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CLAUSEWITZ TEORIER OM BEFÄLHAVARES HANTERING AV FRIKTIONER I KRIG – 
EN TEORIPRÖVANDE TVÅFALLSSTUDIE. 
 
ABSTRACT: 
Carl von Clausewitz wrote in On war about frictions in war. The current research on this subject 
consider frictions to be timeless and will continue to affect wars as long as humans are involved. 
Clausewitz also presented measurements to mitigate these frictions, and rational and emotional 
qualities of the commander to succeed in war. These measurements and qualities are in this 
thesis called Clausewitz’ theories on managing frictions in war. 
The hypothesis for this thesis is that if frictions are timeless then the management of frictions will 
also be timeless. This study wants to fill the gap of knowledge concerning the validity of the 
measures that Clausewitz recommend for managing frictions, and however they should be used 
in training of today’s Swedish commanders. 
The purpose of this thesis is to test the validity of Clausewitz’ theories on managing frictions in 
war. This is done through a deductive two-case study of the Finnish attack on Raate road in 1940 
and the Israeli seize of Jiradi pass in 1967. The analysis investigates the extent in what the 
commanders were applying Clausewitz’ theories during the battles, by using an analysis tool 
created from operationalising Clausewitz’ theories of both frictions and the management of 
frictions.  
The analysis shows that the commanders were applying the theories in a great extent. The result 
confirms the validity of Clausewitz’ theories, but only for these two cases. This is the thesis’ 
contribution to the current research on this subject. 
 
Nyckelord:  
Clausewitz, friktioner, krigets atmosfär, faran, kroppsliga ansträngningen, ovissheten, 
tillfälligheterna, Finska vinterkriget, Raatevägen, Sex-dagarskriget, Jiradi-passet 
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1. Inledning  
1.1. Bakgrund och problemformulering 
Det första kända tillfället som Clausewitz använde begreppet friktion var den 29 september 
1806, då han i ett brev till sin hustru beskrev förhållandena som hans lärare och mentor 
Scharnhorst arbetade under. ”How much must the effectiveness of a gifted man be reduced 
when he constantly confronted by obstacles of convenience and tradition when he is 
paralyzed by constant friction with the opinions of others.”1 
Även om andra författare skrivit om fenomenet så var Clausewitz den som tilldelade 
friktionerna en central plats i striden.2 Clausewitz påstår att friktionerna är det som skiljer 
det verkliga kriget från det på pappret, och är anledningen till att det inte blir som man tänkt 
sig.3 Han beskriver att källorna till friktioner återfinns i krigets atmosfär, vilken utgörs främst 
av fysiska faktorer såsom faran, den kroppsliga ansträngningen, ovissheten och 
tillfälligheterna, men orsakas av att människans reaktioner på dessa faktorer.4  
Friktioner kom senare att bli ett av de konceptuella verktyg som Clausewitz använde för att 
förstå krigets fenomen och som kom att genomsyra hela hans verk Om kriget.5 Dock är det 
framförallt i den första boken som friktioner berörs och förklaras tillsammans med de 
egenskaper som Clausewitz ansåg krävas av en militär befälhavare för att kunna agera 
framgångsrikt i krig. Dessa egenskaper delas in i förnuftsmässiga och känslomässiga 
egenskaper, vilka utgörs av intellekt, intuition, sinnesnärvaro, mod, beslutsamhet, moraliskt 
mod, djärvhet, patriotism och ambition.6 Clausewitz påstår också att det bara finns ett sätt 

                                                      
1 Paret, Peter. Clausewitz and the State. Oxford: Clarendon Press, 1976, 124. 
2 Clausewitz, Carl von. Om kriget. Stockholm: Bonniers, 1991, 80. 
3 Ibid, 79 
4 Ibid, 61 
5 Watts, Barry D. Clausewitzian Friction and Future War. Washington, D.C.: Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 2004, 8. 
6 Smith, Hugo. On Clausewitz, a Study of Military and Political Ideas. Chippenham and Eastbourne: Palgrave MacMillan, 2005, 160-167. 
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att mildra friktioner i krig, och det är förbandets krigsvana.7 Saknas denna måste friktioner 
planläggas att ingå i de fredstida övningarna. Sammantaget utgör dessa åtgärder 
tillsammans med hans tankar om befälhavarens egenskaper Clausewitz teorier om hantering 
av friktioner i krig. 
Utifrån det identifierade forskningsläget framstår forskningen enig om att Clausewitz teori 
om friktioner är tidlös och att friktioner fortsatt kommer att påverka operationer i krig, 
eftersom den gemensamma nämnaren är, och har varit, människan. Debatten om huruvida 
Clausewitz teori om krigets natur fortsatt är giltig utifrån att många krig nu är inomstatliga 
eller utan statlig koppling verkar inte beröra teorin om friktioner i krig. Inte heller 
forskningen kring hur den tekniska utvecklingen kan eliminera friktioner är enig om att detta 
är möjligt. 8  
Så om Clausewitz teori om friktioner är tidlös, och deras orsaker är kopplade till hur 
människan påverkas av krigets atmosfär och därmed inte kan elimineras, så borde även 
Clausewitz teorier om hur friktioner kan hanteras vara tidlösa. Ulrike Kleemeier har 
undersökt sambandet mellan Clausewitz teori om moraliska faktorer respektive friktioner i 
krig, men endast ur ett teoretiskt perspektiv. I övrigt har ingen forskning påträffats huruvida 
Clausewitz teorier om hantering av friktioner fortfarande är giltiga och tillämpbara för 
befälhavare i krig. Här finns därför en kunskapslucka vilket gör ämnet intressant och viktigt 
att studera. 
Svenska försvarsmakten har inte behövt utkämpa krig i nationell kontext på över 200 år. 
Även om många svenska officerare har erfarenheter från militära insatser i internationella 
sammanhang så saknar huvuddelen av dagens svenska befälhavare krigserfarenhet och 
erfarenhet av att hantera friktioner i krig. Då krigsvana saknas förespråkar Clausewitz att, för 
att öva de olika chefernas omdöme och beslutsamhet, planlägga övningar så att en del av 
dessa friktioner ingår.9 Denna planläggning måste kunna utgå från teorier som giltiga för de 
aktuella omständigheterna och förutsättningarna. Därför är det nödvändigt att forska kring 

                                                      
7 Clausewitz. Om kriget, 82. 
8 Rekkedal, Nils Marius. Exploring the Common Ground of the Debates on Revolution in Military Affairs and Non-State Warfare. I The nature of modern war: Clausewitz and his critics revisited, Jan Angstrom, och Isabelle Duyvesteyn (red.), 171-191. Stockholm: Dept. of War Studies, Swedish National Defense College, 2003, 180. 
9 Clausewitz. Om kriget, 82. 
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hur Clausewitz teorier om friktioner och hantering av friktioner i krig är praktiskt tillämpbara 
för befälhavare på olika nivåer. 
Genom att studera hur befälhavare hanterade uppkomna friktioner under två, jämfört med 
Napoleonkrigen, relativt moderna konventionella strider, kan deras åtgärder jämföras mot 
Clausewitz teorier. Dessa strider är fortfarande relevanta att studera eftersom situationen 
för befälhavarna i stort inte skiljer sig från situationen för dagens svenska befälhavare.  
Denna studie har för avsikt att bidra till att fylla den kunskapslucka som finns huruvida 
Clausewitz teorier om hantering av friktioner i krig fortfarande är giltiga att användas i 
träning och utbildning av dagens svenska befälhavare. 
1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att testa validiteten hos Clausewitz teorier om hantering av 
friktioner i krig. Detta genom en teoriprövande tvåfallsstudie av det finska anfallet mot 
Raatevägen 1940 och det israeliska anfallet mot Jiradi-passet 1967. Syftet är inte att avgöra 
om hanteringen av friktionerna påverkade utgången av striderna, utan huruvida Clausewitz 
teorier kan återfinnas i befälhavarnas försök att mildra eller hantera uppkomna friktioner.  
Forskningsfråga 
I vilken omfattning tillämpar befälhavarna i tvåfallsstudien Clausewitz teorier om hantering 
av friktioner i krig?  
Delfrågor 

1. Vilka variabler avseende friktioner i krig samt hantering av friktioner kan urskiljas i 
Clausewitz teorier om friktioner i krig och militär genialitet? 

2. Vilka friktioner förekommer under anfallen mot Raatevägen 1940 och Jiradi-passet 
1967? 

3. Hur hanterade de finska och israeliska befälhavarna friktionerna, och 
överensstämmer detta med Clausewitz teorier om hantering av friktioner i krig? 

1.3. Tidigare forskning i ämnet 
Forskningsläget har inhämtats inom forskningsområdet krigsvetenskap och utgörs främst av 
forskning som kritiserar Clausewitz teori om krigets natur och friktioner, av tolkning och 
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vidare utveckling av Clausewitz teori om friktioner, av annan forskning om fysiska 
begränsningar i krig, samt vad forskningen säger om hantering av friktioner. Forskningsläget 
inom området ledarskap och psykologi, avseende bl.a. ledaregenskaper och beslutsfattning i 
strid, har inte inhämtats. Forskningsläget omfattar inte heller medicinsk forskning, t.ex. hur 
droger skulle kunna hantera vissa friktioner, eller forskning inom informationsteknologi- och 
sensorutveckling. 
Krigets natur10 är debatterad av flera forskare. Jan Ångström redogör för den aktuella 
debatten vilken handlar om huruvida det moderna och framtida kriget är nytt eller en 
utveckling av tidigare krig.11 Centralt i debatten är statens roll och kriget som ett politiskt 
medel, då krig nuförtiden även kan vara inomstatliga eller utan statlig koppling. Även RMA 
(Revolution in Military Affairs) och den tekniska utvecklingens påverkan på kriget debatteras. 
Det är i denna senare debatt som kopplingar till Clausewitz teori om friktioner kan 
återfinnas. Rekkedal redogör för att vissa forskare anser att RMA kan förändra krigets natur 
och att tekniken kan eliminera ovissheten i krig. Andra anser att friktioner, osäkerhet och 
allmän förvirring är en del av krigets natur och kan inte elimineras så länge som människan 
är en del av verksamheten.12 
Eugenia Kiesling hävdar i en artikel att begreppet krigets dimma felaktigt har tillskrivits 
Clausewitz och att han inte alls använder begreppet dimma för att beskriva friktioner, utan 
framförallt som ett meteorologiskt uttryck.13 
Anders Palmgrens doktorsavhandling sätter in Clausewitz verk i hans samtida moraliska, 
politiska och militära sammanhang. I det avslutande kapitlet14 redogör Palmgren för, och 
bemöter viss kritik mot Clausewitz, men där återfinns inte något ifrågasättande av 
Clausewitz tankar om friktioner i krig.15 Palmgren beskriver att Clausewitz troligen skrev 
kapitlet Militär genialitet i samband med de fyra kapitlen som avhandlar de fyra orsakerna 
                                                      
10 Clausewitz. Om kriget, 29-44. 
11 Angström, Jan. Introduction: Debating the Nature of Modern War. I The nature of modern war: Clausewitz and his critics revisited, Jan Angstrom, och Isabelle Duyvesteyn (red.), 1-20. Stockholm: Dept. of War Studies, Swedish National Defense College, 2003, 4f. 
12 Rekkedal. Exploring the Common Ground of the Debates on Revolution in Military Affairs and Non-State Warfare, 180. 
13 Kiesling, Eugenia C. ”On War without the Fog.” MILITARY REVIEW, Sept-Oct 2001: 85-87. 
14 Palmgren, Anders. Visions of strategy: following Clausewitz's train of thought. Helsinki : National Defence university, Department of Tactics and Operations Art, 2014, kap 14. 
15 Ibid, 410 
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till friktioner. Dock utvecklades kapitlet under 1827-1828 för att även omfatta den politiska 
aspekten av ledarskapet.16 
Hugo Smith, Australienska försvarshögskolan, har skrivit On Clausewitz, där han tolkar och 
förklarar Clausewitz Om kriget. Smith diskuterar också friktionernas fortsatta existens i 
kärnvapenkriget, eller om samma risker för missförstånd, misstag och felberäkningar 
fortfarande föreligger.17 Smiths tolkning av friktioner i krig kommer att användas för 
operationalisering av friktioner och friktioners hanterande i uppsatsens kapitel 2. 
Ulrike Kleemeier har fördjupat sig i Om kriget, kapitlet Militär genialitet och undersökt 
sambandet mellan Clausewitz teori om moraliska faktorer respektive friktioner i krig. Hon 
beskriver att teorin om moraliska faktorer är grundad på en observation, och den är att det i 
krig alltid är en stor skillnad mellan teori och praktik. Hon förklarar att det finns två orsaker 
till extrema friktioner i krig; dels att krig alltid innebär att agera mot någon annan med 
hotfulla metoder, och dels att människor är varelser rädda för våld och våldsam död. 
Friktionerna är ett resultat av detta samspel, men den viktigaste faktorn är människans 
rädslor.18 Kleemeiers tolkning av befälhavarens egenskaper för att hantera dessa friktioner 
kommer att användas för operationalisering av friktioners hanterande i uppsatsens kapitel 2. 
Överstelöjtnant Barry Watts är en av de främsta moderna tolkarna av Clausewitz friktioner i 
krig. I Clausewitzian Friction and Future War studerar han friktioner utifrån hypotesen att 
den tekniska utvecklingen inte eliminerar friktioner, utan antingen ökar de egna 
handlingsmöjligheterna, minskar motståndarens, eller en kombination av dessa alternativ.19 
Han har jämfört operationen Desert Storm 1991 med tyskarnas blixtkrig i maj 1940 för att 
undersöka friktionsobalansen mellan parterna, bl.a. genom att mäta tiden för att fatta 
beslut. Det visade sig att, trots att USA under Desert Storm hade stort stöd av 
informationsteknik, så var det ingen större skillnad. Möjligtvis var denna friktionsobalans 
något större 1940, vilket skulle innebära att USA inte kunde komma innanför irakiernas 
beslutcykel bättre än vad tyskarna kunde komma innanför fransmännens.20 Watts beskriver 
                                                      
