
till ett motanfall. Trots att anfallet mot Sjarov från den finska sidan ansågs lyckat och att 
hans regemente blev försvagat så förblev de inte helt utslagna och den finska numerärt 
underlägsna bataljonen påbörjade en tillbakadragning mot resterande styrkor kring 
Raatevägen.52 53 

3.3.3. Finska sidan får förstärkning 
Under tiden som striderna pågick vid Juntusrantaavsnittet, så hade den Sovjetiska 81:a 
regementet, i det södra avsnittet längs med raatevägen den 7:e december, tillsammans 
med ytterligare ett regemente från divisionen, lyckats inta Byn Suomussalmi. Detta 
hade skett efter att försvaret av Raatevägen kontrollerat fått dra sig tillbaka väster om 
byn till andra sidan en smal sjö. Sjön bar inte ännu för de stridsvagnar som den 
sovjetiska sidan hade börjat sätta in i striderna och de kvarvarande finska styrkorna som 

                                                 
51 Siilasvuo s. 16 
52 Siilasvuo s. 19 
53 Edwards s. 157 
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återförenades här såg detta som ett lämpligt avsnitt att ta upp ett förnyat försvar i väntan 
på förstärkning.54 55 
 

 
De finska trupperna drar sig tillbaka väster om byn. 
Författarens bild 4. 
 
Den extra bataljonen som försvaret av Suomussalmi tilldelats räckte inte på långa vägar 
för att hålla stånd mot den sovjetiska krigsmakten. Detta ledde till att överbefälhavaren 
tog beslut om ytterligare förstärkning i området. Förstärkningarna skull inte bara behöva 
undsätta försvaret runt byn och ta tillbaka byn från de tre regementen som just nu 
befann sig i och längs vägen in mot byn, de skulle även försvara den mot ytterligare en 
division som anföll bakom den 163:e. Den 4:e december fick överste Siilasvuo, chef för 
en division men som vid tillfället förfogade över ett förstärkt regemente, order om att 
förflytta sitt förband till Suomussalmi och ta tillbaka byn. Han hade den 9:e anlänt vid 
fronten och den 11:e börjat med sina motåtgärder. Under dessa dagar såg han till att 
skaffa sig en klar bild av läget genom att samla in mängder av spaningsrapporter56 57 

3.3.4. Finska sidan nyttjar mottitaktik 
Siilasvuos stridsplan gick ut på att sända en mindre enhet nordväst om byn och därifrån 
anfalla de sovjetiska styrkor som befann sig i byn, och samtidigt med en mindre enhet 
skulle skära av Juntusrantavägen bortom Sjarovs regemente. Om anfallet lyckades så 
skulle han med resterande delar skära av vägen Raatevägen bakom de sovjetiska 
trupperna för att få helt stopp på de sovjetiska försörjningslinjerna. Han skulle samtidigt 
som han skar av Raatevägen utföra små anfall längs med en stor del av vägen in mot 
Suomussalmi. Dessa mindre skärmytslingar skulle i förlängningen dela upp den 
sovjetiska divisionen i mindre enheter som den finska sidan sedan en efter en kunde 
bekämpa.58 
 
De mindre enheter som Siilasvuo önskar kunna dela upp de sovjetiska styrkorna i kallas 
mottis. En motti är ett finskt ord som syftar till de lagom stora hanterbara högar med 
timmer som finska skogshuggare lämnar efter sig i skogen för att senare, när möjlighet 
finns, hämta dem. I kriget användes ordet motti för att beskriva de mindre enheter som 

                                                 
54 Edwards s. 158 
55 Condon s. 84 
56 Condon s. 82, 85 
57 Siilasvuo s. 19 
58 Condon s. 85 
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den finska sidan ville dela upp de sovjetiskt numerärt överlägsna styrkorna i, för att 
senare när tillfälle fanns kunna bekämpa dem en efter en.59 
 
Det inledande anfallet gick bra och många av de sovjetiska trupper som befann sig i byn 
påbörjade reträtt österut längs med Raatevägen. Precis som den finska sidan hade 
planerat så fick de tillbakaryckande sovjetiska soldaterna stridskontakt med den finska 
huvudstyrka som hade skickats söder om vägen i en kringångsrörelse österut. De 
sovjetiska styrkorna, som blev överraskade över att finna finska soldater i ett område 
som de trodde de behärskade, antog att det enbart rörde sig om en mindre enhet. 
Sovjetiska befälet på plats beslutade således att enbart skicka en mindre enhet för att 
driva bort de finska styrkorna från vägen, vilket ledde till att den sovjetiska 
anfallsstyrkan blev nedkämpad. Då resterande styrkor mellan byn och där striderna nu 
pågick varken gick till motanfall eller kunde dra sig västerut, eftersom de där hade egna 
styrkor som var i strid, återstod ingenting annat än att börja gräva ner sig. Siilasvuo 
hade således lyckats med sin taktik och de första mottina längs med vägen kunde börja 
skapas.60 
 

 
Siilasvuo anfaller. Författarens bild 5. 
 
