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”David mot Goliat” myt eller verklighet 

En analys av finska taktiska framgångsfaktorer under vinterkriget 1939-1940 

I samband med vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939 uppnådde de finska för-
banden stora framgångar på taktisk nivå, framförallt vid striderna på det norra frontavsnittet. 
Terrängen vid fronten norr om Ladoga karakteriserades av en begränsad infrastruktur inne-
hållande ett fåtal vägar. Striderna genomfördes också under svåra klimatförhållanden med 
mycket låga dygnstemperaturer och rikligt med snö. 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den teoretiska modellen om de sex grund-
läggande förmågorna, ledning, underrättelser och information, verkan, skydd, rörlighet och ut-
hållighet, identifiera orsakerna till de stora finska framgångarna på taktisk nivå i ovan nämnda 
terräng. Detta har gjorts genom att genomföra två fallstudier av den finska 9:e divisionen och 
dess agerande vid två olika krigsskådeplatser. Studierna omfattar tidpunkten då 9:e divisionen 
påbörjade sin verksamhet mot den längs Raatevägen framryckande sovjetiska 44:e divisionen 
den 11 december 1939 intill krigsslutet den 13 mars 1940. 

Analysen visar att det finska agerandet var präglat av en balans mellan de olika förmågorna. De 
sovjetiska förbanden hade också svårt att påverka de finska förmågorna utifrån sitt agerande. 
Avslutningsvis diskuteras resultatet av den genomförda analysen gentemot de inledande fråge-
ställningarna. Ett antal slutsatser dras och ett antal nya frågeställningar förs fram. 
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Abstract 
In the Winter War between Finland and the Soviet Union in 1939 Finnish units achieved great 
success on a tactical level in the battles in northern Finland. The terrain at the front north of 
the lake Ladoga was characterized by a limited infrastructure with very few roads. The com-
bat at the northern front was very difficult to conduct because of the extremely unfavourable 
climatic conditions, with very low temperatures and overabundant snow.   
 
The main purpose of this essay is to identify the causes behind the great Finnish success on a 
tactical level in a terrain with bad infrastructure. This essay will examine the following three 
questions: 

• Which capacities were especially important for the Finnish success? 
• How did the Soviet capacities influence the results Finland achieved in the battles?  
• The six capacities interact with each other. How did Finnish action demonstrate this? 

  
The method for this study has been to use the dynamic model of the six capacities described 
in Swedish military doctrines: command and control, mobility, protection, effect, intelligence 
and staying power. This dynamic model has been used to analyse two case studies of the ac-
tion of the Finnish 9th Division. The study begins when the 9th Division begins to take action 
against the advancing Soviet 44th Division on the Raateroad in December 1939 to the end of 
the war in March 1940. The results of this analysis will be discussed in the conclusion of this 
essay. Some conclusions from the analysis and some new research questions will also be pre-
sented.  
 
The study shows that Finnish action was characterised by a balance between the different 
capacities. The 9th Division was very successful in its action against the capacities of the dif-
ferent Soviet divisions. Moreover, the Soviet units encountered difficulties reacting against 
the Finnish capacities. Numerous examples of how the Finnish capacities interacted with each 
other appear in the analysis 
 
Keywords: 
Capacities, Winter War, tactics 
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1. Inledning  

1.1 Inledning 
Uppsatsen handlar om taktiska framgångfaktorer vid strid i ödemarksterräng under vinterför-
hållanden. Det finsk-sovjetiska vinterkriget 1939-1940 har utgjort en historisk ram för arbetet. 
Här har den finska 9:e divisionens agerande vid Raatevägen och Kuhmo undersökts i form av 
två fallstudier. Till fallstudierna har den teoretiska modellen om de sex grundläggande förmå-
gorna, ledning, underrättelser och information, verkan, skydd, rörlighet samt uthållighet nytt-
jats som analysverktyg. Varför kan det vara av intresse att studera ett 65 år gammalt krig mel-
lan två stater då dagens moderna krig oftast är inomstatliga? Ett motiv utgörs av det faktum 
att Sverige har ett litet antal krigsförband till sitt förfogande varför vi i ett framtida eventuellt 
krig mot en annan stat torde vara numerärt underlägsen. Alltså en liknande situation som Fin-
land hade i samband med vinterkriget. En annan orsak utgörs av den terräng där stora delar av 
vinterkriget genomfördes. Den saknade eller bestod av en ringa infrastruktur vilket även är 
fallet med ett antal platser där Sverige verkar internationellt idag exempelvis Afghanistan. 
Därför blir det av intresse att studera taktiska framgångsfaktorer i en dylik terräng. Ett tredje 
motiv utgörs av den debatt som sker idag avseende nyttjandet av lätta infanteriförband i sam-
band med internationella insatser. Därav kan generella framgångsfaktorer som uppnåddes av 
finländarna under vinterkriget vara av intresse.  

1.2 Bakgrund 
Vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland varade i 105 dagar från november 1939 till 
mars 1940 och utgjorde en liten del av det andra världskriget. En av orsakerna till krigets ut-
brott var den nonaggressionspakt, (Molotov-Ribbentrop pakten), som hade träffats mellan 
Sovjetunionen och Tyskland i augusti 1939. I samband med att pakten undertecknades upp-
rättades ett hemligt tilläggsprotokoll, vilket gav de bägge länderna möjlighet att breda ut sig 
på de staters territorium som låg mellan dem utan att den andra parten hade invändningar. I 
Östersjöregionen skulle de baltiska staterna, Finland och en del av Polen ingå i Sovjetunio-
nens intresseområde.1 
 
Pakten innebar också en möjlighet för Tyskland att inta Polen, vilket gjordes med start den 1 
september 1939. Polen föll på några veckor för den tyska ockupationsmakten, vilket medför-
de att Sovjetunionen startade en offensiv den 17 september för att inta de östra delarna av 
Polen. Efter kriget mot Polen fortsatte Sovjetunionen att stärka sitt inflytande i regionen ge-
nom att sluta ett säkerhetsfördrag med de baltiska staterna. Under hösten 1939 ökade det sov-
jetiska trycket även på Finland. Den 5 oktober kallade Sovjetunionen representanter från den 
finska regeringen till Moskva för förhandlingar. De krav som Sovjet ställde bestod bland an-
nat av att de skulle få tillgång till finska marinbaser och att vissa gränsjusteringar skulle göras 
exempelvis på Karelska näset. Finland avvisade de allra flesta Sovjetiska kraven och den 13 
november avbröts förhandlingarna och den finska delegationen reste hem.2 
 
Kriget startade officiellt den 30 november 1939, även om vissa små skärmytslingar skett någ-
ra dagar innan, med att Sovjetunionen gick till anfall såväl till lands som till sjöss och i luften. 
Längs marken skedde huvudoffensiven på det Karelska näset, vilket Finland hade räknat med. 
Här insatte Sovjetunionen inledningsvis den 7:e armén som innehöll drygt tio divisioner och 
en pansarkår. Efterhand omorganiserades den 7:e armén till två arméer som sammanlagt mot 
krigets slut innehöll cirka trettio divisioner. Även Finland koncentrerade huvuddelen av sina 
                                                 
1 Krigsmuseet, (2000), Vinterkriget, (Elektronisk resurs): 60 år sedan ärans dagar, Krigsmuseet: Helsingfors. 
2 Krigsmuseet, (2000), Vinterkriget, (Elektronisk resurs): 60 år sedan ärans dagar. 
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förband till näset. Inledningsvis bestod det finländska försvaret av sex divisioner organiserade 
i två armékårer varav en division utgjorde reserv. Efterhand sattes upp och tillfördes ytterliga-
re tre infanteridivisioner. Striderna på det Karelska näset karakteriserades under i stort sett 
hela kriget av ett mycket hårdnackat finländskt försvar mot de anfallande sovjetiska arméerna 
längs den så kallade Mannerheimlinjen, som sträckte sig mellan Finska viken och sjön Lado-
gas västra sida. I mitten av februari inledde Sovjetunionen en storoffensiv som medförde att 
de finländska trupperna fick överge Mannerheimlinjen och dra sig tillbaka i riktning mot Vi-
borg. Vid krigsslutet hade de Sovjetiska förbanden nått fram i linje med Viborg dock utan att 
ha förintat de finländska huvudstyrkorna.  
 
Att Sovjetunionen skulle kraftsamla sitt anfall till Karelska näset kom inte som någon över-
raskning för Finland. Däremot blev det omfattande sovjetiska anfallet längs hela den norra 
fronten mellan Ladoga i söder och ishavet i norr en överraskning. Här avdelade Sovjetunio-
nen sammanlagt tre arméer till denna mycket vidsträckta front. Om striderna på Karelska nä-
set huvudsakligen utgjordes av en stel försvarsstrid för de finska förbanden, genomfördes ett 
ödemarkskrig med en betydligt offensivare och rörligare krigföring längs hela den norra fron-
ten. 
 
I området norr om sjön Ladoga opererade den sovjetiska 8:e armén som bestod av samman-
lagt sex stycken divisioner och en pansarbrigad. Den operativa uppgiften för 8:e armén var att 
anfalla norr om Ladoga för att skära av den Karelska järnvägen. Då denna uppgift var nådd 
skulle armén vika söderut för att anfalla de finländska försvararna på Karelska näset i ryggen. 
Mot den sovjetiska 8:e armén hade Finland avdelat en armékår bestående av endast två divi-
sioner. Efter inledande sovjetiska framgångar gick de finländska trupperna till motanfall i 
mitten av december. Dessa motanfall blev lyckosamma och medförde att läget i Ladogakare-
len stabiliserades ända till krigsslutet. 
 
Längst i norr anföll den sovjetiska 14:e armén som skulle ta finska Lappland och skydda is-
havskusten. 14:e armén bestod av två till tre divisioner och hade i inledningen av kriget fram-
gång. I mitten av december hade de sovjetiska förbanden nått fram till utkanten av Kemijärvi. 
Den finska Lapplandsgruppen samlade då ihop åtta bataljoner för ett motanfall. Attacken 
medförde att de sovjetiska förbanden ryckte bakåt mot gränsen till trakten av Salla för att 
kvarstå i det terrängavsnittet intill krigsslutet. I slutet av februari övertogs ansvaret för Salla-
fronten av den svenska frivilligkåren vilket innebar att Lapplandsgruppens bataljoner kunde 
omfördelas till Karelska näset. 
 
Det frontavsnitt i vinterkriget som främst kommer att avhandlas i uppsatsen utgörs av den 
mellersta delen av den norra fronten. Från finsk sida låg ansvaret för detta frontavsnitt på 
Nordfinlands grupp vilken efterhand bestod av en division och ett antal bataljoner. Österifrån 
anföll den sovjetiska 9:e armén som innehöll fyra divisioner. Anfallet skedde i flera riktningar 
mot Suomussalmi, Kuhmo, Lieksa samt Ilomants. Målet för den 9:e armén var att skära av 
Finland på mitten från gränsen i en linje mot Uleåborg.  
 
Efter 105 dagars kamp i vinterkriget stod Sovjetunionen slutligen som vinnare men segern 
blev dyrköpt för Röda Armén.3 Antalet stupade eller sårade sovjetiska soldater uppgick enligt 

                                                 
3 Börje Backström, Kai Brunila, Carl-Erik Bruun, Per-Olof Ekman, Frank Jernström, Jarl Kronlund, Orvar Nils-
son, Anssi Vuorenmaa, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, Helsingfors: Holger Schildts förlagsak-
tiebolag, s. 148-152.  
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de senaste uppgifterna till över 300 000.4 Det lilla Finland med knappt 4 miljoner invånare 
hade stått upp på ett fantastiskt sätt mot det väldiga Sovjetunionen och ansågs av den allmän-
na världsopinionen som rättmätiga vinnare eftersom de klarat av att försvara sitt lands fred 
och frihet. De taktiska finländska framgångarna under Vinterkriget 1939-1940 var exceptio-
nella och vissa krigsskådeplatser som Suomussalmi, Tolvajärvi samt Summa har för lång tid 
fått plats i krigshistorien.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I vår svenska doktrin för gemensamma operationer går det att utläsa att de sex grundläggande 
förmågorna, ledning, underrättelser och information, verkan, skydd, rörlighet samt uthållighet 
används för att beskriva, samordna eller analysera militär verksamhet.5 Det innebär att tänka i 
förmågor är ett arbetssätt som kan användas vid planering och genomförande av militära ope-
rationer. I samband med planering kan därmed både egna och motståndarens styrkor och 
svagheter identifieras. De sex grundläggande förmågorna är en teoretisk modell som även kan 
användas för att utvärdera genomförd verksamhet. Detta medför att modellen kan nyttjas för 
att analysera nyss genomförd verksamhet likaväl som tidigare genomförda militära operatio-
ner exempelvis militärhistoriska exempel.  
 
Uppsatsens övergripande syfte är att med utgångspunkt från den teoretiska modellen om de 
sex grundläggande förmågorna identifiera orsakerna till de finska taktiska framgångarna vid 
striderna i ödemarksterräng under vinterkriget. 
 
Följande frågor är styrande för undersökningen: 
 

• Vilka förmågor var särskilt avgörande för de finska framgångarna? 
• Hur påverkades det finska resultatet i striderna av de sovjetiska förmågorna? 
• De grundläggande förmågorna interagerar med varandra. Hur framträdande var detta 

i det finska agerandet?  

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer inte att avhandla hela vinterkriget. Den kommer istället att fokusera på 
den finländska 9:e divisionen strider. 9:e divisionen var under vinterkriget inledningsvis insatt 
vid Suomussalmi och Raate för att därefter förflyttas till Kuhmo där den kvarstannade intill 
krigsslutet. I uppsatsen kommer striderna vid Raatevägen och Kuhmo att studeras.  
 
I tid avgränsas uppsatsen från det att 9:e divisionen påbörjade sin verksamhet mot den längs 
Raatevägen framryckande sovjetiska 44:e divisionen den 11 december 1939 till krigsslutet 
den 13 mars 1940. 
 
Analysen i uppsatsen av striderna vid Raatevägen och Kuhmo kommer huvudsakligen att 
behandla den taktiska nivån.6 
 
Uppsatsen kommer företrädesvis att avhandla markarenan. Vissa resonemang om flygstrids-
krafter kommer dock att genomföras men då endast utifrån markarenans behov. 
 

                                                 
4 Krigsmuseet, (2000), Vinterkriget(Elektronisk resurs): 60 år sedan ärans dagar. 
5 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm: Högkvarteret, s. 63. 
6 Taktisk nivå definieras i Doktrin för gemensamma operationer till den ledningsnivå som klarlägger de taktiska 
målen utifrån operativa mål samt hur förband utnyttjas och samordnas i en militär operation.   
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1.5 Disposition 
Arbetsgången har varit att inledningsvis i kapitel 2 operationalisera det i uppsatsen nyttjade 
analysverktyget. Här har våra svenska doktriner utgjort basen i resonemanget. Stor vikt har i 
detta avsnitt lagts vid att ingående förklara respektive förmåga samt hur dessa interagerar med 
varandra. Sedan har ett antal indikatorer tagits fram inom varje förmåga i syfte att ytterligare 
förbättra mätbarheten för det valda analysverktyget. I den här delen behandlas förmågorna 
inledningsvis tillsammans för att sedan beskrivas mer ingående var för sig.  
 
Därefter har i kapitel 3 de bägge ländernas generella taktiska uppträdande vid tidpunkten för 
vinterkrigets genomförande beskrivits. Denna del utgör tillsammans med händelseförloppet 
en grundplatta för analysen. 
 
Senare i kapitel 3 har en analys skett av 9:e divisionens strider vid Raatevägen och Kuhmo. 
Här har händelseförloppet vid de olika platserna först beskrivits och sedan analyserats. Då 
händelseförloppet analyserats har de bägge ländernas taktiska förfaringssätt och agerande vid 
de respektive krigsskådeplatserna studerats gentemot de sex grundläggande förmågorna. När 
de sex grundläggande förmågorna skall analyseras är det skillnad på vilka förutsättningar som 
finns i ett specifikt förband kontra vilken effekt som uppnås i olika stridsituationer. I uppsat-
sen är det framförallt effekterna vid de studerade krigsskådeplatserna som analyserats. Denna 
del utgör en central del av uppsatsen eftersom här studeras de olika händelseförloppen i för-
hållande till frågeställningarna och teorin om de grundläggande förmågorna.  
 
Slutligen i kapitel 4 har en avslutande reflektion genomförts. Där besvaras uppsatsens fråge-
ställningar och ett antal slutsatser dras utifrån den tidigare genomförda analysen.  

1.6 Forskningsläge, material och forskningsdesign 
Jag har genomfört två fallstudier av den finska 9:e divisionen och de strider som den genom-
förde under vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen. Fallstudierna bygger på en kvali-
tativ textanalys av diverse olika skrifter som beskriver 9:e divisionen och dess operationer 
längs Raatevägen och vid Kuhmo.7 För att analysera de genomförda striderna har den teore-
tiska modellen om de sex grundläggande förmågorna nyttjats som ett analysverktyg. Be-
gränsningen i en fallstudie av det här slaget är att den endast omfattar ett finskt förband i ett 
relativt begränsat terrängavsnitt. Detta medför att resultatet inte kan sägas representera det 
totala finska agerandet i ödemarksliknande terräng under vinterkriget. Mina slutsatser kan 
därför vid andra liknade studier komma att ändras eller behöva kompletteras.  
 
Jag anser dock att 9:e divisionen är representativ för det taktiska uppträdande som användes 
av Finland vid fronten norr om Ladoga. Ett motiv till att 9:e divisionen utgör ett bra studieob-
jekt är att divisionen, med hänsyn till vilket terrängområde den slogs i, hade möjlighet att 
nyttja de innan kriget fastställda finska taktiska principerna. Ytterligare ett motiv för att stu-
dera 9:e divisionen utgörs av att resultatet i de studerade striderna inte var likartat. Längs 
Raatevägen vann divisionen en förkrossande seger, vilket inte upprepades vid striderna i när-
heten av Kuhmo. 9:e divisionen utgjorde också Nordfinlands enda större förband. 
 
Studierna omfattar skeendet från det att divisionen påbörjade sin verksamhet mot den 44:e 
sovjetiska divisionen längs Raatevägen intill krigsslutet den 13 mars 1940 då divisionen hade 

                                                 
7 Jan Hallenberg, Stefan Ring, Birgitta Ryden, Gunnar Åselius, (2004) Om konsten att tänka, granska och skriva 
på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, Stockholm: Försvarshögskolan, s. 9-13. 
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bundit den Sovjetiska 54:e divisionen i Kuhmo.8 Transportskedet mellan Suomussalmiområ-
det och Kuhmo omfattas inte av fallstudierna. 
 
Eftersom det är drygt 65 år sedan vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland genomför-
des innebär det att ett omfattande källmaterial finns att disponera. Det material som använts i 
uppsatsen består till huvuddel av olika bearbetningar.9 En stor anledning till det utgörs av 
faktumet att jag inte är finsk- eller ryskspråkig varför material författat på originalspråk inte 
kunnat nyttjas i arbetet.  
 
Det finns dock ett antal problemområden med källmaterialet. Ett problem med materialet är 
att det företrädesvis är skrivet av finska alternativt västerländska författare som byggt sina 
verk på finska källor. Detta medför att dessa verk huvudsakligen belyst agerandet i kriget 
utifrån ett finskt perspektiv. En annan försvårande omständighet i arbetet har varit källornas 
beroende av varandra. I flertalet skildringar av vinterkriget går det att se innehåll och uppgif-
ter som övertagits från en annan källa. En ursprungskälla för ett antal andra källor utgörs av 
Hjalmar Siilasvuos böcker Striderna i Suomussalmi utgiven 1940 och Kampen i Kuhmo utgi-
ven 1944. Siilasvuos böcker är utmärkta skildringar av händelseförloppet för en läsare som 
snabbt vill bilda sig en uppfattning om de aktuella striderna. 
 
Granskas däremot Siilasvuos böcker utifrån ett tendenskritiskt perspektiv är det vanskligt att 
fastställa vilket syfte han haft med sina skrifter. Har han exempelvis tillskrivit de sovjetiska 
förbanden en högre förmåga än vad de hade för att ytterligare förstärka den egna framgång-
en? Eller har han övervärderat finska insatser eller beslut i vissa situationer? Med utgångs-
punkt tagen i ovanstående diskussion har Siilasvuos böcker endast nyttjats som ett komple-
ment i samband med skrivandet av uppsatsen.  
 
Uppsatsen bygger istället därför på ett antal andra verk. Här kan nämnas den amerikanske 
historikern Allen F Chews The White death som publicerades 1971. Chews bok är i och för 
sig skriven cirka 25 år efter kriget men innehåller ett kritiskt förhållningssätt till tidigare litte-
ratur. Den bygger på ett omfattande källmaterial baserat bland annat på finskt arkivmaterial 
kompletterat med ett stort antal intervjuer av finska krigsveteraner. Tyvärr behandlar Chew 
inte striderna vid Kuhmo i någon nämnvärd omfattning.  
 
En annan bok som nyttjats i uppsatsen är Y A Järvinens Finsk och rysk taktik under vinterkri-
get. Järvinens bok utkom 1947 och bygger på finskt arkivmaterial samt ryska och finska reg-
lementen kompletterat med intervjuer. I boken genomför Järvinen en analys av vad som stod i 
doktriner och reglementen samt hur dessa tillämpades i verkligheten. Finsk och rysk taktik 
under vinterkriget har hög status än idag och används vid undervisning exempelvis vid För-
svarshögskolan. Även Järvinen behandlar striderna vid Kuhmo relativt ytligt. 
 
