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Titel 

Lokal överlägsenhet – Myt eller nyckeln till seger på taktisk nivå inom markarenan? 

 

Sammanfattning: 

Uppsatsen syfte är att undersöka det kausala sambandet mellan lokal överlägsenhet och 

seger på taktisk nivå inom markarenan. Detta sker genom att begreppen lokal 

överlägsenhet och seger på taktisk nivå analyseras och diskuteras. Uppsatsen har som 

ambition att även göra dessa begrepp mätbara för att testa det kausala sambandet i en 

fallstudie bestående av två fall; slaget vid Suomussalmi och slaget vid Golanhöjderna.  

 

Uppsatsen visar att det i de valda fallen föreligger ett samband mellan lokal överlägsenhet 

och seger på taktisk nivå inom ramen för de definitioner som är gjorda i uppsatsen. Vidare 

redovisas den problematik som normativ forskning inom krigsvetenskapen är behäftad 

med. Uppsatsen resultat kan m.h.t. detta ej anses påvisa ett generellt kausalt samband. 

 
Nyckelord: Lokal överlägsenhet, taktik, taktiska grundprinciper, krigföringens 
grundprinciper, taktisk doktrin, taktikens grunder, Suomussalmi, Yom kippur, 
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1. Inledning 
 

Frågan ”hur segra i krig” har sannolikt sysselsatt människan sedan urminnes tider. Sun 

Zi formulerade redan på 400-300 talet f.kr tankar om seger i strid och krig. 

Krigföringens grundprinciper är en naturlig utveckling av ovan nämnda fråga där  

militärteoretiker, alternativt mer eller mindre framstående militära chefer, har 

formulerat principer för militär framgång. Detta har efterhand anammats av stater och 

varit en naturlig del av doktrin och taktikutvecklingen.
1
  

 

Carl von Clausewitz beskriver i sitt verk Om kriget att överlägsenhet i antal både inom 

taktiken och strategin är en vanlig förutsättning för seger. Vidare beskriver von 

Clausewitz att den strategiska överlägsenheten skapar förutsättning att vara taktisk 

överlägsen genom att strategin bestämmer tid, plats och vilka stridskrafter som skall 

delta i striden som utkämpas av taktiken.
2
  

 

Denna uppsats handlar om den taktiska överlägsenheten, den överlägsenhet som i 

Sverige beskrivs som lokal överlägsenhet. I det svenska taktikreglementet AR II från 

1951 (stencilupplaga) formulerades taktiska framgångsprinciper under benämningen 

grunder för arméförbandens strid.
3
 Dessa var bl.a. överraskning, handlingsfrihet och 

kraftsamling. Under 60-talet utvecklades detta ytterligare och begreppet lokal 

överlägsenhet gjorde sitt intåg.
4
 Dessa fyra taktiska begrepp utvecklades senare till att 

ingå i vad svenska arméreglementen i taktik benämner som taktikens grunder. Därefter 

har taktikens grunder utvecklats till en modell där kraftsamling, handlingsfrihet och 

överraskning syftar till att uppnå lokal överlägsenhet.
5
 Därvid framstår lokal 

överlägsenhet som den viktigaste faktorn och det som de övriga taktiska grunderna 

strävar mot att uppnå.  

                                                 
1
 Widén Jerker och Ångström Jan, Militärteorins grunder s. 124-125, 2004, Försvarsmakten - Stockholm 

2
 Clausewitz, Om kriget, s. 163, 2006 (1832-34), Bonnier – Stockholm 

3
 Försvarsmakten, Arméreglemente Del II (stencilupplaga) 2:1-2:9, 1951, Arméstaben 

4
 Försvarsmakten, Arméreglemente Del II Taktik (AR II) 1:24-28, 1963, Försvarsmakten - Stockholm 

5
 Försvarsmakten, Arméreglemente del II AR taktik, s. 44, 1995, Försvarsmakten - Stockholm  
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1.1 Problemformulering 

Svenska arméreglementen i taktik har sedan 60-talet, inom en normativ ram, betonat 

vikten av kraftsamling, handlingsfrihet, överraskning och lokal överlägsenhet.
6
 Detta 

innebär att generationer av svenska officerare utbildats mot att i den taktiska situationen 

sträva efter att uppnå lokal överlägsenhet. I förstudierna till denna uppsats har 

författaren ej funnit vad som utgör grund för påståendet att lokal överlägsenhet leder till 

framgång. Snarare uppfattas det vara ett intuitivt konstaterande, möjligen utvecklad ur 

en beprövad erfarenhet utan att dock vara systematiskt empiriskt vederlagt. Vilka belägg 

finns det inom det taktiska området att så är fallet? Går det att finna spårbarhet mellan 

seger i strid på marktaktisk nivå och lokal överlägsenhet, under förutsättningen att tid 

och rum är definierade?  

 

Genom att undersöka kausaliteten mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå 

kan den normativa inverkan av taktikens grunder vidimeras eller falsifieras. Då de 

övriga taktiska grunderna syftar till att uppnå lokal överlägsenhet är det den senare som 

är av intresse. Utfallet av denna undersökning har självklart stor påverkan på hur vi 

skall förhålla oss till de övriga taktiska grunderna. Om uppsatsen visar att lokal 

överlägsenhet ej leder till framgång, vilken giltighet har då principerna kraftsamling, 

överraskning och handlingsfrihet vars syfte är att uppnå just lokal överlägsenhet?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka, och inom ramen för uppsatsens 

avgränsningar, validera begreppet lokal överlägsenhet. Detta innebär att klarlägga vad 

lokal överlägsenhet är och att analysera om lokal överlägsenhet innebär seger på taktisk 

nivå. Genom detta önskar författaren åskådliggöra huruvida lokal överlägsenhet avgör 

framgång eller ej i strid på taktisk nivå. Uppsatsen avser inte svara på frågan hur lokal 

överlägsenhet uppnås. Motivet till detta är att begreppet lokal överlägsenhet först måste 

analyseras och om det kan bekräftas att det leder till seger på taktisk nivå. Om så är 

fallet föreligger en synnerligen intressant fortsatt forskning inom den normativa 

aspekten av krigsvetenskapen. Tre frågeställningar har formulerats för att nå syftet med 

uppsatsen. 

 

 

                                                 
6
 AR II 1963, 1:24-28 
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 Vad är lokal överlägsenhet och vad är seger på taktisk nivå? 

 Hur kan sambandet testas vetenskapligt? 

 Leder lokal överlägsenhet till framgång/seger? 

1.2 Metod 

Kapitel 5 i Militärteorins grunder omfattar krigföringens principer och där framgår de 

problemområden som tillhör normativ forskning inom krigsvetetenskapen. Det första 

området som berörs i boken är hur synen på krigföringens principer skall förstås.
7
 Är de 

regler som inte går att bryta mot, riktlinjer och variabler för att förklara utgången av en 

strid? Utgångspunkten i denna uppsats är att förstå lokal överlägsenhet som en regel för 

seger på taktisk nivå. Genom detta bör orsakssambandet mellan lokal överlägsenhet och 

seger på taktisk nivå framgå. För att det kausala sambandet skall kunna åskådliggöras 

krävs en tydlig och mätbar definition på begreppet lokal överlägsenhet samt på 

begreppet seger på taktisk nivå.  

 

Det andra till fjärde problemområdet som berörs i Militärteorins grunder är på vilka 

krigföringsnivåer som principerna är tillämpliga, vilka typer av krig som principerna 

gäller, samt vilka krigföringsarenor principerna omfattar.
8
 Detta innebär att 

avgränsningar vad avser krigföringsnivå, typ av krig samt krigföringsarena bör framgå. 

Det femte och sjätte problemområdet berör frågan vad principerna skall kunna förklara, 

hur många och vilka de är.
9
 I föreliggande uppsats avgränsas detta till att endast omfatta 

lokal överlägsenhet och dess kausala samband med seger på taktisk nivå. För att kunna 

undersöka det kausala sambandet måste begreppen definieras och detta är ett viktigt 

problem i föreliggande uppsats. Von Clausewitz gör liknelsen att striden är en envig 

mellan två parter.
10

 Om detta stämmer vinner då alltid den starkaste? Eller vinner den 

smartare av de två, den smidigaste, eller kanske den som har den för ändamålet 

lämpligaste beväpningen? Kan det vara så att lokal överlägsenhet helt enkelt 

sammanfattar seger oavsett på vilket sätt det uppnås och att begreppets inneboende 

dynamik helt enkelt innebär seger. I den välkända bibliska berättelsen om David och 

Goliat segrar den mindre och mer begåvade David
11

.  

                                                 
7
 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 121 

8
 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 121-122 

9
 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 123-124 

10
 Clausewitz, Om kriget, s. 29 

11
 Berättelsen återges i första Samuelsboken, 17 kapitlet. 
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Då David kunde uppnå verkan mot den långt större och starkare Goliat innebar detta att 

han där och då uppnådde lokal överlägsenhet? Om David hade missat med sina 

slungstenar och Goliat hade slagit ihjäl honom med sin klubba är det då rimligt att anta 

att vi i resonemanget hävdat att Goliats större styrka ledde till lokal överlägsenhet?  

 

Dessa aspekter av lokal överlägsenhet utgör bara den första delen av problematiken i 

uppsatsen. Fortsättningsvis har vi även problemet med att segra i strid. I fallet med 

kämpen Goliat och herden David är det enkelt, eftersom den som faller död ner har 

förlorat. Så enkelt är dock inte verkligheten där militära förband deltar. Ett lands 

propagandaapparat, ett övergripande syfte på operativ eller strategisk nivå kan även 

spela in. Spelar en taktisk seger mot ett vilseledande anfall egentligen någon roll om 

stridskrafter binds i en sekundär riktning med resultatet att den på taktisk nivå segrande 

sidan förlorar på den operativa nivån?  

 

För att söka svaret på frågeställningarna i uppsatsen kommer en kvalitativ metod byggd 

på dataanalys och fallstudier användas. Den första frågan omfattande vad lokal 

överlägsenhet och vad seger på taktisk nivå är behöver analyseras innan ett försök till 

mätbar definition redovisas. Detta innebär dataanalys av relevanta reglementen och 

militärteoretiska texter följt av ett logiskt resonemang i syfte att skapa förståelse för hur 

begreppen bör definieras. Genom analysen och diskussionen kommer kriterier för lokal 

överlägsenhet respektive seger tas fram i syfte att kunna svara på frågan om lokal 

överlägsenhet leder till seger på taktisk nivå.  För att kunna svara på den frågan kommer 

en fallstudie av två olika strider/slag genomföras. Uppsatsen har därvidlag fyra 

övergripande steg.  

 

1. Analysera lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå. 

2. Definiera begreppen lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå samt göra 

dessa begrepp mätbara. 

3. Kontrollera mätbarheten genom en fallstudie av två av varandra oberoende slag. 

4. Analysera resultatet av fallstudien och presentation av uppsatsens resultat. 

 

Det möjliga urvalet till denna fallstudie är stort varvid det föreligger ett behov att 

diskutera val av fall till uppsatsen.  
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Diskussion val av fall 

Valet av fall är av avgörande vikt för uppsatsen. Genom en diskussion avseende val av 

fall kan transparens avseende de valda fallen framgå. Vilka urvalskriterier föreligger 

och vilka typer av strider skall väljas för att uppnå hög validitet i fallstudien? I 

Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad av Peter Esiasson 

m.fl. framgår det bl.a. att försöka finna förklaringar till ett fenomen där det har inträffat. 