16Palmgren. Visions of strategy: following Clausewitz's train of thought, 259. 
17 Smith. On Clausewitz, 246. 
18 Kleemeier, Ulrike. Moral Forces in War. I Clausewitz in the twenty-first century, Hew Strachan och Andreas Herberg-Rothe (red.), 107-121. Oxford: New York: Oxford University Press, 2007, 107ff. 
19 Watts. Clausewitzian Friction and Future War, v. 
20 Ibid, 31ff 
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att oavsett stöd av informationstekniken så kommer fortfarande människans natur, krigets 
natur och slumpen påverka så att friktioner som begränsas inom ett område istället förstärks 
inom ett annat.21  
Watts har också utvecklat Clausewitz kategorisering av friktioner. Istället för Clausewitz fyra 
kategorier; faran, den kroppsliga ansträngningen, ovissheten och tillfälligheterna, har Watts 
åtta kategorier. Han har beaktat hela Om kriget och tagit med friktioner som orsakas av 
motsättningar inom egna förband, fysiska och politiska begränsningar i att använda militära 
maktmedel, oförutsägbarheter orsakade av växelverkan, och skillnader mellan mål och 
medel i krig.22 
Stephen Cimbala har i sin bok Clausewitz and Chaos undersökt friktioner och beslutsfattande 
på politisk och strategisk nivå, genom att han studerat ett antal krig och konflikter under 
1900-talet. Han summerar sina iakttagelser i sex punkter, vilka beskriver vad som gick fel 
eller utgjorde problem under de studerade fallen. Han presenterar också en metod för att 
analysera friktioner utifrån hur komplext dessa friktioner uppträder och vilka delar av 
beslutsfattandet som de påverkar. Han kommer också med tankar kring hur Clausewitz 
skulle ha uppdaterat sin teori om friktioner i krig om han levt nu och känt till den tekniska 
utvecklingen.23 
John Keegan är starkt kritisk mot Clausewitz och skriver i Krig och kultur att Clausewitz teori 
om att kriget är fortsättningen på politiken är ofullständig, eftersom den inte tar hänsyn till 
kulturen och att krig som företeelse är äldre än stater.24 Han skriver att kriget är begränsat, 
inte för att människan bestämmer, utan för att naturen begränsar.25 Dessa begränsningar 
delar han in i permanenta och tillfälliga faktorer. De permanenta utgörs av väder, klimat, 
årstider, terräng och vegetation.26 De tillfälliga faktorerna utgörs av svårigheterna att 
förpläga, förlägga och förflytta en armé i fält.27 Bägge dessa kategorier ser han som 
begränsningar även i det moderna kriget. Dessa begränsningar har vissa likheter med det 
                                                      
21 Watts. Clausewitzian Friction and Future War, 80f. 
22 Ibid, 20f 
23 Cimbala, Stephen J. Clausewitz and Chaos: friction in war and military policy. Westport, Conn: Praeger, 2001, 197-204. 
24 Keegan, John. Krig och kultur. Stockholm: Natur och kultur, 2003, 23. 
25 Ibid, 96 
26 Ibid, 83 
27 Ibid, 83 
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som Clausewitz tar upp som friktioner, men Clausewitz teori omfattar fler fysiska 
begränsningar för handlande i krig. 
Colin Gray är professor i Internationell politik och strategistudier vid Reading-universitetet i 
Storbritannien. Han skriver att alla måste inse att kriget på pappret inte fullt ut kan efterlikna 
det riktiga kriget. Inte heller kan vi förutse hur nästa krig kommer att utövas. Få eller inga 
högre militära chefer, vare sig i USA eller Ryssland har idag någon erfarenhet av att leda på 
strategisk eller operativ nivå i krig.28 Gray skriver om olika lösningar för att hantera friktionen 
som kallas ovisshet, eller krigets dimma. Dels genom den fortsatta tekniska utvecklingen av 
avancerade informations- och underrättelsesystem som i realtid ger underlag till 
beslutsfattare på alla nivåer och minskar risker för vådabekämpning, men som kan orsaka 
nya friktioner. Dels genom överordnad doktrin, träning, decentraliserad ledning och 
uppdragstaktik, som inte kan skingra dimman, men kringgå den. 29 Gray föreslår att 
krigföringsprinciperna kan utgöra praktiska råd för att minska risken för friktioner.30  
William McRaven har utvecklat en teori om specialoperationer, vilken bygger på sex 
principer som ska motverka friktioner och möjliggöra relativ överlägsenhet. Dessa sex 
principer utgörs av enkelhet, säkerhet, förövning, syfte, hastighet och överraskning.31 Dessa 
principer balanserar mellan påverkan av friktioner32 (vilka definieras som tillfälligheter, 
ovisshet och motståndarens vilja) och de moraliska faktorerna (vilka utgörs av mod, intellekt, 
djärvhet och uthållighet). Väger friktionerna över så misslyckas operationen.33 McRaven 
skriver också att stora förband är mer mottagliga för friktioner än små.34  
Forskningsläget är entydigt avseende friktioners existens i krig och att de kommer att 
påverka kriget även i framtiden så länge som människan är en del av det. Forskningen är 
fokuserad kring tolkning av Clausewitz teori, eliminering av friktioner genom teknisk 
utveckling, samt hur friktioner påverkar och kan utnyttjas på strategisk nivå. Det finns 

                                                      
28 Gray, Colin S. War, Peace and Victory. Strategy and Statecraft for the next Century. New York: Simon and Schuster, 1990, 108f. 
29 Ibid, 111 
30 Ibid, 108 
31 McRaven, Willian H. Spec Ops, Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and Prectice. Novato, CA: Presidio, 1995, 8. 
32 Ibid, 7 
33 Ibid, 11 
34 Ibid, 9 
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däremot mindre forskning på vilka egenskaper och förmågor som krävs, och hur de bör 
tillämpas, för att hantera dessa friktioner. 
1.4. Avgränsningar  
Studien kommer att avgränsas till att pröva validiteten hos Clausewitz teorier om friktioner 
och deras hantering utifrån Om kriget, första boken, kap 3-8. Denna avgränsning vill 
tydliggöras här eftersom hela Om kriget är influerat av tankarna om friktioners påverkan.  
Begreppet friktion används ofta med olika innebörd i militära sammanhang. Eftersom 
Clausewitz skrev ett kapitel med namnet Friktioner35, vilket omfattar friktioner orsakade av 
den fysiska miljön och tillfälligheterna, så är det många gånger endast detta som åsyftas. 
Andra använder begreppet krigets dimma för att beskriva friktioner, och syftar då friktioner 
orsakade av ovissheten som uppstår p.g.a. bristfällig eller felaktig information.36 Denna 
studie kommer att förhålla sig till alla de fysiska faktorer orsakade av krigets atmosfär när 
begreppet friktioner används. 
Studien kommer att avgränsas till två fall. Dessa är det finska anfallet mot Raatevägen 5-7 
januari 1940 samt det israeliska anfallet mot Jiradi-passet 5-6 juni 1967. Studien avgränsas 
till att analysera hantering av friktioner hos den finska och israeliska sidan, och kommer att 
genomföras utifrån de finska och israeliska befälhavarnas och beslutsfattningens perspektiv, 
och inte ur soldaternas. 
Studien har inte för avsikt att studera orsaken till eventuella friktioner som uppträder under 
striderna, utan strikt förhålla sig till dess förekomst och hur dessa friktioner där och då 
hanterades av respektive befälhavare.  

                                                      
35 Clausewitz. Om kriget, 79. 
36 Kiesling, Eugenia C. ”On War without the Fog.” MILITARY REVIEW, Sept-Oct 2001: 85-87. 
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1.5. Centrala begrepp 
Friktioner i krig 
Den definition av friktioner i krig som valts till denna studie är faktorer, orsakade av krigets 
atmosfär, som försvårar all verksamhet i krig.37 Krigets atmosfär utgörs främst av fysiska 
faktorer som faran, den kroppsliga ansträngningen, ovissheten och tillfälligheterna.38  
Hantering av friktioner i krig 
I denna studie används begreppet hantering av friktioner inte med syftet att eliminera 
friktionerna, utan att mildra dess effekter eller negativa påverkan på förmågan att 
genomföra verksamheten på önskat sätt.39 
Den definition av vad som hanterar friktioner i krig i denna studie utgår från befälhavarens 
förnuftsmässiga och känslomässiga egenskaper. Dessa utgörs av intellekt, intuition, 
sinnesnärvaro, mod, beslutsamhet, moraliskt mod, djärvhet, patriotism och ambition.40 Till 
detta tillkommer krigsvanan, eller andra åtgärder som kan kompensera för avsaknad av 
denna, vilket Clausewitz anser kunna mildra friktioner.41 Tillsammans utgör dessa 
egenskaper och åtgärder det som i denna studie benämns Clausewitz teorier om hantering 
av friktioner i krig. 
Befälhavare 
I denna uppsats används begreppet befälhavare om bataljonschefer och uppåt. Maskulint 
pronomen används för att generellt benämna befälhavare. 
1.6. Disposition 
Denna uppsats är indelad i fem kapitel. I första kapitlet återfinns problemformulering och 
forskningsfrågor, en redogörelse för forskningsläget inom ämnet, samt centrala begrepp och 
avgränsningar. I andra kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien 
kommer att utgå ifrån för att analysera empirin. Kapitlet omfattar också operationalisering 
av friktioner i krig och hur dessa kan hanteras. 

                                                      
37 Clausewitz. Om kriget, 82. 
38 Ibid, 61 
39 Författarens egen definition. 
40 Smith. On Clausewitz, 160-167. 
41 Clausewitz. Om kriget, 82f. 
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Det tredje kapitlet beskriver vald forskningsdesign och de olika metodologiska 
ställningstaganden som gjorts. Därefter följer en presentation och källkritisk granskning av 
källmaterialet. Kapitlet avslutas med att analysverktyget, vilket kommer att användas för att 
analysera empirin, presenteras. 
Det fjärde kapitlet inleds med en beskrivning av respektive fall. Därefter analyseras empirin 
utifrån analysverktyget. Slutligen presenteras resultatet av tvåfallsstudien och 
forskningsfrågan besvaras. I det femte kapitlet dras slutsatser av studien utifrån 
problemformuleringen och det aktuella forskningsläget för att identifiera hur denna uppsats 
kan ha bidragit med ny kunskap. Kapitlet innehåller även en teori- och metoddiskussion samt 
förslag till fortsatt forskning. 
 

