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Sammanfattning: 

I den krigsvetenskapliga forskningen utgör offensiv och defensiv etablerade begrepp. Defensiven beskrivs 

regelmässigt som den starkare formen av krigföring, men endast som ett alternativ intill dess att offensiv 

är möjlig. För att nå ett avgörande måste en offensiv genomföras. Denna syn återspeglas i flertalet av 

dagens doktriner. Problemet utgörs av att denna teoretiska grund kan synas orealistisk för många stater 

med begränsade militära resurser. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utifrån teorin om de sex grundläggande förmågorna 

analysera orsakerna till de finska defensiva framgångarna under fortsättningskrigets strider på Karelska 

Näset 1944 och därigenom öka förståelsen för defensiva operationer.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de stridande parternas förmågor varierade under 

operationens genomförande till tid och rum. Analysen visar dock att den finska förmågan att nå verkan 

ökade när de förde en taktikanpassad elastisk försvarsstrid i gynnsam terräng. Den visar vidare att 

sovjetisk överlägsenhet reducerades när terrängen försvårade de mekaniserade förbandens rörlighet. 

Finska initiativ i form av motanfall och ett mer dynamiskt försvar påverkade den sovjetiska centraliserade 

ledningen och dess möjligheter att samordna överlägsna stridskrafters verkan i negativ bemärkelse.  

Ur ett teoretiskt perspektiv ger analysen underlag att ifrågasätta delar av de krigsvetenskapliga teorier 

som hävdar att endast med en offensiv kan ett avgörande nås. Snarare stärker den de teorier som 

framhåller att en resurssvag stat kan uppnå egna mål i form av nationell överlevnad genom att föra en 

aggressiv defensiv strid och därmed tillfoga motståndaren förluster, som i längden inte gör fortsatt 

offensiv rationell. Det medger inte en ”total seger”, men utgör troligen ett mer realistiskt teoretiskt 

förhållningssätt för en liten nation. Vilken teoretisk ståndpunkt som är applicerbar torde sålunda bero på 

de mål som den defensiva parten vill uppnå. 
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1. Inledning 

Denna uppsats avhandlar en historisk operation - striderna i Finland på det Karelska Näset sommaren 

1944. Den analyserar framgångsfaktorer vid defensiv krigföring mot en numerärt och materiellt 

överlägsen motståndare i en nordisk kontext. 

1.1. Tidigare forskning 
Uppsatsen ansluter sålunda till det forskningsområde som berör krigföringens teorier, dess praktik 

och hur styrkor skall ledas. Det finns ett mycket stort antal militärteoretiker, som har beskrivit sin syn 

på kriget ur olika aspekter och på olika nivåer. Bland annat Clausewitz och Vego har idag stort 

inflytande på krigsvetenskapens teoribildning. I Om kriget resonerar Clausewitz bland annat om 

begreppen anfall och försvar - offensiv och defensiv.1 Clausewitz anser att för att påtvinga 

motståndaren den egna viljan och nå ett avgörande måste offensiv och anfall ske. Vad målet utgör 

beror på konfliktens kontext och syftet som skall uppnås. Det politiskstrategiska målet styr de 

militärstrategiska, de militärstrategiska styr de operativa som i sin tur styr taktiska mål i en fallande 

skala. Inom alla nivåer sker offensiva och defensiva åtgärder.2 Det innebär att ett land med en 

defensiv strategi kan genomföra offensiva operationer och dessa operationer kan innehålla defensiva 

komponenter. Likaså kan en offensiv operation genomföras i en landsända, medan en defensiv 

operation sker i en annan. Denna växelverkan kan även variera över tiden.  

Försvaret å sin sida syftar till att vidmakthålla. I den sjätte boken utvecklar Clausewitz sina tankar 

runt försvaret och defensiven. Han anser att försvaret är den starkare formen av krigföring, men 

resonerar även runt motoffensivens betydelse i termer av ”vedergällningens glänsande svärd”. 