Detta innebär en lika utfalls-design och för uppsatsens vidkommande att val av fall till 

fallstudien bör utgå från strider på taktisk nivå där förstudierna ger att både lokal 

överlägsenhet och seger på taktisk nivå uppnåtts. Dock kan en lika utfalls-design mötas 

av omfattande metodologisk kritik då denna typ av undersökning inte i tillräcklig 

utsträckning medger att empiriskt påvisa att det finns ett orsaksförhållande. 12 

 

Detta leder till att studien bör breddas och även använda sig av en s.k. olika utfalls-

design. Med en olika utfalls-design menas att man inte skall nöja sig med att undersöka 

ett fenomen där det har inträffat utan även där det inte har inträffat.
13

  

Då uppsatsen är avgränsad till att undersöka två fall ger detta att fallstudien bör vara 

sammansatt av, utifrån information från förstudien, ett fall där lokal överlägsenhet 

uppnåddes och ett fall där det inte uppnåddes.  

 

Vidare bör det föreligga, oavsett om det är segraren eller förloraren som studeras, en 

tydlighet avseende vilken sida som segrade och vilken sida som förlorade striden på den 

taktiska nivån. Visserligen har det i uppsatsen skett en definition av seger på taktisk 

nivå. Denna definition är dock förtjänt av stöd från en odiskutabel allmän uppfattning av 

vilken sida som segrade och vilken sida som förlorade. Utifrån ett svenskt perspektiv, 

svenska militärgeografiska och militärkulturella förhållanden bör ett fall utgöras av strid 

i vårt absoluta närområde. Även om avgränsningen stipulerar att det är en reguljär 

konflikt på markarenan som inryms inom den taktiska nivån kan det utgöra en avsevärd 

skillnad huruvida striden genomfördes med infanteri-, mekaniserade eller 

luftlandsättningsförband samt hur terrängen och klimatet påverkade. Det är inom ramen 

av två fall problematiskt att finna dessa allomfattande fall. Detta innebär dock att en 

variation av stridskrafternas sammansättning och den terräng som striden genomfördes i 

bör beaktas i fallstudien.  

                                                 
12

 Esiasson, Peter, m.fl. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 126 - 

127, 2004, Norstedts - Stockholm  
13

 Esiasson m.fl. Metodpraktikan s. 128  



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25 Sid 8(44) 

Major Michael Carlén Självständigt arbete 

 

 

1.3 Tidigare och aktuellt forskningsläge 

Forskning 

Militärteorins grunder från 2005 av Jerker Widén och Jan Ångström har använts ur 

diskussionsperspektivet avseende krigföringens grundprinciper. Boken som är ett 

sammanfattande verk inom militärteorin ger en god överblick rörande principernas 

karaktär och den problematik som är kopplat till normativ forskning inom 

krigsvetenskapen. Stephen Biddles Military Power från 2005 har använts ur 

perspektivet militära förmågor och bidragit till att definiera lokal överlägsenhet. Biddle 

menar att militär förmåga skapas av antingen överlägsen numerär, överlägsen teknik, 

eller överlägsen disponering av förbanden. Biddles bok uppfattas lyfta fram vikten av en 

välutvecklad taktisk förmåga till förmån för teknikfaktorn och den kvantitativa faktorn.  

 

Carl von Clausewitz verk Om kriget används som grund för analysen och diskussionen 

avseende begreppet seger. Von Clausewitz är sannolikt en av de mest inflytelserika 

militärteoretikerna i vår kända historia. Von Clausewitz är dock inte helt lätt att 

analysera och citera. Alf W. Johansson skriver i sin bok Europas krig att von 

Clausewitz sätt att resonera var dialektiskt, d.v.s. ett begrepp kan förstås först efter att 

dess motbegrepp analyserats
14

. Därför bör viss försiktighet föreligga vid analys av von 

Clausewitz. 

Huvudsakliga källor 

Utöver det som är nämnt ovan har Försvarsmaktens reglementen i taktik från 1951 fram 

till 2010 använts främst ur perspektivet taktikens grunder och begreppet lokal 

överlägsenhet. Till den empiriska undersökningen vid beskrivningen av slaget vid 

Suomussalmi har i huvudsak två källor utnyttjats. Den första är Striderna i 

Suomussalmi, kampen i Kuhmo av Hjalmar Siilasvuo. Denna bok är skriven av 

befälhavaren på den finska sidan i slaget vid Suomussalmi vilket gör att ett kritiskt 

förhållningssätt är nödvändigt. Som komplement till denna bok används Om stridens 

grunder av Marco Smedberg. Slaget vid Suomussalmi är av Smedberg sammanfattad 

med både text och översiktskarta vilket gör den synnerligen pedagogisk. Smedbergs bok 

utgör även källa till fallet som omfattar slaget vid Golanhöjderna. Utöver denna bok har 

Simon Dunstans  Yom Kippur ´73 använts. Boken uppfattas beskriva kriget på ett 

översiktligt sätt utan att redovisa värderingar till förmån från endera sidan i kriget.  

                                                 
14

 Johansson, Alf W. Europas Krig, s. 26, 2006, Prisma - Falun 
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Uppsatser 

En sökning på lokal överlägsenhet ger ett fåtal träffar i FHS uppsatsarkiv. Däremot 

förekommer ett antal uppsatser där taktikens grunder används som analysverktyg vid 

studier av ett specifikt slag eller strid. En uppsats av intresse härvidlag är ”Slaget vid 

Suomussalmi – Om hur den finska sidan använde manövertänkande, taktiska 

grundprinciper och förmågor” av Väinö Lilja från 2009. Liljas slutsatser tar fasta på att 

den finska rörligheten var den förmåga som var viktigast i den finska segern. 

Undertecknad anser dock att Lilja borde ha dragit slutsatserna något längre och lyft dem 

ytterligare en nivå, d.v.s. vad medgav denna rörlighet. Innebar det möjlighet för den 

finska sidan att både kraftsamla sina förband och överraska fienden? Innebar den 

möjligheten att uppnå lokal överlägsenhet? Detta resonemang för dock inte Lilja, vilket 

kan anses utgöra en brist.  

 

Ytterligare en uppsats av intresse är Joakim Sunnheds ”Doktrin för markoperationer-

Doktrin i gerillakrigföring – En liknelse på taktisk nivå mellan svenska taktiska 

grundprinciper för markarenan och grundprinciper för gerillakrigföring” från 2009. 

Sunnheds slutsatser är, vad avser lokal överlägsenhet, att det föreligger stora likheter 

mellan svensk definition och den definition som Mao Tse Tung och Che Guevara står 

för. Av särskilt intresse härvid är Mao Tse Tung och Che Guevara resonemang 

avseende gerillans underlägsenhet och vikten av att genom kraftsamling bli lokalt 

överlägsen för att segra. Sunnheds slutsatser berör inte direkt föreliggande uppsats men 

det ger ändå ett intressant perspektiv på lokal överlägsenhet utanför det avgränsade 

undersökningsområdet.  

 

Författaren har dock i förstudierna till uppsatsen ej funnit några uppsatser eller arbeten 

som belyser det kausala sambandet mellan taktikens grunder och seger i strid på taktisk 

nivå. Detta kan anses utgöra en brist för den normativa aspekten av krigsvetenskapen. 
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1.4 Avgränsningar 

Den första avgränsningen är att definiera krigföringsnivån i undersökningen. Då de 

taktiska reglementena i armén främst har haft brigadnivån som målgrupp blir det 

naturligt att detta utgör den taktiska ramen för uppsatsen. Denna avgränsning kan dock 

uppfattas väl snäv vilket gör att en nivå upp och en nivå ner läggs till varvid uppsatsens 

avgränsning avseende krigföringsnivå blir den marktaktiska nivån, motsvarande 

bataljons- till divisionsförband. Genom denna avgränsning håller sig även 

undersökningen inom de ramar som i den svenska armén idag kan anses utgöra den 

taktiska krigföringsnivån.  

 

Nästa avgränsning handlar om att definiera vilka typer av strider där lokal överlägsenhet 

gör sig gällande. Det råder enligt författaren inga tveksamheter vad avser den 

ursprungliga ambitionen för de taktiska grundprinciperna inom avgränsning av strid. 

Taktikreglementet från 60-talet, som först formulerade lokal överlägsenhet publicerades 

i en tid där den reguljära konflikten mellan stater stod i centrum. Därför blir 

avgränsningen av naturliga skäl reguljär strid. Vad gäller avgränsning i krigföringsarena 

så kommer uppsatsen endast beröra markarenan. Genom att lokal överlägsenhet är ett 

begrepp som återfinns i ett taktiskt reglemente blir denna avgränsning naturlig i det 

avseendet att det är striden/slaget och inte kriget som står i fokus.  Vad avser 

avgränsning i tid är det konflikter från andra världskriget och framåt som anses vara 

intressant för undersökningen.  

Sammanfattning avgränsningar 

I föreliggande uppsats kommer således avgränsningen utgöras av en reguljär konflikt, 

där det empiriska underlaget är inhämtat från andra världskriget och framåt. 

Krigföringsnivån är den taktiska nivån inom markarenan där seger i striden står i fokus.  
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Nyckelbegrepp 

Då uppsatsen har till syfte att pröva om lokal överlägsenhet leder till seger på taktisk 

nivå föreligger behovet att utreda och definiera två centrala begrepp; Lokal 

överlägsenhet och seger på taktisk nivå. Då dessa begrepp är av en sådan central 

betydelse för uppsatsen kommer dessa senare behandlas i den teoretiska avhandlingen. 

Dock föreligger ett behov att tydliggöra varför begreppen valts. Detta omfattar främst 

begreppet seger på taktisk nivå. Ett annat namn på detta skulle kunna vara framgång på 

taktisk nivå, seger i slag eller seger i strid. Det som önskas åskådliggöras är framgången 

i det specifika slaget, inte seger i kriget. Genom att använda seger på taktisk nivå 

uppfattar författaren att detta åskådliggörs tydligt.  

1.5 Disposition 

I kapitel ett redogörs syftet med uppsatsen samt vilken vetenskaplig metod som används 

för att nå detta syfte. Kapitel ett redogör även för aktuellt forskningsläge, avgränsningar 

samt vilka huvudsakliga källor som använts. Kapitel två inleder med att definiera 

begreppen lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå. Här utvecklas även dessa två 

begrepp för att kunna göras mätbara i en vetenskaplig kontext. I kapitel tre genomförs 

en fallstudie där slaget vid Suomussalmi och slaget på Golanhöjderna analyseras utifrån 

orsakssambandet lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå. Resultatet av denna 

analys presenteras i kapitel fyra där även ett avslutande resonemang och förslag på 

framtida forskning presenteras. 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25 Sid 12(44) 

Major Michael Carlén Självständigt arbete 

 

 

2. Teoretisk avhandling 

I detta kapitel kommer lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå diskuteras. För att 

kunna utreda det kausala sambandet mellan ovan nämnda begrepp måste en tydlig 

definition föreligga.  