2. Teori  
En teori kan sägas vara ett generellt påstående om verkligheten. För att den ska räknas som 
en vetenskaplig teori måste den vara en generalisering, förenkling av verkligheten, och 
beskriva regelmässigheter och samband mellan fenomen.42 I denna uppsats utgör teorin ett 
verktyg för att undersöka empirin och att förklara ämnets olika fenomen.43 
2.1. Teoretiska utgångspunkter samt bortvalda teorier och tolkningar 
I Om kriget råder en diskrepans mellan hur krigets atmosfär och källor till friktioner 
benämns. Faran benämns konsekvent. Däremot benämns den kroppsliga ansträngningen 
ibland som den fysiska ansträngningen. Ovissheten benämns även underrättelserna, och 
tillfälligheterna kallas också friktioner. Allt sammantaget kallas för generella friktioner. För 
tydlighetens skull, och med stöd i Barry Watts44 har för denna uppsats uttrycken faran, den 
kroppsliga ansträngningen, ovissheten och tillfälligheterna valts för att beskriva källorna 
bakom friktionerna. Dessa utgör också Clausewitz definition av krigets atmosfär.45 

                                                      
42 Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Stockholm: Liber AB, 2013, 29. 
43 Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen. Att skriva en bra uppsats. Tredje upplagan. Lund: Liber AB, 2014, 206. 
44 Watts. Clausewitzian friction and future wars, 17ff. 
45 Clausewitz. Om kriget, 61. 
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Förutom att krigets atmosfär och friktioner är centralt i första boken, så genomsyras även 
resten av Om kriget av dessa tankar. I Andra boken, andra kapitlet, förklaras svårigheterna 
med krigets teori utifrån egenskaperna i krigsverksamheten, vilka motsvarar de olika delarna 
av krigets atmosfär.46 Barry Watts har beaktat hela Om kriget när han strukturerat orsaker 
till friktioner utifrån åtta kategorier.47 Förutom de fysiska begränsningarna, som krigets 
atmosfär utgör, har även de politiska begränsningarna tagits upp. Denna uppsats har valt att 
inte använda sig av denna vidare tolkning för att beskriva orsaker till friktioner, då den även 
har sitt ursprung i de politiska begränsningarna, vilka i sin tur är kopplade till de delar i 
krigets natur som debatteras. Watts kategorisering av friktioner, väljs också bort då denna 
inte åtföljs av vilka åtgärder som krävs för att hantera friktioner inom respektive kategori. 
Detta skulle kräva en särskild analys. McRavens teori, om hur friktioner kan hanteras genom 
sex principer för att uppnå relativ överlägsenhet, väljs bort då denna teori är inriktad mot 
små förband och specialoperationer. 48 
Den teori som är vald för denna uppsats är därför Clausewitz teori om friktioner i krig såsom 
den är presenterad i Om kriget, första boken, kapitel 3-8.49. Motivet för detta val är att 
denna teori är den ursprungliga, och det är också här den tydligaste kopplingen mellan 
orsaker till friktioner i krig och hur dessa kan hanteras kan återfinnas. Den är också tillräckligt 
avgränsad för att passa omfattningen av denna uppsats. 
Som stöd för att beskriva och tolka Clausewitz teori om friktioner i krig har On Clausewitz50 
använts. Denna bok har också, tillsammans med Kleemeiers inlägg om Moral Forces in 
War51, använts som stöd för att beskriva och tolka vilka egenskaper befälhavaren behöver 
för att kunna hantera friktioner. Utöver denna litteratur har Om kriget i den svenska 
översättningen använts. I Om kriget återfinns teorin om friktioner i första boken, kapitel 4-7, 
men friktioner nämns även i kapitel 3 om militär genialitet. I kapitel 8 beskrivs åtgärder för 
att mildra friktionerna. 

                                                      
46 Clausewitz. Om kriget, 99ff. 
47 Watts. Clausewitzian friction and future wars, 20f. 
48 McRaven. Spec Ops, Case Studies in Special Operations Warfare, 7f. 
49 Clausewitz. Om kriget, 57-83. 
50 Smith. On Clausewitz, 77-80, 158-167. 
51 Kleemeier. Moral Forces in War, 107-121. 
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2.2. Clausewitz teori om friktioner i krig 
Friktioner härstammar från krigets atmosfär och hur människan reagerar på denna. 
Friktioner påverkar alla nivåer; från soldat till general. Det finns fyra källor till friktioner. Den 
första är faran orsakad av motståndaren.52 Striden är det enda effektiva medlet i kriget och 
dess mål är att förinta motståndarens stridskrafter.53 Striden för med sig överraskning, 
chock, fara och fruktan, vilket påverkar tanken och förnuftet. Soldaten påverkas direkt av 
motståndarens våldsutövning, medan chefer påverkas indirekt genom sin ansvarskänsla för 
dem han för befäl över. Denna påverkan blir större ju större ansvarsområde man har att 
svara för.54  
Den andra källan är de ansträngningar och uppoffringar som befälhavaren kräver av sina 
egna styrkor. Ett förbands inneboende fysiska energi kan inte mätas exakt, men utgör en 
koefficient av samtliga faktorer, och ingen kan exakt säga hur långt den får pressas. 
Utmattningen påverkar viljestyrkan. Faran och den kroppsliga ansträngningen förstorar 
problemen och ses därför som de mest betydande anledningarna till friktion, vilka ställer 
krav på viljan.55 
Den tredje källan till friktioner är svårigheten att veta vad som egentligen händer. Krig utgörs 
av ovisshet, och beslut grundar sig till stor del på faktorer som är mer eller mindre påverkade 
av denna ovisshet. Ovissheten består i att större delen av den information och 
underrättelser, som ligger till grund för beslut och handling, kan vara motstridiga, falska eller 
behäftade med stor osäkerhet. Att urskilja vad som är sant och falskt är svårt redan vid 
planeringen inför kriget, men ännu svårare under pågående strid. Clausewitz påstår att 
människan hellre litar på underrättelser som är negativa för planen och tenderar att 
förstärka underrättelser som pekar på att motståndaren är stark. Och på liknande sätt 
förringar information om att egna framgångar. Detta kan leda till att tvivlet inträder så snart 
en operation startar, vilket kan resultera i förändringar i planen.56  

                                                      
52 Smith. On Clausewitz, 77f. 
53 Clausewitz. Om kriget, 52. 
54 Ibid, 74 
55 Clausewitz. Om kriget, 75f. 
56 Ibid, 77f 
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Den fjärde källan är svårigheter orsakade av den fysiska miljön. Dessa svårigheter kan 
uppträda oförutsägbart och vara påverkade av tillfälligheterna.57 Dessa tillfälligheter kan 
bero på vädret och terrängen, men framförallt på att förbanden alltid kommer att vara 
sammansatta av människor. Dessa kan var och en orsaka en fördröjning, eller en annan 
oförutsedd händelse eller omständigheter som inte går att planera för.58  
2.3. Clausewitz teori om moraliska faktorer och hantering av friktioner 
Enligt Clausewitz finns det bara ett sätt att mildra friktioner, och det är förbandets krigsvana. 
Vanan stärker kroppen, själen och omdömet, och framkallar sinnesnärvaro samt underlättar 
befälhavarens handlande. För att fredstida övningar ska kunna träna befälhavarnas omdöme 
och beslutsamhet krävs att dessa planläggs så att friktioner ingår. Har inte förbandet någon 
egen krigserfarenhet kan krigserfarna officerare ur andra arméer anlitas som sakkunniga att 
rådfråga i olika situationer, t.ex. upplägg av övningar. Även den kroppsliga ansträngningen 
behöver övas. Inte så mycket för kroppens skull, utan för att förnuftet ska vänja sig vid 
ansträngning.59 Men dessa åtgärder fungerar främst i ett förberedelseskede, och inte under 
pågående strid då friktionerna hopar sig. Clausewitz har redogjort för ett antal egenskaper 
och förmågor som befälhavaren behöver äga för att kunna hantera dessa friktioner. En 
grundläggande förmåga är kännedomen om dessa friktioner.60 
I kapitlet Militär genialitet beskriver Clausewitz ett antal egenskaper som en militär 
befälhavare behöver äga för att kunna agera framgångsrikt i krig och i en miljö fylld av 
friktioner. Dessa egenskaper kan delas in i förnufts- och känslomässiga.  
De förnuftsmässiga egenskaper en befälhavare behöver är i första hand ett starkt intellekt. 
Detta byggs upp genom erfarenheter, reflektion och studier.61 Han förväntas också ha något 
som Clausewitz kallar för coup d’oeil, eller inåtvänt öga. Detta kan översättas som intuition, 
eller magkänsla,62 vilken hjälper befälhavaren att fatta beslut när detta måste ske snabbt och 
det inte finns tid för deduktiva resonemang. Intuitionen bygger på erfarenhet och 
igenkännande. Den har en motsats, men inte en motpol, i den mer omfattande och 
                                                      
57 Smith. On Clausewitz, 79. 
58 Clausewitz. Om kriget, 79ff 
59 Ibid, 82f 
60 Ibid, 81 
61 Smith. On Clausewitz, 160. 
62 Författarens egen benämning. 



sida 17  

grundliga planeringen som också krävs i krig.63 En annan förnuftsmässig egenskap är 
sinnesnärvaro, vilken ger möjlighet att snabbt bedöma situationen och hantera det 
okända.64  
De känslomässiga egenskaperna utgörs främst av beslutsamheten, eller ihärdigheten. Det 
innebär att våga fatta beslut och hålla fast vid dem, vilket krävs när både befälhavaren själv 
och truppen tvivlar, upplever fruktan eller har förlorat tron på syftet med striden. 
Beslutsamhet kan även innebära att våga agera utifrån sin intuition eller magkänsla. 
Beslutsamhet hör också ihop med det senare uppkomna begreppet uppdragstaktik, där en 
order beskriver vad som ska uppnås och övrig information som de underställda behöver för 
att kunna genomföra uppgiften. Därefter är det upp till de underställda att bestämma hur 
uppgiften löses på bästa sätt. Beslutsamhet kan också utgöra det moraliska mod, courage 
d’esprit, som förväntas av en befälhavare.65 
Modet är en känslomässig egenskap som Kleemeier delar in i fyra kategorier. Förutom 
beslutsamhet så utgörs mod av likgiltighet inför faran, vilket kommer av rutin eller vana.66 
Mod kan även vara djärvhet, vilken är en kreativ kraft att överkomma faran genom att agera, 
och som stödjer befälhavaren att analysera situationen och sina beslut. Djärvheten måste 
kontrolleras av intellektet ju högre upp i graderna befälhavaren befinner sig. Clausewitz 
skriver att den befälhavare som vågar ta risker är att föredra framför den som tvekar. 
Djärvhet beskrivs kunna kompensera för ovissheten och öka sannolikheten för framgång.67 
Mod kan också uppträda som en känslomässig djärvhet såsom entusiasm, patriotism och 
ambition. Särskilt ambition, i form av tävlingsinstinkt, ses som en viktig faktor för 
befälhavare.68 
2.4. Operationalisering av Clausewitz teorier  
När studiens teoretiska definition är fastställd skall operationella indikatorer utvecklas 
genom att beskriva tillvägagångssättet för att samla in empirisk data. Denna process kallas 

                                                      
63 Kleemeier. Moral Forces in War, 113f. 
64 Smith. On Clausewitz, 161. 
65 Kleemeier. Moral Forces in War, 116f. 
66 Ibid, 115 
67 Smith. On Clausewitz, 164. 
68 Kleemeier. Moral Forces in War, 115f. 
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operationalisering. Operationaliseringen har betydelse för resultatet och studiens validitet.69 
Resultatet av operationaliseringen utgör analysverktyget, vars matris redovisas i kapitel 3. 
Analysenheterna70 i denna studie utgörs av de två fallen, och variablerna71, vilka beskriver 
förekomst och hantering av friktioner vid respektive fall, utgörs av faran, den kroppsliga 
ansträngningen, ovissheten och tillfälligheterna.  
Variabel 1: Friktioner orsakade av faran 
Indikatorer: Faran har påverkan på viljan, förmågan att fatta rationella beslut och att ta det 
moraliska ansvaret som chef. Hanteras genom krigsvana, vilja, mod, moraliskt mod och 
djärvhet. 
Variabel 2: Friktioner orsakade av den kroppsliga ansträngningen 
Indikatorer: Påverkan på uthålligheten, och de fysiska och moraliska krafterna. Hanteras 
genom fysisk och psykisk styrka, inre drivkraft, patriotism, tävlingsinstinkt, erfarenhet av den 
kroppsliga ansträngningen och påfrestningen 
Variabel 3: Friktioner orsakade av ovissheten 
Indikatorer: Påverkan genom missuppfattning av läget, otydlighet, tvivel, missförstånd, 
förvirring. Hanteras genom intellekt, omdöme, tilltro till sig själv och sin plan, beslutsamhet, 
tydlighet, inhämtning av pålitliga underrättelser, och förmåga att sålla bland stor mängd 
information 
Variabel 4: Friktioner orsakade av tillfälligheterna och slumpen 
Indikatorer: Påverkan på stridsplanen genom oväntade faktorer i terrängen, väder, tillgång 
till grundläggande förmågor (ledning, underrättelser, verkan, rörlighet, skydd, uthållighet) 
samt oförutsedda händelseutvecklingar orsakade av motståndaren. Hanteras genom 
krigsvana och kännedom om friktioner vilket ger insikt om behovet av omfallsplanering, 
utbildning och erfarenhet, sinnesnärvaro, intuition och magkänsla. 
 