Defensiv och försvarstrid skulle utgöra den svages alternativ intill dess att andra förutsättningar 

uppstår som möjliggör motoffensiv.3  

Krigsteoretikern Milan Vego anser att offensiven är den avgörande formen av krig och att offensiva 

åtgärder måste utföras även i defensiva operationer för att möjliggöra initiativ. Han utvecklar syftet 

med offensiva landoperationer till att exempelvis förinta motståndarens stridskrafter eller besätta 

ett visst geografiskt område. Målet är att nå ett slutligt avgörande. Defensivens huvudsakliga syfte är 

att avvärja motståndarens offensiv, behålla egna positioner, vinna tid och nöta ned hans 

stridskrafter. Han anser att det omedelbara syftet med en defensiv är att besegra en offensiv. För att 

vinna kriget hävdar han att en motoffensiv måste genomföras.4  

Det finns dock de som hävdar att enbart en övergripande defensiv försvarsstrid kan nå en seger utan 

att övergå till senare offensiv, vilket motsäger ovan redovisade teoretikers resonemang. Yitzhak Klein 

hävdar att under vissa omständigheter kan en svagare part nå sina uppställda mål utan ett militärt 

avgörande i form av en ”total seger”. För en svagare part kan den totala segern genom förintandet av 

motståndaren vara fullständigt orealistisk, men att få den starkare parten att överge sina mål och nå 

sitt eget i form av fortsatt existens är fullt uppnåeligt.5 Det motsäger västvärldens och svenska 

doktriners teorigrund om den avgörande offensiven, men vore inte denna syn på defensiven mer 

realistisk ur ett småstatsperspektiv?  

                                                           
1
 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Stockholm, Bonniers, 1991, s. 212. 

2
 Vego, Milan, Joint Operational Warfare – Theory and Practice, Stockholm, Försvarshögskolan, 2008, s. II-4. 

3
 Clausewitz, a.a., s. 354. 

4
 Vego, a.a., s. V-50f. 

5
 Klein, Yitzhak, “Long Defensives: Victory Without Compellence”, Comparative Strategy, Vol. 15, No. 3, 1996, s. 

233-249.  
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1.2.  Forskningen efter 1900-talets stora krig 
Inför ”det stora kriget” 1914 förespråkade såväl tysk som fransk militär skola offensiv krigföring. De 

tyska utgångspunkterna förespråkade det fullständiga tillintetgörandet av fiendens stridskrafter, 

vilket inbegrep snabb kraftsamling av strategiskt rörliga styrkor samt aggressivt, offensivt agerande. 

De franska utgångspunkterna var liknande och även de betonade ett aktivt, aggressivt uppträdande 

med målet att förinta fiendens styrkor i strid. De militärteoretiska utgångspunkterna visade sig få 

katastrofala följder då den teknologiska utvecklingen missbedömts radikalt. Den offensiva, rörliga 

krigföringen paralyserades helt i de europeiska skyttegravarnas utnötningskrig.6  

 

Erfarenheterna från kriget och den tekniska utvecklingen skapade under mellankrigstiden förnyad 

militärteoretisk debatt.7 I såväl Storbritannien som Frankrike utvecklades tankar om defensiven som 

ett modernt, rörligt mekaniserat djupförsvar.8 Likaså utvecklades tankar om offensiva operationer 

med stora mekaniserade styrkor i kombination med flygunderstöd.9 Grunden till nutida 

manöverkrigföring utvecklades främst av den tyska krigsmakten vilken influerades av de brittiska 

teoretikernas idéer. I Truppenführung från 1933 betonas vikten av kombinerade vapen i såväl 

offensiven som defensiven. Konceptet utvecklades senare till att inkludera motoriserat infanteri, 

artilleri och flyg, som kunde utveckla hög rörlighet.10 Under andra världskriget kom denna form av 

krigföring att känneteckna den tyska krigsmaktens offensiva operationer, vilka kom att benämnas 

”Blitzkrieg”, främst efter den oväntat snabba offensiven i Frankrike. Offensivens framgång avgjordes 

dock inte av överlägsen materiel eller antal trupper, utan av den taktik som användes och att 

överraskning uppnåddes med offensiv genom Ardennerna.11 Denna rörliga manöverkrigföring 

tillämpades även senare med framgång i defensiva operationer efter att krigslyckan vänt. Det 

defensiva rörliga djupförsvaret med offensiva inslag utvecklades i de tyska operationerna på 

Östfronten 1943-1945.  