2.1 Vad är lokal överlägsenhet 

Lokal överlägsenhet nämns för första gången i Arméreglemente del II, 1963 års utgåva 

under rubriken grunder för arméförbandens strid. Andra faktorer som även nämns 

under samma rubrik är kraftsamling, överraskning, vikten av eld och rörelse samt 

anfallets betydelse för att nå ett avgörande.
15

 Sedan dess har lokal överlägsenhet varit en 

del av de taktiska arméreglementen som utgivits i Sverige. Succesivt har det sedan 

arbetats in som taktikens grunder där den lokala överlägsenheten är målet som 

överraskning, kraftsamling och handlingsfrihet syftar till att uppnå. 

Arméreglemente del II, 1951 (stencilutgåva) 

I Arméreglemente del II, 1951 års stencilutgåva omnämns inte begreppet lokal 

överlägsenhet. Däremot framgår under kapitel 2 Grunder för arméförbandens strid 

välkända taktiska begrepp såsom kraftsamling, överraskning, handlingsfrihet men också 

ledord/deviser som god anda och fast disciplin, överlägsen eld, stor rörlighet, vikten av 

rörlighet och den svenska soldatens verksamhetslust och självständiga handlande.
16

  

I slutet av stycke 2:9 framkommer dock en intressant beskrivning: 

 

Förmåga till snabba förflyttningar och överraskande anfallsföretag i betäckt och 

svårframkomlig terräng, i mörker och dålig sikt, under svåra 

väderleksförhållanden samt i djup snö och stark kyla möjliggör framgång mot 

flerfaldigt överlägsna styrkor.
17

 

 

Även om lokal överlägsenhet inte explicit nämns i 1951 års stencilutgåva av AR II är 

det rimligt att göra tolkningen att vetskapen att skapa överlägsenhet visavi motståndaren 

var känd. Detta går att utläsa genom beskrivningen avseende vikten av eldöverlägsenhet 

men också i citatet ovan där ledorden hänvisar till ett agerande där det med underlägsna 

styrkor går att bli överlägsen mot en större styrka. Till 1963 års utgåva har dock 

begreppet gjort sitt definitiva intåg. 

                                                 
15

 AR II 1963, 1:24-28 
16

 AR II 1951 (stencilupplaga), 2:1-2:9 
17

 AR II 1951 (stencilupplaga), 2:9  
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Arméreglemente del II, 1963 

I Arméreglemente del II, 1963 års utgåva framgår följande under rubriken Grunder för 

arméförbandens strid avseende lokal överlägsenhet. 

 

Alla möjligheter att skapa lokal överlägsenhet skall tillvaratas. Lokal 

överlägsenhet uppnås genom kraftsamling och överraskning, genom att lämplig 

terräng och väderlek utnyttjas samt genom att förbanden har överlägset 

stridsvärde. Inledningsvis kan lokal överlägsenhet uppnås om endast någon eller 

några av dess faktorer föreligger. Under längre tid kan den vidmakthållas endast 

genom kraftsamling. Genom förutseende samordning av underställda förbands 

verksamhet till tid och rum skall chef skapa lokal överlägsenhet och bibehålla 

denna tills stridens mål uppnåtts.
18

 

 

Utifrån beskrivningen ovan framgår det egentligen inte vad lokal överlägsenhet är. 

Beskrivningen tar snarare fasta på hur detta uppnås. En väsentlig fråga i sammanhanget 

blir onekligen varför begreppet tillkommer i Arméreglemente del II 1963. En möjlig 

förklaring till detta är att det skedde genom övergången till en krigföringstanke baserat 

på manöverkrigföring snarare än en statisk avvärjningsstrid. Genom att Sovjetunionen 

dessutom var otvivelaktigt starkare är det möjligt att taktikreglementet skulle skicka ett 

budskap till de svenska officerarna om vikten av manövern för att bli lokalt överlägsen 

på slagfältet.  

Arméreglemente del II, 1995 

I Arméreglemente del II från 1995 har beskrivningen av lokal överlägsenhet utvecklats. 

Begreppet inryms inom taktikens grunder där avvägning mellan kraftsamling, 

överraskning och handlingsfrihet syftar till att uppnå lokal överlägsenhet.
19

 

                                                 
18

 AR II 1963 1:26 
19

 AR II 1995 s. 43-44  
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För att öka möjligheterna till att vinna eftersträvas så gynnsamma 

styrkeförhållanden att lokal överlägsenhet uppnås. Lokal överlägsenhet skapas 

genom att vi åstadkommer eldöverlägsenhet. Detta kan t.ex. uppnås genom att 

vi samlar eld, väljer sådan terräng där fienden har svårt att utnyttja sin eldkraft 

eller överraskar honom så att han inte hinner vidta motåtgärder. För att uppnå 

lokal överlägsenhet skall förhållandet mellan kraftsamling, överraskning och 

handlingsfrihet övervägas vid planering och genomförande av strid.
20

 

 

Beskrivningen i Arméreglemente del II 1995 ger en mer förklarande beskrivning än 

1963 års utgåva. Den tydligaste förändringen är beskrivningen vad lokal överlägsenhet 

är – eldöverlägsenhet. Vidare vägs begreppet handlingsfrihet in i beskrivningen till hur 

lokal överlägsenhet uppnås.  

Reglemente för markoperationer, förhandsutgåva 2010 

I Reglemente för markoperationer, förhandsutgåva 2010, har beskrivningen av lokal 

överlägsenhet utvecklats ytterligare. Den lokala överlägsenheten skall kopplas mot ett 

mål eller delmål i insatsen. Fortfarande skall rätt avvägning mellan kraftsamling, 

överraskning och handlingsfrihet syfta till att lokal överlägsenhet uppnås. 

 

Den lokala överlägsenheten söks där vi vill nå ett avgörande kopplat till ett mål 

eller delmål i insatsen. Under planeringen identifieras var överlägsenhet skall 

åstadkommas och vilka styrkor och svagheter som skall undvikas respektive 

utnyttjas hos motståndaren samtidigt som den egna handlingsfriheten skyddas.
21

 

 

Genom denna beskrivning sätts den lokala överlägsenheten i ett sammanhang i insatsen. 

Den taktiska bedömandeprocessen som föregår striden skall enligt beskrivningen i 

Reglemente för markoperationer, förhandsutgåva 2010, resultera i en tydlig målbild 

med insatsen och därefter skall taktikens medel och metoder användas för att uppnå 

lokal överlägsenhet och därmed öka möjligheterna att avgöra till vår fördel.
22

 I 

Reglemente för markoperationer, förhandsutgåva 2010 har innebörden av 

eldöverlägsenhet även utvecklats och beskrivits på ett tydligare sätt. 

                                                 
20

 AR II, 1995 s. 44 
21

 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer (RMO), Förhandsutgåva, s. 70, 2010, 

Försvarsmakten – Stockholm 
22

 RMO 2010, s. 70 
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 …relativ överlägsenhet avseende förmågan att bekämpa motståndaren. Detta 

uppnås bl.a. genom att kraftsamla effekterna av olika bekämpningssystem till 

tid och rum…
23 

 

Genom denna beskrivning avseende den relativa eldöverlägsenheten har begreppet lokal 

överlägsenhet gått från att omfatta en överlägsenhet i förbandsvolym till en 

överlägsenhet vad gäller verkan. Detta är en mycket viktigt för den fortsatta analysen 

vad avser det kausala sambandet mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå. 

Sammanfattning 

Vid en översikt av lokal överlägsenhet och begreppets utveckling från 1963 till 2010 

kan det konstateras att en utveckling har skett främst avseende resultatet att nå en 

förutbestämd målsättning, att uppnå den lokala överlägsenheten under en viss tid och i 

ett visst terrängavsnitt, samt att detta görs med relativ verkanöverlägsenhet visavi 

motståndaren. För att kunna utreda orsakssambandet mellan lokal överlägsenhet och 

seger på taktisk nivå är en förutsättning att begreppen är tydligt definierade. Även om 

lokal överlägsenhet har förtydligats från 1963 års arméreglemente i taktik är författaren 

av uppfattningen att den nuvarande beskrivningen i Reglemente för markoperationer, 

förhandsutgåva 2010, i vissa delar behöver utvecklas för att kunna prövas i en 

vetenskaplig kontext. Det som främst bör utvecklas är frågorna vad, var, när och 

varför.  

 

Vidare bör begreppet utvecklas avseende de faktorer som inverkar på ett förbands 

möjligheter att uppnå lokal överlägsenhet. Stephen Biddle skriver i Military Power om 

vad som utgör militär förmåga
24

 och argumenterar för att denna militära förmåga kan 

uppnås genom numerär övervikt, teknologiövertag eller överlägsen disponering av 

förbanden.
25

 Genom att acceptera Biddles förklaring av vad som utgör militär förmåga 

kan en bredare förklaring av begreppet lokal överlägsenhet erhållas.  

                                                 
23

 RMO 2010, s. 70-71 
24

 Det begrepp Biddle använder är Military Power. Min översättning i detta avseende utgörs av 

definitionen militär förmåga. 
25

 Biddle, Stephen, Military Power, s. 14-18, 2004, Princeton University Press – Woodstock. Biddles 

begrepp utgörs härvid av numerical preponderance, technology och force employment. 
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Definition av lokal överlägsenhet – en mätbar definition? 

För att svara på vad lokal överlägsenhet är bör beskrivningen i Reglemente för 

markoperationer, förhandsutgåva 2010, ligga som grund, med stöd av Biddles 

förklaringar avseende militär förmåga. Vidare bör definitionen utmynna i ett antal 

överblickbara kriterier som, på ett eller flera sätt skall vara tillgodosedda, för att lokal 

överlägsenhet skall anses vara uppfyllt. Genom att sätta frågor, förklaring och kriterier i 

en matris kan detta åskådliggöras. Det första kriteriet är vad lokal överlägsenhet är? 

 

Fråga Kriterie Beskrivning 

Vad Verkanöverlägsenhet 

visavi motståndaren  

Detta innebär att det, inom den geografiskt definierade 

ytan, antingen föreligger: 

 Numerärt överläge 

eller 

 En överlägsenhet vad avser teknologiska 

vapensystem som förskjuter styrkebalansen 

eller 

 En överlägsenhet vad avser disponeringen av 

förband, en större möjlighet till verkan med 

vapensystem genom att det antingen föreligger ett 

större antal, användes från en för motståndaren 

oväntad riktning eller att det föreligger en snabbare 

verkanprocess. 

Tabell 2.1 

 

Frågan i tabellen ovan ställer krav på att kunna definiera vad lokal överlägsenhet är. I 

beskrivning ovan framgår det att det är verkanöverlägsenhet visavi motståndaren. 

Denna verkanöverlägsenhet kan uppstå antingen genom en numerär överlägsenhet, 

genom ett teknologiskt övertag eller genom en överlägsen disponering av förbanden. 

Den numerära överlägsenheten är kanske enklast att förklara. Den strategiska och 

operativa överlägsenheten vad gäller stridskrafternas numerär kan i slutändan även 

påverka den taktiska nivån och därigenom uppnå lokal överlägsenhet.  
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Vad avser den teknologiska aspekten är den inte lika enkel att förklara. Vad är 

exempelvis teknologiskt överlägset; en stridsvagn eller en soldat på skidor? 