                                                      
69 Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, och Lena Wängnerud. Metodpraktikan. Fjärde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012, 54f. 
70 Ibid, 47 
71 Ibid, 50 
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3. Metod 
Metoder är de tillvägagångssätt som forskaren använder vid insamling och bearbetning av 
källmaterialet, och på så sätt besvarar studiens frågeställningar. Forskningsdesignen baseras 
på den bakomliggande forskningsidén och utgör en handlingsplan inom vilka dessa metoder 
används.72 
3.1. Forskningsdesign 
Denna uppsats genomförs som en deduktiv teoriprövande tvåfallsstudie, där validiteten hos 
Clausewitz teori, om hur befälhavare hanterar friktioner i krig, prövas.  
Redan har variabler tas fram, utifrån Clausewitz fyra orsaker till friktion, och vilka har 
operationaliseras till indikatorer, vilket utgör svar på delfråga 1. Senare kommer empirin att 
beskrivas för respektive fall utifrån händelseförlopp, fysiska förutsättningar och hur detta 
bidrog till de upplevda friktionerna, samt hur de finska och israeliska befälhavarna hanterade 
dessa friktioner. Empirin besvarar delfråga 2. Empirin analyseras därefter utifrån 
analysverktyget, och jämföras mot de åtgärder som Clausewitz menar krävs för att hantera 
och mildra friktioner, för att svara på delfråga 3. Slutligen sammanställs resultatet och 
forskningsfrågan besvaras. Utifrån problemformuleringen dras slutsatser, och i den 
avslutande diskussionen återkopplas till studiens syfte och tidigare forskning. 

 
                                                      
72 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom sammhällsvetenskaperna. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 22. 
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3.2. Val av metod 
Denna studie har valts att genomföras som en deduktiv teoriprövande tvåfallsstudie, där 
teorin är i fokus, och fallet utgör underlag för att analysera teorin. Varför inte en 
teorikonsumerande studie har valts beror på att den metoden används när ett enskilt fall vill 
studeras, och med hjälp av exciterande teorier och förklaringsmodeller förklara fenomen i 
detta specifika fall.73 
Deduktiv ansats är ett sätt att dra slutsatser och innebär att man undersöker en teori, med 
hjälp av empirisk data, för att verifiera eller falsifiera den. Motsatsen är induktiv ansats, där 
empirin analyseras för att hitta mönster, som kan användas för att ta fram teorier eller 
påståenden.74 
Fallstudien är lämplig för småskalig forskning då tid och resurser är begränsade. Fallstudien 
möjliggör att deduktivt testa en teori genom att visa hur den tillämpas i verkligheten. 
Fallstudie innebär att undersöka en eller några få förekomster av ett fenomen för att ta fram 
en djupare förklaring på företeelsen. För att kunna uppnå detta måste ett fall vara en helt 
fristående företeelse samt ha distinkta gränser för att kunna avgränsas från andra 
fenomen.75  
Centralt i en fallstudie är urvalet av vilka fall som ska studeras.76 Urvalet som gjorts för 
denna studie består av två strider; anfallen mot Raatevägen 5-7 januari 1940 och Jiradi-
passet 5-6 juni 1967. Dessa två fall är valda ur Marco Smedbergs bok Om stridens grunder 
där de är exempel på tillfällen då krigföringsprincipen enkelhet har använts. Enkelhet 
beskrivs kunna motverka flera effekter av friktioner, genom enkla och okomplicerade planer. 
77 Striderna är också intressanta att studera utifrån perspektivet att i båda fallen så var det 
två olika ledningskulturer och taktiska skolor som möttes. Den anfallande sidan använde till 

                                                      
73 Esaiasson. Metodpraktikan, 41. 
74 Johannessen, Asbjørn, och Per-Arne Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Stockholm: Liber AB, 2013, 35. 
75 Denscombe. Forskningshandboken, 91-95.  
76 Ibid, 97 
77 Smedberg, Marco. Om stridens grunder: från Waterloo till kryssningsrobotar. Stockholm: Page one, 1994, 202. 
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stor del uppdragstaktik och manöverstrid, medan framförallt den sovjetiska sidan leddes 
med kommandotaktik, och egyptierna utövade ett statiskt försvar.78 
En fallstudie är för avgränsad för att användas för generalisering mot en större population. 
Resultatet är provisoriskt och behöver bekräftas av annan forskning. För att resultatet från 
fallstudien ska vara överföringsbart på liknande fall måste fallen beskrivas detaljerat.79 Detta 
återfinns i empirin i kapitel 4. 
Källmaterialet har bearbetats utifrån kvalitativ textanalys, med inriktningen att genom 
kategorisering och tolkning identifiera implicita aspekter i texten.80 För att göra detta har en 
hermeneutisk ansats använts för att förstå budskapet i källmaterialet.81 Till denna 
tolkningsprocess har författarens egna erfarenheter av förbandsledning och fenomenet 
friktioner bidragit. 
3.3. Källmaterial och källkritik 
För att, utifrån framtaget analysverktyg och valda avgränsningar, kunna undersöka hur 
befälhavare påverkas av och hanterar friktionerna krävs att källmaterialet omfattar 
beskrivningar av händelseförloppet ner på taktisk nivå.  
Studien har avgränsats till att i första hand analysera förekomst och hantering av friktioner 
på den finska och israeliska sidan. Därför har störst vikt lagts vid att hitta källmaterial som 
beskriver händelseförloppen ur dessa perspektiv.  
Källmaterialet diskuteras utifrån de källkritiska reglerna äkthet, oberoende, samtidighet och 
tendens.82 
Anfallet mot Raatevägen 
För att studera finska vinterkriget och striderna i Suomussalmi har Striderna i Suomussalmi 
(1940)83 av Hjalmar Siilasvuo använts som det huvudsakliga källmaterialet. Han var 
befälhavare över divisionen som stred i Suomussalmi och säkrade Raate-vägen. Boken 
                                                      
78 Författarens reflektion utifrån inhämtad empiri. 
79 Denscombe. Forskningshandboken, 100ff. 
80 Fejes, Andreas, Robert Thornberg (red). Handbok i kvalitativ analys. Andra upplagan. Stockholm: Liber, 2015, 36f. 
81 Ibid, 74 
82 Esaiasson. Metodpraktikan, 279. 
83 Siilasvuo, Hjalmar. Striderna i Suomussalmi, Kampen om Kuhmo. Esbo: Schildts Förlags AB, 1999. 
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bygger på krigsdagböcker och färdigställdes redan i oktober 1940, i hög tid då det 13 
november infördes ett förbud mot krigsdagböcker. Då boken bygger på Siilasvuos 
upplevelser och dagboksanteckningar, samt att den är skriven så snart efter striderna, gör 
den trovärdig ur samtidighetssynpunkt. Boken är sakligt skriven, utan bedömningar eller 
känsloutbrott. Att händelserna har ägt rum råder inga tvivel eftersom flera tusen soldater 
kan vittna om detta. Däremot kan berättarens grad av oberoende och tendens ifrågasättas. 
Siilasvuo vill troligen inte framställa sig eller sitt förband i dålig dager och kan därför valt att 
utelämna viss information. De stupade framställs som hjältar, vilket troligtvis är av respekt 
för soldaterna och dess efterlevande, samt för förbandsmoralen.  
Som komplement har Finska vinterkriget84 använts. Den är en senare sammanställning med 
syfte att undersöka varför inte Sovjetunionen lyckades besegra Finland. Då studien är gjord 
efter murens fall har tillgången till ryskt material ökat, varför inte källtillgången bör ha 
påverkat bokens oberoende. Författaren är brittisk och bedöms inte ha skrivit boken med 
tendens mot någon sida. Han studerade internationell politik och sovjetisk utrikespolitik 
under 70-talet.  
Som ytterligare källmaterial har Ärans vinter85 nyttjats. Syftet med denna bok är att beskriva 
kriget som en helhet. Författaren har varit i finländsk tjänst och hyser en beundran för 
Finland, varför han kan bedömas inte vara helt oberoende, dock utan avsiktlig tendens.  
Anfallet mot Jiradi-passet 
Som källmaterial till anfallet mot Jiradi-passet har boken Six days in June86 använts. Denna är 
skriven av militärhistorikern Eric Hammel, USA, som har gett ut mer än 40 militärhistoriska 
skildringar, främst om US Marines. Boken är en sammanställning och bearbetning av ett 
stort antal källor, vilka huvudsakligen är skrivna inom 10 år efter kriget. Författaren är 
amerikan och jude varför han inte bedöms vara helt oberoende eller utan tendens.  
Som komplement och för att bättre förstå bakgrunden till de israeliska friktionerna har Arabs 
at War: military effectiveness, 1948-199187, av Kenneth Pollack, valts. Detta är en kritisk 
                                                      
84 Edwards, Robert. Finska vinterkriget. Stockholm: Forum, 2006. 
85 Isacson, Claes-Göran. Ärans vinter. Finska vinterkriget 1939-40. Stockholm: Norstedt, 2007. 
86 Hammel, Eric. Six Days in June. How Israel Won the 1967 Arab-Israeli War. Pacifica, Calif.: Pacifica Military History, cop. 1992. 
87 Pollack, Kenneth M. Arabs at war: military effectiveness, 1948-1991. Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press, cop 2002. 
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analys som dels syftar till att försöka förklara varför arabiska försvarsmakter haft så svårt att 
vinna krig, och dels göra en bedömning över de arabiska militära förbandens styrkor och 
svagheter. Boken är baserad på många olika litterära källor och tvåhundra intervjuer. Boken 
är en analys, varför det sammanställda underlaget inte har någon hög samtidighet. Detta kan 
dock stärka informationen eftersom den i sin tur har kunnat granskas och jämföras mot 
andra källor. Författaren har skrivit denna bok för USA och den övriga västvärlden för att de 
ska kunna vara bättre förberedda inför ett eventuellt krig mot arabstater, och bedöms därför 
vara oberoende i förhållande till den arabiska sida som han skildrar. Dock kan det av samma 
anledning finnas tendens i boken genom att framställa arabiska militära förband i bättre 
eller sämre dager. 
Som ytterligare källmaterial har The six day war 1967: Sinai88, av Simon Dunstan, använts. 
Detta är en relativt lättläst bok som skildrar Sex-dagarskriget. Huvuddelen av beskrivningen 
av anfallet mot Jiradi-passet överensstämmer med det övriga källmaterialet, men denna bok 
innehåller även överstelöjtnant Harels egen beskrivning av sitt anfall. Därför har denna bok 
valts för att komplettera källmaterialet. 
3.4. Analysverktyg 
Följande analysverktyg är framtaget av författaren och kommer att användas för att utifrån 
Clausewitz teorier analysera empirin och besvara delfrågorna. I den vänstra delen av 
analysverktyget identifieras förekomster av de olika friktionerna i källmaterialet, oaktat om 
friktionerna hanterats eller ej. I den högra delen identifieras förekomster, eller uppenbar 
frånvaro, av åtgärder som enligt Clausewitz kan hantera friktionerna. Förekomster mäts, från 
0-3, hur ofta fenomenet beskrivs i källmaterialet. Frånvaron markeras med ett x. 
Analysverktygets indelning av friktioner och hanteringen av dessa utgör en förenkling av 
verkligheten, då friktionernas orsaker och hanterande inte håller sig strikt inom dessa 
gränser. 