Analyser av militärhistoriska lärdomar från de tyska defensiva operationerna på Östfronten mellan 

1943-1945 bedrevs av Nato efter kriget. Det var av stort intresse då Natos konventionella styrkor 

skulle hejda numerärt överlägsna sovjetiska styrkor.12 Inte minst tyska Bundeswehr studerade 

problemet och involverade ett flertal Wehrmachtgeneraler i arbetet. Flera av dem publicerade 

skrifter med sina operativa och taktiska erfarenheter, bl.a. fältmarskalk von Manstein.13 General 

Middeldorfs bok Taktik im Russlandfeldzug tillhör denna kategori av studier. Den omfattar de 

taktiska problem som hanterades på Östfronten och berör såväl offensiv som defensiv strid. 14 

Centralt i den defensiva taktiken mot ryska stridsvagnsförband är användandet av djupförsvar, 

fältarbeten och kombinerade vapen.15 De strider som studeras fördes över stora ytor, vilket 

                                                           
6
 Gat, Azar, A history of military thought, Oxford, Oxford university press, 2001, s. 381 & 440. 

7
 Vego, Milan, a.a., s. I-21f. 

8
 Gat, Azar, a.a., s. 772. 

9
 Vego, a.a., s. I-21. 

10
 Ibid., s. I-22. 

11
 Frieser, Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend – The 1940 Campaign in the West, Annapolis, Naval Institute Press, 

2005, s. 54. 
12

 Olsen, J.A. & Creveld Martin van, The Evolution of Operational Art – From Napoleon to the Present, Oxford, 
Oxford university press, 2011, s. 57 & 119. 
13

 Melvin, Mungo, Manstein – Hitler´s greatest general, London, Orion books ltd, 2010, s. 497. 
14

 Middeldorf, Eike, Taktik på Östfronten, Stockholm, Norstedts Akademiska förlag, 1956, s. 5f.  
15

 Ibid., s. 142. 
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möjliggjorde att rum avyttrades för att vinna tid. Utmärkande för striderna var att båda parter hade 

tillgång till stora mekaniserade förband.  

Även i Finland bedrevs omfattande stridshandlingar under andra världskriget. Dessa hade en 

annorlunda karaktär än striderna på Östfronten då större operativt djup saknades. Detta förhållande 

gäller särskilt i krigets slutskede under försvarsstriderna på Karelska Näset 1944. Finnarna stod med 

”ryggen mot väggen”, huvudstaden Helsingfors låg nära fronten och att uppge rum för att vinna tid 

var inte möjligt i samma omfattning som på Östfronten. Avseende styrkeförhållanden var finnarna 

numerärt, men framförallt materiellt underlägsna. Även dessa strider studerades efter kriget, bland 

annat med stöd av finska krigshögskolan. Den finske översten Järvinens verk utgör exempel, i vilka 

han belyser finsk och rysk taktik.16 Huvuddelen av de finska skrifterna utgörs dock av beskrivningar av 

stridernas händelseförlopp och inte teoribaserade analyser av stridens förande. Även den svenska 

försvarsmakten tog del av de finska erfarenheterna och delar av det svenska invasionsförsvaret 

baserades på finska erfarenheter.17  

1.3.  Problemformulering 
Något förvånande tycks det finnas en lucka i studier av defensiva operationer ur ett 

småstatsperspektiv där staten har begränsade offensiva möjligheter och endast strävar efter att 

bevara ett rådande läge. I en nordisk kontext har denna lucka förstärkts av ett fokus på 

internationella insatser. Allmänt accepterade teorier förutsätter att resurser finns tillgängliga för 

efterföljande offensiva operationer. Det avspeglar sig även i nutida doktrinbildning vilket för länder 

med en begränsad mängd förband ter sig orealistiskt. Därför är det intressant att studera en 

alternativ syn på den defensiva stridens möjligheter att uppnå önskade mål. Internationellt har 

defensiva operationer inom ramen för nationellt försvar inte studerats i någon större omfattning sen 

kalla krigets slut. Tidigare forskning värderar till stor del de strider som stod mellan världskrigens 

huvudkombattanter och inte den lilla nationens defensiva strid mot en överlägsen motståndare. 