Stridsvagnen skulle säkert huvuddelen svara men om vi sätter stridsvagnen och soldaten 

på skidor i en kontext bestående av det finska vinterkriget 1939-40 kanske svaret inte 

längre är givet. Den teknologiska faktorn måste således sättas i ett taktiskt koncept där 

motståndarens uppträdande, geografiska-, klimatologiska faktorer inverkar. I 

förlängningen handlar detta om att motståndarens teknologiska faktor inte skall kunna 

påverka styrkeförhållanden. Exempelvis kom den USA-ledda koalitionen tekniska 

överlägsenheter visavi de irakiska styrkorna i Kuwaitkriget att påverka i sådan 

utsträckning att inte ens de mest gynnsamma styrkeförhållanden kunde medge att 

irakiska förband uppnådde lokal överlägsenhet.  

 

Svårast att förklara är onekligen överlägsen disponering av förbanden. Innebörden av 

detta är dock att den ena sidan genom manövern på slagfältet lyckas hamna i en 

situation där de egna vapensystemen har en överlägsen verkan jämfört med 

motståndaren. Inom denna kategorisering infinner sig också problematiken att värdera 

inte bara den taktiska skickligheten hos cheferna utan även kompetensnivån hos 

soldaterna och förbandets förmåga som helhet. I detta ryms även de faktorer som 

påverkar hela ett förbands förmåga d.v.s. skjutskicklighet, god anda, moral etc. 

 

Nästa kriterie omfattar var den lokala överlägsenheten bör infinna sig. 

 

Fråga Kriterie Beskrivning 

Var Geografisk överlägsenhet Innebär att vi är överlägsna motståndaren, enligt 

beskrivningen ovan, inom en geografisk yta som 

begränsas av de aktuella förbandens operationsområde 

Tabell 2.2 

 

Genom att avgränsa det geografiska området kan en större förståelse för lokal 

överlägsenhet ges. Det geografiska området utgörs av det egna förbandets 

operationsområde. Vad som dessutom ingår i den geografiska överlägsenheten är 

förband som stödjer striden, t.ex. artilleri- eller flygförband och som ger möjlighet till 

verkan mot motståndaren. 

 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25 Sid 18(44) 

Major Michael Carlén Självständigt arbete 

 

 

 

Fråga Kriterie Beskrivning 

När Överlägsenhet i tid Den lokala överlägsenheten skall vara uppfylld under 

viss tid kopplat till vår målsättning samt motståndarens 

styrketillväxt. Motståndarens styrketillväxt kan påverkas. 

Tabell 2.3 

 

Genom att i tid begränsa lokal överlägsenhet ges förståelse för att den taktiska 

situationen hela tiden är förändringsbenägen beroende på styrkeförhållandenas påverkan 

över tiden. Den ena sidans kraftsamling kan innebära att den lokala överlägsenheten 

upprätthålls medan den andra sidans styrketillväxt kan påverka åt motsatt håll. 

 

Fråga Kriterie Beskrivning 

Varför Relevans mot den 

taktiska målsättningen 

Den lokala överlägsenheten måste syfta till att nå 

målsättningen med striden.  

Tabell 2.4 

 

Denna aspekt belyser vikten av att den lokala överlägsenheten föreligger där den behövs 

för att nå den taktiska målsättningen. Att vara lokalt starkare på en plats som saknar 

betydelse för striden är irrelevant för den taktiska framgången. 

Sammanfattningsvis innebär detta att fyra kriterier måste vara uppfyllda för att lokal 

överlägsenhet skall anses vara uppnådd och dessa är: 

 

1. Verkansöverlägsenhet visavi motståndaren. 

2. Överlägsenhet inom ett begränsat geografiskt område. 

3. Överlägsenhet under en tid där motståndaren ej medges styrketillväxt för att 

påverka överlägsenheten. 

4. Överlägsenhet med relevans mot den taktiska målsättningen. 
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2.2 Vad är seger på taktisk nivå 

 
– En sådan seger till, och jag är förlorad.

26
 

 

I förarbetet till denna uppsats har författaren haft svårt att finna litteratur som behandlar 

frågan om seger på taktisk nivå. Faktum är att det t.o.m. är svårt att finna litteratur som 

behandlar seger på politisk – strategisk nivå. Ett visst stöd har erhållits från de 

vetenskapliga artiklarna i antologin Understanding Victory and Defeat in Contemporary 

War. Nivån på diskussionerna håller sig dock uteslutande på strategisk nivå men trots 

allt kan den tjänstgöra som inspiration.  

 

William C. Martel beskriver, ur ett teoretiskt perspektiv, i sin bok Victory in War – 

Foundations of Modern Strategy seger utifrån nivåerna taktisk, strategisk och politisk-

strategisk nivå (i den engelska versionen används termen ”grand strategy”). Vidare 

beskriver Martel krigsvetenskapens tillkortakommanden under århundraden i dess brist 

att formulera en tydlig ram av vad seger innebär.
27

 En försvårande faktor, enligt Martel, 

är att finna en tydlig definition på begreppet seger på taktisk nivå med bäring på 

mätbarhet. Vidare finns det i begreppet seger en inneboende dynamik av ett absolut 

tillstånd som gör det vanskligt att använda. Kan vi egentligen tala om seger på taktisk 

nivå även om vi förlorar på operativ eller strategisk? Begreppet seger har exempelvis 

bytts ut av de amerikanska förbanden som genomför operationer i Afghanistan och i 

Irak till förmån för begreppet framgång.
28

  

 

Seger i strid är samtidigt ett begrepp som har analyserats och diskuterats genom 

århundranden. Den välkände schweiziske militärteoretikern Antoine-Henri Jomini 

(1779-1869) beskriver att seger inte alltid beror på en överlägsen armé utan även de 

tusen olika saker som påverkar operationerna, t.ex. modet hos soldaterna, 

medvetenheten hos militära chefer, manöverns förvecklingar, effekten av artillerielden, 

regn och lera etc.
29

  

                                                 
26

 Grekiske generalen Pyrrhus efter en seger mot romarna 280 f kr. 
27

 Martel, William C, Victory in War Foundations of Modern Strategy (revised and expanded edition), s. 

1, 2011, Cambridge University Press – New York 
28

 Martel, Vicory in War s. 396 
29

 Martel, Vicory in War s. 76-78 
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Jomini förde även ett resonemang om att det alltid fanns en avgörande punkt på 

slagfältet och genom att besätta den bidrog detta till segern. En av Jominis viktigaste 

principer var att avdela så stora styrkor som möjligt mot denna avgörande punkt vid det 

avgörande tillfället.
30

 Genom detta förde Jomini indirekt in tanken om krigföringens 

principer i debatten hur seger uppnås.
31

 Den kanske mest inflytelserika 

militärteoretikern Carl von Clausewitz (1780-1831) avhandlar i sitt verk Om kriget 

också begreppet seger.  

Carl von Clausewitz och segerbegreppet 

I kapitlet ”överlägsenhet i antal” inleder von Clausewitz med orden. 

Överlägsenhet i antal är såväl i taktiken som i strategin den vanligaste 

förutsättningen för seger.
32

 

 

Därefter för von Clausewitz ett resonemang om att de exempel i den europeiska 

historien där en armé vunnit mot en dubbel, tredubbel eller fyrdubbel dito är 

försvinnande få. Inte ens de mest framstående militära härförarna lyckades med dessa 

odds uppnå seger.
33

 Genom detta tillskriver von Clausewitz att överlägsenhet i antal är 

den viktigaste faktorn för att uppnå seger i strid.
34

 Kopplingen mellan den strategiska 

och taktiska nivå beskriver von Clausewitz genom att strategin bestämmer plats, 

tidpunkt och vilka stridskrafter som används. Genom detta påverkar strategin i stor grad 

utgången av striden på den taktiska nivån. Resultatet återfinns dock först efter att 

taktiken har utkämpat slaget.
35

 På sitt dialektiska sätt, där förståelse skapas genom att 

förstå motsatser, avslutar von Clausewitz sitt kapitel om överlägsenhet i antal med. 

 

Att för den skull hävda att överlägsenhet i antal är en nödvändig förutsättning 

för seger, skulle vara en fullständig misstolkning av vår framställning. Tvärtom 

ligger i dess resultat ingenting annat än den betydelse, som man måste tillmäta 

stridskrafternas styrka i striden.
36

 

 

                                                 
30

 Martel, Vicory in War s. 77 
31

 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 124. Denna uppfattning bekräftas i Militärteorins 

grunder där Jominis princip om kraftsamling mot en avgörande punkt är beskrivet. 
32

 Clausewitz, Om kriget, s. 163 
33

 Clausewitz, Om kriget, s. 163-167. Ur ett svenskt perspektiv kan det vara intressant att läsa om von 

Clausewitz analys över slaget vid Narva där han menar att Ryssland vid den tiden knappast kunde räknas 

som en europeisk nation och där källmaterialet är för osäkert för att dra några säkra slutsatser. 
34

 Clausewitz, Om kriget, s. 164 
35

 Clausewitz, Om kriget, s. 163 
36

 Clausewitz, Om kriget, s. 167 
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Senare i boken, i kapitlet ”om striden”, sätter von Clausewitz upp tre kriterier för 

seger: 

1. Den större förlusten av fysiska krafter hos motståndaren. 

2. Detsamma av de moraliska krafterna. 

3. Ett offentligt erkännande av detta genom att motståndaren ger upp sin 

avsikt.
37

 

Von Clausewitz utvecklar därefter sitt resonemang genom att beskriva 

svårigheterna i att mäta förlusten av de fysiska krafterna då rapporter om 

skadade och döda motståndare sällan stämmer och ofta omgärdas av 

förvanskningar. Att mäta den moraliska förlusten är än mer komplicerat då det 

enligt von Clausewitz inte låter sig göras.
38

 Von Clausewitz utvecklar även 

resonemanget avseende motståndarens uppgivande av sin avsikt inte per 

automatik innebär att avtåga från slagfältet.  

Diskussion seger på taktisk nivå 

Hur skall vi då förhålla oss till detta? Skall seger mätas genom flest döda eller skadade 

motståndare? Genom uppnådd taktisk målsättning eller om en styrka lyckats ta terräng 

från motståndaren? Inom detta område har krigsvetenskapen stora möjligheter till 

utveckling. För att kunna svara på frågorna i problemformuleringen måste en adekvat 

definition av segerbegreppet föreligga, en definition som uppfattas mätbar. 

Problematiken med segerbegreppet är redovisat ovan. Låt oss nu gå vidare och 

analysera hur vi kan definiera begreppet seger på taktisk nivå. 

 

Striden har enligt von Clausewitz två huvudformer; anfall eller försvar.
39

 Den sida som 

genomför anfall har ofta två övergripande mål; besätta ett visst terrängparti/objekt 

alternativt att nedkämpa motståndarens stridskrafter. Försvararen har även de två 

övergripande mål; att försvara ett terrängparti/objekt eller att nedkämpa motståndarens 

stridskrafter.
40

 Genom att applicera dessa huvudsakliga syften med anfallsstriden resp. 

försvarsstriden kan syftet, eller det som von Clausewitz benämner som motståndarens 

avsikt, identifieras. Genom detta kan en analys ske om den som anfaller eller försvarar 

lyckades nå sin avsikt eller ej.  
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Vidare bör det ske en analys kopplat till behovet att genomföra strid för att avbryta 

motståndarens avsikt med striden. Är det verkligen nödvändigt att tillfoga denne fysiska 

och moraliska förluster för att få denne att avbryta sin avsikt med striden? Är det inte så 

att en skickligt utförd manöver som besätter oförsvarad terräng, varifrån motståndaren 

kan bekämpas, kan medge att ena sidan når sin avsikt med striden utan att för den delen 

använda våld. Vidare kan von Clausewitz kriterier för seger uppfattas utgå från ett 

försvarsperspektiv. Det är rimligt att anta att båda sidor i en strid kan tänkas vilja 

genomföra anfall. Om ingendera lyckas lösa sin uppgift men samtidigt tvingar 

motståndaren att ge upp sin avsikt, står då båda sidor som segrare? Rimligare vore att 

vända på von Clausewitz kriterie om att tillfoga motståndaren fysiska och moraliska 

förluster och genom detta avbryta motståndarens avsikt till att det är segrarens avsikt 

som skall infrias.  