Förekommande friktioner orsakade av  Befälhavares hantering av dessa friktioner 
FARAN 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 

                                                      
88 Dunstan, Simon. The Six Day War, 1967: Sinai. Oxford: Osprey, 2009 
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Viljan   Chefers mod och vilja, 
djärvhet 

  
Förmågan att fatta 
rationella beslut och 
ta sitt moraliska 
ansvar som chef 

  Krigsvana, moraliskt 
mod 

  

DEN KROPPSLIGA ANSTRÄNGNINGEN 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 
Uthålligheten   Inre drivkraft, fysisk och 

psykisk styrka, 
erfarenhet av den 
kroppsliga 
ansträngningen och 
påfrestningen 

  

De fysiska och 
moraliska krafterna 

  Krigsvana, patriotism, 
tävlingsinstinkt 

  
OVISSHETEN 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 
Lägesuppfattning, 
förvirring 

  Krigsvana, intellekt, 
omdöme, inhämtning 
av pålitliga 
underrättelser 

  

Uppfattning av 
order och uppdrag, 
missförstånd 

  Tydlighet, förmåga att 
sålla bland stor mängd 
information 

  

Tron på planen, 
tvivel 

  Tilltro till sig själv och 
sin plan, beslutsamhet 

  
TILLFÄLLIGHETERNA 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 
Oväntade faktorer i 
terrängen 

  Krigsvana och 
kännedom om 
friktioner vilket ger 
insikt om behovet av 
omfallsplanering, 
utbildning och 
erfarenhet, 

  
Oväntade faktorer i 
vädret 

    
Tillgång till 
grundläggande 
förmågor (ledning, 
underrättelser, 
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verkan, rörlighet, 
skydd, uthållighet) 

sinnesnärvaro, intuition 
och magkänsla. 
 Oförutsedda 

händelseutvecklinga
r orsakade av 
motståndaren 

    

0 = ej identifierad förekomst, 1 = möjlig förekomst, tolkad, 2 = identifierad förekomst, 3 = 
upprepad förekomst, x = ej hanterad enligt Clausewitz teorier (utifrån valt källmaterial och 
avgränsning).  
 

4. Empiri, analys och resultat 
Analysen inriktas mot att studera hur de finska och israeliska befälhavarna påverkades av 
friktioner och hur de hanterade dessa. Som befälhavare, eller högsta chef över en viss 
krigsskådeplats, har studien betraktat i första hand överste Hjalmar Siilasvuo respektive 
överste Schmuel Gonen och brigadgeneral Tal. 
4.1. Empiri och beskrivning av anfallet mot Raatevägen 
Förutsättningar och förberedelser 
Vid krigsutbrottet 30 november 1939 gick 163:e divisionen, bestående till huvudsak av dåligt 
utbildade mongoler, över gränsen till Finland vid Juntusranta. Tillsammans med 44:e 
divisionen, som gick över gränsen vid Raate, skulle de anfalla från två riktningar och ta den 
viktiga vägknutpunkten Suomussalmi kyrkby. 44:e divisionen, ledd av general Vinogradov, 
utgjordes av ukrainare, vilka var väl utrustade men inte för det rådande klimatet.89 Totalt 
bestod de sovjetiska divisionerna av 48000 man, 335 kanoner och minst 100 stridsvagnar. 
När Suomussalmi var taget skulle man fortsätta västerut mot Uleåborg för att skära av 
möjligheterna för svenskt understöd till den finska armén.90 Enligt planen skulle de nå dit 
före jul.91 

                                                      
89 Isacson. Ärans vinter, 131. 
90 Ibid, 110 
91 Edwards. Finska vinterkriget, 163. 
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Den 30 december kunde den finska divisionen, ledd av överste Siilasvuo, slå 163:e 
divisionen, som hade tagit Suomussalmi. De sovjetiska styrkorna tog till flykten eller 
nedkämpades.92 Därefter vändes fokus mot 44:e divisionen, vars anfallsrörelse längs 
Raatevägen tillfälligt hade stoppats av en mindre styrka ur överste Siilasvuos division. 
Spaningspatruller utgick för att fastställa motståndarens utbredning. Stridsfältet formades 
genom att skidpatruller utövade motti-taktiken,93 där de skidade igenom den ukrainska 
linjen och delade upp den i mindre bitar.94 Detta gjorde att det bildades sex mottin längs 
Raatevägen i vilka trafiken stod stilla. Stridsplanen var att anfalla dessa mottin med tre 
bataljonsstridsgrupper söderifrån, och med en bataljonsstridsgrupp norrifrån. En reserv 
avdelades också. En väg plogades på Vuokkijärvis is, som gick parallellt söder om 
Raatevägen. Denna skulle användas för dold framryckning och underhållstransporter.95   
Den finska styrkan utgjordes inledningsvis av 15:e bataljon, som bestod av lokalrekryterad 
personal, samt 5:e ersättningsbataljonen. Därefter tillfördes allt fler förband för att 
nyorganisera 9:e divisionen, bestående nu även av 27:e infanteriregementet, 64:e 
infanteriregementet och 6:e jägarbataljonen. Under anfallsförberedelserna förstärktes 
överste Siilasvuo med 65:e infanteriregementet.96 Detta förband var nyligen uppsatt och 
hade stora brister i utrustningen. De finska styrkorna utgjordes nu av ca 14000 man.97 Vad 
gäller utrustning så var den över lag bristfällig bland de finska styrkorna. Flera förband hade 
satts upp under största hast och blivit utrustade därefter. 64:e infanteriregementet hade 
endast 8 tält.98 Men genom att omfördela resurser inom divisionen så kunde man utnyttja 
utrustningen maximalt. De finska förbanden utnyttjade även krigsbyten för att förstärka sin 
egen utrustning i form av vapen och fordon samt hästar.99 

                                                      
92 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 84. 
93 En taktisk manöver som går ut på att splittra fiendens förband till flera små enheter (mottin), vilka man fokuserar merparten av styrkan på. 
94 Isacson. Ärans vinter, 123. 
95 Ibid, 124 
96 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 103. 
97 Isacson. Ärans vinter, 124. 
98 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 103. 
99 Ibid, 135 
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Terräng och klimat som bidrog till friktioner 
Temperaturen sjönk ofta under - 35 grader. Trots kölden var ännu inte kärr och myrar 
tillräckligt frusna för att bära hästarna.100 Detta fördröjde den finska framryckningen och 
resurser fick omfördelas för att få fram underhållet. Vädrets påverkan var inte en 
överraskning för de finska förbanden. Dels för att de var vana vid vinterförhållanden, och 
dels för att delar av den finska divisionen hade varit grupperad i Suomussalmi under längre 
tid. Delar av divisionen hade befunnit sig i strid i en månad, men visade inga tecken på 
utmattning.101  
Klimatet och terrängen utgjorde däremot en större friktion för ukrainarna. Förbandet var 
inte utrustat och tränat för strid i denna terräng.102 I snöbelagd skogsterräng var de bundna 
till vägar då de saknade skidor. Stridsvagnarna tog sig inte fram vid sidan om vägen om det 
inte var plogat, utan kom att fungera som fasta fort med sina kulsprutor och kanoner.103 
Avsaknaden av snödräkter gjorde dem till måltavlor.104 Inte heller kom deras långskjutande 
gevär till sin rätt vid de korta skjutavstånden. Här hade finnarna övertag med sina 
kulsprutepistoler.105 Den ukrainska materielen klarade inte heller kylan.106 Den smala 
Raatevägen, och svårigheterna att nyttja terrängen, gjorde att det bildades trafikstockningar 
och de kunde inte få fram förstärkningar eller rangera om förbanden.107 Dessa friktioner 
sammantaget, tillsammans med ständig påverkan av de finska patrullerna, blev dem till slut 
övermäktiga. 
Båda sidor led brist på sömn, och den ukrainska sidan även på mat. De finska styrkorna hade 
tält, om än i begränsat antal, som transporterades fram om kvällen så att de i tur och 
ordning kunde vila och värma sig.108 De ukrainska förbanden saknade tält och tvingades 
tända stockeldar för att värma sig. Dessa upptäcktes av finska skidpatruller.109  

                                                      
100 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 107. 
101 Isacson. Ärans vinter, 109ff. 
102 Edwards. Finska vinterkriget, 172. 
103 Isacson. Ärans vinter, 124. 
104 Edwards. Finska vinterkriget, 164. 
105 Ibid, 164 
106 Ibid, 169 
107 Ibid, 163 
108 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 116. 
109 Edwards. Finska vinterkriget, 167. 
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De finska trupperna hade bärbara fotogeneldade kök, medan de ukrainska hade rörliga 
fältkök. Finnarna inriktade sig därför mot att förstöra de ukrainska fältköken. I brist på värme 
och varm mat tog ukrainarna till vodka.110 Förnödenhetsförsörjningen var anpassad för ett 
snabbt fälttåg, vilket resulterade i att de fick skjuta sina hästar och använda dem som 
föda.111  
Upplevda friktioner under genomförandet 
Den 5 januari igångsattes anfallet.112 Trots stridskontakt kunde inga avgöranden nås den 
första dagen. Flera av de finska bataljonsstridsgrupperna fick tunga förluster. Ett kompani 
förlorade alla sina officerare. Ukrainarna var grupperade för försvar och använde sitt artilleri 
mot bedömda finska koncentrationer.  
De ukrainska förbanden blev utsatta för ovissheten genom att aldrig veta när finska 
skidpatruller skulle slå till. 113Pga. misstag då general Vinogradov påbörjade framryckningen 
längs Raatevägen befann sig spaningsförbanden långt bakom tätförbanden och kunde inte ta 
sig fram längs den smala vägen. Därför fick general Vinogradov anfalla i bakvänd ordning 
utan möjlighet att inhämta underrättelser.114 Den centraliserade ledningen och den politiska 
kontrollen försvårade också, eftersom rapporter manipulerades115 och den operativa 
ledningen hade inte någon insikt i situationen hos förbandet. För dem var detta en politisk 
operation där man bara hade lite problem med vädret.116 
Striderna längs Raatevägen genomfördes många gånger med korta stridsavstånd, men även 
med hjälp av indirekt eld.117 I båda fallen blev faran och hotet mot det egna och kamraternas 
liv påtagligt. Den finska stridstekniken, att dyka upp från ingenstans, skära av lagom stora 
motståndarstyrkor och därefter anfalla dem, bidrog till den upplevda faran hos de ukrainska 
styrkorna. Det gällde för dem att rädda sig ur inringningarna till vilket pris som helst, vilket 
kunde resultera i en vettlös flykt utan vare sig samordning av eld eller rörelse.118  

                                                      
110 Edwards. Finska vinterkriget, 169. 
111 Isacson. Ärans vinter, 123. 
112 Ibid, 124 
113 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 90. 
114 Edwards. Finska vinterkriget, 168. 
115 Ibid, 165 
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118 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 125ff. 
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Den 6 januari började de ukrainska förbanden bli desperata och gjorde flera anfallsförsök för 
att bryta sig ur den finska omringningen. Överste Siilasvuo omfördelade förband för att 
kunna bibehålla initiativet.119  General Vinogradov hade tidigare insett situationens 
hopplöshet, men hans begäran att få avbryta anfallet avslogs. Först nu tilläts han göra en 
taktisk reträtt. General Vinogradov, precis som många av de politiska officerarna, flydde 
österut, medan många soldater kämpade till sista kulan.120 
Flera finska kompani- och plutonchefer tog individuella risker genom att själva gå fram och 
slå ut ukrainska soldater och stridsvagnar.121 Denna djärvhet sporrade soldaterna och kunde 
få dessa att övervinna sin rädsla, men det ledde också till att många officerare stupade. Och 
när ett förband förlorat sin chef tappade det sin fysiska och moraliska kraft, och måste dra 
sig tillbaka.122  
Den tredje dagen satte överste Siilasvuo in dödsstöten. Strider fortsatte i enstaka 
motståndsfickor, men mängder av ukrainska soldater gav upp. Den general Vinogradov gav 
order om att rädda sig den som kan.123 De kommande dagarna kunde finska förband ta hand 
om stora mängder ukrainska soldater, hästar och framförallt materiel och vapen, vilket var 
ett välkommet tillskott. Endast 700 ur den 44:e divisionen kunde ta sig tillbaka över gränsen, 
och en stor andel av dessa var de politiska officerarna.124 
Den finska befälhavarens hantering av friktioner 
Delar av de finska förbanden hade redan skaffat sig krigsvana, men många av de nytillkomna 
saknade detta helt. Genom att överste Siilasvuo gav dessa förband enklare uppgifter, såsom 
patrulluppdrag för att hela tiden påverka de ukrainska förbanden, kunde de erfarna 
förbanden återhämta inför de större avgörandena och de nytillkomna skaffa sig 
striderfarenhet. Detta gav också förbanden möjlighet att lära känna terrängen och 
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120 Edwards. Finska vinterkriget, 171. 
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motståndaren, utifrån vilket de kunde utveckla sin stridsteknik.125 De finska förbanden hade 
dålig tillgång på bra kartor och utnyttjade sig därför av lokala vägvisare.126  
Den finska taktiken gick till stor del ut på att orsaka förvirring och osäkerhet. Dock hade de 
ingen erfarenhet av att möta stridsvagnar.127 Befälhavaren tillsåg även att ständigt inhämta 
underrättelser avseende motståndaren för att undvika överraskningar och få en bra 
lägesbild för sina beslut.128 Bataljonerna gavs relativt stor handlingsfrihet i hur uppgiften 
löstes och divisionschefen fokuserade på att omfördela resurser för att förstärka eller 
utnyttja ett övertag. Genom att decentralisera ledningen fattades de tidskritiska besluten av 
dem som hade bäst lägesuppfattning.129 Befälhavaren använde sig också av en taktik som 
tidigare visat sig effektiv, och tvivlade inte att den än en gång skulle leda till seger.130 
För att hantera friktioner krävs en stark vilja och inre drivkraft.131 För de finska förbanden var 
denna drivkraft fäderneslandet och nationens överlevnad. Detta bidrog till att beredda att 
offra sina liv och tillsammans kunde uthärda i snö, kyla och mörker under över en månads 
tid.132  
 