Likaså har ett flertal av dessa konflikter bedrivits där det varit möjligt att utnyttja ett operativt djup, 

vilket inte är fallet i det studerade exemplet i motsvarande grad. Andra studier behandlar 

operationer som genomförts i en annan kontext. Terrängen har varit markant annorlunda och 

förbanden till huvuddel mekaniserade (Irakkrigen/ Israels krig), flygstridskrafter har dominerat 

striderna (Kosovo), styrkorna har varit mer jämbördiga (Korea) eller striderna har varit av irreguljär 

karaktär (Afghanistan). Ytterligare forskning och militärhistoriska studier av defensiva strider i 

Norden utifrån en nutida teori ter sig därmed relevanta för att förstå de krav dessa ställer. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning av forskningsläget avseende små staters defensiva operationer är 

det relevant att studera hur det var möjligt för de såväl numerärt, som materiellt, underlägsna finska 

stridskrafterna att hejda den sovjetiska offensiven sommaren 1944.   

Dessa händelser utgör de mest omfattande stridshandlingar som skett i Norden under modern tid. 

De involverade parternas krigsmakter hade stora likheter med de som används idag, trots sjuttio år 

av teknisk utveckling. De studerade striderna illustrerar ett intressant perspektiv på krigföring, varvid 

särskilt den defensiva striden är intressant att studera då den uppnådde framgång. Då uppsatsen 

                                                           
16

 Järvinen, Y.A., Kriget fortsätter – Finsk och rysk taktik under kriget 1941-1944, Stockholm, 
Militärlitteraturföreningen, 1951, s. 7. 
17

 Krigsarkivets samlingar, Försvarsstaben arkiv, ”Militära översikter, utredningar och sammanställningar”, serie 
Ö 1:6, volym 10, 1937-1957. 
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väljer att fördjupa sig i en operation så förhåller sig dess slutsatser till den studerade operationen. 

Det är ett förhållande som är applicerbart på huvuddelen av militärteoretiska studier då ingen 

konflikt är den andra lik. 

Ett problem vid teoribaserade studier av militärhistoria är att det historiska exemplet inte kan belysas 

ur alla aspekter. En teori kan utgöra en systematiserad abstraktion av den studerade verkligheten 

och hjälpa oss att kategorisera utförda observationer.18 Ett val av teoretiskt perspektiv måste sålunda 

genomföras. Den föreliggande studien blir relevant och bidrar till forskningen utifrån det valda 

perspektivet. Genom hela krigshistorien har stridens förutsättningar kretsat kring förmågan att avge 

effektiv eld, att kunna skydda sig mot fiendens påverkan och att kunna röra sig så snabbt som möjligt 

på stridsfältet.19 Andra komponenter än dessa tre påverkar dock striden och är nödvändiga att 

inkludera för att ge en mer heltäckande analys. I föreliggande arbete analyseras det historiska 

exemplet utifrån teorin om de sex grundläggande förmågorna. Då vald teori kan operationaliseras 

och användas som ett analysinstrument lämpar den sig väl att utnyttja i detta arbete i syfte att 

besvara dess frågeställningar. Den valda teorin, dess bakgrund och dess ingående komponenter 

beskrivs mer utförligt i nedanstående teorikapitel. 

1.4.  Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån teorin om de sex grundläggande förmågorna analysera 

orsakerna till de finska defensiva framgångarna under fortsättningskrigets strider på Karelska Näset 

1944 och därigenom öka förståelsen för defensiva operationer. Följande frågeställningar är styrande 

för uppsatsens undersökning: 

 Vilka finska förmågor var särskilt framträdande för den defensiva operationens resultat? 

 Vilka sovjetiska förmågor påverkade särskilt operationens resultat? 

 Vilka lärdomar avseende markstridskrafters förande av defensiv strid kan dras utifrån de 

finska erfarenheterna?  