 

Därvidlag handlar det snarare om att nå den egna taktiska målsättningen, genom att 

tillfoga motståndaren fysiska och moraliska förluster alternativt genom ett skickligt 

manövrerande på slagfältet. Vid studiet av en strid blir detta således tidigt en avgörande 

faktor; d.v.s. vad var målsättningen med striden och motsvarar resultatet av striden de 

uppställda målsättningarna. Att den taktiska målsättningen är uppnådd är dock inte 

tillräckligt för att tydligt definiera vilken sida som segrat i strid på taktisk nivå. Även 

om målsättning för den segrande sidan är uppnådd kan motståndarens begränsade 

målsättning ha uppnåtts. Ett exempel kan härvidlag utgöras av den ena sidans ambition 

att fördröja ett fientligt framträngande över en specifik linje och den andra sidans 

ambition att ta terräng intill denna linje.  

 

Därmed kan vi ha en situation där båda sidor uppfattar sig som segrare vid en strid på 

taktisk nivå. Därför räcker det inte att endast bygga resonemanget om seger på uppnådd 

målsättning eller ej. Segerbegreppet måste vidgas och även omfatta en analys av 

bibehållen eller återtagen förmåga till initiativ, läs handlingsfrihet på taktisk nivå. 
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Att målsättningen med striden på taktisk nivå är uppfylld är en förutsättning för seger. 

Som beskrivet ovan räcker dock inte detta utan segern måste sättas i en taktisk och 

operativ kontext där fortsatt initiativ efter slaget är av betydelse. En dyrköpt seger som 

innebär förlorad handlingsfrihet kan inte anses utgöra en seger, under förutsättning att 

inte motståndaren fullständigt krossas. I förlängningen innebär detta att segern måste 

ske med marginal eller med andra ord, bibehållen taktisk handlingsfrihet. Vidare bör 

motståndarens handlingsfrihet efter en seger vara begränsad. Von Clausewitz 

resonemang avseende den taktiska reträtten har tidigare redovisats. Denna taktiska 

reträtt kan ju vara motståndaren syfte i t.ex. en väl utförd fördröjningsstrid. Därför 

måste även motståndarens fortsatta handlingsfrihet på taktisk nivå analyseras och vara 

begränsad för att seger skall anses vara infriat. 

Definition av seger på taktisk nivå – en mätbar definition? 

Genom den teoretiska bakgrunden och diskussionen ovan innebär detta att följande tre 

kriterier skall anses vara infriade för att seger på taktisk nivå skall föreligga. 

 

1. Resultatet av striden skall minst motsvara målsättningen med striden. 

2. Initiativ på den taktiska nivån skall kvarstå i form av bibehållen handlingsfrihet 

alternativ att motståndaren är fullständigt besegrad.  

3. Motståndarens förmåga till initiativ på den taktiska nivån i form av 

handlingsfrihet är begränsad. 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25 Sid 24(44) 

Major Michael Carlén Självständigt arbete 

 

 

3. Fallstudie 

I detta kapitel kommer två olika slag på taktisk nivå avhandlas. Den första striden på 

marktaktisk nivå som avhandlas är Slaget vid Suomussalmi under finska vinterkriget. 

Slaget utkämpades mellan finska styrkor bestående av ca en division och två divisioner 

ur Sovjetunionens 9. Armé. Den finska sidan var underlägsen vad gäller förband, 

stridsvagnar och artilleri. Trots det personella och materiella underläget lyckades de 

finska styrkorna nå sin målsättning med striden och avbryta den sovjetiska 

anfallskraften i centrala Finland. Slaget vid Suomussalmi kommer primärt att analyseras 

ur ett finskt perspektiv. Fall nummer två utgörs av den syriska anfallet mot Israel och då 

primärt striderna på de norra Golanhöjderna 1973, studerat ur ett syriskt perspektiv. 

Anfallets omfattning var en överraskning för israelerna som firade sin högtidsdag Yom 

kippur. Under förbittrade strider vid Golanhöjderna lyckades slutligen skyddsstyrkorna 

avbryta det syriska anfallet och ge tid till Israel att mobilisera sin armé och vända ett 

potentiellt nederlag till seger. 

3.1 Slaget vid Suomussalmi  

Den 30 november 1939 anfaller ryska styrkor över den finska landgränsen med 

målsättningen att inledningsvis ta byn Suomussalmi.
41

 Motivet till att behärska just 

Suomussalmi kommer från den ryska ambitionen att genom en anfallsmanöver dela 

Finland i två delar i höjd med Uleåborg och därmed kunna bryta möjligheten till hjälp- 

och materielleveranser via järnväg från Sverige.
42

 Orten Suomussalmi utgör därvidlag 

ett nav där två vägar från den finsk/sovjetiska gränsen (sydvästlig resp. nordvästlig) 

förenas för att därefter gå i väst - ostlig riktning mot Uleåborg. Den sovjetiska 163. 

divisionens anfall mot Suomussalmi möts av en fristående finsk bataljon.
43

 Efter hårda 

strider tvingades de finska förbanden genomföra en ordnad tillbakaryckning och ta upp 

försvar omedelbart väster om Suomussalmi på Hulkonniemi udde. Den 7 december 

1939 förhåller det sig emellertid så att den 163. divisionen har tagit anfallsmålet byn 

Suomussalmi samtidigt som de finska förbanden påbörjar planeringen för ett 

motanfall.
44
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Striderna vid Hulkonneimi udde 

Tidigt den 7 december får chefen för den 9. divisionen överste Hjalmar Siilasvuo 

uppgiften att med del av sin division bege sig mot fronten vid Suomussalmi och ta 

befälet över en nyuppsatt brigad.
45

 Siilasvuo får order om att den till Suomussalmi 

framträngande fienden skall slås.
46

 Vid den tidpunkten förfogar överste Siilasvuo över 

två bataljoner: 4. samt 15. bataljonen, som redan har varit i strid i området under en 

vecka, en lätt avdelning (motsv. kompani) samt 27. infanteriregementet, bestående av 

tre bataljoner.
47

 I mitten av december 1939 upptäcker finskt spaningsflyg ytterligare en 

sovjetisk division, 44. Gardesdivisionen, under framryckning längs vägen som går i 

nordvästlig riktning från den finsk-sovjetiska gränsen, den s.k. Raatevägen. I detta läge 

beslutas att Siilasvuos brigad skall förstärkas med två infanteriregementen och därmed 

utgöra en division.
48

 Siilasvuo väljer att den 27 december 1939 anfalla den 163. 

divisionen som är grupperad på Hulkonneimi udde först. Anfallet genomförs från väster 

till öster med fyra bataljoner i kraftsamlingsriktningen, indelade på två täter. En 

jägarbataljon anfaller, tillsammans med en lätt avdelning från norr, resp. nordost. 

Samtidigt som en bataljon får order om att störa och fördröja fientligt framträngande 

längs Raatevägen i nordvästlig riktning.
49

 Efter att ytterligare en bataljon förstärkt i 

kraftsamlingsriktning, samtidigt som jägarbataljonens anfall från norr når framgång 

sviktar det sovjetiska försvaret och den 30 december 1939 är hela den 163. divisionen 

vid Suomussalmi slagen.
50

 

Striderna längs Raatevägen 

Efter att den 9. divisionen hade slagit motståndaren vid Hulkonneimi udde vändes 

uppmärksamheten mot den längs Raatevägen hejdade 44. Gardesdivisionen. Den 5 

januari igångsätter Siilasvuo anfallet genom att tre regementsstridsgrupper anfaller från 

söder till norr och en regementsstridsgrupp anfaller från norr till söder.
51

 44. 

Gardesdivisionen har i detta läge ingen egen anfallskraft utan uppträder mycket statiskt i 

egen gruppering längs Raatevägen. Det är i detta skede som finnarna använder sig 

mycket framgångsrikt av s.k. motti-strider.  
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Analys lokal överlägsenhet slaget vid Suomussalmi 

Tidigare ställdes fyra kriterier upp för att definiera lokal överlägsenhet. Dessa skall i det 

nu använda fallet analyseras för att genom detta kunna dra slutsatsen huruvida lokal 

överlägsenhet uppnåddes eller ej. 

 

Uppnådde de finska förbanden verkansöverlägsenhet visavi motståndaren? 

Verkansöverlägsenhet uppstår enligt definitionen i kapitel 2 antingen genom en 

överlägsen numerär, ett teknologiskt övertag eller genom en överlägsen disponering av 

förbanden. I slaget om Suomussalmi, studerat ur ett finskt perspektiv, kan det 

konstateras att de finska styrkorna inte hade en större numerär. Därmed faller denna 

aspekt för att uppnå verkansöverlägsenhet. Vad avser ett teknologiskt övertag som 

förskjuter styrkebalansen förekom detta inte i en sådan utsträckning att det försköt 

styrkebalansen. Visserligen var de sovjetiska förbanden förstärkta med stridsvagnar 

samtidigt som den finska 9. divisionen hade brist på pansarvärnsvapen. Sammantaget 

fick inte denna obalans någon egentlig effekt. Vad som möjligen kan anföras i 

sammanhanget är vikten av att kunna behärska den teknologiska faktorn och integrera 

denna i taktiken. De finska förbandens tekniska hjälpmedel i form av skidor bidrog i 

egentlig mening mer än vad stridsvagnen gjorde för de sovjetiska förbanden då finnarna 

genom detta medgavs rörlighet vid sidan av vägarna. Det som återstår att värdera blir 

således en överlägsen disponering av förbanden.  

 

Vid studerandet av slaget vid Suomussalmi är det i huvudsak två moment som belyser 

hur den finska sidan bättre disponerade sina förband och genom detta fick 

verkansöverlägsenhet visavi de sovjetiska förbanden. Det första momentet är Siilasvuos 

beslut, och risktagning, att fördröja den 44. Gardesdivisionen med en mindre del för att 

med huvuddelen slå den vid Hulkonneimi udde grupperade motståndaren först. Det 

andra momentet är hur den längs Raatevägen grupperade 44. Gardesdivisionen 

nedkämpas i sin gruppering.  
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Uppnådde de finska förbanden lokal överlägsenheten inom ett begränsat geografiskt 

område? 

Genom att de finska förbanden inledningsvis skar av den vid Hulkonniemi stridande 

sovjetiska divisionen samt lyckades hindra dess fortsatta utbredning lyckades de vid 

striderna vid Hulkonniemi udde upprätthålla lokal överlägsenhet inom det geografiska 

område som utgjorde den finska brigadens operationsområde. Den främsta anledningen 

till detta är den sovjetiska 44. Gardesdivisionens inaktiva agerande. Vidare lyckades de 

skapa en motsvarande situation vid striderna längs Raatevägen mot den 44. 