4.2. Empiri och beskrivning av anfallet mot Jiradi-passet 
Förutsättningar och förberedelser 
Jiradi-passet var ett israeliskt anfallsmål under Sex-dagarskriget. Det trånga Jiradi-passet 
löpte ca 14 km i öst-västlig riktning mellan Sheikh Zuweid och El Arish, vars flygplats var 
divisionens anfallsmål.133 Allt befann sig på egyptiskt territorium. 
Enligt den ursprungliga planen skulle överste Gonen och hans 7:e pansarbrigad endast säkra 
motorvägen som ledde till passet, medan överste Men Avirams 60:e pansarbrigad skulle ta 

                                                      
125 Siilasvuo. Striderna i Suomussalmi, 124. 
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127 Edwards. Finska vinterkriget, 160. 
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131 Clausewitz. Om kriget, 75. 
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133 Hammel. Six Days in June, 205. 
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Jiradi-passet från väster genom en omfattning söderut genom öknen.134 55:e 
fallskärmsbrigaden skulle ta El Arish. Men då fallskärmsbrigaden fick nya uppgifter i 
Jerusalem, för att möt Jordaniens inträdande i kriget, övergick uppgiften att ta El Arish 
flygplats till överste Aviram. Detta nya läge kommunicerades dock inte till överste Gonen.135  
7:e brigaden bestod av 77:e stridsvagnbataljonen, 82:a stridsvagnsbataljonen, 75:e 
pansarskyttebataljonen, samt ett brigadspaningskompani.136 Klockan 08:48 den 5 juni 
passerade brigaden gränsen till Egypten. Under de första timmarna av kriget räknades 
förlusterna till 39 stupade och 36 sårade, dock ej inräknat de sårade som fortsatte bemanna 
sina stridsvagnar.137  
Överste Gonen ville utnyttja det initiativ de hade skaffat sig genom att avdela förband som 
kunde fortsätta anfallet mot Jiradi-passet.138 Uppgiften att säkra den östra infarten till Jiradi-
passet gick till 82:a stridsvagnsbataljonen och brigadspaningskompaniet. Ställföreträdande 
brigadchef överstelöjtnant ”Pinko” Harel sattes att leda anfallet. Han fick riktlinjen att endast 
framrycka om motståndet var svagt, och att överste Gonen skulle möta upp senare öster om 
passet.139 Resterande delar av brigaden fick uppgift att förstärka striderna i Rafah. 
Egyptiska 7:e infanteridivisionen tillsammans med en pansarbrigad försvarade området 
mellan Rafah och El Arish längs flera befästa försvarslinjer. Däremot var egyptierna alltför 
statiska i sin försvarsstrid och lyckades sällan göra motanfall. Detta innebar att när väl 
israeliska förband lyckades bryta igenom en försvarslinje så fanns det inget mer som kunde 
stoppa dem. Inte heller det egyptiska artilleriet hängde med. Huvuddelen av de egyptiska 
soldaterna fortsatte dock strida tills de stupade eller togs till fånga, men i vissa fall 
drabbades de av panik och övergav sina stridsställningar när de blivit kringgångna av 
israeliska förband.140 Jiradi-passet var den sista försvarslinjen i det egyptiska försvaret, och 
den starkaste. Passet försvarades av 6:e infanteribrigaden, förstärkt med 
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135 Ibid, 204 
136 Ibid, 429 
137 Ibid, 203 
138 Dunstan. The Six Day War, 52. 
139 Hammel. Six Days in June, 204. 
140 Pollack. Arabs at war, 64ff. 
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stridsvagnsbataljoner, nedgrävda längs tre försvarslinjer för att blockera Jiradi-passet från 
öster.141 
Terräng och klimat som bidrog till friktioner 
Terrängen söder om Jiradi-passet ansågs av egyptierna som opasserbart, varför de inte hade 
avdelat något försvar hit. Deras bedömning skulle visa sig stämma.142 Brigadgeneral Tals plan 
var att 60:e pansarbrigaden skulle kringgå Jiradi-passet söderut genom öknen, men fordonen 
körde fast i sanden och gjorde framryckningen extremt långsam. Till slut fick överste Aviram 
meddela att stridsfordonen kört fast och hade slut på drivmedel. Försöken att fortsätta till 
fots mot anfallsmålet fick också ges upp i den lösa sanden.143  
Upplevda friktioner under genomförandet 
De israeliska underrättelserna från Jiradi-passet var missvisande då de beskrev att passet 
försvarades av en infanteribataljon. Då överstelöjtnant Harel nådde Jiradi-passet mötte han 
initialt inget motstånd.144 Egyptierna hade blivit överraskade eftersom förbanden som 
försvarade Rafah hade misslyckats med att erkänna att israeliska styrkor nådde framgång i 
området och hade brutit igenom försvarslinjerna. Istället rapporterades att de hade slagit 
israelerna och gick till motanfall.145 
Med full fart bröt överstelöjtnant Harel igenom det egyptiska förvaret vid Jiradi, medan alla 
vapnen avgav eld, vilken orsakade en chock hos egyptierna. Först då 
brigadspaningskompaniet passerade besvarades elden. Överstelöjtnant Harel rapporterade 
strax efter klockan 15 att han befann sig i den västra delen av Jiradi-passet med en 
stridsvagnsbataljon och delar av brigadspaningskompaniet. Dock var överstelöjtnant Harel 
nu avskuren och hade brist på ammunition och drivmedel för att kunna fortsätta strida. Han 
såg till att hålla sina enheter gömda och stod emot några mindre angrepp från motståndare 
som inte insett att de hade israeler så nära sina bakre förband.146  
När överste Gonen 16:30 anlände till östra infarten av passet, och efter samverkan med 
några av de bekämpade spaningssoldaterna, gav han order till 77:e stridsvagnsbataljonen att 
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ta Jiradi-passet.147 Nu var dock egyptierna beredda och anfallet misslyckades, trots flera 
djärva insatser av chefer på flera nivåer, bl.a. en bataljonschef som stupade. Men efter 
förstärkning med ett stridsvagnskompani kunde man ta sig igenom det egyptiska försvaret. 
Överste Gonen gav dem order att fortsätta för att ansluta till överstelöjtnant Harel. Därmed 
var passet fortfarande inte öppnat.148 77:e stridsvagnsbataljonen hade dock inte med sig 
tillräckligt ammunition och drivmedel för att kunna dela med sig.149 Att ha halva 7:e brigaden 
avskuren gjorde att divisionen fick överge sin ursprungliga plan och sätta in alla tillgängliga 
resurser för att öppna passet. Ingenting annat hade varit möjligt då brigadens officerare inte 
hade gått med på att överge överstelöjtnant Harel och hans förband väster om passet.150 
Missförstånd och förvirring rådde innan divisionschefens lägesbild avseende hur långt 
överstelöjtnant Harel, överste Gonen och överste Aviram hade tagit samt motståndarläget i 
Jiradi-passet, och terrängens begränsningar söder om passet. Överste Gonen levde 
fortfarande i tron att grannbrigaden skulle öppna passet söderifrån. Flexibiliteten i den 
israeliska arméledningen skapade missförstånd, vilket hade kunnat få allvarliga 
konsekvenser.151 När lägesbilden klarnade togs planerna fram för hur El Arish skulle tas.152  
Brigadgeneral Tal valde att ta en risk för att ta Jiradi-passet genom att omfördela 75:e 
pansarskyttebataljonen, som skyddade underhållsdelarna vid Rafah. Befälhavaren för 75:e 
pansarskyttebataljonen samlade under kvällen ihop sitt utspridda förband och påbörjade 
framryckningen mot passet. Bataljonen tilldelades hela divisionsartilleriet och understöddes 
också av flyg. Bataljonschefen ledde sedan sitt förband med högsta fart genom 
motståndarnas försvarslinje till Jiradi järnvägsstation inne i passet, vilken var det enda 
landmärket som kunde identifieras i mörkret. Där grupperades delar av bataljonen som 
försvar västerut, medan två pansarskyttekompanier gjorde helt om och började rensa 
passet. Samtidigt tillsåg överstelöjtnant Harel att spärra av passet från väster för att 
förhindra egyptisk styrketillväxt.153  
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De egyptier som inte stupade flydde för sina liv ut i öknen eller sökte upp israeliska soldater 
för att låta sig tillfångatas. De hade förlorat hoppet och sin inre drivkraft att strida vidare. 

02:00 den 6 juni kunde överste Gonen själv leda underhållsförbanden genom passet till 
överstelöjtnant Harels enheter, och 07:30 var flygplatsen i El Arish tagen.154 Striden för att 
öppna passet kostade den israeliska divisionen 66 stupade, 92 sårade och 28 nedkämpade 
stridsvagnar.155 När brigadgeneral Tal mötte överste Gonen i utkanten av El Arish var 
brigadchefen både fysiskt och mentalt utmattat på grund av det senaste dygnets 
anspänningar och ansvar. Dock hade han inte låtit denna utmattning smitta av sig på 
förbandet. 
Den israeliska befälhavarens hantering av friktioner 
Divisionschefen brigadgeneral Tal förmedlade dagen före anfallet till sina underställda chefer 
att för att ha en chans så måste de vinna första slaget. Varje anfallsmål måste tas, till vilket 
pris som helst.156 Detta genomsyrade divisionens strid, tillsammans med den aggressiva 
israeliska doktrinen.157 
Många officerare på olika nivåer tog täten och ledde sina förband i anfallet. Detta 
resulterade i att chefer sårades eller stupade, men andra officerare kunde snabbt ta över 
befälet. Informationen om en stupad befälhavare undanhölls under den pågående striden 
för att inte detta skulle påverka förbandet. Flera sårade soldater och officerare vägrade 
medicinsk vård av rädsla för att behöva lämna sitt förband. 
Överstelöjtnant Harel såg en möjlighet, att istället för att nöja sig med brigadanfallsmålet, 
istället gå mot divisionens anfallsmål.158 Ett kompani tillhörande skolbataljonen hade 
kommit ifrån sin bataljon, men genom att kompanichefen visste att divisionen hade 
anfallsmål västerut valde han att fortsätta i västlig riktning och bekämpa alla egyptier han 
såg. Till slut träffade han på 7:e brigadens ledningsplats och kunde få kontakt med egna 
förband.159 
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4.3. Analys, resultat och kommentarer variabel 1 
Förekommande friktioner orsakade av 
FARAN 

Befälhavares hantering av dessa friktioner 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 
Viljan 3 2 Chefers mod och vilja, 

djärvhet 
3 3 

Förmågan att fatta 
rationella beslut och 
ta sitt moraliska 
ansvar som chef 

3 2 Krigsvana, moraliskt 
mod 

3 3 

 
Vid båda fallen uppvisade befälhavarna de känslomässiga egenskaper som enligt Clausewitz 
krävs för att agera i krig där friktioner påverkar viljan. Förbanden har också haft krigsvana, 
vilket enligt Clausewitz är det enda som kan mildra friktioner. När de nyanlända förbanden 
saknade krigsvana tillsåg den finske befälhavaren att förbandet fick skaffa sig denna genom 
patrulluppdrag. 
Utifrån källmaterialet så verkar inte friktioner orsakade av faran och rädslan varit en 
avgörande faktor för israelerna vid anfallet mot Jiradi-passet. Det kan berott på att flera 
förband fått viss stridserfarenhet under krigets första dag, eller i tidigare krig. Att divisionen 
omprioriterade resurser för att öppna väg till det avskurna förbandet kan också ha ökat 
förtroendet för befälhavarna och gett förbandet mod att fortsätta strida. Det är också 
möjligt att det faktum att hela förbandet var mekaniserat bidrog till en känsla av trygghet. 
Att ha sin vagnchefslucka stängd ansågs som ett tecken på feghet. Det skulle kunna förklara 
varför en förhållandevis stor andel vagnchefer stupade.160 
Att det främst var den angripna parten som uppvisade störst påverkan av friktioner orsakade 
av faran kan dels bero på att det är segraren som skriver historien och inte vill framställa sig 
som rädda, men även att den anfallande parten har initiativet och upplever en känsla av att 
de kan påverka situationen, till skillnad från den försvarande sidan. 
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Genomgående är dock att med en befälhavare som visar på ett stort mod, djärvhet och viljan 
att ta ansvar så återspeglar sig detta hos de lägre cheferna. Detta kan ha bidragit till god 
anda och stark vilja vid förbandet.161  
4.4. Analys, resultat och kommentarer variabel 2 