1.5.  Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att studera de finska defensiva striderna på Karelska Näset med fokus på 

högre taktisk och i viss mån operativ nivå.20 Främst behandlas perioden mellan den 9 juni till 17 juli 

1944, vilket är den period då huvuddelen av striderna utkämpades. Analysen avgränsas till att beröra 

markarenan och de förband och vapensystem som påverkade den. Uppsatsen avser endast att 

analysera operationerna utifrån valt teoretiskt filter även om andra analysfilter kan vara relevanta.  

1.6.  Forskningsmaterialet 
Det material som använts till uppsatsen består uteslutande av skrivna källor. Vid val av litteratur 

avseende tidigare forskning samt teori har främst vetenskaplig undervisningslitteratur från 

Försvarshögskolan eller annan vetenskapligt granskad litteratur utnyttjats. Utöver detta har 

                                                           
18

 Widén J. & Ångström J., Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten, 2004, s. 6f. 
19

 Smedberg Marco, Om stridens grunder, Stockholm, Page One Publishing AB, 1994, s. 19. 
20

 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2012, Stockholm, 2011, s. 50: ”Taktiska nivån omfattar samordning 
av förbandens verksamhet på fältet. På den taktiska nivån klarläggs målen utifrån de överordnade operativa 
målen samt hur förband – enskilt eller med andra – ska utnyttjas och samordnas inom en operation, vilket 
uttrycks i konkreta uppgifter/order. Det är ytterst genom att stridskrafter uppnår taktiska avgöranden och 
effekter som operativa och slutligen militärstrategiska mål kan förverkligas. Den taktiska nivåns ledning indelas 

i högre och lägre taktisk ledning.” 
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Försvarsmaktens doktriner använts.  

Det empiriska underlagets litteratur har värderats och den primära litteraturen utgörs av verk som 

annan litteratur refererar till eller av verk som tydligt redovisar sina källor. I syfte att erhålla 

perspektiv från båda parterna har rysk litteratur eftersökts, men befunnits fåtalig. Det ryska 

perspektivet har i viss mån tillgodosetts genom att finska källor studerat ryska arkiv.  

Samtids- och närhetskriterierna påverkar vid militärhistoriska studier och litteraturen är skriven efter 

kriget. Den baseras dock på arkivmaterial, krigsdagböcker och intervjuer med deltagare i 

operationen, vilket i militärhistoriska sammanhang får betraktas som goda källor. Ett flertal av 

författarna utgör själva primärkällor. Vissa finska källor kan vara något tendensiösa då de beskriver 

historia som möjliggjorde nationens fortbestånd. De adresserar dock även negativa aspekter av den 

egna sidans styrkor, exempelvis desertörer. Fakta har därför regelbundet kontrollerats böckerna 

emellan och gentemot källförteckningens övriga litteratur för att hantera eventuell påverkan på det 

empiriska underlaget.  

Det material som främst studerats utgörs av följande verk: 

Karelska Näset 1944, Nordens öde avgörs av Johan och Jan-Christian Lupander. Den baserar främst 

på finsk litteratur och vissa intervjuer, men redovisar använda källor samt hur dessa har värderats. 

Den har även sakgranskats innan publicering.  Bokens styrka är att den utgavs först 2012 och därmed 

haft tillgång till ryska arkiv. Den redovisar även det tyska stödet tydligare än de böcker som skrevs 

tidigare då detta var mera känsligt.   

Finlands öde avgöres på Näset år 1944 av Lennart Oesch. Författaren är själv en primärkälla med 

mycket god insyn då han ledde operationerna från den 15 juni 1944. Boken baseras främst på egna 

erfarenheter samt god tillgång till krigsdagböcker, arkivmaterial och intervjuer med andra deltagare i 

operationerna, vilket redovisas. Oesch kan givetvis ha en tendensiös syn på skeendena men tar själv 

upp detta i sitt förord och är sålunda medveten om detta faktum. Han nämner själv att bokens 

strävan är att ge den historiska sanningen i form av en korrekt och saklig analys av operationerna. 