Gardesdivsionen. Därmed kan det konstateras att de finska förbanden uppnådde lokal 

överlägsenhet inom ett begränsat geografiskt område som var tillräckligt för att nå ett 

avgörande. 

 

Uppnådde de finska förbanden lokal överlägsenhet under en tid där motståndaren ej 

medgavs styrketillväxt för att påverka överlägsenheten? 

Genom den riskfyllda manövern att låta en bataljon fördröja en fientlig division längs 

Raatevägen lyckades de finska förbanden skapa den tid de behövde för att avsluta 

striderna på Hulkonniemi udde. Genom att den längs Raatevägen framträngande 

divisionen inte hade någon förstärkning för dess undsättning innebar detta att det i de 

båda striderna uppstod en situation där de finska förbanden även uppnådde den lokala 

överlägsenheten i tid utan att påverkas av sovjetisk styrketillväxt. 

 

Uppnådde de finska förbanden lokal överlägsenhet med relevans mot den taktiska 

målsättningen? 

Stridsuppgiften för den finska brigad som sedermera växte ut till en division var att slå 

den vid Hulkonniemi grupperade fienden.
52

 Därefter gavs uppgiften att slå den längs 

Raatevägen framträngande fienden.
53

 Dessa målsättningar lyckades de finska förbanden 

uppnå. Därvidlag kan det konstateras att den lokala överlägsenheten som uppnåddes 

hade relevans mot den taktiska målsättningen.  
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Analys av seger på taktisk nivå slaget vid Suomussalmi 

Analys av segerbegreppet omfattande slaget vid Suomussalmi sker mot de kriterier som 

uppställdes för att seger på taktisk nivå skall anses vara infriat.  

 

Resultatet av striden skall minst motsvara målsättningen med striden. 

Den finska målsättningen med striderna var att slå de båda divisionerna.
54

 Smedberg 

skriver i Om stridens grunder att de sovjetiska styrkornas förluster uppskattas till ca 

23 000 man.
55

 Hjalmar Sillasvuo skriver i sin bok Striderna i Suomussalmi – kampen i 

Kuhmo att de sovjetiska divisionerna nedgjordes, drevs på flykt eller förintades.
56

 Även 

om inget källmaterial föreligger som från sovjetiskt håll bekräftar resultatet i striden 

anser författaren det klarlagt att 9. divisionen under ledning av Sillasvuo löste sin 

uppgift att slå de två sovjetiska divisionerna. Det kan m.h.t detta konstateras att 

resultatet av striden motsvarar målsättningen som var utlyst genom uppgiftsställningen 

innan stridens början. Detta var även i sammanhanget en hög målsättning då 

styrkeförhållandena från finsk sida var bedömt 1:2. 

 

Initiativ på den taktiska och operativa nivån skall kvarstå i form av bibehållen 

handlingsfrihet alternativ att motståndaren är fullständigt besegrad. 

Efter striderna vid Suomussalmi och längs Raatevägen fortsatte Siilasvuo anfallet mot 

den finsk – sovjetiska gränsen med huvuddelen av sin division medan ett regemente 

avdelades till Ladogafronten.
57

 Detta indikerar att divisionen hade fortsatt 

handlingsfrihet efter striderna mot de två sovjetiska divisionerna. Vidare kan det 

konstateras att Siilasvuos division elva dagar efter striderna i Suomussalmi och längs 

Raatevägen omgrupperas till Kuhmo för fortsatta strider. Även detta indikerar ett 

fortsatt gott stridsvärde hos divisionen vilket gör att slutsatsen blir att de finska 

förbanden fortsatt hade handlingsfrihet på både taktisk och operativ nivå med 9. 

divisionen.  
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Motståndarens förmåga till initiativ på den taktiska nivån i form av handlingsfrihet 

är begränsad. 

Det finns ingenting som tyder på att de vid Suomussalmifronten stridande sovjetiska 

divisionerna hade någon handlingsfrihet på taktisk nivå. Snarare tvärtom då Siilasvuos 

division med endast svagt motstånd kunde framrycka till den sovjetiska gränsen.
58

 

Enligt de tidigare redovisade sovjetiska förlusterna är det rimligt att anta att inte något 

indikerar fortsatt sovjetisk handlingsfrihet med 163. divisionen och 44. 

Gardesdivisionen.  

Analys rörande slaget vid Suomussalmi 

I fallet Suomussalmi anser författaren det vara fullständigt klarlagt att den finska segern 

med marginal motsvarade den uppsatta målsättningen med striden. Den finska 9. 

divisionen fortsatta initiativ dagarna efter slaget påvisar en fortsatt handlingsfrihet 

medan de sovjetiska förbandens anfallskraft bröt sönder fullständigt vid 

Suomussalmifronten. Därmed är kriteriet avseende en taktisk finsk seger klarlagt. Sker 

då detta beroende på att de finska förbanden skapar lokal överlägsenhet? 

 

Vad avser den lokala överlägsenheten har det i de uppsatta kriterierna för detta kunnat 

konstateras att de finska förbanden hade en verkansöverlägsenhet visavi de sovjetiska 

förbanden, främst beroende på en överlägsen taktisk disponering. Denna 

verkansöverlägsenhet förekom inom det geografiska området, Hulkonneimi udde, p.g.a. 

ett skickligt och riskfyllt agerande då endast en finsk bataljon fick till uppgift att 

fördröja den sovjetiska 44. Gardesdivisionen. Samt genom att den 44. Gardesdivisionen 

vid striderna längs Raatevägen var passiv i sin gruppering. Genom den finska 

risktagningen och den sovjetiska passiviteten medgavs för Siilasvuo att kraftsamla sina 

förband mot inledningsvis den 163. divisionen och sedan den 44. Gardesdivisionen. Den 

lokala överlägsenhet som de finska förbanden uppnådde skedde även mot den givna 

avsikten med striden vilket yttermera förstärker bilden av att lokal överlägsenhet 

uppstod. Räcker då detta som förklaring eller finns det andra förklaringar till den finska 

segern?  
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Marco Smedberg skriver i sin bok Om stridens grunder att den finska framgången 

främst berodde på principen enkelhet. Det var enkelheten i val av anfallsmål, enkelheten 

i val av ledning där terrängkännedom gick före grad vid tillsättandet av chefer för de 

olika stridsgrupperna som var avgörande för de finska framgångarna.
59

 Den finska 

andan och moralen då de slogs för sitt fosterlands fortsatta existens skall ej heller 

underskattas. Vidare kan det diskuteras hur väl sammansatta de sovjetiska styrkorna var 

och vilken träning de sovjetiska soldaterna erhållit innan de prövades i strid. 

 

Sammanfattningsvis kan det dock, utifrån de kriterier som är uppställda i uppsatsen, 

konstateras att de finska förbanden uppnådde lokal överlägsenhet vid striderna i 

Suomussalmi. Sammantaget utgör även slaget vid Suomussalmi ett lysande exempel på 

när en mindre styrka lyckas uppnå lokal överlägsenhet och slå en större styrka genom 

sitt bättre taktiska uppträdande. 

3.2 Slaget vid Golanhöjderna 

Efter sexdagarskriget 1967 ändrades radikalt de geopolitiska förutsättningarna i 

Mellanöstern. Israel ockuperade nu de strategiskt viktiga Golanhöjderna, ca 25 km öster 

om den tidigare gränsen mellan Israel och Syrien. I början av 70-talet utvecklade Syrien 

och Egypten en plan för att återta förlorad terräng. För syrisk del innefattade detta att 

återta Golanhöjderna.
60

 Efter sexdagarskriget hade Israel grupperat två 

infanteribataljoner på Golanhöjderna som tillsammans med en pansarbrigad (188. Barak 

(Blixt) pansarbrigaden) skulle vinna tillräcklig tid för Israel att mobilisera sin 

värnpliktsarmé. Israel förlitade sig även i stor utsträckning på sitt överlägsna flygvapen i 

försvaret av Golanhöjderna.
61

 Precis innan krigsutbrottet omgrupperade Israel 

ytterligare en pansarbrigad till Golanhöjderna (7. pansarbrigaden).
62

 Totalt förfogade 

Israel över 177 stridsvagnar och ca 70 artilleripjäser.
63

 Mot detta stod den syriska armén 

med tre infanteridivisioner förstärkta med var sin pansarbrigad samt ytterligare två 

pansardivisioner i reserv.
64

 Totalt förfogade syrierna över 1 400 stridsvagnar, tusentals 

stridsfordon och 800 artilleripjäser.
65
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Detta ger sammantaget en syrisk styrkeöverlägsenhet på 8:1 vad avser stridsvagnar och 

10:1 vad gäller artilleri. Den syriska anfallsplanen, som var starkt influerad av sovjetisk 

militärdoktrin, bestod i att med tre infanteridivisioner anfalla på stor bredd för att sprida 

ut de israeliska försvararna. Därefter skulle två pansardivisioner i luckorna som skapas 

hos de israeliska försvararna anfalla in på djupet och ta terräng intill Jordanfloden, ca 25 

km från eldupphörslinjen från 1967. Målsättningen var att anfallsmålen skulle vara 

tagna inom 36 timmar.
66

 I denna fallstudie kommer vi studera den syriska 7. 

infanteridivisionens anfall norr om staden Kuneitra på norra delen av Golanhöjderna.  

Terrängen norr om Kuneitra 

Terrängen norr om Kuneitra domineras av Golanhöjderna som är en höjdplatå ca. 1 000 

meter över havet och sträcker sig i nord-sydlig riktning. Terrängen består i huvudsak av 

bergsterräng med ett antal dalgångar. Terrängen är mindre lämplig terräng för 

stridsvagnar då dalgångarna erbjuder goda möjligheter för försvararen att utföra 

eldöverfall. Omedelbart öster om norra delen av Golanhöjderna breder Damaskusslätten 

ut sig och det som skiljer dessa terrängpartier åt är den demilitariserade zonen som av 

FN-observatörerna kallas Purple line.  

 

Längs purple line hade Israel genomfört omfattande fältarbeten, bl.a. grävt ett sex meter 

brett och fyra meter djupt stridsvagnsdike, som utgjorde ett hinder för en syrisk 

invasion.
67

 Klockan 1500 den 6 oktober anfaller den 7. syriska infanteridivisionen över 

den av FN övervakade purple line mot terrängen norr om staden Kuneitra. Anfallet möts 

omedelbart av direktriktad eld från den israeliska 7. pansarbrigaden och delar av den 

188. Barakbrigaden
68

. De israeliska styrkorna koncentrerar sin eld mot syriska 

ingenjörsfordon, minröjningsvagnar och brobandvagnar. Genom denna direktriktade eld 

led 7. infanteridivisionen avsevärda förluster på de fordon som var så viktiga för att ta 

sig över stridsvagnsdiket omedelbart väster om purple line.
69

 Striden under dagen den 6 

oktober motsvarar inte förväntningarna hos den syriska sidan då de israeliska 

stridsvagnarna från förberedda eldställningar nedkämpar en stor mängd stridsvagnar och 

pansarskyttefordon utöver de så viktiga brobandvagnarna.  
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Mörkret skulle dock medge för 7. infanteridivsionen att fortsätta anfallet utan direkt 

påverkan på långa skjutavstånd från den israeliska sidan. Den främsta anledningen 

härvidlag var bristen på israelisk lysammunition och avsaknaden av 

mörkerstridsutrustning på de israeliska stridsvagnarna. Detta innebar att en desperat 

strid på mycket korta stridsavstånd uppstod under natten mellan den 6 och 7 oktober.
70

 

Framgången uteblir dock och något genombrott sker inte på de norra delarna av 

Golanhöjderna. De hårda striderna påverkar även israelerna som lider förluster främst 

från syriskt artilleri.  