Att litteraturen inte behandlar Kuhmo i samma omfattning som de historiska segrarna vid 
Suomussalmi och Raate kan te sig naturligt men har inneburit ett problem i samband med 
skrivandet av denna uppsats. För att inte endast bygga analysen på Siilasvuos Kampen i Kuh-
mo har den engelske krigskorrespondenten John Langdon-Davies bok Invasion in the Snow 
och faktasamlingen Finland i krig 1939-1945 nyttjats. Dessa verk har dock ett begränsat vär-
                                                 
8 Översten Hjalmar Siilasvuos 9:e division utgjorde inte en division vid starten för striderna i Suomussalmi utan 
endast en brigad. Brigaden benämndes (Brigad Siilasvuo) efter sin befälhavare. Divisionen uppstod först i sam-
band med julhelgen 1939 då ytterligare förband tillfördes.  
9 Hallenberg et al, (2004) Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i 
metodlära, s. 33. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-Uppsats FHS: 301/6:1 
Mj Nils Johansson 2006-07-29 Sida 9(52) 
   
de. Langdon-Davies var själv på plats i Kuhmo under kriget och hans bok utkom 1941 men 
han skriver själv att en stor del av hans uppgifter bygger på en föredragning han och några 
andra krigskorrespondenter fick av Siilasvuo direkt efter krigsslutet.  
 
För att ytterligare bredda analysen har svenska källor används i form av två stycken erfaren-
hetsskrifter utgivna av 2:a armékåren under pågående krig 1940. Dessa skrifter benämns 
Finska erfarenheter från kriget. Även dessa källor bygger på uppgifter från vårt broderland 
samt från svenska frivilliga tjänstgörande i Finland.  
 
Efter det kalla krigets slut har under 1990-talet ryska arkiv öppnats för forskning varvid ett 
antal verk om vinterkriget publicerats. Här kan nämnas Carl Van Dykes The Soviet Invasion 
of Finland 1939-40 samt Alexander Chubarian och Harold Shukmans Stalin and the Soviet-
Finnish war, 1939-40.  Av dessa är Chubarians och Shukmans återgivning av det hemliga 
möte som skedde i Moskva april 1940 för att utvärdera kriget intressantast. Deltagare vid mö-
tet var Stalin, Molotov, Voroshilov samt ett stort antal höga officerare ur Röda Armén. Det 
går dock att reflektera över hur ärliga de olika officerarna var över sina misslyckanden i sam-
band med sina redovisningar inför Stalin. Dessa bägge verk har dock nyttjats i uppsatsen för 
att åtminstone till del belysa den sovjetiska versionen av kriget. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras om den studerade litteraturen att det huvudsakligen rör 
sig om beskrivningar av händelseförloppet under vinterkriget med några få undantag exem-
pelvis Järvinen som analyserar det taktiska uppträdandet. Med detta som utgångspunkt anser 
jag att en analys av orsakerna till de finska framgångarna på taktisk nivå utifrån de grund-
läggande förmågorna, ytterligare bidrar till den tidigare genomförda forskningen av vinterkri-
get. 
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2. Metod och teori 

2.1 De grundläggande förmågorna 
Teorier behövs för att strukturera och renodla de samband som kan finnas i den verklighet 
eller empiri som undersöks.10 I samband med skrivandet av uppsatsen har de sex grund-
läggande förmågorna nyttjats som en teori för att analysera det empiriska underlaget. Denna 
del av uppsatsen syftar till att operationalisera valt analysverktyg i syfte att skapa mätbara 
indikatorer. De valda indikatorerna inom respektive grundläggande förmåga medför inte att 
samtliga aspekter inom förmågorna analyseras. Detta beror till stor del på att den doktrinära 
definitionen av respektive förmåga är bred och därigenom lämnar ett stort utrymme för egna 
tolkningar av vad det egentliga innehållet är. Stor vikt har även lagts vid att förklara de en-
skilda förmågornas betydelse för utfallet i olika stridssituationer samt deras inbördes förhål-
lande till varandra.  
 
De sex förmågorna, ledning, underrättelser och information, verkan, skydd, rörlighet samt 
uthållighet återfinns i våra svenska doktriner. Doktriner är ett relativt nytt fenomen inom den 
svenska Försvarsmakten. Arbetet med framtagandet av doktriner i Sverige påbörjades under 
1990-talet för att färdigställas under början av 2000-talet. Även om vi inte haft doktriner i 
Sverige tidigare har det inte saknats doktrinliknande dokument. Ett sådant exempel är Armé-
reglemente del 2 (AR 2). Det innebär att en del av innehållet i dagens doktriner tidigare åter-
funnits i dessa doktrinliknande skrifter. I AR 2 återfinns de sex förmågorna beskrivna under 
benämningen stridens grunder.11 

 
Bild 1: De grundläggande förmågorna12 
 
Anders Cedergren och Arne Baudin skriver i sin essä ”Fem grundelement Samordning av 
behov och förmågor på slagfältet – en analys” att det med rimlig säkerhet kan fastställas att 
de grundläggande förmågorna fanns med redan från början av mänsklig koordinerad strids-

                                                 
10 Hallenberg et al, (2004) Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i 
metodlära, s. 21. 
11 Försvarsmakten, (1995), Arméreglemente del 2 Taktik – (AR 2), Stockholm: Högkvarteret, s. 38-43. 
12 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 61. 
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verksamhet.13 Detta kan symboliseras av spjut och pilbågar. Där spjuten användes för direkt 
verkan mot en motståndare medan pilbågarna nyttjades för att på avstånd verka. Detta i sin 
tur skapade ett behov av att skydda sig, vilket medförde att sköldar och brynjor utvecklades. 
För att kunna uppträda organiserat behövdes någon form av ledning. Underrättelser behövdes 
för att veta var ens motståndare uppehöll sig och hur många de var. Rörlighet erfordrades för 
att ta sig till platsen och för att samordnat förflytta sig på slagfältet. Att strida med påkar, yxor 
och klubbor var fysiskt krävande, vilket innebar att det fanns ett behov av återhämtning för att 
öka uthålligheten.14  
 
Enligt den svenska doktrin för markoperationer är teorin om de sex grundläggande förmå-
gorna en dynamisk tankemodell. Syftet med modellen är att åskådliggöra de samordnings-
vinster som uppstår då de olika förmågorna samverkar för att uppnå ett visst mål.15 Detta 
medför att chefer med stöd av staber kan nyttja modellen för att kombinera och samordna sina 
stridskrafter för att ge största möjliga effekt på slagfältet. Förmågorna är inte separerade eller 
sinsemellan rangordnade storheter. De är istället alltid beroende av varandra, vilket medför att 
en större förändring i en av dem påverkar de övriga.16 
 
Under en militär operation varierar behovet av de olika förmågorna utifrån vilken typ av 
verksamhet som genomförs. I ett uppladdningsskede kan fokus exempelvis vara underrättel-
ser och uthållighet till skillnad från ett genomförandeskede då verkan, rörlighet och skydd 
kan vara viktigast.  Ett av chefens viktigaste beslut blir därför att fastställa till vilken eller 
vilka förmågor kraftsamling skall ske under en viss tidpunkt i operationen. Behoven av de 
olika förmågorna styrs också av uppsatta mål, krigföringskoncept samt det fientliga ageran-
det.17 

2.1.1 Ledning  
Förmåga till ledning utgör en förutsättning för samordning av de övriga förmågorna.18 Led-
ning är den förmåga som sätter mål och anger direktiv för den verksamhet som skall genom-
föras.19 Ledningsförmågan är också beroende av de andra förmågorna för att fungera. Ett så-
dant exempel utgörs av förmågan underrättelser och information som ofta är en förutsättning 
för att mål och direktiv för verksamheten skall kunna sättas.  
 
För att utöva ledning behövs olika typer av stödsystem. Dessa stödsystem utgörs i flesta mo-
derna krigsmakter av datorstödda verktyg för informationshantering. I de fall som vi studerar 
i uppsatsen utgjordes dessa stödsystem för ledning främst av radioapparater och telefoner. 
 
Enligt Martin van Creveld kan ledning definieras som en funktion som måste utövas konstant 
för att en armé skall kunna användas eller existera.20 Detta visar enligt Creveld på hur extremt 
                                                 
13 Arne Baudin, Anders Cedergren, (2001), ”Fem grundelement: Samordning av behov och förmågor på slagfäl-
tet – en analys” i Mikael Claesson, Lars Ericson, Peter Mattsson, (red), Essäer kring teori och praktisk tillämp-
ning, Stockholm; Försvarshögskolan, s. 72. 
14 Baudin, Cedergren, (2001), ”Fem grundelement: Samordning av behov och förmågor på slagfältet – en ana-
lys”, s.72. 
15 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Stockholm: Högkvarteret Försvarsmakten, s. 30. 
16 Arne Baudin, Anders Cedergren, (2005), ”Grundläggande förmågor” i Anders Cedergren, (red), Reviderade 
texter i krigsvetenskap från 2000-2002, Stockholm: Försvarshögskolan, s. 126. 
17 Baudin, Cedergren, ”Grundläggande förmågor”, s. 126. 
18 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 76-77. 
19 Baudin, Cedergren, ”Grundläggande förmågor”, s. 127. 
20 Martin van Creveld, (2003), Ledning i krig, Översättning anjo språkservice, Stockholm: Försvarshögskolan 
, s. 9. 
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viktig ledningen är. Att förmågan ledning därigenom utgör en förutsättning för utfallet i olika 
stridssituationer ter sig naturligt. Om ett förband saknar förmåga till ledning kan det inte an-
vändas på slagfältet varför en förlust i striden förefaller oundviklig.    
 
Eftersom ledning är den förmåga som sätter mål och anger direktiv för verksamheten har den 
en omedelbar påverkan på alla de övriga förmågorna. Förmågan ledning påverkar exempelvis 
uthålligheten på ett förband eftersom det är ledningsförmågan som planerar för återfyllnad, 
återhämtningar samt gruppering av sjukvårdsresurser. Den påverkar också verkan, rörlighet 
och skydd genom de stridsplaner som upprättas och förbandskategorier som avdelas för ett 
tänkt uppdrag.  
 
En del av ledningen utgörs av ledarskapet vilket hanterar relationen mellan människor i en 
organisation kopplat till den verksamhet som skall genomföras.21 Ledarskapet är individuellt 
och alla ledare har sitt eget sätt att tillämpa det på. Med ett bra ledarskap kan en hög moral 
skapas inom ett förband, vilken i sig kan bidra positivt till förbandets uthållighet. 
 
För att förmågan ledning skall bli mer gripbar avser jag i analysen främst undersöka följande 
områden: 

• Tillgång till och art av stödsystem som disponerades samt funktionaliteten och nytt-
jandet av dessa system.  

• Effektiviteten i stabsarbetet i form av rutiner och arbetsordningar. 
• Vald ledningsfilosofi och vilken påverkan denna haft på övriga förmågor.  
• Utövat ledarskap och konsekvenser av detta på övriga förmågor. 

 
Dessa indikatorer utgör endast ett urval av vad som inryms i den doktrinära definitionen av 
förmågan ledning. Det skulle dock vara omöjligt att belysa alla olika vinklar på ledningsför-
måga i denna uppsats. 

2.1.2 Rörlighet 
Rörlighet är en förmåga som är intimt förknippad med den infrastruktur som finns i det aktu-
ella operationsområdet. Med infrastruktur avses vägar, järnvägar, broar, hamnar och flyg-
fält.22 En god infrastruktur möjliggör därmed en ökad rörlighetsförmåga. Detta medför att 
vidmakthållande av infrastrukturen har stor betydelse vid strid på marken.23 En bristfällig 
infrastruktur innebär att förband som skall agera i en sådan miljö måste vara utrustade för att 
klara förutsättningarna. I de fall som studeras i uppsatsen är infrastrukturen mycket begränsad 
vilket medförde att rörlighet i terrängen vid sidan av de fåtaliga vägarna var särskilt avgöran-
de.  
 
Förmågan rörlighet påverkas också av det egna förbandets inbyggda transportförmåga, sär-
skilda transportförband, trafikförband samt andra förbands resurser.24 Rörlighetsförmågan 
påverkar också i hög grad de andra förmågorna. Rörlighet är som förmåga i ständig relation 
till förmågorna verkan och skydd. Denna treenighet benämndes tidigare stridens grunder och 
har återfunnits i svenska reglementen under lång tid. Amerikanen Robert Leonhard genomför 

                                                 
21 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 64. 
22 Baudin, Cedergren, (2001), ”Fem grundelement: Samordning av behov och förmågor på slagfältet – en ana-
lys”, s.73. 
23 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 70. 
24 Baudin, Cedergren, (2001), ”Fem grundelement: Samordning av behov och förmågor på slagfältet – en ana-
lys”, s.73. 
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en ingående diskussion om dessa tre förmågors förhållande till varandra i sin bok Fighting by 
Minutes. Leonard hävdar att för att ett militärt förband skall kunna åstadkomma maximal rör-
lighet måste det ske på bekostnad av antingen skydd eller verkan alternativt bägge två.25  
 

A unit disposed for movement will be less able to strike or protect itself, and the faster or more ef-
ficiently it moves, the more loses capability to directly perform the other two functions.26 

Att förmågan rörlighet ensam skulle kunna vara avgörande i olika stridssituationer förefaller 
mindre troligt utifrån Leonhards resonemang. Däremot skulle rörlighet kunna vara den för-
måga som fäller avgörandet om en part är överlägsen den andra när förhållandet dem emellan 
är likvärdigt i övrigt. 
 
För att ytterligare exemplifiera hur förmågan till rörlighet kan stödja och är beroende av de 
andra förmågorna kan ett ingenjörförband verksamhet nyttjas som ett exempel. Ett ingenjör-
förband som bygger en flytande bro över ett vattendrag möjliggör därigenom exempelvis att 
ett pansarförband framrycker över vattendraget för att bekämpa ett fientligt förband. Det in-
nebär att förmågan till rörlighet här stödjer förmågan till verkan. För att ingenjörförbandet 
skall kunna skapa denna rörlighet åt andra erfordrar ingenjörerna skydd. Underrättelser och 
information i form av vattendragets bredd, strandförhållanden, strömhastigeter och vattendjup 
krävs också för att ingenjörförbandet skall lyckas med sin uppgift.  Rörligheten som skapas 
av den byggda bron kan också bidra till andra förbands uthållighet i och med att underhålls-
transporter kan nyttja förbindelsen. 
 
Avslutningsvis måste den ena partens förmåga till rörlighet alltid sättas i relation till motstån-
darens förmåga för att relativa förmågan till rörlighet skall kunna utvärderas på ett adekvat 
sätt.  
 
För att ytterligare förstärka precisionen i analysverktyget avseende rörlighet har jag valt ut ett 
antal indikatorer:  

• Förmåga att vidmakthålla alternativt vidta förändringar av infrastrukturen 
• Tillgången till förbandsknutna transportresurser 
• Förmåga till rörlighet vid sidan av vägarna   
• Graden av motorisering som de respektive sidorna disponerade och den erhållna ef-

fekten av denna motorisering i de studerade stridsituationerna 
 
Valet av indikatorer inom förmågan rörlighet har begränsats utifrån vilken typ av stridsverk-
samhet som studeras i uppsatsen. Med andra ord kommer inte alla aspekter på rörlighet som 
inryms i den doktrinära definitionen att belysas i studierna.  

2.1.3 Skydd 
Skydd omfattas av de åtgärder som vidtas för att både förband och enskilda skall undgå upp-
täckt och bekämpning. Detta gäller oavsett vilka medel som en motståndare förfogar över.27 
Vid operationer på marken kan skydd uppnås genom ett oväntat uppträdande. Skydd kan ex-
empelvis utgöras av utspridning, maskeringsåtgärder, fortifikatoriska åtgärder, splitterskyd-

                                                 
25 Robert R Leonhard, (1994), Fighting by Minutes: Time and the Art of War, Westport: Praeger Publishers, s. 
18. 
26 Leonhard, (1994), Fighting by Minutes: Time and the Art of War, s. 19. 
27 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 71. 
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dade fordon eller utrustning, vilseledning och skenåtgärder, väderlek, mörker samt ett genom-
tänkt utnyttjande av terrängen.28   
 
Skydd kan vara avgörande för utfallet i en stridssituation om de bägge parterna har tillgång till 
likadana vapensystem, men den ena partens högre skyddsfaktor skapar ett övertag som kan få 
konsekvenser för utfallet. Detta kan symboliseras väl av en duellsituation mellan två stycken 
stridsvagnar där bägge har samma kanon och ammunition, men den ena vagnen är utrustad 
med ett pansarskydd som klarar en direktträff. 
 
Skydd är precis som rörlighet och verkan en del av stridens grunder. Det innebär att skydd 
alltid står i nära relation till de andra två. Uthållighet är en annan förmåga som är intimt för-
knippat med förmågan till skydd.  
 
Förmågan skydds förhållande till de övriga förmågorna kan tydliggöras om vi studerar ett 
luftvärnsförbands verksamhet. Luftvärnsförbandet kan genom att skydda egna andra förband 
mot fientlig verkan från luften möjliggöra egen rörlighet, verkan eller uthållighet. Här kan det 
tidigare diskuterade exemplet med en upprättad broövergång över ett vattendrag nyttjas. Ge-
nom att skydda ingenjörförbandet som upprättar broförbindelsen från fientlig verkan kan bron 
färdigställas vilken i sin tur medför en ökad rörlighet enligt tidigare resonemang. För att luft-
värnsförbandet skall lyckas med sin uppgift erfordras till exempel ledning, underrättelser och 
skydd från något annat förband på marken. 
 
De indikatorer jag valt att särskilt analysera avseende förmågan skydd är: 

• Respektive lands valda metod och tillvägagångssätt  
• Tillgången till organisatoriskt skydd i form av pansrade enheter och effekten av detta 

skydd i de genomförda stridssituationerna 
• Medel för att undgå upptäckt samt effekten av dessa vid de studerade krigsskådeplat-

serna 
• Förmågan att vidta förbättringsåtgärder i form av fältarbeten syftande till en ökad 

skyddsförmåga 
 
Precis som när det gäller de övriga förmågorna inryms inte alla aspekter på skydd inom ramen 
för denna uppsats. Även här har utgångspunkten tagits i de genomförda striderna och den 
tidpunkt då dessa genomfördes varför sådana aspekter som skydd mot NBC stridsmedel inte 
har avhandlats.   

2.1.4 Verkan 
Begreppet verkan förhåller sig både till det tidigare använda begreppet eld och till det på tak-
tisk och operativ nivå ofta nyttjade begreppet bekämpning.29 I markoperativ doktrin anges att 
verkan uppnås genom bekämpning eller annan påverkan av motståndarens stridsvärde.30 En-
ligt Baudin och Cedergren är förmågan att kunna verka central för att åstadkomma militär 
framgång.31 Alla system eller åtgärder som kan påverka motståndarens vilja eller verkans-
förmåga utgör en del av den egna verkansförmågan. Medel som kan nyttjas för att uppnå ver-

                                                 
28 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 72-73. 
29 Baudin, Cedergren, ”Grundläggande förmågor”, s. 127. 
30 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 67. 
31 Baudin, Cedergren, ”Grundläggande förmågor”, s. 127. 
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kan utgörs av direkta eller indirekta vapensystem, vilseledning, fördröjande fältarbeten eller 
elektronisk krigföring.32  
 
Även om verkan är starkt förknippad med olika vapensystem går det att åstadkomma verkan 
med andra medel. Detta kan åskådliggöras av psykologiska eller informationsoperationer vil-
ka kan påverka motståndarens stridsvärde utan att olika vapensystem nyttjas. I de fall från 
vinterkriget som studeras i uppsatsen utgjorde närstriden ett sådant exempel. 
 
Att verkan som förmåga kan vara avgörande för att åstadkomma en seger förefaller relativt 
rimligt eftersom ett förband helt utan verkansförmåga aldrig kan uppnå ett avgörande. Saknar 
en av de deltagande parterna helt förmåga till verkan kan den parten svårligen påtvinga mot-
ståndaren någon vilja varför ett avgörande förefaller orimligt. 
 
Verkan är beroende av de andra förmågorna samtidigt som det i många fall är en förutsättning 
för att de övriga förmågorna. Exempelvis är ett artilleriförband som skall verka mot en mot-
ståndare med indirekt eld i behov av att veta var det fientliga förbandet finns grupperat. Det 
innebär att förmågan underrättelser här utgör en förutsättning för verkan. Artilleriförbandet 
är också i behov av ständig tillförsel av ammunition vilket innebär att även uthållighet är en 
annan förutsättning för verkan. Att verkan samspelar med rörlighet och skydd kan exemplifie-
ras av artilleriförbandet som efter att det avfyrat sina salvor måste skydda sig mot en fientlig 
verkan, normalt kallat artilleribekämpning. Ett medel för att åstadkomma detta skydd är att 
omgruppera till en annan plats. Det vill säga skydd är en förutsättning för att kunna verka med 
förbandet och skyddet uppnås genom rörlighet. Artilleriförbandet kan också genom sin indi-
rekta bekämpning möjliggöra rörlighet för andra förband som skall förflytta sig. Det innebär 
att artilleriförbandets verkan utgör skydd och därigenom möjliggör rörlighet. 
 
Inom ramen för förmågan verkan avser jag undersöka följande områden: 

• Antal och typ av vapensystem 
• Effekter i de studerade striderna av indirekta och direkta vapensystem 
• Effekten av andra verkansformer exempelvis närstrid 
• Samordning av olika vapensystem 

 
När jag fastställt indikatorer för analys av verkan har min utgångspunkt framförallt varit den 
gällande tekniknivån 1939-1940. Dessa årtal och de studerade striderna har också varit sty-
rande för de metoder som analyserats. Detta innebär bland annat att ingen större vikt vid and-
ra verkansformer än elden. 