Den 9 juni-Eld upphör-Striderna på Karelska Näset av Jukka Mäkälä. Författaren har en bakgrund i 

den finska underrättelsetjänsten under kriget och har publicerat ett antal militärhistoriska verk om 

Finlands krig. Hans böcker bygger i huvudsak på intervjuer och arkivmaterial, även ryskt. Delar av 

boken är tendensiös och dessa har valts bort eller kontrollerats mot annan källa. 

1.7. Val av vetenskaplig metod och dess genomförande 
Föreliggande fallstudie av striderna på Karelska Näset 1944 genomförs i form av en kvalitativ 

textanalys. Utnyttjad empiri redovisas i punkt 1.6. En kvantitativ analys skulle kunna genomföras, 

vilket skulle illustrera exempelvis styrkeförhållanden, antal trupper och verkansmedel. Det skulle 

emellertid främst bli en jämförelse av storheter. Hur tillgängliga styrkor och resurser användes, 

samordnades och avvägdes skulle inte belysas i samma omfattning. Därför anses den kvalitativa 

metoden mer lämpad i föreliggande arbete. Den ger en mer heltäckande bild av operationerna. 

Fallstudien bedrivs utifrån den i senare kapitel beskrivna teorin om de sex grundläggande 

förmågorna och genomförs sålunda deduktivt i förhållande till denna teori. De sex förmågorna utgör 

de variabler som har utnyttjats. Uppsatsen väljer att inkludera samtliga förmågor då de inte är 

separerade storheter utan beroenda av varandra. Bilden av den studerade operationen skulle bli 
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ofullständig om endast ett urval av dem studerades. Hur förmågorna operationaliseras beskrivs 

vidare i teorikapitlet. Inledningsvis studerades den valda teorin med stöd av tillgänglig vetenskaplig 

litteratur och doktriner, vilket gav en god bild av teorin samt beskrev dess förmågor väl. Den vidare 

analysen av det empiriska materialets meningsinnehåll har genomförts enligt nedan.21 

Parallellt med studier av teori påbörjades insamling och studier av uppsatsens empiriska material. 

Processen har varit iterativ då material har tillkommit och värderats efterhand. Ett flertal verk 

studerades och uppsatsens primära litteratur utvaldes. Resterande litteratur har främst använts som 

ett stöd till primärmaterialet. Detta utgör en blandning mellan primärkällor som skrivit egna böcker 

och senare tillkommen litteratur med en bredare bild och tillgång till senare framkomna fakta. Under 

denna del i processen skapades ett helhetsintryck av tillgängligt material samt en generell förståelse 

av den studerade operationen, som senare har fördjupats.  

Primärlitteraturen och delar av annan litteratur har därefter kodats i syfte att urskilja relevanta 

textelement med eftersökt information. Redan under denna process sker ett visst urval, men i 

huvudsak har all text som berör förmågorna valts ut. Det genererade en bred bild av varje förmåga, 

vilken först senare i processen ytterligare preciserades. Likaså markerades fakta avseende det 

studerade händelseförloppet vilken sammanställdes till en beskrivning av operationen. Beskrivningen 

är nödvändig för att ge läsaren grundläggande fakta och basal förståelse för det militärhistoriska 

exemplet. 

Abstraktionen av de kodade textelementen har genomförts i flera steg. Inledningsvis skrevs alla 

markeringar ut, vilket genererade ett fyrtiosidigt underlag. Detta underlag angav i vilken litteratur 

och var i denna respektive textelement hade sitt ursprung samt beskrev kortfattat dess innehåll. 

Detta underlag sorterades därefter utifrån respektive förmåga och litterärt verk. Slutresultatet 

bestod av dryga femtio sidor, vilka har utgjort det kodade basunderlaget för analysen. Den främsta 

fördel detta har inneburit är att information har kunnat läsas parallellt. En uppgift om exempelvis 

verkan från en källa har lätt kunnat kontrolleras mot extraherad information från annat litterärt verk. 

Det har gett ökad tillförlitlighet avseende extraherad information. Som ett sista steg har det 

”grovkodade” basunderlaget granskats gentemot utarbetade indikatorer och de delar som befunnits 

relevanta för att besvara frågeställningarna markerats.  