Den finska sidan fortsatte framgångsrikt de nästkommande dagarna att stycka upp 
resterande sovjetiska förband i området som alla blev fast längs med vägen. Den 18:e 
december så var hela den 163:e divisionen, förutom en större del i själva byn, uppdelad 
i lagom stora mottin. Siilasvuo fortsatte att hålla de sovjetiska förbanden låsta tills han 
den 20:e fick förstärkning av fler artilleripjäser och två pansarvärnkanoner, varpå han 
ansåg sig ha manskap nog att kunna kraftsamla mot en motti i taget och samtidigt 
behålla järngreppet på de övriga. Läget försvårades dock för den finska sidan precis då 
de påbörjat nedkämpandet av de första mottina. De fick då underrättelser om att den 
andra ryska divisionen, den 44:e, nu hade skickats för att undsätta den 163:e. Siilasvuo 
insåg att de omöjligt kunde ta itu med det nya hotet utan att först ha oskadliggjort den 
förra divisionen. De två kompanier, som nu hade uppgift att bevaka vägen och 
kontrollera den mottin som fanns längst i öster, fick tillika uppgiften att stoppa nästa 
divisions anfall intill dess att 163:e var oskadliggjord.61 
 

                                                 
59 www.ne.se/kort/motti 2009-04-23 
60 Condon s. 85-86 
61 Condon s. 88-89 
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Siilasvuo fick den 25:e december återstoden av sin division från Uleåborg vilket ledde 
till att han den 27:e påbörjade ett större anfall mot återstoden av 163:e. Den 27:e så blev 
situationen kritisk för de två finska kompanier som själva i en veckas tid fått stå emot 
den nyanlända 44:e sovjetiska divisionen varpå Siilasvuo förstärkte vägspärren med 
ytterligare en bataljon. Trots de ryska försöken att undsätta sin division så hade på 
kvällen den 28:e praktiskt taget hela 163:e divisionen blivit förintad, femtusen 
sovjetiska soldater låg döda och femhundra hade tagits tillfånga av den finska sidan.62 
 

 
Siilasvuo kraftsamlar mot en motti i taget. 
Författarens bild 6. 
 
Siilasvuo gav sig genast i kast med att fortsätta anfallen men nu mot nästa sovjetiska 
division som hade varit i strid vid vägspärren där Siilasvuo endast hade en bataljon och 
två kompanier. Den sovjetiska divisionen hade troligtvis dåliga underrättelser om vad 
som hade hänt med 163:e, då även denna den ungefär en vecka senare, den 5:e januari, 
hade slagits av samma taktik. Under återstoden av kriget gjordes inga fler försök från 
Sovjetunionen till att skära av Finland i två delar och Röda arméns operationer i de 
norra delarna minskade betydligt. Under slaget i Suomussalmi förlorade den finska 
sidan 900 man och fick 1770 skadade medan den sovjetiska sidan hade förlorat två hela 
divisioner om fler än 5000 man vardera, varav 1300 hade blivit tillfångatagna. 
Krigsbytet för det hårt ansatta finska försvaret blev omfattande med 43 stridsvagnar, 25 
pansarvärnskanoner, 50 artilleripjäser, 270 fordon, 1170 hästar, 32 kokvagnar, 300 
automatvapen och 6000 gevär.63 

                                                 
62 Condon s. 91 
63 Condon s. 93 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06 FHS beteckning 
Kd Väinö Lilja   
FHS/YOP 06-09  
 

- 20 - 
 

4.  Analys av slaget vid Suomussalmi 

4.1. Sovjetunionen invaderar 

4.1.1. Manövertänkande 
I detta skede så kan Röda Armén anses ha initiativet. Den försvarande sidan reagerar 
mot den sovjetiska sidans handlingar genom att förstärka upp på de platser som de har 
fått stridskontakt och möter motstånd på. Den finska sidan lyckas i det inledande skedet 
inte med att återta initiativet utan hamnar efter i beslutscykeln. Troligtvis hamnade de 
efter i beslutscykeln då de agerade förutsägbart med direkt metod genom att enbart möta 
motståndaren på motståndarens villkor. Kyander hade dessutom redan den 2:a 
december, då bataljonens sista kompani sattes in i försvaret, blivit av med den sista 
reserven som han själv förfogade över. Detta gjorde att hans handlingsfrihet, och då 
också möjligheterna att återta initiativet, minskade avsevärt då alla stridande enheter var 
uppbundna i försvaret. 