2.1.5 Underrättelser och information 
Förmåga till underrättelser och information skapas genom en aktuell och korrekt lägesbild av 
motståndaren, egna styrkor och omvärlden. Här är en god kunskap om motståndaren av avgö-
rande betydelse.33 En god förmåga till underrättelser och information är en förutsättning för 
de övriga förmågorna speciellt ledning. Ett bra underrättelseläge förenklar ledningen och 
medför att chefer kan fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Förmåga till underrättelser och infor-
mation stödjer även förmåga till verkan.  För att möjliggöra en optimal verkan krävs att mot-
ståndaren är lokaliserad och identifierad. Underrättelseförmågan kan också stödja rörlighets-
förmågan genom att identifiera var egna förband kan förflytta sig utan fientlig påverkan. 
 
                                                 
32 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 67-68. 
33 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 65. 
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Att underrättelse och informationsförmågan stödjer övriga förmågor då ett avgörande skall 
uppnås är tämligen självklart. Huruvida förmågan som enskild förmåga kan vara avgörande är 
vanskligare att se.  För att åskådliggöra detta fenomen kan en liknelse med två boxare som 
genomför en boxningsmatch användas. De två boxarna är mycket likvärdiga och har genom-
fört ett antal jämna kamper. Denna gång har dock den ena boxaren tillgång till informationen 
att den andra är lättare skadad i sin högra axel.  Detta informationsöverläge medför att han 
riktar sina slag mot motståndarens skadade axel och därigenom vinner matchen. 
 
För att underrättelse och informationsförmågan skall vara god krävs förmåga att snabbt in-
hämta, bearbeta och presentera en stor mängd underrättelser och information från olika typer 
av sensorer. Inhämtning kan ske på en mängd olika sätt allt ifrån mänsklig inhämtning till 
tekniskt avancerade sensorer. Den inhämtade informationen måste dock bearbetas för att ett 
riktigt underlag skall kunna presenteras. Denna del av processen är ofta tids och personalkrä-
vande.  
 
För att exemplifiera hur förmågan till underrättelser och information kan stödja och är bero-
ende av de andra förmågorna kan ett luftvärnsförbands verksamhet nyttjas. Luftvärnsförban-
det har som uppgift att skydda ett artilleriförbands gruppering. Genom att utgångsgruppera 
sina radarstationer skapas möjlighet till att inhämta kvalificerade underrättelser, vilka sedan 
kan medge för luftvärnsförbandet att bekämpa hotet. Det innebär att underrättelserna möjlig-
gör verkan, vilket i sin tur skapar skydd åt artilleriförbandet.  
 
De indikatorer jag valt att särskilt analysera avseende underrättelse och informationsförmågan 
är: 

• Tänkt metod och nyttjande av olika resurser 
• Tillgång på resurser för inhämtning av underrättelser exempelvis spaningsflyg, sär-

skilda spaningsförband eller signalspaning 
• Effekten av de nyttjade resurserna i de studerade stridssituationerna 
• Lägesuppfattning över tiden 

 
De valda indikatorerna avseende förmågan till underrättelser och information har valts ut-
ifrån att de skall vara möjliga att mäta samt att de skall spegla den tidsepok när de studerade 
striderna genomfördes. 

2.1.6 Uthållighet 
Med uthållighet avses de åtgärder som syftar till att vidmakthålla och återskapa stridsvärde på 
egen personal och materiel. 34 Det innebär att på lång sikt utgör uthållighetsförmågan en för-
utsättning för att möjliggöra ett lyckat genomförande av en militär operation. Uthållighet för-
håller sig till ledning genom att en god uthållighetsförmåga ofta skapas genom ett i förväg 
genomtänkt agerande. Här måste stridsaktiviteter samordnas med förnödenhetsförsörjning, 
teknisk tjänst och sjukvård för att en god uthållighetsförmåga skall skapas.  
 
Förmågan till uthållighet kan enskilt avgöra utfallet i olika stridssituationer eftersom fungerar 
inte de inom uthållighetsområdet ingående delarna kan ett förband uppnå sin egen kulmina-
tionspunkt. Detta innebär exempelvis att får inte ett förband påfyllning av ammunition kan 
hela striden avgöras i negativ riktning.  
 

                                                 
34 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s. 73. 
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Uthållighet förhåller sig också direkt till de andra förmågorna då militär verksamhet genom-
förs.  En dåligt fungerande förnödenhetsförsörjning eller teknisk tjänst får direkta konsekven-
ser för de egna förbandens möjlighet till rörlighet och verkan. Det vill säga saknas ammuni-
tion eller drivmedel uppstår begränsningar för förband att skjuta och förflytta sig. Det kan 
också förhålla sig tvärtom, exempelvis kan en väl fungerande sjukvårdstjänst medföra att ett 
förbands uthållighet ökar, vilket i sin tur medför en ökad verkan genom att fler soldater kan 
delta i striderna. 
 
De i uppsatsen analyserade striderna under vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen 
genomfördes under svåra förhållanden. Det var ofta extremt kallt och det fanns även rikligt 
med snö vid de bägge krigsskådeplatserna. Under sådana förhållanden blir uthållighetsförmå-
gan särskilt avgörande för att effekt skall kunna skapas inom övriga förmågor. Eike Middel-
dorf belyser i sin bok Taktik på Östfronten att vid strid i vintermiljö måste underhållsmetoder 
såsom behov av förplägnad och speciell utrustning särskilt beaktas för att framgång i strid 
överhuvudtaget skall vara möjligt.35  
 
För att exemplifiera uthållighetsförmågan ytterligare kan ett pansarförbands verksamhet nytt-
jas. Ett pansarförband som genomför ett anfall mot en motståndare förbrukar stora mängder 
förnödenheter främst i form av drivmedel och ammunition. Det innebär att för att förbandet 
skall kunna genomföra ytterligare anfall är det i behov av återhämtning och återfyllnad. Det 
innebär att pansarförbandets rörlighet och verkan i detta fall inverkar negativt på förbandets 
uthållighet. För att pansarförbandets uthållighet skall kunna bibehållas över tiden erfordras ett 
genomtänkt agerande med i förväg uppgjorda platser för tankning och återfyllning av ammu-
nition. Det innebär att förmågan till ledning är en förutsättning för ett förbands uthållighet 
över tiden. 
 
För att förmågan uthållighet skall bli mer gripbar avser jag i analysen främst undersöka föl-
jande områden: 

• Funktionaliteten av förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst vid de studerade krigs-
skådeplatserna 

• Erfarenhet, utrustning och utbildning för den terräng och de klimatförhållanden som 
existerade vid de genomförda striderna 

• Vägar för underhåll avseende kvalitet, tillgång och avstånd till baser 
• Moralens betydelse 

 
De valda indikatorerna inom förmågan uthållighet har valts med utgångspunkt från de förhål-
landen som rådde i samband med de studerade striderna. Det vill säga terräng, tillgång till 
infrastruktur, klimat samt förbandsinnehåll har påverkat valet. 

2.2 Kritik mot nyttjat analysverktyg 
Den främsta kritiken som kan riktas mot det använda analysverktyget utgörs av faktumet att 
de ingående förmågorna inte kan isoleras från varandra när de olika stridssituationerna ska 
analyseras. Det framgår utifrån diskussionen i föregående kapitel att förmågorna är i ständig 
samverkan med varandra, vilket också är ett syfte med hela modellen. Detta innebär att den 
frågeställning rörande vilken eller vilka förmåga (or) som varit mest avgörande för de finska 
framgångarna blir svår att exakt besvara. Här kan med andra ord den genomförda undersök-
ningen få vissa validitetsproblem. För att minimera dessa problem har min strävan varit att 
operationalisera respektive förmåga i syfte att skapa mätbara variabler inom respektive områ-
                                                 
35 Eike Middeldorf, (2004), Taktik på östfronten, Översättning Sture Palm, Stockholm: ePan, s. 221. 
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de. Inom varje förmåga i analysen utgör också balansen och helheten mellan de respektive 
förmågorna en generell indikator som kommer att mätas för att ytterligare öka validiteten i 
uppsatsen. 
 
Ett annat problem som kan identifieras med modellen om de grundläggande förmågorna är 
den begreppsförvirring som existerar. I AR 2 från 1995 benämns de grundläggande förmå-
gorna ”stridens grunder” vilket i tidigare utgåvor av AR 2 var synonymt med eld, rörelse och 
skydd. Under arbetet med framtagandet av våra svenska doktriner användes arbetsnamnet 
grundelement. Dessa var då endast fem till antalet. Skydd ingick då inte trots att skydd ansågs 
vara en förutsättning för de övriga grundelementen.36 
 
I den militärstrategiska doktrinen kallas förmågorna för de ”militära basfunktionerna” och 
finns indelade i en hierarkisk ordning som skall förklara sammanhanget dem emellan. 
 

 
Bild 2: De militära basfunktionerna37 
 
Slutligen i samband med framtagandet av de övriga doktrinerna har den övergripande benäm-
ningen ändrats till grundläggande förmågor. Ovanstående redovisade begreppsförvirring med-
för att modellen tappar i trovärdighet när den övergripande benämningen ständigt ändrar 
namn. I denna uppsats har den senaste benämningen grundläggande förmågor nyttjats konse-
kvent. 

2.3 Avslutning 
I detta kapitel har det till uppsatsen valda analysverktyget behandlats. Strävan har varit att 
operationalisera den teoretiska modellen om de sex grundläggande förmågorna, vilket innebu-
tit att ett antal indikatorer har tagits fram för respektive förmåga. Dessa indikatorer medför 
dock att endast vissa delar av det som inryms i den doktrinära definitionen av förmågorna 
inryms. För samtliga indikatorer grundar sig framtagandet på den aktuella tidpunkt då de stri-
der som skall studeras i fallstudierna genomfördes. Stor vikt har också lagts vid att förklara de 
olika förmågornas inbördes förhållande till varandra. Även detta med förmågornas förhållan-
de till varandra kommer att ingå som en viktig del i analysen. Avslutningsvis har viss kritik 
riktats mot det nyttjade analysverktyget. 
 
I nästa kapitel kommer analysen av de bägge fallstudierna att genomföras. Kapitlet inleds 
med att de bägge deltagande ländernas taktiska principer belyses. Därefter kommer händelse-
förloppet i de två studerade fallen att beskrivas. Slutligen kommer analysen av de två valda 
fallen att genomföras. 

                                                 
36 Baudin, Cedergren, (2001), ”Fem grundelement: Samordning av behov och förmågor på slagfältet – en ana-
lys”, s. 72. 
37 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 77. 
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3. Analys  
I föregående kapitel har operationalisering av det nyttjade analysverktyget skett, vilket ut-
mynnat i ett antal indikatorer som kommer att nyttjas för analysen i nedanstående kapitel. 
Analysen som genomförs i detta kapitel är uppbyggd på att de valda indikatorerna appliceras 
på de studerade fallen och de taktiska principer som de bägge länderna hade. 

3.1 Generella taktiska principer 
I detta avsnitt kommer de bägge ländernas generella taktiska principer att belysas. Inled-
ningsvis belyses de sovjetiska och därefter beskrivs de finska principerna. Syftet med detta 
avsnitt är att klarlägga de taktiska principerna som tillsammans med de studerade händelse-
förloppen skall fungera som en grundplatta till analysen. 

3.1.1 Generella sovjetiska taktiska principer 
Då Röda Armén bildades efter den ryska revolutionen hade den århundraden av traditioner 
och krigserfarenhet från tsararmén att bygga på. Det innebar också att den hade en taktisk fast 
grund att stå på. Detta arv togs dock inte riktigt tillvara på eftersom många av tsararméns dug-
ligaste befäl rensades ut i samband med revolutionen. Revolutionsyran medförde också att en 
stor del av de gamla erfarenheterna inte tillvaratogs eftersom allt som inte var en produkt av 
revolutionen kasserades.38Under mellankrigstiden skedde en utveckling av den sovjetiska 
taktiken från ett relativt schematisk agerande uppbyggt på stridsindelning, grupperingsformer 
och fronters längd till en friare taktik. Denna utveckling fick ett visst genomslag i 1936 års 
sovjetiska fältreglemente. Det är dock tveksamt om dessa idéer blev implementerade i prak-
tiskt genomförande innan krigsutbrottet 1939. 
 
Den sovjetiska taktiken byggde på en offensiv krigföring vars huvudsakliga grundprincip var 
anfall med en slutmålsättning att förgöra motståndaren. Detta kombinerades med en stark tro 
på modern teknik och en tro på den egna förmågan. Betydelsen av överraskning och vilseled-
ning samt snabbhet och samverkan mellan olika vapenslag betonades. Här skulle infanteriet 
uppträda sida vid sida med artilleriet och stridsvagnarna. Motståndarens motåtgärder och 
förmåga negligerades vanligtvis. Försvarsstrid var något som endast tillgreps tillfälligtvis då 
möjlighet till anfall saknades. Vid försvarsstrid betonades pansarvärnets betydelse.39 Av 
marktruppslagens eld ansågs artilleriets eld som den mest effektiva. Det fanns också en stor 
tilltro i Sovjetunionen till stridsvagnarnas rörlighet. 
 
De sovjetiska förbanden indelades normalt i en stötgrupp och en bindande grupp, vilka i sin 
tur indelades i två till tre echelonger. Vid anfall skulle den bindande gruppens uppgift vara 
binda motståndarens förband i sekundär riktning och därigenom hindra denna från att kon-
centrera sina styrkor mot stötgruppen. Stötgruppen verkade i sin tur i kraftsamlingsriktningen.  
Anfall kunde ske i fronten alternativt genom omfattning av motståndarens ena eller bägge 
flyglar. Till stötgruppen koncentrerades starkast möjliga stridskrafter och stridsmedel för att 
möjliggöra en ordentlig överlägsenhet i kraftsamlingsriktningen. 40 
 
Då det gäller underrättelser framhävdes särskilt stridsspaningen. Här sammansattes starka 
spaningsavdelningar innehållande bland annat artilleri och stridsvagnar vars syfte helt enkelt 

                                                 
38 Y A Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, Översättning B G Geijer, Stockholm: Kungliga 
Krigsvetenskapsakademins handlingar och tidsskrift, s. 37-38. 
39 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 89-90. 
40 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 44-45. 
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var att söka sammanstöt med motståndaren. Även signalspaning och personlig rekognosering 
av chefer var modeller som förordades.  
 
Terrängen och klimatförhållandena vid fronten norr om Ladoga medgav i huvudsak fram-
ryckning längs väg för de motoriserade och mekaniserade sovjetiska förbanden. Dessa fram-
ryckte företrädesvis på kolonn med ett marschdjup för en division på flera mil. Strävan var att 
kolonnerna skulle skyddas av sidodetachement och patruller. Dessa skulle framryckta på si-
dovägar ett antal kilometer från huvudkolonnen. Emellertid blev det inte mycket av dessa 
sidodetachement eftersom det inte fanns några sidovägar att framrycka på.  
 
Marschindelningen var schematisk. Främst framryckte divisionens spaningsavdelning, däref-
ter kom förstyrkan som bestod av ett regemente förstärkt med artilleri och slutligen följde 
huvudstyrkan bestående av resterande regementen och huvuddelen av artilleriet. I kön fram-
ryckte bland annat underhållsförband. Hade divisionen tillgång till en stridsvagnsbataljon 
framryckte den bakom förstyrkan. Övriga förband såsom luftvärn, ingenjör, signal samt pan-
sarvärn fanns utspridda på olika delar inom kolonnen. Denna indelning medförde att kolon-
nen hade möjlighet att avge eld i samtliga riktningar över tiden.41 
 
Då de sovjetiska förbanden blev påverkade av de finska förbanden avstannade oftast kolon-
nerna och de intog försvarsgruppering. Detta agerande kan förefalla något märkligt utifrån ett 
reglementariskt perspektiv eftersom försvarsstrid endast tillgreps då anfall inte längre var 
möjligt. De sovjetiska förbanden var emellertid mycket dugliga på att snabbt inta försvars-
gruppering och därifrån genomföra en effektiv försvarsstrid. Försvarsgrupperingen utgjordes i 
de flesta fall av ett runtomkringförsvar av varierande storlek, vilket döpts till motti. 42 
 
I dessa mottis anordnades ofta fältbefästningar av varierande art. De sovjetiska förbanden var 
utmärkta befästningsbyggare trots de svåra förhållanden som rådde.43 
 

3.1.2 Generella finska taktiska principer  
Den finska armé som stred under vinterkriget 1939-1940 hade ingen taktisk tradition att stå 
på. De erfarenheter som erhållits i samband med frihetskriget 1918 var begränsade. Därige-
nom fick frihetskriget en ringa betydelse för den finska taktikens utveckling. Inflytandet i 
utvecklandet av en självständig taktik under mellankrigsperioden kom istället framförallt från 
Tyskland men även från Sverige och Frankrike. Det berodde på att huvuddelen av den finska 
officerskåren fått sin utbildning i dessa länder. Även en stor del utländska officerare framför-
allt från Tyskland och Sverige var verksamma vid de finska krigsskolorna under 1930-talet.44 
 
Grunden till den finska arméns taktik innan vinterkriget var att uppgiften i ett eventuellt krig 
skulle vara klart defensiv. Armén skulle med andra ord vara avvärjande mot ett fientligt an-
fall. De sannolika styrkeförhållandena skulle inom samtliga arenor vara klart ofördelaktiga 

                                                 
41 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 196-198. 
42 Motti är ett av finska soldater skapat slanguttryck som kan översättas med lya eller gryta.  Detta slanguttryck 
skapades utifrån det sovjetiska sättet att genomföra försvarsstrid. De sovjetiska förbanden inrättade sig i ett runt-
omkringförsvar av varierande storlek. Runtomkringförsvaret kunde innehålla kvalificerad materiel såsom strids-
vagnar och det byggdes i regel ut efterhand med fältbefästningar av varierande art. Motti betyder också staplad 
ved eller vedtrave. Se även 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (12/2 – 12/3 1940), Luleå: II 
Armékåren, s. 7.  
43 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (12/2 – 12/3 1940), Luleå: II Armékåren, s. 7. 
44 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 15-17. 
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framförallt vid ett anfall från Sovjetunionen. Den finska krigsmaterielen var föråldrad och 
pansarvärn samt pansarvapen saknades nästan helt. Dessa faktorer till trots fick finländarna 
att utveckla en offensiv taktik byggd på ett aktivt och djärvt uppträdande. De två mest karak-
teristiska dragen i den offensiva taktiken utgjordes av strid i skog samt omfattning. Dessa 
skulle med fördel kombineras och omfattning genom skog blev vanligt förkommande vid 
övningar och krigsspel.45Finländarna ansåg sig också ha en hög färdighet att förflytta sig på 
skidor varför hela armén utrustades med sådana. Detta möjliggjorde de långa omfattningsrö-
relserna även vintertid. Genom att nyttja terrängen och lättrörliga förband behövde finländar-
na inte samma antal fordon eller samma mängd materiel som vid frontala strider i öppen ter-
räng. 
 
Målet med den finska taktiken var framförallt att bryta motståndarens materiella och moralis-
ka vilja. Kunde detta inte uppnås skulle strävan vara att bringa motståndaren i en sådan situa-
tion att en seger av avgörande betydelse för huvudmålsättningen kunde säkras. För att åstad-
komma dessa mål uppmuntrade de finska reglementena självständigt uppträdande och initia-
tivkraft.46 
 
Då det gäller underrättelser var avsikten att nyttja flygspaning för att fastställa motståndarens 
framryckningsriktning. Denna skulle sedan ligga till grund för de riktningar i vilken markspa-
ningen lämpligast borde insättas. Eldunderstöd i form av artilleri nyttjades främst koncentre-
rat.47 
 
Under vinterkriget i terrängen norr om Ladoga, som till stora delar bestod av ödemark med 
inslag av ett fåtal vägar, kunde finländarna nyttja sin offensiva taktik med ett stort inslag av 
rörlighet. Rörligheten bestod av förband som kunde förflytta sig i terrängen vid sidan om 
vägarna för att senare kunna verka mot vägar och knutpunkter. Detta löstes framförallt med 
hjälp av lätt beväpnade förband som förflyttade sig på skidor. Y A Järvinen har döpt den tak-
tik som finländarna använde vid fronten norr om Ladoga till tångtaktiken.48 Tångtaktiken 
benämns även finsk förintelsetaktik, mottitaktik eller korvskärningsteknik beroende på vilken 
litteratur som studeras.49 Järvinen beskriver tångtaktiken enligt följande: 
 

Man inrättade sig i en lämplig terrängavskärning med relativt svaga krafter till försvar, som man 
sökte stödja med kraftigast möjliga eld. Samtidigt dirigerades huvuddelen av den levande kraften 
terrängledes i flera kilar mot den fientliga kolonnens ena eller båda flanker.50 

 
Denna finska tångtaktik medförde att de sovjetiska anfallskolonnerna avskars i ett antal mot-
tin där finländarna hade möjlighet att bli lokalt överlägsna. De sovjetiska förbanden som nu 
var inringade i mottin kunde därefter slås efterhand. Emellertid räckte inte alltid den lokala 
överlägsenheten eftersom ofta bjöd de inringade sovjetiska förbanden hårt motstånd. Detta i 
kombination med deras skicklighet i att inrätta fältbefästningar medförde att en väl inrättad 
motti inte gick att erövra med våldsamma anfall.51 Den finska taktiken blev då att antingen 
hacka sönder en motti bit för bit, alternativt genom störande eld och ständig inneslutning suc-
cessivt bryta ned de sovjetiska förbandens moral. 

                                                 
45 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 17-18. 
46 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 20. 
47 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 30. 
48 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 199. 
49 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (12/2 – 12/3 1940), s. 7. 
50 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 199. 
51 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 212. 
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I detta avsnitt har sovjetiska och finska taktiska principer beskrivits. Det kan sammanfatt-
ningsvis konstateras att det återfinns både skillnader och likheter i de bägge ländernas tänkta 
taktiska nyttjande av sina stridskrafter. Bägge länderna hade exempelvis offensiven som en 
gemensam princip. Däremot återfinns stora skillnader i val av utrustning och metoder för att 
genomföra denna tänkta offensiv. I nästa del kommer studerade fallens olika händelseförlopp 
att beskrivas. 
 