Under analysen har markerade indikatorer kontinuerligt kontrollerats gentemot deras källor samt 

regelbundet verifierats av annan källa där så varit möjligt. Det kondenserade underlaget har 

sammanställts till ny text. Under denna process har en fördelning genomförts mellan två olika skeden 

i operationen, vilka genererade olika resultat. Därmed har de framgångsrika delarna i operationen 

kunnat skiljas och kompareras gentemot de mindre framgångsrika. Det har tydliggjort hur valda 

variabler påverkat under olika skeden samt underlättat besvarandet av forskningsfrågorna. Då 

krigföring står mellan två parter står deras respektive förmågor i relation till varandra. Det ger att 

såväl finska förmågor i den defensiva striden likväl som sovjetiska förmågor för att genomföra 

offensiv inom den studerade operationen har beaktats. Det är dock deras påverkan på den defensiva 

striden som stått i fokus. 

Slutligen har analysens resultat presenterats och en återkoppling till uppsatsens problem och 

frågeställningar genomförts. 

                                                           
21 Johannessen A. & Tufte P. A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber, 2003, s. 109-115. 
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2. Teori och operationalisering 

Studier av militärteori och militärhistoria har förekommit så länge krig som fenomen har existerat. 

Fenomenet kan studeras ur olika perspektiv och inom det krigsvetenskapliga området förekommer 

en mängd olika teorier. Begreppet teori används för att beteckna många olika saker. Vanligen skall 

teorin beskriva ett samband eller ge en förklaring avseende olika omständigheter. Den kan vara källa 

till en begreppsapparat och utgöra en konceptuell ram som data tolkas genom. Den kan utnyttjas för 

att systematisera kunskap.22 Kapitlet syftar till att beskriva den valda teorin och dess förmågor, som 

operationaliseras där de beskrivs. 

2.1.  Teorin och dess bakgrund 
Uppsatsen använder teorin om de sex grundläggande förmågorna. Dessa utgörs av ledning, verkan, 

rörlighet, skydd, underrättelser och uthållighet.23 De grundläggande förmågorna kan utnyttjas som 

en tankemodell för att beskriva, analysera eller samordna verksamhet i komplexa situationer. De kan 

tillämpas på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. Tankemodellen ger ett vidare perspektiv då 

förmågorna inte avser specifika system eller förband utan snarare vilken effekt som skapas.24 

Teorins beståndsdelar kan dock knappast betraktas som unikt svenska. De ingår med snarlika 

benämningar i ett flertal militärteoretikers resonemang. Milan Vego använder teorins beståndsdelar 

då han utvecklar sin syn på ett militärt ”Center of Gravity” (CoG), som källan till den sammanlagda 

militära styrkan. CoG utgörs enligt Vego av en yttre kärna av ”integration, protection, support” och 

en inre kärna av ”firepower, leadership, maneuver, information och rank & file”.25 Dessa begrepp 

motsvaras i den svenska teoriversionen av de sex grundläggande förmågorna. Om dessa storheter 

utgör källan till den sammanlagda styrkan hos såväl den egna som motpartens militära resurser är 

det relevant att analysera hur de förhåller sig och avvägs gentemot varandra under militära 

operationer. I sin bok Military Power beskriver den amerikanske teoretikern Stephen Biddle grunden 

till sin teori ”The Modern System”.  Han hävdar teorins effektivitet i offensiva och defensiva 

operationer. Då han djupare beskriver teorin betonar han eld, skydd och rörelse, men berör även 

vikten av ledning, uthållighet och underrättelser.26 Dessa storheter ingår även i brittiska och 

amerikanska doktriner, vilket understryker deras relevans.27 I amerikanska ”Joint Vision 2020” 

benämns de ”dominant manoeuver, precision engagement, focused logistics, full dimensional 

protection, information superiority och decision superiority”.28  

Milan Vego behandlar defensiva operationer i sitt verk Joint Operational Warfare – Theory and 

Practice.29 Han behandlar även utbildningsfrågor och menar att förutom direkt krigserfarenhet och 

övningar är militärhistoriska studier en ovärderlig del av kunskapsuppbyggnaden.30 För att utföra 