4.1.2. De grundläggande förmågorna 
För den finska sidan var skydd den förmåga som betydde mest i detta initiala skede. De 
finska förbanden hade under längre tid förberett färdiga fortifikatoriska verk vid de 
platser där motståndaren kunde tänkas anfalla. Samtliga finska soldater hade dessutom 
gott skydd av signaturanpassningen i form av vinterkamouflage vilket de sovjetiska 
soldaterna saknade. Självklart hade de inte kunnat avvärja de många anfallen utan att 
kunna avge verkan mot den numerärt större anfallande sidan och hade det varit verkan 
som avgjort här så skull troligtvis den större numerären vunnit. Den finska sidan hade 
även bättre rörlighet då de hade skidor och de sovjetiska soldaterna fick gå i den djupa 
snön. Detta var dock inte helt avgörande i detta skede eftersom den finska sidan inte 
nyttjade ett rörligt försvar och då inte heller rörligheten som skydd. Ledningen verkar 
fungera bra då staben tidigt får reda på att motståndaren gått över gränsen och då också 
fördelar resurser till de enheter som behöver det mest. Något som kan ses som att det 
redan nu finns initiativ och flexibilitet i de finska leden är att det inte är det förbandet 
som hamnat i strid som rapporterar uppåt utan att det initialt är ett sidoförband som gör 
detta. Att enskilda befäl lägre ner i hierarkin på eget initiativ meddelar in sådant som de 
anser kan ha betydelse för den högre staben kan även leda till att förmågan till 
underrättelser blir bättre. 

4.1.3. Taktiska grundprinciper 
Den enda taktiska grundprincip som på allvar användes av den finska sidan i detta skede 
var stridsekonomi. Den finska sidan gjorde inga motanfall eller andra åtgärder då de var 
så pass mycket underlägsna och det troligtvis hade lett till stora förluster. Kyander höll 
kvar ett kompani som reserv i några dagar men då även det sattes in för att förstärka 
försvaret så blev han av med sin handlingsfrihet. Utan handlingsfrihet kunde han inte 
heller använda någon annan taktisk grundprincip och kunde då inte heller få lokal 
överlägsenhet och därmed vinna tillbaka initiativet. Kyanders hade ett mål och höll fast 
vid det då han fortsatte att fördröja motståndaren utan att vika undan trots motståndarens 
större numerär.  
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4.2. Finska bataljonen går till motanfall 

4.2.1. Manövertänkande 
Då kommendören för den nordfinska gruppen skickar en extra bataljon till försvaret av 
Suomussalmi så framgår det ingenting om att majoren skulle ha fått några direktiv om 
hur han skulle undsätta försvaret. Överstelöjtnant Kyjander och försvaret av 
Suomussalmi blev tilldelade resurser, en bataljon, och syftet med försvaret var klart 
sedan tidigare, om försvaret misslyckades så skulle vägen mot Uleåborg och 
järnvägsförbindelserna vara öppen. Beslutet att inte dela upp bataljonen och fortsätta 
försvara de tidigare ställningarna utan att använda sig av ett rörligare försvar och gå till 
motanfall var således ett beslut som togs av befälen på plats vid fronten. Detta är ett 
tecken på att den finska ledningen använde sig utav uppdragstaktik. Att de finska 
befälen kunde gå till motanfall berodde på att de med fler resurser nu hade fått 
handlingsfrihet och kunde nyttja denna för att försöka ta tillbaka initiativet. Taktiken 
som användes var dock ganska direkt, de försökte att överraska eftersom de anföll då 
motståndaren själva var mitt inne i ett anfall, men de nyttjade inte indirekt metod och de 
försökte inte slå mot någon kritisk sårbarhet som kunde få motståndaren att hamna i en 
systemchock.  

4.2.2. De grundläggande förmågorna 
I detta skede så började den finska sidan nyttja den fördel de hade i sin förmåga till 
rörelse gentemot röda armén. Det går att utläsa ur texten att den finska sidan 
kontrollerat kunde dra tillbaka trupper och det verkar också som att de alltid gjorde detta 
snabbare än motståndarens anfallshastighet. De nyttjade även rörligheten till att få 
verkan med den extra bataljonen de blivit tilldelade mot den enhet som de efter 
underrättelser visste hade sämst stridsvärde. När överraskningsmomentet hade ebbat ur 
och verkan inte längre var god mot den till numerären större motståndaren så kunde den 
finska sidan, på grund av sin bättre rörlighet, kontrollerat förflytta truppen till ett mer 
säkert område. Nu är den finska sidans bättre rörlighet samt de goda underrättelserna 
de förmågor som till största del gav ledningen möjlighet till manövertänkande och i det 
här fallet till att försöka återta initiativet.  