 

Under dagen den 7 oktober fortsätter syrierna sina anfallsförsök mot de israeliska 

försvarslinjerna norr om Kuneitra, dock utan framgång då den israeliska 7. 

pansarbrigaden vid upprepade tillfällen slår tillbaka syrierna. På kvällen får 7. 

infanteridivisionen förstärkning av den 3. pansardivisionen och under mörkret, där 

syrierna kan dra fördel av sin överlägsna mörkerförmåga, inleds strider som orsakar 

omfattande förluster hos båda sidor. Något genombrott når dock inte syrierna även om 

deras numerära överlägsenhet nu börjar göra effekt då de israeliska linjerna tunnats ut 

avsevärt
71

.  

 

Klockan 0900 den 8 oktober inleder 7. infanteridivisionen förstärkt med 3. 

pansardivisionen ett sista försök till genombrott. En massiv spärreld med artilleriet 

tvingar de israeliska förbanden att överge sina eldställningar och syrierna är nu nära ett 

genombrott. Genombrottet hejdas dock när delar av den israeliska 7. pansarbrigaden 

anfaller i flanken. Striderna utvecklas nu till en kaotisk strid mellan enskilda vagnar 

snarare än mellan förband och pågår fram till gryningen den 9 oktober. Det syriska 

anfallet på norra delen av Golanhöjderna var genom detta stoppad av den israeliska 7. 

pansarbrigaden.
72
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Analys lokal överlägsenhet slaget vid Golanhöjderna 

Analysen av slaget på Golanhöjderna sker, precis som fallet Suomussalmi, genom att en 

återkoppling mot de tidigare uppställda kriterierna för vad lokal överlägsenhet innebär.  

 

Uppnådde de syriska förbanden verkansöverlägsenhet visavi motståndaren? 

Verkansöverlägsenheten kan bestå av antingen en överlägsen numerär, en överlägsen 

teknologi som förskjuter styrkeförhållandena eller en överlägsen taktisk disponering av 

förbanden. I slaget vid Golanhöjderna bedöms den teknologiska faktorn vara relativt 

jämn. Syrierna hade förvisso en fördel med sina mörkersystem i stridsvagnsförbanden 

medan israelerna hade en fördel med dumpningen på sina stridsvagnar. Detta innebar att 

israelerna inte i samma utsträckning som syrierna behövde exponera stridsvagnarna vid 

skjutning från höjder ner i dalgångar. Sammantaget påverkade dock inte den 

teknologiska faktorn i sådan omfattning att det bidrog till verkansöverlägsenhet åt 

endera sidan. Vad avser den numerära överlägsenheten är det ställt bortom allt rimligt 

tvivel att de syriska förbanden var kvantitativt överlägsna sin israeliske motståndare. De 

styrkeförhållanden som rådde på Golanhöjderna norr om Kuneitra var, enligt Dunstan, 

nästan 15:1 i syrisk favör.
73

 Denna numerära överlägsenhet medförde att den israeliska 

7. pansarbrigaden i praktiken sakta slogs sönder under 80 timmars kontinuerlig strid. 

Trots detta fortsatte den sitt motstånd mot de syriska angriparna.  

 

Vid analysen av vad som ingår i begreppet överlägsen disponering av förbanden 

beskrevs tidigare att det även omfattar det som i strid är så svårt att värdera. I slaget vid 

Golanhöjderna infinner sig detta svårbeskrivna vid upprepade tillfällen. Detta kan 

handla om individuell skicklighet hos soldater, vikten av terrängkännedom, mod, 

beslutsamhet etc.  Även om de syriska förbanden stred med en hög ambition och 

beslutsamhet räckte inte detta i striderna vid Golanhöjderna. Den israeliska 

beslutsamheten, viljan och skickligheten var mer framträdande än hos de syriska 

motståndarna. Detta medför att vi har en situation där båda sidor kan anses ha uppnått 

verkansöverlägsenhet. Dock genom olika faktorer, då de syriska förbanden uppnådde 

sin genom en överlägsen numerär och de israeliska sin genom en överlägsen 

disponering av förbanden.  
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Uppnådde de syriska förbanden lokal överlägsenheten inom ett begränsat 

geografiskt område? 

Vad avser lokal överlägsenhet inom ett begränsat geografiskt område så förelåg detta, 

tack vare den avsevärda numerära skillnaden. Faktum är att de syriska förbanden som 

anföll Israel i Yom kippur-kriget hade en överlägsenhet längs med hela fronten p.g.a. 

sitt överraskande anfall. I denna överlägsenhet inom det geografiska området ingår även 

de vapensystem som inte organisatoriskt ingår i 7. infanteridivisionen men som bidrog 

till att skapa verkan i dess operationsområde, exempelvis flygstridskrafter likväl som 

förstärkt luftvärn. 

 

Uppnådde de syriska förbanden lokal överlägsenhet under en tid där motståndaren 

ej medgavs styrketillväxt för att påverka överlägsenheten? 

Israeliska armén improviserade i stor utsträckning när de efter hand mobiliserade 

enheterna nådde krigsterrängen. Trots problematiken med ledningsförhållanden och 

personkännedom var beslutet att skicka kompanier till fronten så snart de var 

mobiliserade avgörande för det framgångsrika israeliska försvaret.
74

 Denna förstärkning 

bidrog till att Syrierna inte uppnådde lokal överlägsenhet under en tid där motståndaren 

ej medgavs att påverka verkansöverlägsenheten. Syriernas målsättning var att nå sina 

anfallsmål innan en israelisk mobilisering. När de inte gjort detta under den stipulerade 

tiden vidtogs ej heller några åtgärder för att avbryta israelisk styrketillväxt på 

Golanhöjderna.  

 

Det faktum att den israeliska ledningen även valde att prioritera den norra fronten 

framför striderna mot Egypten vid Suezkanalen bidrog även till att den lokala 

överlägsenhet syrierna inledningsvis hade avbröts efter hand som israeliska 

förstärkningar anlände. Därmed kan det konstateras att de syriska förbandens 

verkansöverlägsenhet, som i allt väsentligt är föremål för diskussion, uppnåddes men att 

den tid då detta uppnåddes inte var tillräckligt för att nå avsikten med striden. Den 

israeliska styrketillväxten medgavs bryta denna verkansöverlägsenhet genom de 

förstärkningar som skedde av mobiliserade enheter. 
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Uppnådde de syriska förbanden lokal överlägsenhet med relevans mot den taktiska 

målsättningen? 

Målsättningen för 7. infanteridivisionen var att inom 36 timmar besätta övergångar vid 

Jordanfloden. Trots att de inte nådde denna målsättning strävade de syriska anfallen mot 

detta och att bryta igenom de israeliska linjerna som försvarades av 7. pansarbrigaden. 

Därvidlag strävade de syriska förbanden mot den avsedda målsättningen med striden.  

Analys seger på taktisk nivå slaget vid Golanhöjderna 

Slaget vid Golanhöjderna analyseras mot de kriterier som uppställdes för att seger på 

taktisk nivå skall anses vara infriat.  

 

Resultatet av striden skall minst motsvara målsättningen innan striden. 

Målsättningen för de syriska förbanden var att de 36 timmar efter anfallet påbörjande 

skulle ha tagit terräng intill Jordanfloden. Det kan konstateras att den syriska 

målsättningen inte uppnåddes. Redan fem dagar efter det syriska angreppet har Israel ur 

sin ursprungliga gruppering på Golanhöjderna påbörjat ett motanfall som tvingar 

syrierna på defensiven.
75

 Härvidlag är författaren av uppfattningen att den syriska 

målsättningen inte uppnåddes. 

 

Initiativ på den taktiska och operativa nivån skall kvarstå i form av bibehållen 

handlingsfrihet alternativt att motståndaren är fullständigt besegrad.  

Efter anfallet den 8 – 9 oktober var syrisk anfallskraft på norra Golanhöjderna bruten.
76

 

Däremot hade den syriska 7. infanteridivisionen förmåga att delta i de strider som 

uppstod efter det israeliska motanfallet. 7. infanteridivisionen stred, om än oorganiserat 

ändå segt ända fram till eldupphöravtalet den 23 oktober.
77

 Sammantaget hade dock inte 

den syriska armén handlingsfrihet med 7. infanteridivisionen vad avser offensiva 

operationer. 
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Motståndarens förmåga till initiativ på den taktiska nivån i form av handlingsfrihet 

är begränsad. 

Den israeliska 7. pansarbrigaden, som utgjorde det huvudsakliga motståndet för den 

syriska 7. infanteridivisionen hade vid slutet av striderna den 9 oktober endast sju 

stridsdugliga stridsvagnar. Huvuddelen av de utslagna israeliska vagnarna kunde dock 

relativt snabbt återställas. Vidare gjorde reorganisering och ersättningspersonal att den 

7. pansarbrigaden redan den 10 oktober deltog i Israels motanfall in i Syrien. Den 

handlingsfrihet som Israel hade med 7. pansarbrigaden uppstod dock ur de 

ersättningsförband som deltog i reorganiseringen. Det är rimligt att anta att utan denna 

reorganisering hade 7. pansarbrigaden ej haft handlingsfrihet på taktisk nivå.  Detta ger 

svaret att den 7. pansarbrigaden hade handlingsfrihet, men att den hade det endast p.g.a. 

en väl genomförd reorganisering. 

Analys rörande slaget vid Golanhöjderna 

En analys av slaget vid Golanhöjderna är problematiskt ur perspektivet lokal 

överlägsenhet. De syriska förbanden var genom en strategisk överraskning och 

kraftsamling avsevärt starkare vad berör numerären. Dock var de inte tillräckligt 

överlägsna, genom den israeliska disponeringen av förbanden, för att slå sönder det 

israeliska motståndet. Analysen bör därvidlag ta sin utgångspunkt i den tidigare 

redogjorda definitionen på vad lokal överlägsenhet är. I kapitel 2 redogörs för 

begreppets utveckling under senare delen av 1900-talet och fram till 2010. Denna 

utveckling har gått från att endast tala om lokal överlägsenhet till relativ överlägsenhet 

avseende förmågan att bekämpa motståndaren
78

 .  

 

Sammantaget ger detta att de syriska förbanden, trots sin numerär, inte var lokalt 

överlägsna vid striderna på Golanhöjderna. Detta p.g.a. de inte lyckades vara 

överlägsna, vad avser relativ förmåga till att bekämpa, sin israeliska motståndare. Denna 

relativa förmåga består främst av de värden som inom krigsvetenskapen är så svåra att 

mäta så som moral, god anda, individuell skicklighet hos befäl och soldater. Den 

israeliska styrketillväxten och det israeliska flygvapnet bidrog även till att förhindra en 

syrisk verkansöverlägsenhet.  
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Det är utöver detta klarlagt att de syriska förbanden inte uppnådde seger på taktisk nivå 

då de inte lyckades nå sin målsättning med striden samt att de israeliska förbanden, tack 

vare en god reorganisering, lyckades bibehålla handlingsfrihet. En handlingsfrihet som 

innebar att fortsatta strider utkämpades på syriskt territorium och att Israel kunde vända 

en potentiell förlust till seger. 