3.2 Beskrivning av händelseförloppen 
I detta avsnitt kommer händelseförloppen för de två studerade fallen att beskrivas. Innan detta 
görs kommer dock en kort allmän bakgrund att beskrivas. Den omfattar den period av stridig-
heter som 9:e divisionen var inblandad i innan striderna vid Raatevägen tog vid. Denna del av 
uppsatsen kommer tillsammans med de i föregående del beskrivna taktiska principerna utgöra 
en bottenplatta för den efterföljande analysen. 

3.2.1 Allmän bakgrund till de studerade striderna 
Den lilla kyrkbyn Suomussalmi i östra delen av mellersta Finland hade den 7 december blivit 
erövrad av den sovjetiska 163:e divisionen ur den 9:e armén. Divisionen hade framryckt från 
två håll och betvingat de fåtaliga finska förbanden som ursprungligen fanns grupperade i om-
rådet. Läget uppfattades som mycket kritiskt eftersom vägen västerut låg öppen och de finska 
styrkorna i området var mycket fåtaliga. Detta föranledde den finske överbefälhavaren mar-
skalk Gustaf Mannerheim att förstärka Nordfinlands grupp med en nybildad brigad ur delar 
av den 9:e divisionen.  Till chef för brigaden utsågs chefen för 9:e divisionen översten Hjal-
mar Siilasvuo. 
 
Hjalmar Siilasvuo var 47 år i samband med vinterkrigets utbrott. Han var en erfaren jägaroffi-
cer som hade fått sin ursprungliga militära utbildning vid den finska jägarbataljonen i Tysk-
land mellan 1915 till 1918. Siilasvuo deltog i strid under första världskriget på tysk sida vid 
Misse och Dumbe samt i vinterstriderna vid floden Aa. I det finska frihetskriget 1918 stred 
han vid Tammerfors och på den Karelska fronten. Siilasvuo blev utnämnd generalmajor efter 
vinterkriget och generallöjtnant 1942. Hjalmar Siilasvuo förde sedermera befälet över finska 
3:e armékåren under fortsättningskriget.52   
 
Brigad Siilasvuo vars stomme utgjordes av det 27:e infanteriregementet (IR 27) bestod till 
huvuddel av reservister från Lapplands län. Utrustningen var till stora delar bristfällig förban-
det saknade exempelvis artilleri, pansarvärns- och luftvärnsvapen. Tält och skidor var en an-
nan bristvara vid det snabbt ihopsatta förbandet. Brigaden transporterades huvudsakligen med 
tåg till området och vid framkomst vidtog mycket kortvariga anfallsförberedelser. Mindre del 
av brigaden avdelades omedelbart för att stärka själva frontlinjen framförallt i västlig rikt-
ning.53 
 
Anfallsplaneringen ledde småningom fram till att de fientliga styrkorna måste delas och be-
segras en i taget varvid beslut fattades om att anlägga en spärr i östlig riktning längs Raatevä-
gen. Denna spärr förlades cirka 10 kilometer öster om Suomussalmi vid ett pass mellan sjöar-

                                                 
52 Hjalmar Siilasvuo, (1999), Striderna i Suomussalmi, Kampen i Kuhmo, Helsingfors: Schildts Förlags AB, 
reviderad utgåva av 1940 och 1944 års upplagor, s. 343-344. 
53 Hjalmar Siilasvuo, (1940), Striderna i Suomussalmi, Stockholm: Medéns förlags AB, s. 41-42. 
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na Kuivasjärvi och Kuomasjärvi.54 Det kan här noteras att Siilasvuo och hans stab inte i detta 
skede var medveten om 44:e divisionens påbörjade framryckning längs Raatevägen. Brigaden 
inledde sitt anfall mot Suomussalmi på morgonen den 11 december. Taktiken var att med 
huvuddelen genomföra en kringgående rörelse som skar av vägen mellan Suomussalmi och 
Raate för att därefter lämna en mindre del bestående av cirka tre kompanier för spärrning av 
sjöpasset i östlig riktning. Ett lätt kompani avdelades också för att genomföra en omfattande 
västlig kringgång vars syfte var att skära av landsvägen mot Lonkka. 
 
Striderna vid Suomussalmi pågick sedan under resterande delar av december månad 1939 för 
att slutligen avgöras i samband med julhelgen. Då hade Siilasvuo erhållit förstärkningar till 
brigaden i form av artilleri och pansarvärnsenheter. Det tillfördes också ytterligare förband 
varvid Siilasvuo kunde organisera en division i Suomussalmiområdet som återfick sin ur-
sprungliga beteckning.  Den 27 december startade 9:e divisionen det avgörande anfallet.55 
Planen byggde på att anfalla från flera håll samtidigt i syfte att skära av fiendens samtliga 
reträttvägar och därigenom innesluta honom. Huvudanfallsriktningen mot Hulkonniemi udde, 
där den starkaste koncentrationen av 163:e divisionen befann sig, var från väster. 
 
Under den 28 december gav slutligen den sovjetiska 163:e divisionen upp varvid en stor del 
flydde i nordlig riktning längs sjön Kiantajärvis is. Reträtten skedde både från den på Hul-
konniemi udde samt i kyrkbyn grupperade fienden. Även om huvuddelen av det organiserade 
motståndet var brutet fortsatte striderna och upprensningsaktionerna under ett antal dygn. Den 
sovjetiska 163:e divisionen var nu slagen och förlustsiffrorna var omfattande. Krigsbytet för 
9:e divisionen blev omfattande exempelvis i Hulkonniemi återfanns 6 haubitsar, 15 fältkano-
ner, 6 pansarvärnskanoner, 11 stridsvagnar samt en stor mängd övrig krigsmateriel.56 

3.2.2 Händelseförloppet längs Raatevägen 
Striderna var dock inte över trots den överväldigande segern i området runt Suomussalmi, den 
längs Raatevägen framryckande 44:e divisionen återstod att ta sig an, vilken ansågs vara en 
prioriterad division. Den 44:e sovjetiska divisionen hade kort tid före kriget blivit överförd till 
Karelen från Ukraina. Den hade ingen erfarenhet av verksamhet under de lokala förhållanden 
som rådde i norra Finland. Istället var divisionen i hög grad motoriserad och tränad för rörlig 
krigföring i öppen terräng. Befälhavare för 44:e divisionen var general A E Vinogradov som 
på mindre än ett år avancerat från tjänsten som bataljonschef till divisionschef. Vinogradov 
blev sedermera tillsammans med sin stabschef avrättad inför uppställd trupp anklagad för 
förräderi och feghet.57 
 
Vilan blev kort för Hjalmar Siilasvuos 9:e division. Divisionschefen hade bestämt att huvud-
offensiven mot Raatevägen skulle inleddas i gryningen den 5 januari. Under den 28 december 
hade Siilasvuo avdelat ytterligare förband ur sin division i syfte att stärka försvaret vid sjö-
passet Kuivasjärvi-Kuomasjärvi. Försvaret byggde framförallt på att fienden ständigt skulle 
engageras av små avdelningar. Det gick ut på att åsamka angriparen ständiga förluster genom 
att anfalla olika transporter samt störa nattron för hans trupper. Huvudsyftet med denna verk-
samhet var framförallt att fienden skulle bibringas en överdriven föreställning om de finska 
stridskrafterna.58  
                                                 
54 Allen F Chew, (1971), The White Death, Michigan: Michigan State University Press, s. 101. 
55 Chew, (1971), The White Death, s. 106. 
56 Siilasvuo, (1940) Striderna i Suomussalmi, s. 131. 
57 Maksym Kolomyjec, (2001), Pansar i Vinterkriget 1939-1940, Översättning Stefan Lindgren, Stockholm: 
Leandoer & Ekholm förlag HB, s. 90. 
58 Chew, (1971), The White Death, s. 110. 
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Bild 3. Anfallet mot 44:e Divisionen längs Raatevägen59 
 
Under förberedelseskedet innan huvudoffensiven startade ägnades stor kraft till underrättelse-
inhämtning. Denna inhämtning skedde dels från de olika patruller som på skidor störde den 
sovjetiska divisionen längs vägen men också från flyg och genom stridsspaning. En sådan 
större stridsspaningsinsats påbörjades under nyårsdagens morgon då ett antal bataljoner gick 
till anfall mot Haukila. Insatsen blev framgångsrik förutom att det skapades ett gott underrät-
telseläge i området kring Haukila lyckades styrkan ta sig fram till Raatevägen och helt block-
era detta vägavsnitt. Planeringen för huvudanfallet fortskred. Taktiken var klar redan från 
början. Den sovjetiska divisionen skulle genom ett antal överraskningsattacker bindas och 
uppdelas för att därefter omringas och förintas.60 En mycket avgörande faktor för att opera-
tionen skulle lyckas var att fiendens samtliga förbindelser österut skars av.61  För att ytterliga-

                                                 
59 < http://www-cgsc.army.mil/carl/download/csipubs/chew.pdf>, 2006-04-21 
60 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 116. 
61 Siilasvuo, (1940) Striderna i Suomussalmi, s. 142. 
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re förbereda anfallet plogades en isväg upp på sjön Vuokkijärvi, vilken löpte parallellt med 
Raatevägen söder om denna. Syftet med denna väg var att säkerställa eget underhåll.62 
 
Den 2 januari då uppmarschen mot olika utgångslägen för anfall redan påbörjats fick Siilas-
vuo en glädjande nyhet. Meddelandet gick ut på att 65:e infanteriregementet (IR 65) som tidi-
gare varit bunden till andra uppgifter lösgjorts för anslutning till 9:e divisionen. Regementet 
befann sig dock på 50 kilometers avstånd norr om Suomussalmi. Detta föranledde divisions-
chefen att ge order till IR 65 att omedelbart avmarschera till fots mot Suomussalmi. De första 
delarna av regementet anlände till anvisad grupperingsplats sent på kvällen den 3 januari. 
Under morgonen den 4 januari fastställdes den slutliga anfallsordern. Divisionen delades nu 
upp i fyra stridsgrupper med var sin särskild uppgift. Samtliga fyra stridsgrupper var döpta 
efter deras befälhavare. Cheferna för stridsgrupperna erhöll både muntlig och skriftlig order 
på deras specifika uppgift.63 Tidigt på morgonen den 5 januari påbörjades det avslutande an-
fallet mot Raatevägen som planerat. 
 
Eftersom de fyra stridsgrupperna i sin tur var uppdelade i olika formationer angreps Raatevä-
gen på stor bredd vid ett antal platser från både nordlig och sydlig riktning. Längst åt öster 
anföll stridsgruppen Fagernäs vilken hade till uppgift att till varje pris avskära Raatevägen vid 
Purasjoki. Gruppen Fagernäs anfall var inledningsvis kantat av ett antal friktioner såsom be-
svärlig terräng. Det fientliga motståndet var också betydligt hårdare än förväntat men sent på 
kvällen den 5 januari hade gruppen Fagernäs nått fram till Purasjoki. Väl där lyckades strids-
gruppen med att spränga bron vilket innebar att Raatevägen nu var definitivt avskuren i östlig 
riktning.64 
 
Gruppen Kari vars uppgift var att framrycka från söder och omringa och slå de fientliga för-
banden i området Kokkojärvi-Tyynelä, samt att med en mindre del framrycka i östlig riktning 
för att sammanstråla med gruppen Fagernäs. Stridsgruppen nådde under den första dagen 
fram till landsvägen mot Raate men lyckades inte skära av vägen. Det innebar att den första 
dagens strider inte fick avsett resultat.65 
 
Gruppen Mäkiniemi utgjordes av de delar som tidigare på nyårsdagen gått till anfall mot 
Haukila. Uppgiften för gruppen Mäkiniemi var att fullfölja anfallet mot Haukila. Överstelöjt-
nant Mäkiniemis stridsgrupp som redan tidigare skurit av vägen vid Haukila fortsatte under 
den 5 januari att pressa ihop de inringade sovjetiska styrkorna allt mer.66 
 
Den sista stridsgruppen med namnet Mandelin utgjordes till huvuddel av det nyss tillkomna 
65:e infanteriregementet. Uppgiften för gruppen Mandelin var att stödja grupp Mäkiniemis 
anfall mot Haukila och därigenom fungera som ett städ norr om Raatevägen.67  
 
Den 6 januari fortsatte anfallet tidigt i gryningen men överstelöjtnant Fagernäs stridsgrupp 
stötte fortsatt på väldigt starkt motstånd i sitt område och kom ingenstans. I det mellersta om-
rådet där major Karis stridsgrupp opererade gick sovjeterna till motanfall vilket fick divi-
sionschefen att sätta in en reservbataljon. Gruppen Kari lyckades dock under dagen skära av 
vägen vid Maatlia. Vid Haukila fortsatte Mäkiniemis stridsgrupp att dra åt ringen runt de in-
                                                 
62 Järvinen, (1949) Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 236-237. 
63 Siilasvuo, (1940) Striderna i Suomussalmi, s. 155-158. 
64 Chew, (1971), The White Death, s. 111. 
65 Siilasvuo, (1940) Striderna i Suomussalmi, s. 170. 
66 Chew, (1971), The White Death, s. 114. 
67 Chew, (1971), The White Death, s. 114. 
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stängda sovjetiska styrkorna. Detta fick till följd att sovjeterna fick panik och flydde in i sko-
garna. Där väntade överstelöjtnant Mandelin och hans grupp som hade fungerat som ett städ i 
passet mellan sjöarna Kuomasjärvi och Kuivasjärvi.68 
 
Följande dag den 7 januari kom avgörandet längs Raatevägen till stånd. Inledningsvis under 
natten och tidig morgon var situationen dock besvärlig för Fagernäs och hans stridsgrupp vid 
Purasjokilinjen. Sovjeterna hade under natten gått till motanfall och återerövrat ställningarna 
vid Purasjoki. Fagernäs hade ursprungligen själv tänkt anfalla i riktning mot Likoharju under 
gryningen men med hänsyn till det sovjetiska motanfallet fick detta anfall anstå till mitt på 
dagen. Fagernäs grupp lyckades med sitt anfall och vid middagstid hade ett avgörande upp-
nåtts. Även inom Karis frontavsnitt utvecklade sig läget mot ett avgörande. Vid middagstid 
började fienden ge sig och flydde i vild panik. I Haukila gick det sovjetiska sammanbrottet 
snabbare än förväntat dock fortsatte rensningsaktioner under hela dagen och kvällen. 
 
Striderna längs Raatevägen var därmed över och ytterligare en sovjetisk division hade förin-
tats. Under slagen vid Raatevägen förlorade den sovjetiska divisionen cirka 70 procent av sin 
totala numerär. Krigsbytet var även här mycket omfattande exempelvis 40 pansarvärnskano-
ner, 96 artilleripjäser, 58 stridsvagnar samt mycket mer.69 

3.2.3 Händelseförloppet i Kuhmo 
Kuhmo utgjordes av liten kyrkby öster om Kajana stad i närheten av den sovjetiska gränsen. 
Kuhmos närmaste granne i norr utgjordes av Suomussalmi. Precis som vid frontavsnittet i 
Suomussalmi gick sovjetiska förband till anfall tidigt i december 1939 längs två vägar i rikt-
ning mot Kuhmo.  Det finska försvaret var även på detta frontavsnitt relativt fåtaligt och kun-
de inte stå emot den sovjetiska 54:e divisionens framryckning. 54:e divisionen kom från Le-
ningrads militärområde och hade därigenom viss erfarenhet av verksamhet i infrastrukturfat-
tig terräng. Befälhavare för 54:e divisionen var general Gusevskij.  
 
Läget var kritiskt vilket fick överbefälhavaren att avdela 25:e infanteriregementet (IR 25) ur  
Siilasvuos 9:e division. IR 25 döptes sedan om till brigad Vuokko efter sin chef överstelöjt-
nant Vuokko.70 Brigaden Vuokko anlände till området den 8 december för att därefter direkt 
gå till anfall mot den framryckande sovjetiska divisionen. Målsättningen med anfallet var att 
förinta de sovjetiska styrkorna vid Rasti längs den södra av de två vägarna. Anfallet blev dock 
till del ett misslyckande eftersom det genomfördes helt utan artilleriunderstöd och med dåligt 
förberedd sambandstjänst. Det orsakade däremot en hel del kännbara förluster på den sovje-
tiska sidan vilket medförde att den ryska framryckningen mot Kuhmo bromsades upp. Den 
sovjetiska divisionen avstod därefter under december månad från vidare anfallsförsök för att i 
stället gräva ned sig och försvara tagen terräng. I samband med årsskiftet lyckades en finsk 
avdelning om ungefär bataljons storlek erövra den relativt svagt säkrade norra vägen intill 
Kiekinkoski vilket medförde att hela den 54:e divisionens norra flank låg öppen.71 
 
Efter segrarna vid Suomussalmi och Raate den 7 januari hade Siilasvuos 9:e division säkrat 
området och genomfört återhämtning. 64:e infanteriregementet (IR 64) under ledning av Fa-
gernäs hade utgått ur divisionen och avdelats för andra uppgifter på Ladogafronten. Den 18 
januari mottog Siilasvuo order om att divisionen skulle sättas in i Kuhmo. Divisionschefen 

                                                 
68 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 116. 
69 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 118. 
70 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 118. 
71 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 118. 
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bedömde uppgiften som mycket svår eftersom han disponerade för få trupper och inte hade 
tillgång till något tyngre artilleri. De första delarna av divisionen anlände till Kuhmo den 21 
januari. Transporterna pågick dock i sträng kyla ändå till den 26 januari innan hela divisionen 
fanns grupperad i det nya området.72 
 

 
 
Bild 4. 54:e divisionens framryckningsvägar i Kuhmoområdet73  
 
Efter framkomst till området vidtog anfallsförberedelser vilka i stor omfattning följde mönst-
ret från Raatevägen. Planen byggde på enkelhet och gick ut på att huvudangreppet skulle sät-
tas in från den 54:e divisionens oskyddade norra flank. Den södra vägen skulle avskäras vid 
ett antal ställen därigenom blev den sovjetiska divisionen uppdelad. Brigad Vuokko som hade 
underställts 9:e divisionen den 28 januari skulle anfalla från söder mot Saunajärvi. Innan an-
fallet påbörjades vidtogs samma åtgärder som vid Raate nämligen ett antal vägar iordnings-
tälldes för att underlätta framryckning och sedermera underhållstransporter. Huvudanfallet 
var planerat till den 29 januari. För att vilseleda fienden om var huvudanfallet skulle ske 
genomfördes ett förberedande anfall under den 28 januari från väster.74 
 
Det stora anfallet startade enligt plan mycket tidigt den 29 januari. Redan efter några dagar 
hade 9:e divisionen lyckats skära av den södra vägen vid ett antal platser och därigenom lyck-
ats dela upp och inringa den sovjetiska divisionen. Den inledande delen blev därmed en stor 
framgång men den kanske svåraste uppgiften kvarstod nämligen att förinta den mycket väl 
förskansade 54:e divisionen. Under de inledande dagarna i februari 1940 fortsatte de finska 
anfallen med att försöka förinta den väl befästa motståndaren. Även en del utbrytningsförsök 
med starkt understöd från flyg och artilleri genomfördes från den sovjetiska sidan.  Det an-
lände också mer och mer förband från öst vars syfte var att undsätta den nu inringade 54:e 
divisionen. För att möjliggöra överlevnad för 54:e divisionen skapades en form av luftbro 
som transporterade förnödenheter. Dessa lufttransporter fick operera relativt ostört under res-
terande delar av kriget eftersom finländarna inte hade jaktplan att sätta in i området.  
                                                 
72 Hjalmar Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, Stockholm: Medéns förlags AB, s. 70-72. 
73 Siilasvuo, (1999), Striderna i Suomussalmi, Kampen i Kuhmo, s. 337. 
74 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s.  78-82. 
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I mitten av februari hände något oväntat som skapade en allvarlig splittring bland de finska 
förbanden. Vissa underrättelser hade kommit till Siilasvuos kännedom att en stor sovjetisk 
styrka på skidor hade satts in från öster mot Kienkoski längs den norra vägen där det fanns 
finska posteringar. Det visade sig småningom röra sig om en sovjetisk skidlöparbrigad som 
hamnade i strid med finländska förband den 11 februari.75 Efter de inledande striderna ändra-
de brigaden taktik och kringgick de finska ställningarna för att fortsätta sin framryckning in 
mot den 9:e divisionens rygg och underhållsstråk. Dessa rapporter oroade divisionschefen 
som snabbt avdelade ett antal gripbara förband för att sättas in mot skidlöparbrigaden.  Trots 
att finska förband avdelades tappades brigaden bort under ett antal timmar. Den 13 februari 
uppenbarade sig en ny sovjetisk skidlöparavdelning i riktning längs den södra vägen vilken 
under dagen och kvällen till huvuddel nedkämpades av finska förband.76 
 
Samtidigt som den nya avdelningen uppenbarade sig fick de finska förbanden stridskontakt 
med skidlöparbrigaden igen. Den hade hamnat i strid med finska trängförband vid Kesseli. Då 
detta blev känt avdelade Siilasvuo ånyo ett antal förband för att ta upp jakten. Striden mot 
skidlöparbrigaden varade sedan under ett antal dygn vid ett flertal platser innan brigaden ef-
terhand blev förintad.77 Denna långa och häftiga kamp mot den sovjetiska skidlöparbrigaden 
hade medfört en stor ansträngning samt orsakat omfattande truppförflyttningar inom divisio-
nen. 78 Dessa omflyttningar skapade ett behov av reorganisation vilken var genomförd till den 
17 februari. 
 