Förekommande friktioner orsakade av 
DEN KROPPSLIGA ANSTRÄNGNINGEN 

Befälhavares hantering av dessa friktioner 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 
Uthålligheten 3 1 Inre drivkraft, fysisk och 

psykisk styrka, 
erfarenhet av den 
kroppsliga 
ansträngningen och 
påfrestningen 

3 2 

De fysiska och 
moraliska krafterna 

3 2 Krigsvana, patriotism, 
tävlingsinstinkt 

3 2 
 
Vid båda fallen uppvisade befälhavarna de känslomässiga egenskaper som enligt Clausewitz 
krävs för att agera i krig där friktioner påverkar viljan. Vid framförallt fallet Raatevägen 
ställdes stora krav på förbanden att uthärda de påfrestningar som långvarig strid och 
vintermiljö ställer på individen, tillsammans med de krav som befälhavaren ställde på sitt 
förband för att kunna lösa uppgiften. 
För att kunna uthärda friktionerna och uppbåda vilja och inre drivkraft krävs att målet och 
syftet med verksamheten är tydligt och uppfattat av alla. Att detta mål delas av alla bidrar till 
att skapa god anda vid förbandet. Modet och viljan att offra sig kan också kopplas till 
huruvida man slåss för något större, såsom nationens överlevnad och sin hembygd.162 
Under inledningen av ett krig, eller under ett kort krig såsom Sexdagars-kriget, är det kanske 
inte utmattning orsakad av brist på t.ex. sömn och mat som är framträdande. Vid fallet 
Jiradi-passet hade ännu inte förbandet drabbats av fysisk utmattning, men chefen var efter 
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striden fysiskt och mentalt utmattad. Detta lät han dock inte påverka förbandets vilja och 
drivkraft att lyckas med striden.  
4.5. Analys, resultat och kommentarer variabel 3 

Förekommande friktioner orsakade av 
OVISSHETEN 

Befälhavares hantering av dessa friktioner 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 
Lägesuppfattning, 
förvirring 

2 3 Krigsvana, intellekt, 
omdöme, inhämtning 
av pålitliga 
underrättelser 

3 2(x) 

Uppfattning av 
order och uppdrag, 
missförstånd 

2 3 Tydlighet, förmåga att 
sålla bland stor mängd 
information 

3 2(x) 

Tron på planen, 
tvivel 

2 2 Tilltro till sig själv och 
sin plan, beslutsamhet 

3 2 
 
Vid båda fallen har befälhavarna uppvisat de förnuftsmässiga egenskaper som enligt 
Clausewitz krävs för att agera i krig där ovissheten påverkar förnuftet och försvårar 
beslutsfattningen. 
Det är oklart om ovissheten utgjorde en större friktion för de finska befälhavarna, eller om 
den bara inte omnämns i krigsdagböckerna. Det framgår inte av källmaterialet var överste 
Siilasvuo hade sin ledningsplats under anfallet, men det kan tolkas att han befann sig i 
närheten och kunde tala med sina bataljonschefer. Detta kan ha bidragit till att 
lägesuppfattningen varit god. Bataljonscheferna fick också självständiga uppgifter som inte 
krävde stor samordning från divisionsstaben, utan kunde lösas genom samverkan mellan 
bataljonerna. På det sättet försenades inte beslut pga. missförstånd eller dålig lägesbild.  
Vid fallet Jiradi-passet verkade friktioner orsakade av ovissheten främst ha drabbat 
gränsytan mellan brigadens och divisionens ledningsplatser avseende lägesuppfattningen 
om egna förband, motståndaren samt orderläget. Detta kan berott på det geografiska 
avståndet mellan divisions- och brigadchef, och att de tvingades kommunicera endast via 
radio. Det faktum att förbanden var mekaniserade och uppträdde i öppen terräng, och 
därmed kunde hålla ett högre anfallstempo och större avstånd mellan enheterna jämfört 
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med anfallet mot Raatevägen, kan också inverkat på förmågan att upprätthålla en 
uppdaterad lägesuppfattning. Det fanns inte något tekniskt ledningsstödssystem som kunde 
ersätta personsamverkan mellan chefer för att lösa problem eller ge order. På lägre nivå 
verkar friktionen varit mindre. Detta kan berott på att brigadchefen hade en framskjuten 
ledningsplats för att kunna leda och genomföra chefsbesök öga mot öga.  
Att ha tydliga och välkända mål med striden underlättar agerande under ovisshet, men det 
förutsätter att dessa mål inte förändras. De finska och israeliska befälhavarna har haft en 
klar och tydlig plan som de velat genomdriva. Genom decentraliserad ledning, uppgifter på 
djupet och förståelse för uppdraget flera nivåer upp kunde förbanden ta initiativ och 
fortsätta mot målet, även om sambandet uteblev. Att låta den chefen som har bäst 
lägesuppfattning leda och fatta besluten hjälper dock inte den överordnade befälhavaren att 
hantera ovissheten och säkerställa ett gott beslutsunderlag, utan löser främst det akuta 
genom att kringgå friktionen. 
De faktorer i ledarskapet som lägger grunden för uppdragstaktik går att återfinna i 
Clausewitz teori om militär genialitet. Egenskapen beslutsamhet har spelat en viktig roll i den 
preussisk-tyska uppfattningen av ledarskap. År 1908 förklarades för soldaterna att det var 
bättre att göra fel än att inte göra något alls. Det är troligtvis dessa tankar och inställning till 
ledarskap som ledde fram till begreppet uppdragstaktik.163  
4.6. Analys, resultat och kommentarer variabel 4 

Förekommande friktioner orsakade av 
TILLFÄLLIGHETERNA 

Befälhavares hantering av dessa friktioner 
Friktioners inverkan 
på: 

Finska Israeliska Friktioners hanterande 
genom: 

Finska Israeliska 
Oväntade faktorer i 
terrängen 

2 3 Krigsvana och 
kännedom om 
friktioner vilket ger 
insikt om behovet av 
omfallsplanering, 
utbildning och 
erfarenhet, 

2 2 
Oväntade faktorer i 
vädret 

0 0 3 0 
Tillgång till 
grundläggande 
förmågor (ledning, 
underrättelser, 

2 3 3 3 
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verkan, rörlighet, 
skydd, uthållighet) 

sinnesnärvaro, intuition 
och magkänsla. 
 Oförutsedda 

händelseutvecklinga
r orsakade av 
motståndaren 

2 0 3 1 

 
Vid båda fallen har befälhavarna uppvisat de förnuftsmässiga egenskaper som enligt 
Clausewitz krävs för att agera i krig där de fysiska förhållandena och tillfälligheterna påverkar 
planen och förmågan att genomföra den. 
Vid båda fallen drabbades förbanden av friktioner orsakade av de fysiska förhållandena och 
tillfälligheter. För de båda anfallande sidorna var det terrängen och avsaknaden av 
grundläggande förmågor, och då framförallt uthållighet, som bidrog till friktioner. Genom att 
bli avskuren från sin logistik, antingen pga. terrängen eller motståndaren, fördröjdes 
anfallsrörelsen och planer förändrades genom att resurser fick omfördelas för att få fram 
underhållet. Men med befälhavarnas uppvisade erfarenhet, sinnesnärvaro och intuition, 
tillsammans med att de alltid såg till att ha avdelade reserver, kunde dessa friktioner 
hanteras utan att uppdraget äventyrades. 
4.7. Sammanfattning och resultat  
Studien genomfördes ur de segrande sidornas perspektiv. Huruvida utgången av striderna 
berodde på befälhavarnas förmåga att hantera uppkomna friktioner eller om det berodde på 
andra faktorer var inte syftet med studien, utan den inriktades mot att undersöka i vilken 
omfattning Clausewitz teorier kunde återfinnas i befälhavarnas agerande. 
Clausewitz beskriver dels åtgärder vid förbandet som kan mildra friktioner i krig. Dessa 
utgörs främst av att tillse att förbandet har krigsvana eller erfarenheter av krigsliknande 
omständigheter. Dels beskrivs förnuftsmässiga och känslomässiga egenskaper hos 
befälhavaren som kan utgöra motvikt mot dessa friktioner.164  
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I studien kunde dessa åtgärder och egenskaper återfinnas, mer eller mindre, hos de berörda 
befälhavarna. Huruvida dessa förmågor var medfödda eller förvärvade genom träning och 
övning är osagt, men samtliga befälhavare hade erfarenheter från tidigare krig.  
Den egenskap som varit mest framträdande i studien, och som kan tolkas vara kopplad till 
framgång, var beslutsamheten. Denna är sprungen ur modet att ta det moraliska ansvaret 
för sina beslut samt förmågan att agera utifrån sin magkänsla.  
Befälhavarna i studien har också varit beredda att ta risker för att lösa uppgiften. Överste 
Siilasvuo räknade kallt med att 44:e divisionen inte skulle ta sig fram genom skogen på 
skidor. Hade de gjort detta så hade hans plan fallerat. Överste Gonen riskerade hela sin 
brigad för att öppna upp Jiradi-passet för att hämta ut överstelöjtnant Harel, men denna 
risktagning resulterade i att den egyptiska 6:e infanteribrigaden utplånades och vägen till 
flygplatsen låg öppen.  
Svaret på forskningsfrågan är därför att Clausewitz teorier om hantering av friktioner 
tillämpades i stor omfattning av befälhavarna i studien genom att de ägde och tillämpade 
huvuddelen av de förnuftsmässiga och känslomässiga egenskaper som Clausewitz 
förespråkade. De hade också tidigare krigserfarenhet, och därför sannolikt erfarenhet och 
kännedom om friktioner i krig och hur dessa kan hanteras. 

”Kännedomen av denna friktion är en väsentlig del av den så ofta 
beundrade krigserfarenheten, som man kräver av en skicklig 

befälhavare.”165 

 