4.2.3. Taktiska grundprinciper 
Efter att ha blivit tilldelade en extra bataljon så fick den finska sidan åter en viss 
handlingsfrihet. Bataljonen nyttjades för att i striden nå lokal överlägsenhet genom en 
kraftsamling mot det regemente som de trodde hade sämst stridsvärde. Eftersom de 
anföll Sjarov just då han själv var mitt i ett anfall så nådde de även en viss effekt av den 
överraskning som uppstod. Att den finska sidan handlar stridsekonomiskt framgår i att 
de drar sig ur striderna så fort verkan nedgår. Det är också klart att de fortfarande höll 
fast vid sitt mål genom att inte låta motståndaren komma förbi Suomussalmi. 

4.3. Finska sidan nyttjar mottitaktik 

4.3.1. Manövertänkande 
Från det att Siilasvuo anlänt till platsen till dess att han påbörjade anfallet mot de 
sovjetiska trupperna hade han nyttjat två dagar åt att samla in information och ge ut 
order. Planen grundade sig på manövertänkande då han nyttjade indirekt metod för att 
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sänka stridsvärdet på fienden genom att skära av förnödenhetsleveranserna. 
Uppdragstaktik nyttjas nu då enheterna får komplexa uppdrag som är svåra att 
detaljstyra. Som till exempel får en enhet uppgiften att skära av vägen norrut mot 
Juntusranta och inte låta några av motståndarens förnödenheter komma längs den vägen. 
Det skulle vara svårt för Siilasvuo att ge en enhet den ordern utan att nyttja 
uppdragstaktik och ändå behålla initiativet längs den vägen om situationen där 
förändrades. Initiativet får Siilasvuo tillbaka under det inledande anfallet och planen 
kommer i slutändan att försätta motståndaren i systemchock då Siilasvuo slår mot deras 
kritiska sårbarhet som är deras förnödenheter. 

4.3.2. De grundläggande förmågorna 
En mycket viktig förmåga för den finska sidan under hela det fortsatta slaget var deras 
rörlighet. De sovjetiska stridsvagnarna hade mycket svårt att nå verkan inne i skogen 
vilket gjorde att de höll sig på eller i närheten av vägarna. Soldaterna saknade dessutom 
skidor och därmed hade en högst begränsad framryckningshastighet i all terräng där de 
inte kunde gå i stridsvagnarnas spår. De sovjetiska trupperna hade dessutom högst 
begränsad kunskap i att strida i skog medan de finska soldaterna hade god kännedom 
om området. Då de finska förbanden fritt kunde framrycka och verka i skogen medan de 
sovjetiska förbanden ogärna ville lämna vägen gjorde att förhållandet mellan de båda 
sidornas rörlighet blev avgörande för striden. Den finska sidan fick dessutom troligtvis 
genom sin bättre rörlighet goda underrättelser om motståndarens verksamhet. De 
sovjetiska förbanden som en efter en blev omringade och fast längs med vägen i mottin 
hade små möjligheter att få bra underrättelser om vad de finska förbandens verksamhet 
och om hur stor numerär de faktiskt hade. 

4.3.3. Taktiska grundprinciper 
Siilasvuo lyckas genom sitt inledande anfall mot byns västra sida vilseleda fienden att 
tro att det är där hans huvudstyrka finns. När han sedan direkt efteråt anfaller österifrån 
längs med vägen utsätter han de sovjetiska förbanden på vägen för en överraskning. 
Han lyckas med detta då han som nyanländ inte har bundit upp sina enheter i strid och 
därmed har full handlingsfrihet att nyttja dem precis där han anser att de gör mest nytta. 
Den fortsatta planen går sedan ut på att stridsekonomiskt fortsätta att hålla de flesta 
motståndare i strid med så små enheter som möjligt och genom att med resten 
kraftsamla mot en motti i taget. Den finska sidan blir då lokalt överlägsen vid de platser 
som han kraftsamlar mot. Siilasvuo ändrar sedan inte sin plan när han får reda på att 
ytterligare en sovjetisk division är på väg mot hans håll utan han håller fast vid sitt mål 
och lägger all sin fokus på att slå den division som han redan strider mot. I ett senare 
skede när målet är nått så ändrar han fokus och slår nästa division på samma sätt.  
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5. Slutsatser 