Under resterande delar av februari och i början av mars fortsatte de finska förbanden oförtru-
tet sina anfall mot de sovjetiska motståndområdena längs den södra vägen. Vissa framgångar 
nåddes men priset som fick betalas var högt eftersom understöd från tyngre vapen för det 
mesta saknades. Längst österut vid Kuusijoki pressade ryska förstärkningar på oavbrutet. Den 
3 mars förlorades Kuusijokilinjen och de finska förbanden tvingades retirera bak till Löytö-
järvi. De avslutande striderna intill vapenvilan den 13 mars fördes främst i den östra flanken 
vid Löytöjärvi samt vid det stora tredelade motståndsområdet vid Lulelahti. Stormottin vid 
Lulelahti var till två tredjedelar erövrad av finska förband i samband med krigsslutet.79 
 
Resultatet av de hårda striderna vid Kuhmo var att kampen slutade oavgjord. Siilasvuos 9:e 
division hade dock lyckats med bedriften att binda den sovjetiska 54:e divisionen från fortsatt 
framryckning mot andra mål i övriga delar av Finland.80 
 
I detta avsnitt har händelseförloppen vid Raatevägen och i Kuhmo beskrivits. Syftet med del 
har varit att tillsammans med de i föregående avsnitt beskrivna taktiska principerna utgöra en 
grundplatta för analysen som genomförs i nästa del. 
 

3.3 Analys av fallstudierna utifrån de grundläggande förmågorna 
I föregående avsnitt har händelseförloppet vid Raatevägen och Kuhmo beskrivits. Denna be-
skrivning utgör tillsammans med de bägge ländernas generella taktiska uppträdande grunden 
för den analys som kommer att genomföras i nedanstående avsnitt. Analysen tar sin utgångs-
                                                 
75 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s.  135. 
76 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s.  138-141. 
77 John Langdon-Davies, (1941), Invasion in the Snow, Boston: Houghton Mifflin Company, s. 57. 
78 Siilasvuo, Kampen i Kuhmo, s. 133-161. 
79 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 126-127. 
80 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 127. 
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punkt i de sex grundläggande förmågorna. Förutsättningarna i de bägge ländernas förband 
innan krigsutbrottet utifrån de grundläggande förmågorna visade på ett antal skiljeaktigheter. 
De sovjetiska förbanden var materiellt sätt bättre rustade. De hade en högre grad av motorise-
ring, mekanisering samt ett avsevärt bättre eldunderstöd i form av artilleri och flyg.81 Dessa 
förutsättningar måste dock ställas i perspektiv mot de rådande förhållanden som gällde under 
vinterkriget för de verkliga effekterna av de grundläggande förmågorna skall kunna analyse-
ras. Det vill säga det är en sak att på ett teoretiskt plan ha ett bättre eldunderstöd än sin mot-
ståndare än vad det praktiska utfallet blir i de genomförda striderna. 

3.3.1 Aspekter på ledning 
Eftersom ledning är den förmåga som sätter mål och anger direktiv för den verksamhet som 
skall genomföras är den särskilt intressant att studera. I den studerade litteraturen finns dock 
väldigt få exempel på hur ledningen verkligen genomfördes, detta gäller framförallt den sov-
jetiska sidan. En viktig del av ledningen är att samordna verksamhet i tid och rum. Detta före-
faller 9:e divisionen lyckats väl med vid ett antal avgörande tillfällen i samband med de två 
studerade slagen. Ett sådant exempel är anfallet mot Raatevägen som skedde koordinerat på 
ett antal täter. 
 
Tidigare i uppsatsen beskrevs att ledning är starkt sammankopplad med underrättelser och 
information. Detta förhållande framträder i de studerade slagen främst på finsk sida. 9:e divi-
sionens stab nyttjade exempelvis erhållna underrättelser då planerna för anfall skapades både 
mot Raatevägen och i Kuhmo. Hjalmar Siilasvuo beskriver själv i sina böcker hur han utifrån 
kartor, underrättelser från egna spaningsavdelningar samt information från lokalbefolkningen 
gjorde upp allmänna aktionsplaner.82 Den förtänksamhet som präglade 9:e divisionens an-
fallsförberedelser utgör också ett utmärkt exempel på hur utövandet av ledning påverkar övri-
ga förmågor. Åtgärder vidtogs exempelvis för att utöka uthålligheten och rörligheten genom 
att iordningställa vägar för framryckning samt framgruppering av underhållsomgångar.  
 
De stödsystem för ledning som nyttjades på finsk sida var framförallt telefon, radio eller or-
donnanser. Järvinen skriver i sin bok att finska förband generellt led en allvarlig brist på sig-
nalmateriel framförallt avseende radioutrustning.83 Detta innebar att de oftast var tvungna att 
förlita sig på trådförbindelser. Här var dock 9:e divisionen förtänksam vid nyttjandet av dessa 
system. Trådförbindelser byggdes ut och förbättrades innan anfall påbörjades exempelvis i 
Kuhmo.84Finländarna litade inte alltid på sina trådförbindelser varför reservförfarande med 
ordonnanser nyttjades. Speciellt vanligt förekommande var detta inom områden där artilleri-
ets eld vållade avbrott i trådförbindelserna.85 Det vill säga den egna förmågan till verkan fick 
negativa konsekvenser för den egna ledningen, vilket föranledde en viss taktikanpassning från 
finsk sida.  
 
Även på sovjetisk sida bestod ledningssystemen huvudsakligen av radio och telefon. Järvinen 
hävdar att de sovjetiska förbanden haft fördelar genom att de till skillnad från de finska kun-
nat förlita sig på radio för sina förbindelser.86 Denna uppfattning avviker dock från annan 
litteratur eftersom det förefaller som om den sovjetiska radiokommunikationen inte fungerat 

                                                 
81 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 196. 
82 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s. 73-74. 
83 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 70. 
84 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s. 73-74. 
85 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (30/11 1939 - 10/1 1940), Luleå: II Armékåren, s. 14. 
86 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 70. 
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särskilt väl. Den verkar också ha fallerat helt vid ett antal tillfällen. 44:e divisionen var exem-
pelvis utan samband både internt och externt vid striderna längs Raatevägen. 87 
 
Det fanns inte heller några upprättade signalförbindelser för samverkan mellan olika trupp-
slag exempelvis infanteri och pansar.88 Detta får anses vara ett bra exempel på hur ofullstän-
diga ledningssystem försvårade för de sovjetiska divisionerna att verka med kombinerade 
vapen. Finländarna kunde också ofta avlyssna sovjetisk radiotrafik, vilken inte heller alla 
gånger var krypterad. Exempelvis sände 9:e armén ut sin anfallsorder till 44:e divisionen 
ickekrypterad vilket medförde att 9:e divisionen hade full kontroll på 44:e divisionens mål 
och intentioner.89 Detta får anses vara ett utmärkt exempel på hur illa genomförd rysk ledning 
medger värdefulla underrättelser för 9:e divisionen att bygga sin ledning på.  
 
En viktig del för en fungerande ledning utgörs av ett integrerat och väl fungerande stabsarbe-
te. 9:e divisionens stab var mycket liten under hela kriget. Stabsmedlemmarna arbetade dock 
nära inpå varandra, vilket torde ha medfört att en god samordning inom staben kunde skapas. 
När det gäller stabsarbetet i de sovjetiska divisionerna återfinns dessa rutiner inte beskrivna i 
litteraturen. Däremot beskrivs 9:e arméns stabsrutiner som dåligt samordnade och rigida.90 
Exempelvis fanns ingen samordning mellan de som hade hand om underrättelser och de som 
kontrollerade operationerna. Den sovjetiska 9:e arméstaben fick inte heller några lägesrappor-
ter från sina divisioner annat än stående dygnsrapporter. Detta innebar att eftersom underrät-
telserna inte fanns att tillgå för operatörerna sände dessa ut felaktiga order till divisionerna. 
Ovanstående är ett exempel på hur illa koordinerat stabsarbete kan medföra att förmågan led-
ning påverkar övriga förmågor i negativ riktning.  
 
Då det gäller valet av ledningsfilosofi skiljer sig de bägge länderna åt. Y A Järvinen antyder 
med följande rader att den finska ledningsfilosofin skulle ha varit uppdragsbaserad: ”De fins-
ka reglementena tillmätte självständigt uppträdande och initiativkraft stor betydelse…”91 Det-
ta bekräftas av de studerade striderna vid Raate och Kuhmo. Där uppträdde 9:e divisionens 
olika enheter mycket självständigt och tog egna initiativ inom ramen för den gällande strids-
planen. Detta gäller inte minst Fagernäs stridsgrupps anfall mot Raatevägen där anfallet in-
ledningsvis inte gick som planerat varvid Fagernäs och hans grupp på eget initiativ inväntade 
kvällen innan nya anfall igångsattes.92  
 
Den sovjetiska ledningen i samband striderna vid Raate och Kuhmo förefaller ha varit relativt 
centraliserad. Y A Järvinen skriver i sin bok att de sovjetiska reglementena förordade själv-
ständigt uppträdande och initiativkraft.93 I de studerade fallen återfinns dock inget sådant upp-
trädande från sovjetisk sida snarare tvärtom. Det handlar istället om sovjetisk passivitet, 
handlingsförlamning och brist på anfallslust.94  Ett tydligt exempel på en centraliserad sovje-
tisk ledning är då 44:e divisionen hamnat under stark press längs Raatevägen vilket Carl Van 
Dyke beskriver i sin bok The Soviet Invasion of Finland 1939-40: 
 

                                                 
87 Alexander O Chubaryan, Harold Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, London: 
Frank Cass Publishers, s. 91. 
88 Kolomyjec, (2001), Pansar i Vinterkriget 1939-1940, s. 90. 
89 Carl Van Dyke, (1997), The Soviet Invasion of Finland 1939-40, London: Frank Cass Publishers, s. 86. 
90 Chubaryan, Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, s. 90-91. 
91 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 62. 
92 Siilasvuo, Striderna i Suomussalmi, s. 160-167. 
93 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 62. 
94 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (30/11 1939 - 10/1 1940), s. 8. 
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That evening the new commander of the 9th Army, Corps Commander V Chuikov, reported to 
Stavka that the situation was very serious and that if did not improve the next day Stavka should 
give Vinogradov permission to retreat. Stavka did not give Vinogradov permission to act on his 
own initiative until the evening of 6 January.95 

I ovanstående citat framträder mycket väl hur centraliserad den sovjetiska ledningen var när 
inte ens en arméchef har tillstånd att fullt ut styra sina divisioner.  
 
Att de bägge parterna haft olika ledningsfilosofi förefaller relativt självklart. Det intressantas-
te utifrån denna uppsats perspektiv är huruvida dessa skillnader påverkat förmågans lednings 
inverkan på de övriga förmågorna. Här kan konstateras att den centraliserade sovjetiska led-
ningen i kombination med det tidigare redovisade dåligt fungerande stabsarbetet på hög nivå 
inverkat negativt på övriga förmågor. Detta beror på att skall ett centraliserat synsätt nyttjas 
då beslutsfattningen sker på hög nivå måste stabsarbetet och rapportkedjor upp till denna nivå 
fungera väl. 
 
En del av förmågan ledning utgörs av ledarskapet. Ledarskapet är individuellt för varje befäl-
havare men utgör likväl en viktig del av ledningen. I litteraturen nämns väldigt lite om det 
tillämpade ledarskapet i samband med striderna. Det återfinns dock ett antal uppgifter på att 
olika cheferna inom 9:e divisionen lett sina förband på plats och varit goda föredömen. Om 
detta ledarskap vittnar Onttoni Miihkali i sin bok Som frontofficer i Suomussalmi och på Raa-
tevägen: ”Bataljonskommendören, en alltid lika lugn och sävlig man, som sin vana trogen 
gick i bataljonens spets…”96 
 
Det finska ledarskapet var också hårt när det behövdes. I samband med den inledande fasen 
av striderna längs Raatevägen stötte 27:e infanteriregementets (IR 27) 3:e bataljon på mycket 
hårt motstånd och förlorade cirka 100 soldater. Bataljonschefen kapten Lassila begärde då hos 
regementschefen Mäkiniemi att få dra tillbaka sin bataljon. Mäkiniemi hotade då att skjuta 
Lassila om inte bataljonen kvarstannande och höll sin position längs Raatevägen. Bataljonen 
höll sedan sin position trots de tidigare förlusterna.97 
 
Sammanfattningsvis förefaller 9:e divisionens personal haft förtroende för sina chefer på oli-
ka nivåer. Deras ledarskap baserat på föredöme, förtroende, lugn och i vissa fall hårdhet 
framstår som väl fungerande. Ett väl fungerande ledarskap stödjer förmågan till ledning och 
utgör därigenom en viktig beståndsdel av densamma. En fungerande ledningsförmåga inver-
kar positivt på övriga förmågor vilket den tidigare genomförda diskussionen visat prov på. Ett 
gott ledarskap tillför dock ytterligare en dimension nämligen att det kan påverka ett förbands 
moral positivt. En god moral bidrar ofta till en ökad uthållighet.   
 
Avseende det sovjetiska ledarskapet förefaller kvaliteten på de lägre officerarna inte var sär-
skilt god. ”Ryska truppofficerare konstaterades i allmänhet stå på en nivå, som föga eller intet 
höjde sig över manskapets…”98 Detta bekräftas som ett allmänt problem i stora delar av Röda 
Armén av ett antal högre officerare vid utvärderingsmötet med Stalin efter kriget.99 I övrigt 

                                                 
95 Dyke, (1997), The Soviet Invasion of Finland 1939-40, s. 86. 
96 Onttoni Miihkali, (1940), Som frontofficer I Suomussali och på Raatevägen, Översättning S R Malmström, 
Stockholm: Medéns förlags AB, s. 91. 
97 Chew, (1971), The White Death, s. 116-117. 
98 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (12/2- 12/3 1940), s. 16. 
99 I samband med det hemliga utvärderingsmötet som hölls i Kreml mellan den 14 - 17 april 1940 redovisade ett 
stort antal högre befälhavare att de lägre officerarna i Röda Armén visat upp stora brister avseende kunskaper, 
färdigheter samt engagemang under vinterkriget. Detta kan emellertid vara ett sätt att ta bort uppmärksamheten 
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när det gäller det sovjetiska ledarskapet finns uppgifter på att chefer inte varit synliga vid 
frontförbanden. Chew beskriver i sin bok att detta även skulle ha varit fallet vid 44:e divi-
sionen. ”A Red Army lieutenant told his captors that he had seen the Commander on the first 
day of the battle, but he disappeared on the second day.”100  
 
I den sovjetiska ledningsstrukturen återfanns också ett antal politiska officerare vars uppgift 
var att implementera och följa upp den kommunistiska ideologin i förbanden. Dessa politru-
ker hade också till uppgift att övervaka den rent militära ledningen. Även det sovjetiska ledar-
skapet var präglat av hårdhet. Det är känt att ett antal befälhavare exempelvis Vinogradov 
blev avrättade då deras förband misslyckats i striderna.101 
 
Sammanfattningsvis förefaller det ha funnits ett antal problemområden inom det sovjetiska 
ledarskapet. Eftersom ledarskapet är en del av ledningsförmågan får ett dåligt ledarskap nega-
tiva konsekvenser för ledningen och därigenom även de övriga förmågorna.    
 
I denna del har aspekter på den grundläggande förmågan ledning analyserats. Sammanfatt-
ningsvis kan ett antal konstateranden göras. De bägge ländernas förband hade tillgång till 
liknande stödsystem för ledning men systemen förefaller ha nyttjats bättre av 9:e divisionen 
trots bristen på kvalificerad radiomateriel. Avseende rutiner och arbetsordning i genomfört 
stabsarbete visar analysen på ett antal problem i de sovjetiska staberna framförallt på arméni-
vå. Dessa problem i kombination med en centraliserad ledningsfilosofi har inverkat negativt 
på den sovjetiska förmågan till ledning. Avseende ledarskap och val av ledningsfilosofi före-
faller den finska uppdragsbaserade filosofin i kombination med förtroendeingivande chefer 
påverkad förmågan till ledning positivt. Genomförd analys visar också på att 9:e divisionens 
förmåga att samordna verksamhet till tid och rum samt optimera nyttjandet av olika resurser 
fungerat mycket väl. I nästa del kommer aspekter på förmågan rörlighet att analyseras.  

3.3.2 Aspekter på rörlighet 
Rörlighet är som förmåga intimt förknippad med den infrastruktur som finns i ett aktuellt 
operationsområde. Infrastrukturen i området norr om Ladoga med stora skogsområden och ett 
glest vägnät medförde att en förmåga till rörlighet i terrängen vid sidan av vägarna var av 
yttersta vikt. De sovjetiska förbanden var uppbyggda på en hög grad av motorisering, vilket 
medförde att de på det teoretiska planet var överlägsna de finska som hade endast disponera-
de ett fåtal motorfordon i sina förband. Detta gällde även för 9:e divisionen som endast dis-
ponerade ett fåtal lastbilar främst avsedda för underhållsförbanden. Övertaget i rörlighet som 
ryssarna förmodades ha genom den omfattande motoriseringen blev däremot en stor nackdel 
eftersom fordonen inte kunde förflytta sig i någon nämnvärd omfattning vid sidan av vägar-
na.102 En annan orsak till att de sovjetiska förbanden hade svårt att förflytta sig i terrängen 
berodde på tillgången på skidor samt en bristande skidkunnighet.103 De sovjetiska förbanden 
blev därigenom väldigt bundna till att framrycka på kolonn längs de fåtaliga vägarna. Detta 
framträder med stor tydlighet vid samtliga studerade krigsskådeplatser men framförallt vid 
striderna längs Raatevägen.  
 

                                                                                                                                                        
från sin egen insats och förmåga. (Författarens kommentar) Se främst session 1 och 2 i Chubaryan, Shukman, 
(2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940. 
100 Chew, (1971), The White Death, s. 123. 
101 Chew, (1971), The White Death, s. 123. 
102 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 196-198. 
103 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (30/11 1939 - 10/1 1940), s. 10. 
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Enligt de sovjetiska reglementena skulle en framryckande kolonn skyddas av sidodetache-
ment och patruller. Dessa skyddsstyrkor skulle marschera fram på sidovägar flera kilometer 
från huvudstyrkan.104 I de studerade exemplen finns inga uppgifter på att sådana sidodeta-
chement nyttjats för att skydda huvudstyrkorna. Anledningen till detta står förmodligen att 
finna i det bristfälliga vägnätet och den sovjetiska oförmågan att röra sig vid sidan av vägar-
na. Detta visar också på hur de grundläggande förmågorna samverkar med varandra eftersom 
den sovjetiska oförmågan att röra sig i terrängen fick konsekvenser för det egna skyddet. 
 
Den sovjetiska oförmågan att röra sig vid sidan av vägarna fick också konsekvenser för den 
egna förmågan att kunna verka. Detta symboliseras bra av 44:e divisionens försök att forcera 
det finska flankskyddet mellan sjöarna Kuivasjärvi och Kuomasjärvi längs Raatevägen. Här 
var de sovjetiska förbanden avsevärt överlägsna numerärt men oförmågan att röra sig i ter-
rängen medförde att endast en begränsad del av den egna förmågan att verka kunde nyttjas. 
 
De finska förbanden vid de studerade exemplen saknade helt mekanisering och hade ett 
mycket begränsat inslag av motorisering. Detta kompenserades med en mycket god förmåga 
till rörlighet vid sidan av vägarna. Denna förmåga till rörlighet i terrängen medförde att de 
kunde operera ostört och på djupet av de sovjetiska förbandens gruppering. Vid samtliga stu-
derade platser nyttjade Siilasvuo sina förbands rörlighet mycket aktivt. Detta innebar att det 
finska övertaget att röra sig i terrängen blev en möjliggörare för de andra förmågorna. Rörlig-
heten i terrängen blev ett sätt att skydda sig för de finska förbanden. De skapade sig också 
möjlighet att verka över ytan mot de sovjetiska enheterna. Ett utmärkt exempel på detta ut-
görs av anfallet mot Raatevägen där finländarna kunde framrycka dolt och skyddat för att 
sedan verka mot ryssarna vid ett antal geografiskt åtskilda platser. 
 
Den goda rörligheten i terrängen möjliggjorde också för finländarna att inhämta kvalificerade 
underrättelser och information. Finska partigängarförband opererade ständigt i de sovjetiska 
förbandens flanker och ryggar. 105 Vid Raate nyttjade Siilasvuo partigängarförband och skid-
patruller till att störa de sovjetiska förbanden innan huvudanfallet sattes in mot vägen. Dessa 
störaktioner var ofta riktade mot lägereldar, fältkök samt andra underhållsfaciliteter.106 Ovan-
stående får anses vara ett gott exempel på hur en egen förmåga kan påverka en annan av mot-
ståndarens förmågor i negativ riktning. I det här fallet den finska rörligheten som påverkar 
den sovjetiska uthålligheten. 
 