5. Diskussioner och slutsatser  
För att kunna värdera betydelsen av studien och dess bidrag till den tidigare forskningen, 
samt avgöra om studiens syfte uppnåtts, måste dels en teori- och metodkritisk diskussion 
föras och dels slutsatser dras utifrån hur resultatet förhåller sig till problemformuleringen.166 
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5.1. Diskussion kring val av teori och metod 
Att studera ett så pass omfattande ämne som friktioner och dess hantering i en C-uppsats 
kräver att både frågeställningar, inhämtning av forskningsläge, teori, metoder och det 
empiriska underlaget avgränsas. Dock får inte avgränsningarna bli så omfattande att 
studiens validitet och resultatets reliabilitet ifrågasätts. 
Reflektioner kring tolkning av teori 
Clausewitz teorier är förhållandevis gamla, och betydligt äldre än empirin. Dock finns det 
ingen forskning som pekar på att de skulle vara föråldrade eller utdöda. Att undersöka deras 
fortsatta validitet var syftet med denna studie.  
I det inhämtade forskningsläget har ingen uttalad teori kring hantering av friktioner 
identifierats, utan en egen sammanställning har gjorts utifrån de förnufts- och känslomässiga 
egenskaper som Clausewitz redogör för i kapitlet Militär genialitet, samt de åtgärder för att 
mildra friktionerna som han förslår i slutorden för den första boken. Dessa två teorier är 
tolkade av författaren, med stöd från vad som tidigare skrivits i ämnet. Det finns dock två 
osäkerheter gällande denna tolkning. Dels så har de förnufts- och känslomässiga 
egenskaperna tagits ur sin större kontext, då kapitlet Militär genialitet omfattar mer än bara 
detta. Dels så har ingen tidigare satt ihop dessa två olika teorier om hur friktioner kan 
hanteras, varför brister i författarens förståelse för ämnet och Clausewitz tankar kan ha 
påverkat tolkningen.  
Reflektioner kring val av metod och urval 
Den metod som valdes för att genomföra denna teoriprövande studie var en tvåfallsstudie. 
Två fall valdes för att ge studien lite större underlag och undvika resultat som beror på 
tillfälligheter. Syftet var inte att jämföra dessa två fallen. Varför inte en fler fall studerades, 
vilket hade kunnat ge resultatet en större generalisering, berodde på studiens begränsade 
omfattning som C-uppsats. De fall som valdes skildrar inte nutid, utan utgör historiska fall. 
Eftersom inga liknande studier har återfunnits är det svårt att avgöra om fallen är vare sig 
exemplariska, vilka visar på ideal, eller representativa, som visar på det typiska.167  
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Fallen hade vissa likheter, men även visat vissa skillnader mellan sig. Likheterna utgjordes av 
att, sett ur det finska respektive israeliska perspektivet, båda fallen omfattade ett krig där 
den egna nationen var hotad. Striden skedde i en miljö som de var tränade för. Striden 
omfattade anfall och anfallsmålet var terräng viktig för rörligheten. De tillhörde också en 
försvarsmakt som hade viss tidigare krigserfarenhet. Skillnaderna utgjordes bl.a. av att i det 
finska fallet skedde striden på eget territorium, medan Israel hade ett litet strategiskt djup 
och måste därför försvara sig utanför sina gränser. Därför genomfördes också det israeliska 
anfallet inom ramen för en offensiv operation, medan det finska som en del av en defensiv. 
Då de finska förbanden stred på eget territorium och hade varit i området under en längre 
tid hade de också god terrängkännedom. Den finska terrängen kännetecknades av 
skogsmark och hade begränsad överskådlighet, medan terrängen i Gaza och Sinai var mer 
öppen. De finska förbanden var rent infanteri och framryckte på skidor och nyttjade hästar, 
medan israelerna var helt mekaniserade. 
5.2. Slutsatser och kopplingen till det krigsvetenskapliga problemet 
Det krigsvetenskapliga problemet grundade sig i hypotesen att om Clausewitz teori om 
friktioner är tidlös, och deras orsaker är kopplade till hur människan påverkas av krigets 
atmosfär och därmed inte kan elimineras, så borde även Clausewitz teorier om hur friktioner 
kan hanteras vara tidlösa. Resultatet i denna studie stärker den hypotesen. De 
förnuftsmässiga och känslomässiga egenskaper som befälhavarna visade upp och hur de 
tillämpade dessa stämmer väl överens med Clausewitz teorier om hantering av friktioner. 
Studien bekräftar även validiteten hos Clausewitz teorier om hantering av friktioner i krig, 
men bara i just den genomförda tvåfallsstudien. Studien har varit för begränsad för att 
kunna dra generaliserbara slutsatser avseende teoriernas validitet, men resultatet avseende 
i vilken omfattning teorierna tillämpas kan ha en överförbarhet på liknande fall.  
Brister i tolkningen av dessa teorier kan ha påverkat huruvida teorierna faktiskt har prövats 
eller inte, då analysverktyget har skapats utifrån denna tolkning och syntes av de två 
teorierna. Valet av fall har sannolikt påverkat resultatet, särskilt som studien varit så pass 
avgränsad. Även valet av källmaterial kan ha påverkat resultatet, även om författaren har 
försökt hålla sig källkritiskt till detta. Utifrån författarens erfarenheter och förståelse för 
ämnet anses dock utfallet av studien som rimligt.  
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5.3. Studiens bidrag till det tidigare forskningsläget  
Syftet med denna uppsats var att, genom en teoriprövande tvåfallsstudie av det finska 
anfallet mot Raatevägen 1940 och det israeliska anfallet mot Jiradi-passet 1967, testa 
validiteten hos Clausewitz teorier om friktioner och hur dessa kan hanteras. För att uppfylla 
detta syfte har forskningsfrågan, avseende i vilken omfattning som befälhavarna har 
tillämpat Clausewitz teorier om friktioner i krig, ställts till källmaterialet. 
Bakgrunden till det krigsvetenskapliga problemet utgjordes av dels Clausewitz teorier, men 
också den tidigare forskningen i ämnet. Därför måste resultatet av denna studie sättas i 
kontext till detta forskningsläge för att kunna värdera dess betydelse. Det identifierade 
forskningsläget har delats in i tre kategorier för att kunna diskutera hur resultatet av studien 
kompletterar eller ifrågasätter den befintliga forskningen. 
Den första kategorin omfattar debatten om huruvida krigets natur har förändrats i och med 
nya typer av krig och nya krigföringsmetoder, och om detta förändrat krigets atmosfär. Vissa 
forskare anser att genom teknikutvecklingen så kan friktioner orsakade av ovissheten 
elimineras. Andra hävdar att så länge människan är en del av kriget så kommer friktioner 
alltid att förekomma. Författaren av denna studie anser att debatten om krigets natur är 
irrelevant i förhållande till diskussionen om friktioner i krig. Källorna till friktionerna kan 
visserligen återfinnas i de fysiska faktorerna i krigets atmosfär, men de bakomliggande 
orsakerna till att friktioner uppträder beror på människans natur. Det innebär att istället för 
att genom forskning och utveckling försöka minska friktioner genom att påverka den fysiska 
miljön så bör fokus ligga på att ge personalen de bästa möjliga förutsättningarna för att lösa 
uppgiften, med eller utan teknikstöd. Tillfört teknikstöd får inte bli ytterligare en källa för 
friktioner. 
Den andra utgör tankarna, som både McRaven och Kleemeier framhåller, om att det är de 
moraliska faktorerna som utgör en motvikt till friktioner i krig.168 Författaren anser att denna 
debatt behöver få en större spridning. Det är i nuläget alltför mycket fokus på hur de fysiska 
faktorerna kan förbättra krigföringsförmågan, troligtvis för att dessa är lättast att urskilja och 
jämföra. Moraliska faktorer är däremot både svåra att urskilja och mäta. Ytterligare en 
försvårande faktor är att kunna jämföra olika individers och förbands moraliska faktorer då 
                                                      
168Kleemeier. Moral Forces in War, 119. 
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det är en sak att uppvisa vilja, mod och ledarskap under lugna och trygga förhållanden, men 
en annan sak att uppnå det under stress och inflytelser av extrema friktioner. Att skapa 
förhållanden där moraliska faktorer kan mätas och jämföras, under t.ex. träning eller urval 
av befälhavare, ställer stora krav på den som utför testerna, men också etiska krav på 
organisationen. 
Den tredje kategorin utgörs av Grays tankar om att friktioner kan, genom överordnad 
doktrin, träning, decentraliserad ledning och uppdragstaktik, om inte skingras så åtminstone 
kringgås. 169 I den svenska Militärstrategisk Doktrin 2016 beskriver överbefälhavaren sin syn 
på doktrin, träning och ledning, och anger uppdragstaktik som ledningsfilosofi.170 Syftet med 
en överordnad doktrin bör vara att den ska genomsyra hela organisationen och skapa en 
sammanhållen strategi för nyttjandet av de militära maktmedlet. Men vad är det för 
överordnade teorier som genomsyrar och bygger upp doktrinen? Riskerna med en militär 
doktrin, som uppdateras med jämna mellanrum när de yttre förutsättningarna förändras, är 
att den fortfarande kommer att bestå av ett arv. Fördelen med detta är att det är inarbetat i 
organisationen. Nackdelen är att innehållet kan komma att bygga på gamla sanningar som 
inte är vetenskapligt prövade mot de nya förutsättningarna eller att den har kommit att 
omfatta motsägelsefulla teorier. Detta är ett dilemma som är för omfattande att avhandlas 
här, men som ger ökad betydelse av fortsatt forskning som prövar de vedertagna teorierna i 
aktuella kontexter. 
Avsikten med studien var att bidra till att fylla den kunskapslucka som finns huruvida 
Clausewitz teorier avseende hantering av friktioner i krig fortfarande är giltiga att användas i 
träning och utbildning av dagens svenska befälhavare. Studien bekräftar validiteten hos 
Clausewitz teorier om hantering av friktioner, men bara i just den genomförda 
tvåfallsstudien. Även om inte studien varit tillräckligt omfattande för att kunna ge 
generaliserbara resultat så kan den ha viss överförbarhet på dagens svenska förhållanden, 
och då framförallt för taktiska befälhavare inom markstridsförbanden. 
Forskning ska eftersträva ny, objektiv, kontrollerbar och generaliserbar sanning. Denna 
studie har strävat efter att uppnå detta, med undantag för det sista då den inte varit 

                                                      
169 Gray. War, Peace and Victory, 111. 
170 Militärstrategisk doktrin 2016. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, 2. 
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tillräckligt omfattande för att resultera i ett generaliserbart resultat. Studien har prövat om 
Clausewitz teorier om hur friktioner kan hanteras också är tidlösa. Om inte resultatet anses 
bidra till ökad kunskap så anser författaren att åtminstone denna frågeställning gör det, och 
att den har betydelse för utvecklingen av officersprofessionen.  
Den forskning som påträffats under skrivandet av denna uppsats har huvudsakligen omfattat 
teoretiska resonemang och sällan berört hur teorierna kan tillämpas i praktiken. Clausewitz 
skriver att krigskonst och krigsvetenskap tidigare var ett samlingsbegrepp för de kunskaper 
och färdigheter som behandlade de materiella faktorerna och som syftade till att skapa för 
kriget användbara stridskrafter. Men dessa teorier blev så mycket mer komplicerade när 
även de själsliga faktorerna måste beaktas. Dessa själsliga faktorer härrör från hur 
människan reagerar på krigets atmosfär. Clausewitz beskriver att det vetande som krävs i 
krig är mycket enkelt, men svårt att tillämpa. För att klara detta måste befälhavarens 
vetande integreras med hans intellekt och erfarenheter för att bli till en förmåga. I detta 
framgår skillnaderna i krigsvetenskap, där forskningen och vetandet utgör målet, och 
krigskonst, där skapandet och kreativiteten är syftet.171 Krigskonsten hanterar levande och 
moraliska krafter och kan därför inte vara absolut och exakt.172 Clausewitz beskriver 
dynamiken mellan folket, regeringen och fältherren såsom den mellan en blind naturkraft, 
det rena förståndet, och ”sannolikheternas och tillfälligheternas spel som ger utrymme för 
ett fritt skapande sinne”.173 Det senare hänger ihop med fältherren och de egenskaper som 
han och hans armé representerar i form av talang och kreativa krafter. Det är dessa kreativa 
krafter som lägger grunden för de förnuftsmässiga och känslomässiga egenskaper som, 
enligt Clausewitz, krävs av en befälhavare för att kunna agera framgångsrikt i krig. Forskning 
kring den praktiska tillämpningen av krigsvetenskapen är därför en viktig del för att utveckla 
officersprofessionen och den kreativa förmåga som Clausewitz kallar krigskonst. 
5.4. Förslag på vidare forskning 
Som berördes i det inledande kapitlet så finns det andra forskningsområden än det 
krigsvetenskapliga som berör detta ämne. Inom medicin och hälsa skulle det vara intressant 
att studera hur fysisk träning bör bedrivas för att bäst kunna förbereda sig för att hantera 
                                                      
171 Clausewitz. Om kriget, 94-113. 
172 Ibid, 41 
173 Ibid, 44 



sida 46  

friktioner. Utan att lägga på det etiska perspektivet så skulle även forskning på hur droger 
skulle kunna hantera vissa friktioner vara intressant, och då kanske framförallt för att påvisa 
nackdelarna. Ben Shalit174 har studerat de psykologiska mekanismer som ligger bakom 
beteenden i konflikt och strid, och en studie på hur hans forskningsresultat överensstämmer 
med Clausewitz teorier hade också varit intressant. 
Fortsatt forskning på ämnet inom forskningsområdet krigsvetenskap kan ske utifrån flera 
olika perspektiv. Dels så var denna studie begränsad och därför skulle en mer omfattande 
studie, där fler och andra typer av fall samt fall med annan utgång undersöks, i syfte att 
kunna göra resultatet mer generaliserbart. En studie där teorierna om friktioner och 
hanterandet av friktioner prövas för att förklara seger eller förlust i en konflikt hade också 
varit intressant. Det skulle förstärka vikten av att förhålla sig till friktioner om en sådan 
studie skulle påvisa att detta vid vissa tillfällen varit direkt avgörande för utfallet av striden. 
Det hade också varit intressant att studera hur den nationella militära kulturen och 
ledningsfilosofierna påverkar hur och i vilken grad friktioner effektivt hanteras. 
Då krigföringsprincipen enkelhet beskrivs kunna bidra till att minska risken för friktioner så 
skulle det vara intressant och viktigt att utveckla teorin och den teoretiska definitionen kring 
just denna krigföringsprincip.  

                                                      
174 Israelisk forskare som skrivit boken Konfliktens och stridens psykologi. Stockholm: Liber, 1983 
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