5.1. Nyttjade den finska sidan manövertänkande? 
Inledningsvis så hade de finska försvararna små möjligheter att göra något annat än att 
försöka fördröja motståndaren till dess att de kunde få förstärkning. I enlighet med 
analysen så var manövertänkandet i de finska leden högst begränsad intill dess att en 
extra bataljon anlände och gick till motanfall mot Sjarovs regemente. När sedan 
Siilasvuo anlände med ytterligare förstärkning så nyttjades manövertänkande fullt ut. 
Siilasvuos plan utgick ifrån manövertänkande eftersom han från start visste att han inte 
kunde möta hela den överlägsna sovjetiska numerären i ett slag, eller för den delen 
enbart passivt försvara. Han var tvungen att använda sig av indirekt metod för att kunna 
slå den till antalet större motståndaren. Planen gick ut på att dela upp motståndaren i 
små enheter genom mindre skärmytslingar och sedan sänka deras stridsvärde avsevärt 
genom att skära av deras förnödenhetsleveranser. Senare när stridsvärdet var tillräckligt 
lågt, och en enhet var nära en systemchock, kraftsamla mot den. Han identifierade med 
andra ord en kritisk sårbarhet hos motståndaren vilket i detta fall var ett stort behov av 
underhåll i form av matleveranser, ammunition, drivmedel och annat som de var 
beroende av för att hålla upp anfallstempot. Siilasvuo tillämpade uppdragstaktik dels för 
att en annan ledningsfilosofi skulle ha gjort det mycket svårt för honom eftersom hans 
förband var utspridda och dels för att bibehållandet utav initiativet var en viktig 
framgångsfaktor. Hade han inte nyttjat uppdragstaktik så hade han haft mycket svårt att 
behålla initiativet på alla de olika platser där hans förband fanns. Slutsatsen är således 
att Siilasvuo nyttjade manövertänkande, medan de andra finska cheferna gjorde det i 
viss mån men inte fullt ut. 

5.2. Vilken eller vilka förmågor var för den finska sidan mest 
avgörande för striden? 

Den mycket bättre rörligheten som den finska sidan hade i jämförelse med 
motståndaren var i detta slag helt avgörande. Rörligheten blev mycket god i den miljö 
som slaget utspelades i, på grund av tillgången på skidor och nyttjandet av lätta förband. 
Detta gjorde att de över tiden hade ett övertag mot motståndaren som blev uppbunden 
längs med vägarna. Rörlighet var också den förmåga som fick mest positiv inverkan på 
de andra förmågorna. De kunde få in goda underrättelser, avge verkan på rätt plats, 
skicka förnödenheter och det rörliga försvaret gav ett gott skydd då motståndaren aldrig 
visste vart de finska soldaterna skulle dyka upp. Rörligheten är således den förmåga 
som i detta slag hade mest betydelse för det för finska sidan positiva utfallet. 

5.3. Hur påverkar manövertänkande möjligheten till nyttjande 
av taktiska grundprinciper? 

Vi kan i analysen se ett klart samband med hur manövertänkande leder till att chefen får 
möjlighet att nyttja fler taktiska grundprinciper. I det inledande skedet då den finska 
sidan inte fullt ut nyttjade manövertänkande så var möjligheten till att utföra några 
taktiska manövrar högst begränsad. Då var stridsekonomin den viktigaste taktiska 
grundprincipen på grund av att de hade satt upp ett mål och höll fast vid det. De var med 
andra ord fast beslutna om att fördröja fienden genom det försvar de hade tills 
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förstärkningar anlände. Eftersom detta kunde dröja länge så blev stridsekonomin viktig. 
De nyttjade dock inte några andra taktiska grundprinciper. 
 
Den finska sidan började använda manövertänkande när Pallari anlände och då de en 
kortare tid fick initiativet så ökade även användandet utav fler taktiska grundprinciper. 
När sedan Siilasvuo kom till fronten och han nyttjade manövertänkande fullt ut så 
kunde de även använda sig av alla taktiska grundprinciper. Slutsatsen är således att mer 
manövertänkande leder till fler möjligheter att nyttja taktiska grundprinciper. 

5.4. Förslag till fortsatt forskning 
Bristen på litteratur om de sovjetiska förbandens orsaker till deras beslut är stor. Det 
framgår i böcker hur de agerade men inte varför besluten togs eller hur deras ledarskap 
fungerade. Det skulle vara intressant att få läsa någonting skrivet ur ett sovjetiskt 
perspektiv då den mesta litteratur som finns på området idag upplevs vinklad för den 
finska sidan. 
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