Vid Raate och Kuhmo förberedde 9:e divisionen sina operationer genom att bygga ut under-
hållsstråk och vägar för framryckning. Denna förtänksamma åtgärd för att förbättra den egna 
rörligheten medförde att verkan kunde ske på djupet av den sovjetiska grupperingen samt att 
den finska uthålligheten ökades. Dessa åtgärder visar också på hur förutsättningarna för egen 
rörlighet kan förändras genom att förändra den faktiska infrastrukturen. Y A Järvinen anser 
att dessa åtgärder var avgörande i Raate för att åstadkomma de stora omfattningar som efter-
strävades.107 
 

                                                 
104 Järvinen, (1944), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 196-198. 
105 Partigängarförband utgjordes av elitskidlöpare med god lokalkännedom som sammanförts i avdelningar om 
cirka 100 man. Beväpningen bestod till huvuddel av kulsprutepistoler, handgranater samt material för förstöring 
av stridsvagnar och fientliga trossförband.  Se 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (30/11 
1939 - 10/1 1940), s. 21. 
106 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 236-237. 
107 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 236-237. 
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Vid striderna längs Raatevägen hade de finska förbanden i princip ensamrätt på rörlighet vid 
sidan av vägarna. Inga uppgifter återfinns heller på att sovjetiska förband uppträtt på skidor i 
någon nämnvärd omfattning. I Kuhmo däremot valde ryssarna att sätta in en större styrka på 
skidor mot de finska förbanden.108 Uppgifterna avseende hur lyckosamma dessa operationer 
var varierar betänkligt beroende på litteratur. Siilasvuo hävdar i sin bok Kampen i Kuhmo att 
striden mot de sovjetiska skidlöparförbanden var framgångsrik men tog mycket kraft från den 
egentliga huvuduppgiften.109 Chefen för den sovjetiska 9:e arméns skiddetachement redovisar 
däremot att deras skidförband var mycket framgångsrika i striderna vid Kuhmo.110 Var san-
ningen exakt ligger kan vara svårt att utröna däremot kan konstateras att insättandet av sovje-
tiska skidstyrkor vid striderna i Kuhmo medförde att balansen mellan de bägge ländernas 
förmågor förändrades. Här dök det plötsligt upp ett hot mot de finska förbandens rygg och 
underhållsförband. Med andra ord påverkade den nya sovjetiska rörligheten den finska uthål-
ligheten. De sovjetiska skidlöparavdelningarna påverkade också den finska ledningen. Siilas-
vuo beskriver detta själv hur han avdelade den ena enheten efter den andra för att hantera 
skidförbanden.111 Detta medförde i sin tur att han blev tvungen att omorganisera sin förbands-
struktur efter det att skidförbanden var slagna för att återigen kunna fokusera på den 54:e di-
visionen. 
 
I denna del har aspekter på förmågan rörlighet belysts utifrån 9:e divisionen och dess mot-
ståndares agerande vid striderna längs Raatevägen och i Kuhmo. Härvid har de bägge sidor-
nas agerande ur ett rörlighetsperspektiv och förmågan rörlighets förhållande till övriga grund-
läggande förmågor analyserats. Analysen kan kort sammanfattas med att 9:e divisionen hade 
ett fullständigt övertag 44:e divisionen avseende rörlighet vid sidan av vägarna. Detta övertag 
i rörlighet påverkade flera av de andra förmågorna positivt. Detta förhållande förändrades till 
del under en kortare tidsperiod vid Kuhmo då sovjetiska förband på skidor nyttjades. De sov-
jetiska divisionernas höga grad av motorisering blev till del en stor nackdel i de studerade 
striderna. Avseende förbandsanknutna transportresurser fanns detta behov huvudsakligen på 
den sovjetiska sidan. Dessa resurser var dock alltför begränsade vilket fick till följd att ett 
stort antal fordon var obrukbara vid framkomst till de aktuella krigsskådeplatserna, vilket i sin 
tur fick negativa konsekvenser för den egna sovjetiska uthållighetsförmågan. I nästa del 
kommer aspekter på förmågan skydd att analyseras. 

3.3.3 Aspekter på skydd 
Skydd är som tidigare nämnts intimt förknippat med rörlighet och verkan. Då det gäller skydd 
valde de två länderna helt olika filosofier redan innan krigets utbrott. Sovjetunionen valde att 
satsa på mekanisering och pansrade fordon vilket medförde att förbanden innehade ett egen-
skydd i sig. Finland däremot hade ingen bepansring av sina enheter utan förlitade sig helt på 
sin rörliga krigföring och att kunna nyttja terrängen som ett skydd. Det sovjetiska pansaret 
visade sig inte skydda förbanden i den omfattning som förväntades. En anledning till detta är 
inte skyddet i sig utan snarare den brist på rörlighet i terrängen som de sovjetiska stridsfordo-
nen visade upp. Detta innebar i sin tur att det blev relativt enkelt för de finska enheterna att 
komma nära och kunna verka med exempelvis molotovcocktails. Den finska metoden att nytt-
ja terrängen som ett skydd för egen verksamhet fungerade väl vid de studerade krigsskåde-
platserna. De finska erfarenheterna inom detta område var att skogen fungerade mycket väl 
som skydd mot både fientliga pansarfordon och flygstridskrafter.112  
                                                 
108 Langdon-Davies, (1941), Invasion in the Snow, s. 56-57. 
109 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s. 133-161. 
110 Chubaryan, Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, s. 238-240. 
111 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s. 133-161. 
112 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (30/11 1939 - 10/1 1940), s. 18. 
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Skydd kan också skapas genom att vidta olika typer av maskeringsåtgärder. När det gäller 
personlig maskering var finländarna väl försedda med snödräkter till skillnad mot de sovjetis-
ka divisionerna som i de flesta fall var klädda i gröna uniformer och överrockar.113 Även då 
det gäller tyngre förbandsmateriel återfinns samma mönster. I 9:e divisionens fall medförde 
denna goda förmåga till maskering att divisionens uthållighet ökade. Genom att nyttja maske-
ringsåtgärder som skydd möjliggjordes även rörlighet och verkan i större omfattning. Utifrån 
ett sovjetiskt perspektiv kan konstateras det omvända förhållandet nämligen genom att nyttja 
för årstiden felaktig utrustning för maskering underlättades den finska underrättelseverksam-
heten. Detta får anses vara ett exempel på hur förmågorna skydd samt underrättelser och in-
formation påverkar varandra.  
 
Det var inte bara valet av utrustning som bidrog till ett ökat skydd på 9:e division. De var ock-
så noggranna med att maskera sin verksamhet. Ett tydligt exempel på detta utgörs av de vägar 
för framryckning som förbereddes innan anfallen påbörjades. Dessa vägar iordningställdes 
inte förrän i absolut sista stund för att inte röja sina egna anfallsförberedelser. I uppsatsen har 
vägarnas betydelse för 9:e divisionens ökade uthållighet och rörlighet tidigare diskuteras. Här 
kan nu konstateras att även den finska förmågan till skydd bidragit till ökandet av dessa för-
mågor. 
 
De sovjetiska divisionerna var inte särskilt dugliga på att dölja sin egen verksamhet. En stor 
orsak till detta beror på den omfattande motoriseringen och problematiken med att inte kunna 
förflytta sig i terrängen. Allt detta medförde att längs de fåtaliga vägarna fanns stora ansam-
lingar av sovjetiska fordon och annan viktig utrustning. Denna oförmåga att skydda sin egen 
verksamhet medförde att mycket av 9:e divisionens verksamhet underlättades. Exempelvis 
bidrog de sovjetiska divisionernas oförmåga till att 9:e divisionen enklare kunde inhämta un-
derrättelser vilket i sin tur påverkade övriga förmågor såsom rörlighet och verkan i en positiv 
riktning. 
 
Vid striderna i Raate och Kuhmo valde de sovjetiska divisionerna att vid sammanstöt med 9:e 
divisionen övergå till försvar. I samband med detta igångsattes omfattande befästningsarbeten 
i syfte att öka sin egen skyddsförmåga. De sovjetiska förbanden var mycket dugliga i att byg-
ga fältbefästningar vilket medförde att de därigenom kunde öka sin uthållighet trots att de var 
inringade. Trots att uthålligheten ökade genom detta förfaringssätt fick den valda taktiken 
negativa konsekvenser för andra förmågor såsom rörlighet samt underrättelser och informa-
tion. Att dessa förmågor påverkades negativt av det statiska sovjetiska uppträdandet medförde 
också att den sovjetiska förmågan till verkan minskade. 
 
Vid striderna längs Raatevägen hann inte 44:e divisionen bygga några större eller kraftigare 
befästningar. Detta berodde främst på att 44:e divisionen var inställd på anfall och när den 
mötte hårt finskt motstånd fanns ingen tid till att påbörja några omfattande befästningsarbe-
ten. Det vill säga längs Raatevägen kunde inte den sovjetiska förmågan till skydd stå emot 9:e 
divisionens förmåga till verkan. 
 
Vid Kuhmo däremot hade 54:e divisionen stött på hårt finskt motstånd i form av brigad Vu-
okko redan under december månad. Efter dessa strider valde 54:e divisionen att försvara ta-
gen terräng och påbörja omfattande befästningsarbeten. De befästningsarbeten som uppfördes 

                                                 
113 Richard N Armstrong, Joseph G Welsh, (1997), Winter Warfare Red Army Orders and Experiences, London: 
Frank Cass & Co Ltd, s. 4. 
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i Kuhmoområdet byggdes ut och förstärktes under drygt en månads tid innan 9:e divisionen 
gick till anfall.114 Till skillnad mot striderna vid Raatevägen hade dessa omfattande sovjetiska 
befästningsverk erhållit en sådan hög skyddsnivå att 9:e divisionens förmåga till verkan i 
form av direkt och indirekt eld inte räckte till för att uppnå ett avgörande.  
 
I denna del har förmågan skydd analyserats. Analysen kan sammanfattas med att de två län-
derna valt olika metoder att bygga upp sin skyddsförmåga utifrån. Den sovjetiska doktrinen 
bestod i en hög andel organisatoriskt skydd i form av pansrade fordon medan den finska mo-
dellen byggde på ett rörligt uppträdande och god maskeringsförmåga. De sovjetiska förban-
den blev känsliga för finsk verkan trots den höga andelen pansrade fordon. Huvudorsaken till 
detta synes vara en kombination av bristande materiel för maskering och det orörliga uppträ-
dandet. Den finska modellen byggd på rörlighet förefaller ha fungerat väl. Då det gäller åt-
gärder i form av fältarbeten för att förbättra sin egen skyddsförmåga har de sovjetiska förban-
den haft en hög färdighet vilket inte minst framträder vid striderna i Kuhmo. I nästa del 
kommer aspekter på verkan att analyseras.  
 

3.3.4 Aspekter på verkan 
I de två föregående kapitlen har rörlighet och skydd analyserats. Dessa två förmågor förhåller 
sig till verkan och benämns stridens grunder. Detta kapitel avhandlar framförallt aspekter på 
verkan. De två parternas verkansförmåga samt förmågan verkan förhållande till övriga för-
mågor analyseras med utgångspunkt tagen i de studerade striderna från vinterkriget. 
 
För att åstadkomma en effektiv verkan finns ett antal andra komponenter än den effektiva 
elden. I de studerade exemplen utgör dock elden den allra viktigaste faktorn. När det gäller 
indirekta vapensystem var de sovjetiska förbanden överlägsna främst beroende på den stora 
tillgången på artilleri samt flygstridskrafter. 9:e divisionen hade endast tillgång till två batteri-
er sammanlagt åtta pjäser 7,5 cm kanoner samt ett antal 82 mm granatkastare. De sovjetiska 
divisionerna disponerade cirka 100 artilleripjäser varav ett fyrtiotal grovkalibriga samt cirka 
30 granatkastare.  De sovjetiska divisionernas förmåga att verka med de olika systemen var 
dock begränsade beroende av ett antal orsaker. En sådan orsak utgjordes av klimatet och års-
tiden. Striderna längs Raatevägen genomfördes under årets mörkaste månader vilket fick till 
följd att flygstridskrafterna endast kunde verka under ett fåtal av dygnets timmar. De hade 
också svårt att verka effektivt med sina flygstridskrafter beroende på att flygbaser och land-
ningsplatser inte förberetts i tillräcklig omfattning.115En ytterligare orsak utgjordes av det 
finska agerandet vilket påverkade både artilleriet och flygstridkrafterna. Eftersom 9:e divisio-
nens enheter huvudsakligen uppträdde i skogen var de svåra att hitta för de sovjetiska divisio-
nerna, vilket i sin tur medförde att det var svårt att verka med indirekta system mot dem mot 
dem. De sovjetiska divisionerna nyttjade sitt artilleri decentraliserat. Det vill säga artilleriför-
banden kraftsamlades inte utan fanns utspridda vid de respektive regementena.116 Detta i 
kombination med nyttjandet av ögonblicksbrisader som ofta utlöstes i trädtopparna utgjorde 
ytterligare en orsak till att effekten av den sovjetiska indirekta bekämpningsförmågan mins-
kade.117 
 

                                                 
114 Backström et al, (1986), Finland i krig 1939-1945, första delen, s. 118. 
115 Chubaryan, Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, s. 89. 
116 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 62. 
117 2. Armékåren, (1940), Finska erfarenheter från kriget (30/11 1939 - 10/1 1940), s. 13. 
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Även avseende direkta vapensystem hade de sovjetiska divisionerna ett övertag främst bero-
ende på den omfattande mekaniseringen innehållande stridsvagnar. Normalt ingick ett fyrtio-
tal stridsvagnar i en sovjetisk division. 9:e divisionen saknade däremot helt mekaniserade 
förband och hade endast tillgång till ett fåtal pansarvärnsvapen. Detta innebar att 9:e divisio-
nens huvudsakliga direkta vapensystem utgjordes av handeldvapen. Effekten av de sovjetiska 
direkta vapensystemen var dock begränsad mycket beroende på samma orsaker som gällde 
för de indirekta systemen. 
 
Att 9:e divisionen inte var välförsedd avseende direkta och indirekta vapensystemen fick kon-
sekvenser både avseende resultat och genomförande. Dessa system räckte till för att åstad-
komma verkan i de fall då deras sovjetiska motståndare inte hunnit utföra mer omfattande 
befästningsarbeten. Däremot i de fall då mer omfattande sovjetiska fältbefästningar byggts ut 
fick framförallt den begränsade tillgången på artilleri konsekvenser för utgången av striderna. 
Innebörden blev att 9:e divisionen inte hade förmåga att åstadkomma verkan i tillräcklig om-
fattning för att skapa ett avgörande. I uppsatsen har tidigare befästningsverkens kapacitet 
längs Raatevägen och i Kuhmo analyserats och vilka konsekvenser dessa fick för 9:e divisio-
nens förmåga att verka.  
 
Eftersom 9:e divisionen inte kunde mäta sig med sina motståndare avseende eldkraft och 
eldunderstöd fick andra metoder tas i bruk. En sådan metod var den tidigare nämnda tångtak-
tiken som byggde på att skära av de sovjetiska underhållsförbindelserna bakåt samtidigt som 
kilar sprängdes in i de långa anfallskolonnerna vilka därmed uppdelades i ett antal grupper. 118 
Dessa grupper inringades och besegrades sedan efterhand. Genom detta förfaringssätt blev 
9:e divisionen lokalt överlägsen och fick då möjlighet att verka på ett effektivt sätt mot sina 
motståndare. Y A Järvinen anser att striderna vid Raatevägen är det allra mest framgångsrika 
exemplet på denna taktiska metod under hela vinterkriget.119 Utifrån ovanstående resonemang 
kan konstateras att tångtaktiken som metod möjliggjorde egen verkan genom att nyttja den 
egna rörligheten för att begränsa motståndarens förmåga till verkan. Metoden medförde även 
att den sovjetiska uthålligheten påverkades negativt. 
 
I det sovjetiska fältreglementet från 1936 betonades vikten av att infanteriet samarbetade in-
timt med pansarförbanden och artilleriet.120Denna princip att samordna olika bekämpningssy-
stem är idag väl accepterad i de flesta länder som ett sätt att uppnå en hög förmåga till verkan. 
I de studerade striderna vid Raate och Kuhmo förfaller detta inte fungerat särskilt väl inom de 
sovjetiska divisionerna. Det finns inga exempel i litteraturen på någon dylik samordning inom 
de sovjetiska divisionerna vid de studerade krigsskådeplatserna. Däremot finns ett antal ex-
empel på hur enskilda truppslag agerat självständigt utan understöd från de övriga. Exempel-
vis genomfördes vid Raatevägen ett antal enskilda insatser med stridsvagnar.121  Dessa insat-
ser fick ofta tragiska följder för de sovjetiska pansarförbanden eftersom de saknade skyddet 
från infanteriet och eldunderstödet från artilleriet. Genom sin oförmåga att samordna olika 
stridkrafter minskade den sovjetiska förmågan att verka mot 9:e divisionen.  
 
När det gäller 9:e divisionens förmåga att samordna insatser med olika stridskrafter förefaller 
den ha varit relativt god när det gäller samordning mellan artilleri och infanteri. Däremot dis-
                                                 
118 Y A Järvinen har döpt denna metod till tångtaktiken. Det finns dock ett antal andra namn på samma förfa-
ringssätt nämligen mottitaktik, finsk förintelsetaktik eller korvskärningsteknik beroende på vilken litteratur som 
studeras. 
119 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 235. 
120 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 41. 
121 Kolomyjec, (2001), Pansar i Vinterkriget 1939-1940, s. 92. 
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ponerade 9:e divisionen mycket begränsade resurser i form av artilleri och pansarvärn varför 
verkan med kombinerade vapen var begränsad även utifrån en finsk synvinkel. 
 
9:e divisionen var däremot bra på att föra striden utifrån sina begränsade förutsättningar. Ett 
sådant exempel utgörs av de stridsavstånd som valdes. I de studerade striderna vid Raatevä-
gen och Kuhmo finns flera fall då 9:e divisionen valde att strida på mycket korta avstånd. Här 
stred de finska och sovjetiska soldaterna man mot man med bajonetter eller andra tillhyggen 
eftersom stridsavstånden vid vissa tillfällen inte ens möjliggjorde användandet av handeldva-
pen. Genom strida på korta avstånd försvårades ryssarnas användning av artilleri och flyg-
stridskrafter ytterligare. Om detta skriver Y A Järvinen följande när han skildrar striderna 
längs Raatevägen: 
 

I de avgörande närstrider, som började omedelbart efter att finnarna nått fram till vägen, hade rys-
sarna mer besvär än gagn av sitt artilleri […] Även flyget fick overksamt åse denna brottning-
skamp, utan att direkt kunna deltaga. Bombningar och låganfall skulle i så fall ha kunnat träffa lika 
väl egna trupper som fienden.122 

Med andra ord neutraliserade 9:e divisionen sina motståndares övertag i eldkraft och eldun-
derstöd genom detta uppträdande. Det är också ett bra exempel på att verkan inte enbart ut-
görs av eldkraft. 
 
I denna del har aspekter på förmågan verkan analyserats. Analysen kan sammanfattas med att 
de sovjetiska divisionerna hade övertag gentemot 9:e divisionen avseende tillgång till både 
indirekta och direkta vapensystem. Denna fördel både till typ och antal kunde dock inte för-
valtas beroende på ett antal orsaker såsom finskt agerande, egna uthållighetsproblem, klimat 
samt egna brister i rörlighet och underrättelser. Analysen visar också att effekten av 9:e divi-
sionens verkan inte fungerat fullt ut om de sovjetiska förbanden hunnit bygga ut mer omfat-
tande fältbefästningar. 9:e divisionen förefaller ha uppnått en god effekt då närstrid nyttjats 
som verkansform. Avseende samordning av olika vapensystem förefaller detta fungerat mind-
re bra vid de sovjetiska divisionerna. I nästa del kommer aspekter på förmågan underrättelser 
och information att analyseras.  
 

3.3.5 Aspekter på underrättelser och information 
Att förmåga till Underrättelser och information skapas genom en korrekt och aktuell läges-
bild av motståndaren, egna styrkor och omvärlden har beskrivits tidigare. Det är också cent-
ralt att underrättelser och information oftast är en förutsättning för en fungerande ledning och 
därigenom för de övriga förmågorna. I de studerade exemplen har inhämtningen av underrät-
telser främst skett genom stridsspaning, vilket bägge sidor nyttjat. Bägge parterna använde 
också andra metoder, exempelvis redogör Chew i sin bok The White Death att den 13 decem-
ber upptäcktes 44:e divisionen under framryckning längs Raatevägen av finsk flygspaning. 123 
Just denna upptäckt möjliggjorde för 9:e divisionen att förstärka försvaret av passet mellan 
sjöarna Kuivasjärvi och Kuomasjärvi i syfte att skydda egen verksamhet i Suomussalmiområ-
det. Ovanstående är ett bra exempel på hur underrättelser möjliggör ledning som i detta fall 
förstärker skyddet, vilket i sin tur skapar tid för att sedermera kunna verka.  
 
Metoden för de finska förbanden var att nyttja flygspaningen till att fastställa motståndarens 
framryckningsriktning. Detta skulle sedermera ligga till grund för i vilken riktning markspa-

                                                 
122 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 245. 
123 Chew, (1971), The White Death, s. 102. 
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ningen lämpligen borde nyttjas.124 Utöver ovan nämnda exempel finns inga ytterligare upp-
gifter på att 9:e divisionen haft tillgång till underrättelser från egen flygspaning. 
 
De finska förbanden nyttjade också radiounderrättelser för att inskaffa information. Dessa 
underrättelser medförde att 9:e divisionen vid striderna längs Raatevägen hela tiden var med-
veten om 44:e divisionens avsikter och grupperingar. Även i Kuhmo nyttjades radioavlyss-
ningen för att bilda sig en uppfattning om den instängda 54:e divisionens avsikter. Exempel-
vis kunde 9:e divisionen utifrån denna metod förhindra planerade sovjetiska hjälpsändningar 
och hjälpoperationer till sina innestängda trupper.125 Även ovanstående får anses vara ett ut-
märkt exempel på integrationen mellan underrättelser och verkan. 
 