 

Föreligger det då några andra förklaringar till den syriska förlusten? Smedberg menar 

att det var flera faktorer som spelade in i avgörandet bl.a. vikten av god skjutskicklighet, 

goda förberedelser och överlägsen terrängkännedom. Avgörande var dock 

förbandsandan vid 7. pansarbrigaden där det fanns ett stort förtroende för den egna 

förmågan liksom förtroende för cheferna.
79

 Även Dunstan menar att flera faktorer 

spelade in, förutom den avgörande faktorn utgörande moralen och motivationen hos de 

israeliska soldaterna, bidrog det israeliska stridsflygets uppoffringar till att hålla 

syrierna bundna intill dess att Israels reserver hade mobiliserats.
80
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4. Avslutning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det föreligger ett kausalt samband mellan 

lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå. Problemformuleringen utmynnade i tre 

frågeställningar; vad är lokal överlägsenhet och vad är seger på taktisk nivå, hur kan 

sambandet testas vetenskapligt och leder lokal överlägsenhet till framgång/seger? 

Metoden för detta var ett teoretiskt avsnitt där begreppen lokal överlägsenhet och seger 

på taktisk nivå analyserades, diskuterades och där ett försök till mätbara kriterier 

presenterades. Dessa kriterier för lokal överlägsenhet resp. seger på taktisk nivå kan 

därvid anses utgöra uppsatsen teori. Teorin testades därefter i en fallstudie bestående av 

två av varandra oberoende slag där förstudierna hade givit att dess respektive utfall 

medgav att en olika utfalls-design kunde användas. I detta kapitel presenteras resultatet 

av undersökningen. 

 

Genom analys av försvarsmaktens reglementen i taktik från 1951 och framåt samt 

genom Biddles teorier om militär förmåga beskriver uppsatsen att lokal överlägsenhet är 

verkanöverlägsenhet visavi motståndaren. Detta kan uppnås genom en större numerär, 

ett teknologiskt övertag eller genom en överlägsen disponering av förbanden. Vidare 

beskriver uppsatsen att den lokala överlägsenheten måste ske under en tid då 

motståndaren ej medges styrketillväxt för att på verka verkansöverläget samt att den 

måste var knuten till ett geografiskt område och förbandets avsikt med striden.  

 

Genom analys av von Clausewitz beskrivning av seger i strid sker en diskussion 

avseende segerbegreppet och ett försök görs genom att definiera kriterier för seger på 

taktisk nivå. Denna definition innebär att resultatet av striden skall minst motsvara 

målsättningen med striden. Att initiativ på den taktiska nivån skall kvarstå i form av 

bibehållen handlingsfrihet alternativt att motståndaren är fullständigt besegrad, samt att 

motståndarens förmåga till initiativ på den taktiska nivån i form av handlingsfrihet är 

begränsad. Teorin skapar härvid möjlighet att testa sambandet mellan lokal 

överlägsenhet och seger på taktisk nivå. 
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Föreligger det då ett kausalt samband mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk 

nivå? Den värdering som sker i detta avsnitt tar inte hänsyn till problematiken med 

värdering av de mätbara definitionerna i form av lokal överlägsenhet och seger på 

taktisk nivå. Det som görs här är att utifrån de uppsatta kriterierna värdera ett ev. kausalt 

samband. Genom uppsatsens empiriska undersökning som utgångspunkt kan vi 

konstatera att det i slaget vid Suomussalmi föreligger en tydlig segrare i form av den 

finska 9. divisionen. Förlorarna utgörs av den sovjetiske 163. divisionen och 44. 

Gardesdivisionen. Den empiriska undersökningen visar också att de finska förbanden, 

genom en överlägsen taktisk disponering, uppnådde lokal överlägsenhet visavi de 

sovjetiska motståndarna. Den överlägsna taktiska disponering bestod främst av den 

finska taktiken att skapa gynnsamma styrkeförhållanden och strida mot de sovjetiska 

divisionerna förskjutet i tid samt genom att de finska förbanden hade en högre rörlighet 

vid sidan av vägarna vilket bidrog till att kunna kraftsamla förbanden. Genom detta 

uppnådde den finska 9. divisionen lokal överlägsenhet.  

 

I slaget vid Golanhöjderna visar den empiriska undersökningen att den syriska 7. 

infanteridivisionen genom sin numerära överlägsenhet uppnådde lokal överlägsenhet 

initialt men att denna i takt med en överlägsen israelisk disponering av förband samt 

genom succesiva israeliska förstärkningar nedgick. Den syriska 7. infanteridivisionen 

uppnådde ej heller sin avsikt med striden, hejdade av den israeliska 7. pansarbrigaden. 

Den israeliska framgången kan främst förklaras genom de omätbara faktorer, 

exempelvis terrängkännedom, anda, högre motivation, skjutskicklighet etc. vilket 

påverkar utgången av strid. Därmed kan det konstateras att det, inom ramen för 

uppsatsen teoretiska ansats, föreligger ett kausalt samband mellan lokal överlägsenhet 

och seger på taktisk nivå.  

 

Detta skall dock betraktas med reservation. Innan generella slutsatser omfattande det 

kausala sambandet mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå kan konstateras 

behöver det ske en kritisk granskning av resultaten. Denna kritik kan delas i tre 

huvudsakliga områden. Det första kritikområdet är kritik av teorin, det andra är kritik av 

empirin, det tredje är kritik avseende synen på begreppet lokal överlägsenhet. Det första 

kritikområdet utgörs således av uppsatsens teoretiska del där det sker en definition, 

diskussion och försök till mätbar värdering av begreppen lokal överlägsenhet resp. seger 

på taktisk nivå.  
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Segerbegreppets definition och mätbarhet kan anses uppfylla kravet för att undersöka 

sambandet mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå. Däremot är det 

tveksamt om definitionen av lokal överlägsenhet har den precision som krävs för att 

kunna dra generella slutsatser. Att det görs en indelning i kategorierna överlägsen 

numerär, teknologiskt övertag samt en överlägsen disponering av förbanden är förvisso 

ett första steg. Den sista kategoriseringen kan dock uppfattas som för bred och innehålla 

för mycket inflytelser för att tjäna som ett värderingskriterie. Dessa inflytelser är det 

som i egentlig mening sker nedanför den taktiska nivån och omfattar bl.a. mod, anda, 

påverkan från väder, terrängkännedom, skjutskicklighet etc. Genom en tydligare 

nedbrytning och kategorisering av vad överlägsen disponering av förband innebär hade 

uppsatsens möjligen nått en högre validitet.  

 

En annan aspekt av kritik mot teorin omfattar begreppet lokal överlägsenhets utveckling 

och definition i svenska reglementen. Författaren är av uppfattningen att det skett en 

omvärdering av begreppet sedan det först nämndes i AR II 1963. I det senaste 

reglementet i taktik, RMO 2010, talas det om en relativ bättre förmåga till verkan visavi 

motståndaren
81

. Ligger det inte då genom denna definition en naturlig koppling till 

seger? Om den ena sidan har en bättre förmåga till verkan borde utgången av striden 

vara given. Problemet härvidlag blir att analysera hur vi bygger upp denna relativa 

verkansöverlägsenhet. Den kan ju bestå av så många olika faktorer som innefattas i en 

allmän benämning avseende att uppnå ett verkansöverläge. Detta är onekligen 

problematisk och det medför att begreppet urholkas. Då frågan hur denna 

verkansöverlägsenhet uppnås blir omöjlig att svara på p.g.a. alla des inflytelser.  

 

Det andra kritikområdet utgörs av kritik mot uppsatsen empiriska resultat kan delas in i 

tre underkategorier, kritik mot den begränsade omfattningen på undersökningen, kritik 

vad avser val av fall samt kritik genom att det kan föreligga andra förklaringsmodeller 

till utgången av striden. Vad avser omfattningen är avgränsningen till två fall i en 

fallstudie på C-nivån rimlig. Samtidigt måste vi reflektera över att en fallstudie 

innehållande de redovisade fallen även skulle kunna komma till slutsatsen att det 

föreligger ett kausalt samband mellan seger på taktisk nivå när ett förband strider mot en 

angripare för sin nations existens.  
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 RMO 2010, s. 70-71 
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Därför föreligger det ett behov att replikera undersökningen för att generella slutsatser 

rörande kopplingen mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå skall kunna 

presenteras. Genom den metodologiska utgångspunkten, att söka svaret där händelsen 

har eller inte har inträffat, kan valet av fall till fallstudien anses stärka resultatet av 

uppsatsen. Särskilt diskussionen kopplat till slaget vid Golanhöjderna där den avsevärda 

numerära överlägsenheten ändå inte innebar lokal överlägsenhet. Vad avser kritik mot 

att det föreligger flera förklaringsmodeller har detta åskådliggjorts i analysen av de resp. 

fallen. 

 

Det tredje kritikområdet omfattar synen på begreppet lokal överlägsenhet. Skall detta 

ses som en regel, som riktlinjer eller som förklaringsmodell efter ett slags 

genomförande? Utgångspunkten i uppsatsen var att se lokal överlägsenhet som en regel 

och validera om så var fallet. Med den utgångspunkten kommer även problematiken vad 

avser att skapa en mätbarhet i begreppet. Med en annan tolkning av synen på lokal 

överlägsenhet, snarare som en riktlinje, faller även behovet att begreppet skall tåla en 

falsifieringsprocess. I sådant fall handlar det i huvudsak om att skapa förutsättningar till 

seger på taktisk nivå. Von Clausewitz talar om att strategin skapar förutsättningar, 

genom att avgöra tid, plats och stridskrafternas sammansättning för att sedan överlämna 

åt taktiken att utkämpa slaget.
82

 Kan ett liknande resonemang föras i relation taktisk och 

stridsteknisk nivå? Genom ett sådant synsätt bör det således framgå att lokal 

överlägsenhet endast skapar förutsättningar till seger. Segern måste sedan vinnas genom 

förbandens förmåga att genomföra strid. Därvidlag skulle innehållet i denna förmåga bli 

särskilt intressant att analysera. 

 

Med hänsyn till den kritikdiskussion som presenterats ovan blir slutsatsen avseende det 

kausala sambandet mellan lokal överlägsenhet och seger på taktisk nivå att det förvisso 

förekommer i den valda studien men att resultatet ej kan anses utgöra ett generellt 

kausalt samband.  
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 Clausewitz, Om kriget, s. 163 
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Förslag på framtida forskning 

Resultatet av föreliggande uppsats kan utgöra grund för fortsatt forskning inom främst 

två aspekter. Dels genom att använda resultatet av den teoretiska diskussionen, dels 

genom resultatet av den empiriska undersökningen. Vad avser det teoretiska resultatet 

kan detta utgöra grund för fortsatt forskning, främst genom att ytterligare bryta ner 

innebörden av vad som utgör en överlägsen disponering av förbanden. Vad avser det 

empiriska resultatet kan detta utgöra underlag för fortsatt forskning avseende replikering 

genom ytterligare fallstudier. Inom angränsande områden kan synen på lokal 

överlägsenhet som regel, riktlinjer eller analysinstrument alternativt hur lokal 

överlägsenhet uppnås utgöra underlag för synnerligen intressant forskning i framtiden. 
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