I den litteratur som är baserad på sovjetiska källor framgår att ryssarna haft problem med att 
skapa sig ett korrekt underrättelseläge. Befälhavaren för den sovjetiska 9:e armén Chuikov 
beskriver i sin redovisning för Stalin hur 163:e divisionen som försvarade Suomussalmi inte 
förutsåg de finska förstärkningar som anlände under julhelgen. Chuikov redovisar också ett 
antal andra områden där underättelsetjänsten misslyckats. Han nämner exempelvis flygspa-
ning och hemliga underrättelseoperationer som helt misslyckade. 126 
 
I sovjetiska reglementen framhölls stridsspaningen som det viktigaste medlet för att inhämta 
underrättelser.127 Vid de studerade striderna har inte denna princip följts på alla platser. I sin 
bok The Soviet Invasion of Finland 1939-40 redogör Carl Van Dyke exempelvis för hur den 
44:e divisionen vid sin framryckning mot finska gränsen grupperade sina särskilda spanings-
förband i kön på den framryckande kolonnen: 
 

When Vinogradov`s division began its attack up the Raate road towards Suomussalmi on 20 De-
cember, these vanguard units took up the rear and were unable to carry out their reconnaissance 
and road security missions.128 

Att de särskilda spaningsförbanden framryckte i kön på 44:e divisionen torde utgöra ytterliga-
re en orsak till det bristfälliga sovjetiska underrättelseläget. En bristfällig lägesuppfattning 
kan medföra att felaktiga beslut fattas i samband med utövandet av ledning. Ett sådant exem-
pel utgörs återigen av 9:e divisionens försvar mellan sjöarna Kuivasjärvi och Kuomasjärvi. 
Här hade Siilasvuo avdelat ett fåtal kompanier till försvaret. 44:e divisionen bedömde dock 
den finska styrkan som betydligt starkare efter den första stridskontakten varför förnyade an-
fallsförsök inte företogs.  
 
Det går också att se på förhållandet mellan de övriga förmågorna samt underrättelser och 
information på ett omvänt sätt. Vilseledningsoperationer är ett exempel på hur en sida kan 
påverka motståndarens underrättelser i en felaktig riktning. I de studerade fallen hittas inga 
tydliga exempel på vilseledningsoperationer däremot finns det exempel på hur genomförda 
aktiviteter från 9:e divisionens sida misstolkats av dess sovjetiska motståndare. Det mest 
framträdande exemplet utgörs av de finska skidpatrullerna som härjade i 44:e divisionens 
flanker innan huvudanfallet påbörjades mot Raatevägen. Deras agerande feltolkades av 44:e 
divisionen både till storlek, lokalisering och tänkta avsikter. Detta bekräftas till del av en sov-
jetisk överste efter att han blivit tillfångatagen i samband med striderna längs Raatevägen: 

                                                 
124 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 30. 
125 Krigsmuseet, (2000), Vinterkriget(Elektronisk resurs): 60 år sedan ärans dagar. 
126 Chubaryan, Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, s. 90. 
127 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 43. 
128 Dyke, (1997), The Soviet Invasion of Finland 1939-40, s. 86. 
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”But Finns we couldn’t see anywhere, yet they were all over the place.”129Ovanstående får 
anses vara ett bra exempel på hur 9:e divisionen genom verkan påverkade 44:e divisionens 
underrättelser, vilket sedermera ledde till att felaktiga beslut fattades. 
 
I uppsatsen har tidigare redogjorts för hur de sovjetiska skidlöparförbanden sattes in vid stri-
derna i Kuhmo. Denna åtgärd skapade underrättelseproblem för 9:e divisionen. Siilasvuo be-
skriver själv situationen natten mot den februari 1940 enligt följande: 
 

Under hela den följande natten emottogs inga uppgifter om fiendens uppehållsort. Man visste en-
dast att han vid 20-tiden hade satt sig i rörelse från de första lägereldarna. Läget var obehagligt. 
Mina huvudstyrkors tillförsel var helt beroende av vägen Raajavaara-Kälkäinen. […] Först kl. 
7.30 erhöll min stab kännedom om att två stora skidspår upptäcks i riktningen Kusionvaara.130   

Ovanstående utgör det enda återfunna exemplet på en situation under de studerade striderna 
då inte 9:e divisionen hade en bra lägesuppfattning. I uppsatsen har tidigare beskrivits hur den 
förbättrade sovjetiska rörligheten i terrängen vid Kuhmo påverkade 9.e divisionens ledning 
och uthållighet. Här kan också konstateras att den påverkade den finska förmågan till under-
rättelser och information. 
 
I denna del har aspekter på förmågan till underrättelser och information studerats. Analysen 
kan sammanfattas med att det förefaller relativt tydligt att 9:e divisionen vunnit kampen om 
underrättelserna mot sina sovjetiska motståndare. Siilasvuo och hans stab hade under hela 
kriget ett gott underrättelseläge om sina motståndare förutom då de sovjetiska skidförbanden 
sattes in vid striderna i Kuhmo. Avseende resurser kan inga större skillnader identifieras, där-
emot förefaller 9:e divisionen erhållit mer information från sina olika resurser. En stor orsak 
till att detta troligen beror på det skilda uppträdandet och den sovjetiska oförmågan att nyttja 
terrängen. 9:e divisionen lyckades också väl med att genom eget agerande skapa felaktig in-
formation hos sina sovjetiska motståndare. I nästa kapitel kommer aspekter på förmågan ut-
hållighet att analyseras.  
 

3.3.6 Aspekter på uthållighet 
Uthållighet syftar till att bibehålla och återskapa stridsvärde på egen personal och materiel. 
Här hade 9:e divisionen en naturlig fördel eftersom de inte hade tillnärmelsevis lika mycket 
tung materiel att försörja som sina motståndare. Det innebar exempelvis att de inte behövde 
transportera fram lika mycket reservdelar som de sovjetiska divisionerna. Ytterligare ett så-
dant exempel utgörs av den omfattande motorisering som de sovjetiska divisionerna hade 
vilket medförde ett avsevärt högre behov av bränsle. Både 44:e och 54:e divisionen hade brist 
på reservdelar samt saknade reparationsresurser vid sina främsta pansarförband.131 Detta med-
förde i sin tur att uthålligheten blev låg på de pansrade enheterna, vilket i sin tur fick konse-
kvenser för divisionernas förmåga till rörlighet och verkan.  
 
Uthålligheten vid de sovjetiska divisionerna påverkades också av faktumet att divisionerna 
marscherade för egen maskin från avlastningsplatserna till frontlinjen cirka 180-270 kilome-
ter. Detta medförde att de mekaniserade bataljonerna vid framkomst överlämnade cirka 7-10 
fordon för totalrenovering, vilken i sin tur tog 5-15 dagar att genomföra. I och med att de sov-

                                                 
129 Eloise Engle, Lauri Paananen, (1973), The Winter War, Harrisburg: Stackpole Books, s. 103. 
130 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s. 137-138. 
131 Kolomyjec, (2001), Pansar i Vinterkriget 1939-1940, s. 90, 93. 
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jetiska divisionerna saknade transportresurser för tyngre fordon kan konstateras att divisio-
nernas förmåga till rörlighet påverkade den egna uthålligheten negativt. 
 
9:e divisionens huvudsakliga förnödenhetsförsörjning gick via bilar alternativt hästar längs de 
iordningställda vägarna för underhållstrafik. Den låga graden av motorisering som fanns vid 
9:e divisionens stridande enheter medförde att behovet av drivmedel var minimalt. De själv-
ständigt uppträdande skidpatrullerna medförde också extra förnödenheter för att möjliggöra 
en högre uthållighet. 
 
Med hjälp av sin rörlighet kunde också 9:e divisionen påverka den sovjetiska uthålligheten. I 
uppsatsen har tidigare nämnts hur 9:e divisionens taktik bland annat gick ut på att avskära de 
sovjetiska divisionernas vägar för underhållstransporter. Denna manöver lyckades både vid 
Raate och i Kuhmo, vilket fick konsekvenser för de sovjetiska divisionernas uthållighet. 
”When the 44th Division fought a battle, its line of communication was cut off.”132 
 
Att den sovjetiska uthålligheten påverkades negativt av 9:e divisionens agerande fick själv-
klart konsekvenser för flera av de sovjetiska divisionernas övriga förmågor. För att till del 
komma till rätta med detta problem provade 9:e armén att försörja sina inringade divisioner 
från luften, vilket i huvudsak misslyckades vid striderna längs Raatevägen. I Kuhmo däremot 
hade de större framgång med sin luftburna förnödenhetsförsörjning. Det fanns flera orsaker 
till att detta fungerade bättre i Kuhmo, exempelvis att 54:e divisionen hade grupperat sig i 
väldigt stora mottis. Det innebar att förnödenheter som släpptes från luften lättare hamnade i 
54:e divisionens ägo än vad fallet var för 44:e divisionen vid Raatevägen.133 Den luftburna 
förnödenhetsförsörjningen utgjorde en stor orsak till att 54:e divisionen till huvuddel kunde 
försvara sina tagna ställningar intill krigsslutet. Med andra ord möjliggjorde den ökade uthål-
ligheten i Kuhmo 54:e divisionens verkan över tiden. 
 
De sovjetiska divisionerna hade däremot i sin tur väldigt svårt att verka mot den finska uthål-
ligheten. Vid striderna längs Raatevägen finns inget stöd i litteraturen för att någon sådan 
operation skulle ha lyckats. Däremot vid striderna i Kuhmoområdet lyckades ryskt flyg bom-
ba Nurmes där finska underhållsförband och fältsjukhus fanns grupperade.134  
 
Att de sovjetiska divisionerna hade problem med att förflytta sig i terrängen berodde inte en-
bart på dålig framkomlighet vid de stridande enheterna. De hade också stora problem att för-
sörja eventuella framryckningar i terrängen. Detta bekräftas av 9:e arméns befälhavare 
Chuikov i samband med Moskvamötet.  

 

Our divisions had no transportation to supply a regiment if it moved some five kilometres away 
from the road. There were no horses to bring food.135 

De förhållanden med sträng kyla och rikligt med snö som existerade under striderna vid Raa-
tevägen och i Kuhmo har särskild påverkan på uthållighetsförmågan. För att uppnå uthållig-
het i dessa förhållanden erfordras bland annat metoder, utrustning samt miljöträning. 9:e divi-
sionen hade en ändamålsenlig och bra utrustning för de klimatförhållanden som rådde. De var 
exempelvis utrustade med underkläder av ylle, flera par sockar, vinterkängor samt snödräkter 

                                                 
132 Chubaryan, Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, s. 91. 
133 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s.106-107. 
134 Siilasvuo, (1944), Kampen i Kuhmo, s. 66. 
135 Chubaryan, Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, s. 93. 
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för de enskilda soldaterna.136 Förbandsutrustningen var också praktisk och konstruerad för att 
strida i vintermiljö med.  
 
De sovjetiska divisionerna hade däremot inte i alla fall en adekvat utrustning för att strida 
under de förhållanden som var under vinterkriget. Ett bra exempel på detta är 44:e divisionen 
som var dåligt klädda för att genomföra strid i vintermiljö. 9:e arméns befälhavare Chuikov 
redovisade följande avseende 44:e divisionens utrustning: ”It must be said that the men of the 
44th Division were poorly dressed: they did not have felt boots and had to fight wearing 
leather footwear.”137  
 
Den sovjetiska förbandsutrustningen var inte tillnärmelsevis lika väl anpassad för vinterstrid 
som den 9:e divisionen disponerade vilket påverkade den egna uthålligheten negativt. 
 
Då det gäller metoder och träning var 9:e divisionen väl förberedd på strid i vintermiljö efter-
som omfattning i skog på skidor var normalförfarande för finska förband. Att huvuddelen av 
soldaterna härstammade från Lapplands län utgjorde ytterligare en fördel eftersom de var 
vana vid klimatet och miljön sedan tidigare. Dessa faktorer bidrog hög grad till att bibehålla 
uthålligheten i de genomförda striderna.  
 
De sovjetiska divisionerna däremot var helt enkelt inte lika väl förberedda som 9:e divisionen 
inför ett krig i riktig vintermiljö. Särskilt påtagligt var detta avseende 44:e divisionen  som 
kort före kriget överförts från Ukraina till Karelen.138 Detta innebar att 44:e divisionen helt 
saknade utbildning och erfarenhet av strid i den miljö och de klimatförhållanden som den 
insattes att verka i. 54:e divisionen som ursprungligen var från Leningrads militärområde var 
därigenom bättre förberedd men trots detta inte i nivå med sina finska motståndare. Att detta 
fick konsekvenser för deras uthållighet förefaller mycket troligt. Ett sådant tydligt exempel på 
problem som drabbade de sovjetiska divisionerna var att de hade oftare problem än finländar-
na med att få sina olika vapensystem att fungera i den hårda kylan.139 Det vill säga dessa ut-
hållighetsproblem får negativa konsekvenser för den egna förmågan verkan. 
 
Moral utgör en mycket viktig del av ett förbands uthållighet särskilt under de extrema förhål-
landen som de studerade striderna genomfördes i. Det återfinns i litteraturen ett stort antal 
exempel på hur hög moral de finska förbanden hade.140 Den goda moralen hos 9:e divisionen 
förefaller ha tillfört förmågan till uthållighet ytterligare en dimension.  
 
När det gäller de sovjetiska förbanden finns uppgifter på vissa enheter som uppvisade en 
mycket hög moral medan andra totalt saknade detsamma. Vid striderna längs Raate vägen 
fanns exempel på låg moral hos sovjetiska soldater och officerare. Dessa gav upp, flydde, tog 
sitt eget liv samt helt enkelt blev tokiga.141 Medan ett antal andra beskrivningar omtalar att de 
sovjetiska enheterna aldrig hade hållit ut i sina mottis om de inte hade haft en sådan hög mo-
ral och disciplin.142 

                                                 
136 Armstrong, Welsh, (1997), Winter Warfare Red Army Orders and Experiences, s. 4. 
137 Chubaryan, Shukman, (2002), Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940, s. 89. 
138 Kolomyjec, (2001), Pansar i Vinterkriget 1939-1940, s. 88. 
139 Armstrong, Welsh,  (1997), Winter Warfare Red Army Orders and Experiences, s. 4. 
140 Hjalmar Siilasvuo hyllar i sina böcker underställda befäl och soldater för deras hjältedåd, mod och höga mo-
ral vid ett stort antal tillfällen. Denna bild bekräftas i förordet till Allen F Chews The white death där Chew 
redogör för sin avsikt att slå sönder denna myt men misslyckats. 
141 Miihkali, (1940), Som frontofficer i Suomussalmi och på Raatevägen, s. 10. 
142 Järvinen, (1949), Finsk och rysk taktik under vinterkriget, s. 205. 
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I denna del har aspekter på förmågan till uthållighet studerats. Analysen kan sammanfattas 
med att de sovjetiska divisionerna hade problem med förnödenhetsförsörjningen och den tek-
niska tjänsten. Detta skapade uthållighetsproblem som i sin tur innebar effektsänkningar inom 
flera av de övriga förmågorna. Dessa uthållighetsproblem förstärktes också av det konsekven-
ta agerandet från 9:e divisionen som i sina operationer ständigt strävade efter att påverka sov-
jetiskt underhåll. Då det gäller vägar för underhållstrafik hade de sovjetiska divisionerna 
långa sådana, vilka också blev avskurna vid ett antal platser av finska förband. 9:e divisionen 
var förutseende vid både Raate och Kuhmo då det gäller att förbereda vägar för underhålls-
transporter. Avseende utrustning och utbildning var 9:e divisionen väl utbildad och hade till-
gång till bra utrustning för den miljö de kom att verka i. De sovjetiska divisionerna däremot 
hade överlag bristfällig utrustning samt i viss mån begränsad utbildning för att strida i vin-
termiljö. Avslutningsvis när det gäller moral framgår det att 9:e divisionen visade prov på en 
god moral vid de studerade striderna. De sovjetiska förbanden visade vid vissa tillfällen upp 
en hög moral medan den vid andra tillfällen var direkt låg.    

3.3.7 Avslutning 
I detta avsnitt har analysen av de två studerade fallen genomförts. Analysen har byggt på 
händelseförloppen vid Raatevägen och i Kuhmo samt de tidigare beskrivna taktiska princi-
perna. I analysen har den teoretiska modellen om de sex grundläggande förmågorna nyttjats 
som analysverktyg. De grundläggande förmågorna har analyserats separat med hjälp av de i 
operationaliseringen framtagna indikatorerna. Trots att de respektive förmågorna behandlats 
var för sig har ett stort antal beröringspunkter dem emellan framkommit. Avseende ledning 
har konstaterats att de bägge länderna hade tillgång till liknande stödsystem men att 9:e divi-
sionen förefaller ha nyttjat dessa bättre. I de sovjetiska staberna har ett antal brister identifie-
rats avseende rutiner. Detta i kombination med en centraliserad ledningsfilosofi har inverkat 
negativt på den sovjetiska förmågan till ledning. Inom rörlighetsförmågan har analysen visat 
på att 9:e divisionen haft ett stort övertag gentemot sina sovjetiska motståndare avseende rör-
lighet i terrängen. Detta övertag har skapat många positiva effekter för de andra förmågorna. 
Då det gäller skydd har 9:e divisionens väl anpassade utrustning för maskering skapat fördelar 
gentemot de sovjetiska divisionernas bristande maskeringsutrustning. Analysen har också 
visat på den goda sovjetiska förmågan att förbättra det egna skyddet genom fältarbeten. Av-
seende verkan har det på pappret numerära sovjetiska övertaget avseende antalet eldrör inte 
skapat någon nämnvärd effekt. Detta berodde framförallt på 9:e divisionens förmåga att nyttja 
terrängen som ett skydd. Analysen har också visat att 9:e divisionens förmåga till verkan inte 
har varit tillräcklig då de sovjetiska motståndarna vidtagit omfattande skyddsåtgärder. 9:e 
divisionen förefaller också vunnit kampen om underrättelserna och informationen främst 
beroende på en mer fungerande underrättelsetjänst. Då det gäller uthållighet kan konstateras 
att 9:e divisionen visat prov på en god moral. 9:e divisionen har också haft fördelar gentemot 
sina sovjetiska motståndare inom förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst eftersom de inte 
haft samma resurskrävande utrustning att underhålla. 
 
I nästa kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras grundat på resultatet i den 
genomförda analysen. Här kommer också en avslutande reflektion att göras där ett antal slut-
satser från det genomförda arbetet dras. Efter genomförd reflektion kommer ett antal förslag 
på nya forskningsfrågor att presenteras. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-Uppsats FHS: 301/6:1 
Mj Nils Johansson 2006-07-29 Sida 44(52) 
   
4. Slutdiskussion  
Uppsatsen har haft som övergripande syfte att identifiera orsakerna till de finska taktiska 
framgångarna under vinterkriget vid strid i ödemarksliknande terräng. För att analysera det 
empiriska materialet har den teoretiska modellen om de sex grundläggande förmågorna, led-
ning, underrättelser och information, verkan, skydd, rörlighet samt uthållighet nyttjats som 
analysverktyg. 

4.1 Svar på uppsatsens frågeställningar 
• Vilka förmågor var särskilt avgörande för de finska framgångarna? 
 
Svårigheten i att utifrån modellen med de grundläggande förmågorna hitta enskilda förmågor 
som varit särskilt avgörande beror på att modellen bygger på de olika förmågornas ömsesidi-
ga beroende av varandra. Analysen i uppsatsen bekräftar också de finska framgångarna främst 
berodde på att samtliga förmågors bidrag till helheten, vilket skapade synergieffekter. Led-
ningen bidrog framförallt med en förutseende planering, en uppdragsbaserad ledningsfilosofi 
i kombination med ett gott ledarskap samt en god förmåga att samordna verksamheten till tid 
och rum under genomförandet. Förmågan till underrättelser och information bidrog med att 
främst skapa ett informationsöverläge. 9:e divisionens förmåga till skydd möjliggjorde fram-
förallt genom ett dolt uppträdande att goda förutsättningar för övriga förmågor skapades. Här 
kan även nämnas den utifrån maskeringssynpunkt väl anpassade utrustningen både på för-
bands och personal nivå. Uthålligheten bidrog framförallt med en mycket god moral i kombi-
nation med ett förtänksamt agerande avseende underhållstjänsten. Den finska utrustningen var 
också väl anpassad för den miljö och de förhållanden som rådde under de studerade striderna. 
9:e divisionens förmåga till verkan bidrog också i hög grad till de finska framgångarna trots 
den teoretiska underlägsenheten avseende eldkraft. Att verkan kunde bidra berodde framför-
allt på ett optimerat nyttjande där 9:e divisionen såg till föra striden utifrån de egna mest läm-
pade förutsättningarna.  
 
Skall någon förmåga särskilt nämnas förefaller dock den finska rörligheten i de studerade 
striderna ha haft en mycket stor betydelse för de finska framgångarna. Framförallt avses här 
9:e divisionens förmåga till rörlighet vid sidan av de fåtaliga vägarna. Den finska rörligheten 
har i hög grad inverkat positivt på de egna övriga förmågorna vilket de bägge fallstudierna 
visat. Analysen av de studerade fallen antyder också att 9:e divisionens förmåga till rörlighet 
påverkat de sovjetiska förmågorna i negativ riktning. Det förefaller också vara inom rörlig-
hetsförmågan som de största skillnaderna mellan de bägge länderna kan spåras. Vid Raatevä-
gen framträder denna skillnad särskilt tydligt. Med andra ord har 9:e divisionens övertag i 
rörlighet medverkat till att påtvinga de sovjetiska divisionerna den finska viljan i striderna. 
Att rörligheten ensam skulle ha varit avgörande för de finska framgångarna är dock att ta i för 
mycket. Detta bekräftas mycket väl av striderna vid Kuhmo där 9:e divisionen under nästan 
hela stridsförloppet hade ett stort övertag avseende rörlighet men inte kunde avgöra på grund 
av för låg verkansförmåga. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att rörligheten har haft mycket stor betydelse för utfallet 
men att det är kombinationen av samtliga förmågor som varit särskilt avgörande för de finska 
framgångarna. 
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• Hur påverkades det finska resultatet i striderna av de sovjetiska förmågorna? 
 
De studerade fallen visar på ett antal skillnader i det sovjetiska agerandet. I striderna längs 
Raatevägen återfinns inga tydliga exempel på hur de sovjetiska förmågorna påverkat 9:e divi-
sionens agerande negativt. Snarare är det 44:e divisionens oförmåga att utveckla effekt inom 
de olika förmågorna som fått konsekvenser för resultatet i den genomförda striden.  
 
Vid de analyserade striderna i Kuhmo finns däremot ett antal exempel på hur ett annorlunda 
taktikanpassat sovjetiskt uppträdande påverkat resultatet negativt för 9:e divisionen. Ett tyd-
ligt sådant exempel utgörs av det betydligt mer omfattande utbyggda försvaret. 54:e divisio-
nen hade varit grupperad i Kuhmoområdet mer än en månad innan 9:e divisionen anföll vilket 
medfört att omfattande befästningsverk hade byggts ut. Detta ökade skydd innebar i sin tur att 
9:e divisionens förmåga att verka inte var tillräcklig för att åstadkomma ett avgörande. Med 
andra ord påverkade den ökade sovjetiska skyddsförmågan resultatet i striderna. I Kuhmo 
nyttjades också särskilda sovjetiska skidlöparförband vars rörlighet i terrängen påverkade 
flera av 9:e divisionens förmågor. Skidlöparförbandens agerande åstadkom därigenom ett 
kraftsplittrat agerande hos 9:e divisionen. Här kan konstateras att även den sovjetiska rörlig-
hetsförmågan påverkade resultatet i striderna vid Kuhmo.  
 
Även den sovjetiska uthålligheten påverkade det finska resultatet i striderna vid Kuhmo efter-
som ryssarna hade möjlighet att försörja sina innestängda förband från luften under hela för-
loppet. Detta medgav i sin tur att 9:e divisionen därigenom inte kunde åstadkomma ett avgö-
rande till skillnad från striderna längs Raatevägen, då sovjetiska förband gav upp beroende på 
för låg uthållighet. Denna metod med att försörja sina förband från luften hade även provats 
vid striderna längs Raatevägen men då utan att ha något resultat. En stor orsak till detta står 
att finna i att de mottis som byggdes i Kuhmo var betydligt större än de längs Raatevägen 
varför underhållet som släpptes från luften kunde tillvaratas av de sovjetiska förbanden.  
 
I Kuhmo försökte också sovjetiska flygstridskrafter agera offensivt, exempelvis bombade 
sovjetiska flygplan finska underhållsupplag och fältsjukhus på djupet. Med andra ord nyttja-
des sovjetisk förmåga till verkan för att påverka den finska uthålligheten. Det finns dock ing-
enting i litteraturen som styrker att dessa åtgärder påverkat resultatet i striderna i någon 
nämnvärd omfattning. 
 
Resultatet i striderna längs Raatevägen påverkades i hög grad av 44:e divisionens passivitet. 
Det vill säga bristande sovjetisk förmåga avseende rörlighet, underrättelser, ledning och ut-
hållighet möjliggjorde de finska framgångarna. Att inte 44:e divisionen hade någon rörlighet 
i terrängen gav 9:e divisionen en stor fördel vilket fick påverkan på utfallet i striderna. Ett 
annat exempel på hur resultatet i striderna påverkades utgörs av den centraliserade sovjetiska 
ledningen som inte tillät 44:e divisionen att retirera.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras hur det finska resultatet i striderna vid Kuhmo påverkats 
negativt av de sovjetiska förmågorna och ett förändrat taktiskt uppträdande. Vid striderna 
längs Raatevägen påverkades utfallet i högre grad av det egna finska agerandet i kombination 
med sovjetisk oförmåga.   
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• De grundläggande förmågorna interagerar med varandra. Hur framträdande var detta i det 

finska agerandet?  
 
Det finska agerandet präglades i bägge de studerade fallen av en bra balans mellan de olika 
förmågorna. Vid de genomförda striderna längs Raatevägen återfinns ett antal goda exempel 
på hur de olika förmågorna interagerar med varandra. Här kan nämnas hur 9:e divisionens 
förmåga till rörlighet i terrängen möjliggjorde skydd, verkan samt egna underrättelser. Rör-
ligheten i terrängen var en förutsättning för att kunna verka adekvat eftersom 9:e divisionen 
inte hade tillgång till särskilt mycket exklusiva verkanssystem. Hade inte 9:e divisionen haft 
denna rörlighet hade förmodligen inte divisionen kunnat verka, skydda sig samt inhämta un-
derrättelser på det sätt den gjorde. 
 
Även skydd i form av lämplig utrustning för maskering medförde en ökad rörlighet och ver-
kan. Förmåga till underrättelser och information interagerade med ett antal av de övriga för-
mågorna i samband med striderna längs Raatevägen. Här kan exempelvis nämnas hur finsk 
flygspaning upptäckte den framryckande 44:e divisionen längs Raatevägen den 13 december 
1939. Detta innebar att underrättelseförmågan här gav ledningen den information som behöv-
des för att utarbeta en väl fungerande stridsplan.  
 
I samband med striderna i Kuhmo karakteriserades också det finska agerandet av att de olika 
förmågorna samverkade med varandra. Precis som vid striderna längs Raatevägen förbered-
des ett antal vägar för framryckning innan anfallet skulle påbörjas. Denna åtgärd för att öka 
den egna rörligheten fick positiva effekter på egna förmågan till verkan och uthållighet. Ett 
annat tydligt exempel på hur förmågorna interagerar med varandra utgörs av Siilasvuos egen 
beskrivning på hur hans övergripande anfallsplan i Kuhmo byggde på inhämtade underrättel-
ser från egna spaningsavdelningar samt information från lokalbefolkningen.  
 
Att hitta exempel på då de finska förmågorna inte interagerade med varandra är svårt. Det 
skulle i sådana fall vara då de sovjetiska skidförbanden insattes vid Kuhmo. Bristande finska 
underrättelser fick 9:e divisionens stab att insätta förband i felaktiga riktningar och att 
genomföra icke koordinerade insatser. Med andra ord medförde det överraskande sovjetiska 
anfallet att interaktionen mellan framförallt den finska ledningen och övriga förmågor var 
bristfällig. 

 
Sammanfattningsvis som svar på frågan huruvida det finska agerandet präglades av att de 
olika förmågorna interagerade med varandra kan konstateras att detta var fallet vid bägge de 
studerade krigsskådeplatserna. Analysen har visat på ett stort antal tillfällen då de finska för-
mågorna påverkat varandra. I de studerade fallen har denna påverkan oftast varit positiv för 
utgången av striderna.  

4.2 Reflektion 
Carl von Clausewitz berömda tes att skilja på kriget i teorin och kriget i praktiken kan med 
fördel överföras på de sex grundläggande förmågorna.143 Det är en sak att ha en bra lagupp-
ställning på pappret men något helt annat att studera den effekt som uppnås av de grund-
läggande förmågorna i praktiken. I de studerade striderna från vinterkriget mellan Sovjetuni-
onen och Finland hade de sovjetiska förbanden exempelvis tillgång till en mer omfattande 
vapenarsenal både till antal och i form av vilka vapen de disponerade. Jämförs detta ingångs-

                                                 
143 Carl von Clausewitz, (2002), Om Kriget, Översättning Hjalmar Mårtensson, Klaus-Richard Böhme och Alf 
W Johansson, Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, s. 79. 
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värde med den faktiska verkanseffekt som uppnåddes av 44:e divisionen längs Raatevägen 
kan konstateras att effekten skiljer sig avsevärt från förutsättningarna. Detta exemplifieras 
även av de bägge ländernas förmåga till rörlighet där den i princip icke motoriserade 9:e divi-
sionen hade en avsevärt högre rörlighet i praktiken. Mot detta kan anföras om det verkligen 
var en fördel i teorin att ha en omfattande motorisering utifrån rådande tekniknivå vid strid 
under vinterförhållanden. Detta bekräftas till del av de erfarenheter från östfronten som Mid-
deldorf beskriver i sin bok. Enligt Middeldorf var varje förflyttning vid sidan av vägarna med 
fordon under vinterförhållanden med rikligt snödjup ogenomförbara i stor utsträckning.144   
 
Jag kan också konstatera att det annorlunda utfallet av striderna i de bägge fallstudierna kan 
förklaras utifrån de sex grundläggande förmågorna. I Kuhmo hade de sovjetiska förbanden en 
ökad stridserfarenhet. Detta i kombination med en viss taktikanpassning medförde att sovje-
tiska förmågor kunde påverka de finska förmågorna på ett helt annat sätt än vid Raatevägen. 
Ett antal sådana exempel går att identifiera exempelvis flygbombning av underhållsbaser samt 
de sovjetiska skidlöparförbandens verksamhet utgjorde två insatser som hotade 9:e divisio-
nens uthållighet. Ett annat sätt att se på utfallet av Kuhmostriderna är att 9:e divisionen helt 
enkelt inte hade förmåga att avgöra framförallt på grund av begränsad verkansförmåga. Det 
vill säga 54:e divisionens höga skyddsförmåga omöjliggjorde ett avgörande.  
 
I uppsatsen har belysts hur 44:e divisionens oförmåga att utveckla effekt inom sina egna för-
mågor utgjorde en stor orsak till utfallet i striderna längs Raatevägen. Här kan reflekteras över 
huruvida det egentligen var 9:e divisionens förmåga kontra 44:e divisionens oförmåga som 
var avgörande i dessa stridigheter? Ett sätt att se på detta problem är att det var 9:e divisio-
nens agerande som fick 44:e divisionen att inta ett passivt uppträdande. Det vill säga genom 
att påtvinga den egna viljan lyckades 9:e divisionen framtvinga en form av systemkollaps hos 
44:e divisionen. Men en annan förklaring skulle kunna vara att 44:e divisionen med sin brist-
fälliga utbildning och utrustning helt enkelt inte hade någon hade någon chans mot sina finska 
motståndare. Vad som exakt fällde avgörandet kan vara svårt att svara på men sanningen står 
förmodligen att finna i bägge synsätten. Det vill säga 9:e divisionen lyckades mycket bra med 
att tillämpa den i förväg intränade och fastställda finska taktiken som var offensiv och byggde 
på rörlighet och omfattning. 9:e divisionens personal var också tränad att agera i aktuell ter-
räng och under de rådande klimatförhållandena. Detta kan jämföras med 44:e divisionen som 
misslyckades med att tillämpa den i förväg tänkta sovjetiska offensiva taktiken.  
 
Analysen av de studerade fallen har visat på rörlighetens betydelse i den infrastrukturfattiga 
terräng där striderna genomfördes. I uppsatsen har beskrivits hur svårt de sovjetiska motorise-
rade enheterna hade att förflytta sig i terrängen. Den rådande tekniknivån avseende fordonens 
terrängframkomlighet i vintermiljö blev mycket avgörande. Dagens tekniknivå möjliggör en 
betydligt bättre rörlighet för stridsfordon och stridsvagnar. Detta får mig att fundera över hur 
viktig rörligheten är idag då militär verksamhet skall genomföras i en liknande terräng? Sva-
ret på denna fråga får självklart hänskjutas till fortsatt framtida forskning. Ett rimligt antagan-
de som kan göras utifrån genomfört uppsatsarbete är dock att rörlighetens betydelse på intet 
sätt minskat i omfattning, även fast det idag är möjligt att nyttja pansrade fordon och heli-
koptrar för rörlighet vid sidan av vägarna. Mot detta påstående skulle kunna anföras att da-
gens moderna system för underrättelseinhämtning motverkar att någon sida skulle kunna nytt-
ja omgivande terräng till att förflytta sig i position för att kunna verka. Genom att dessa rörel-
ser upptäcks skulle de också kunna gå att bekämpa med moderna verkanssystem. Det finns 
dock inget som säger att ett förband undgår upptäckt från moderna sensorer bättre om det 

                                                 
144 Middeldorf, (2004), Taktik på östfronten, s. 221. 
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endast kan förflytta sig längs olika vägsystem, snarare tvärtom. Rörlighet i terrängen förefal-
ler därför fortfarande vara en viktig del av striden i en infrastrukturfattig terräng. Rörligheten 
är troligen också fortsättningsvis en viktig faktor inte minst för att ett begränsat vägnät med-
för prioriteringar över vilka som får nyttja det, varför det är en fördel om många enheter kan 
förflytta sig i terrängen.   
 
En av de viktigaste slutsatserna från analysen i uppsatsen är att samtliga förmågor bidrar till 
resultatet i de studerade genomförda striderna. Detta innebär att det blir viktigt i samband 
med den organisatoriska utformningen av ett förband att tillse att förbandet har möjlighet att 
utveckla samtliga förmågor vid en stridssituation på ett adekvat sätt. Det innebär också att när 
planering sker inför en militär operation måste samtliga förmågor på både egen och motstån-
darens sida beaktas för att en anpassad förbandssammansättning och en genomförbar plan och 
skall kunna utvecklas. Detta överensstämmer mycket väl med vad som står i doktrin för ge-
mensamma operationer, där det anges att de grundläggande förmågorna skall ge underlag för 
hur de olika stridkrafterna bör kombineras och användas för att åstadkomma största möjliga 
effekt.145 
 
Det går också utifrån det genomförda arbetet att konstatera hur viktigt det är att ett förband 
kan åstadkomma effekt utifrån samtliga delar av krigföringsförmågan för att resultatet skall 
bli bra.146 Att 9:e divisionen lyckades på det sätt den gjorde under vinterkriget byggde på att 
samtliga resurser i form av materiel och personal koncentrerades till att strida enligt en i för-
väg bestämd metod. Allt detta understöddes av ett gott ledarskap och en hög förbandsmoral.  
 
I uppsatsen har betydelsen av den goda finska moralen framkommit. Här går det att fundera 
över vikten av att strida för sitt lands existens som finländarna gjorde, kontra de sovjetiska 
angriparna som agerade på bortaplan. Att det är en fördel med att strida för sin egen existens 
på sitt eget territorium framgår relativt tydligt. Detta framgår av följande uttalande som fäll-
des av en tillfångatagen sovjetisk överste ur 44:e divisionen efter striderna vid Raatevägen: 

 

For whom was this war, particularly this battles, worthwhile? And for what? Why did these young 
people have to die? When I was fighting the Czar generals Denkin and Koltshak during the revolu-
tion, there was a reason to fight. We wanted to give the land to peasants and the factories to the 
workers. […] We were fighting for a cause and that is why we won. […] But now that we are sent 
to Finland, we had no idea of a cause.147 

Utifrån ovanstående resonemang kan reflekteras över huruvida svenska förband som är verk-
samma internationellt säkerställer en god moral, trots att de inte strider för det egna landets 
existens.   
 

I vår svenska doktrin för gemensamma operationer kan utläsas att de grundläggande förmå-
gorna kan användas för att analysera genomförd militär verksamhet.148 Det går dock utifrån 
det genomförda analysarbetet i uppsatsen att rikta viss kritik mot precisionen i beskrivningen 
av de grundläggande förmågorna i doktrinerna. Den doktrinära beskrivningen av förmågorna 
är relativt övergripande, vilket medför att modellens ingående delar måste operationaliseras 
                                                 
145 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 60. 
146 Krigföringsförmåga bygger enligt svenska doktriner på fysiska, konceptuella och moraliska faktorer. Där de 
fysiska faktorerna utgörs av stridskrafterna, personalen och övriga resurser, de konceptuella består av olika styr-
dokument, exempelvis doktriner, och de moraliska av det ledarskap och den moral som präglar stridskrafterna. 
Se även Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 59. 
147 Engle, Paananen, (1973), The Winter War, s. 102. 
148 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 61. 
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för att på ett adekvat sätt fungera som ett analysverktyg. Här kan anföras att doktrinen skulle 
kunna vara tydligare på denna punkt för att underlätta användandet i olika analyssituationer. 
Det finns dock en fara med ett sådant resonemang och att precisera de grundläggande förmå-
gorna till ett antal indikatorer. En sådan fara är att det skulle kunna bli en relativt omfattande 
lista på indikatorer inom respektive förmåga. Ett annat problem som skulle kunna uppstå med 
en precisare doktrin är att en militär stab som genomför ett bedömande endast använder indi-
katorerna som en checklista, vilket skulle kunna medföra att en del aspekter på förmågorna 
inte tillvaratas. Detta skulle också innebära ett till del oflexibelt tankesätt som strider mot 
själva idén med förmågorna.  
 
Det går också att reflektera över huruvida min operationalisering och framtagandet av indika-
torer påverkat validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Här kan konstateras att samtliga 
aspekter inom de olika förmågorna inte berörts, vilket skulle kunna innebära att vissa mätvär-
den utelämnats. Ett sådant exempel skulle kunna vara om andra sätt att verka än elden existe-
rat från någon av parterna. Exempelvis att 9:e divisionen nyttjat psykologiska operationer för 
att bryta ned moralen hos 44:e divisionen vid Raatevägen. Detta skulle i sådana fall kunna 
vara en annan förklaringsorsak till de finska framgångarna. Det finns dock inget stöd i den 
studerade litteraturen för detta skulle ha skett. Utifrån ett tidsperspektiv och att 9:e divisionen 
utgjorde den försvarande sidan i striderna förefaller inte denna förklaring särskilt trovärdig. 
För att säkerställa att inte avgörande värden försummats har indikatorerna framtagits med 
utgångspunkt ifrån den tidsperiod och den då gällande tekniknivån som existerade i samband 
med de studerade striderna. Utifrån hur uppsatsens frågeställningar formulerats och hur ana-
lysen bedrivits förefaller det som om svaren på frågorna är relativt trovärdiga.  
 
Uppsatsens övergripande rubrik ”David mot Goliat” myt eller verklighet är värd en avslutan-
de eftertanke. I samband med att rubriken för uppsatsen valdes var jag övertygad om att det 
var en liten makts försvar mot sin väldige granne från öster. Att Finland som helhet var kraf-
tigt underlägsna numerärt gentemot Sovjetunionen står utom allt tvivel. Studeras däremot 
förhållandena vid de i uppsatsen valda krigsskådeplatserna var inte detta förhållande alls lika 
markant. Detta beror självklart på hur denna räkning genomförs. Många författare har hävdat 
att 9:e divisionen var ordentligt numerärt underlägsen i Suomussalmiområdet eftersom den 
slogs mot två sovjetiska divisioner. Det går dock att se på detta från en annan synvinkel näm-
ligen att 9:e divisionen slogs mot en sovjetisk division i taget eftersom de inledningsvis en-
dast behövde avdela ett mycket litet flankskydd för att skydda sig mot 44:e divisionen. Appli-
ceras det senare synsättet var 9:e divisionen i och för sig numerärt underlägsen på pappret 
men inte i någon större omfattning. En sovjetisk division innehöll normalt cirka 17500 man 
medan en finsk division bestod av cirka 14000 man. Analysen i uppsatsen har dock belyst hur 
väl 9:e divisionen nyttjade sin rörliga krigföring för att dela upp de sovjetiska anfallskolon-
nerna, vilket sedan medförde att de blev lokalt överlägsna. Det går också att fundera över hur 
viktig numerären egentligen är vid denna typ av krigföring?  Det framstår mycket tydligt ut-
ifrån det studerade underlaget att de sovjetiska divisionerna, framförallt den 44:e, var mycket 
utdragna under sin framryckning. Detta innebar att det numerära övertaget inte fick någon 
som helst effekt eftersom det helt enkelt inte fick plats mer enheter framme i fronten. Avslut-
ningsvis utifrån ovanstående diskussion kan konstateras att de i uppsatsen studerade fallen 
inte var några ordentliga exempel på hur en kraftfullt numerärt underlägsen part besegrar den 
numerärt överlägsne. Detta skall dock göras utan att på något sätt förringa de insatser 9:e di-
visionen gjorde under vinterkriget. 
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4.3 Förslag till fortsatt forskning utredning  
Dimensionerande för den svenska Försvarsmakten idag är att kunna verka internationellt 
inom ramen för någon typ av krishanteringsoperation. Särskilt i fokus under det senaste året 
har varit utformningen och uppsättandet av Nordic Battle Group (NBG). I samband med detta 
arbete har stridsgruppens rörlighet diskuterats, då främst den strategiska rörligheten. Detta 
beror på den mycket korta tid som finns att disponera från beslut om insats till det att strids-
gruppen skall vara verksam i ett tänkt operationsområde. Främst är det frågan om stridsgrup-
pen skall kunna flygtransporteras eller inte som stått i fokus. Utifrån resonemanget i uppsat-
sen kan konstateras att väljs ett lättare alternativ till stridsgrupp, som kan flygtransporteras, 
skapas en hög rörlighet på bekostnad av förmågan till verkan och skydd. Det förefaller också 
troligt att NBG kommer att insättas i ett insatsområde där infrastrukturen är begränsad. Slut-
satserna i uppsatsen har visat på den taktiska rörlighetens betydelse i denna typ av terräng.  
 
I uppsatsen har moralens betydelse framkommit som en mycket viktig faktor för utgången 
och resultatet i de genomförda operationerna. En orsak till den goda finska moralen torde ha 
varit att finländarna stred för sitt egna lands existens på sin egen hemmaplan. Den nordiska 
stridsgruppen däremot är framtagen för att agera i en konflikt där vi själva inte är en del av 
konflikten och där det troliga insatsområdet är utanför de deltagande ländernas territorium. 
Utifrån ovanstående resonemang kan följande frågor resas för framtida forskning: 
 

• Hur har betydelsen av en god taktisk rörlighet påverkat utformningen av NBG med 
hänsyn till att stridsgruppens troliga insatsområde består av en begränsad infrastruk-
tur? 

• Vilka överväganden har gjorts i samband med utformningen av NBG avseende balan-
sen mellan verkan, rörlighet och skydd? 

• Hur säkerställs en hög förbandsmoral över tiden då ett förband inte strider för sitt 
lands existens eller på sitt egna territorium? 
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