                                                           
22

 Zetterling, Niklas, Några reflektioner kring teoriers användande inom krigsvetenskapen; Brehmer, Berndt 

(red.), Krigsvetenskaplig årsbok 2006, Stockholm, Försvarshögskolan, 2007, s. 157. 
23

 Militärstrategisk Doktrin 2012, s. 58ff. 
24

 Ibid., s. 57ff. 
25

 Vego, Milan, a.a. 2008, s. VII-19. 
26

 Biddle, Stephen, Military Power – Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, Princeton, Princeton 
University Press, 2004, kap. 3. 
27

 Storr, Jim, The Human Face of War, London (Birmingham war studies), Continuum, 2009, s. 14 & 99. 
28

 US government, Joint Chiefs of Staff, Joint Vision 2020. 
29

 Vego, Milan, a.a., s. V-53 och VII-78. 
30

 Ibid., s. XI-7 och XI-65. 
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dessa korrekt anser han att de bör utgå från exempelvis metoder för strid, funktioner eller krigets 

principer.31 Utnyttjandet av vald teori för att analysera militärhistoriska skeenden harmoniserar 

sålunda väl med Vegos syn på lämpliga utgångspunkter för militärhistoriska studier. Teorins storheter 

används i ett flertal olika teoretiska perspektiv som basala delar och bedöms därför som mycket 

lämpliga att utgöra uppsatsens teoretiska filter.  

I svensk militärteoretisk litteratur betonas eld, rörelse och skydd som grunder i teorier om 

markkrigsföring.32 Dessa ingående element torde vara tidlösa och återfinns i varierande form i 

tidigare skrifter, exempelvis arméreglementen.33 Teorin i dess svenska form har utvecklats vid 

Försvarshögskolan och används i undervisningen. Benämningen ”grundläggande förmågor” har dock 

varierat över tiden. I och med införandet i den svenska doktrinfamiljen valdes nuvarande 

benämning.34 Teorin finns beskriven i många verk utgivna av Försvarsmakten och Försvarshögskolan 

och är väl känd inom svensk krigsvetenskap. En fördel med vald teori är att den utvecklar de 

ingående förmågorna och därmed underlättar dess operationalisering och efterföljande analys. Det 

gör dem därmed lämpliga att utgöra uppsatsens teoretiska filter. 

2.2.  Teorins grundläggande förmågor 
De grundläggande förmågorna är inte separerade eller sinsemellan rangordnade storheter utan 

beroende av varandra. Förändras en av dem påverkas de övriga. De måste sålunda samordnas och 

avvägas gentemot varandra. Sammanhanget mellan förmågorna kan illustreras av nedanstående 

tabell:35 

Sammanhanget mellan de grundläggande förmågorna 

Förutsättning för att samordna förmågorna Ledning 

Stridens grundförmågor Verkan – Rörlighet – Skydd 

Övriga förmågor Underrättelser – Uthållighet 

Olika inriktningar och koncept för strid skapar olika förmågebehov. Offensiv strid kräver viss 

sammansättning av förmågorna, liksom defensiv strid ger andra behov. I denna uppsats utgör de 

defensiva behoven fokus. I ett manöverkoncept kan behoven av rörlighet vara störst medan behoven 

av verkan och uthållighet kan vara störst i ett utnötningskoncept. Även hur de övriga förmågorna 

utformas beror på vald inriktning och koncept. Likaså påverkas de grundläggande förmågornas 

samordning och avvägning av vald krigföringsprincip för striden.36 Behoven kan även variera mellan 

olika skeden i striden. I en operations planeringsfas kan till exempel förmåga till ledning och 

underrättelser vara prioriterade. Därefter kan rörlighet och skydd vara prioriterade förmågor för att 

få styrkorna till den plats där de skall verka. Mål, krigföringskoncept och motståndarens påverkan 

styr behoven. 37  

                                                           
31

 Vego, Milan, a.a., s. APP-91. 
32

 Widén J. & Ångström J., a.a., s. 177. 
33

 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2, 1995. Stockholm: Högkvarteret, 1995 samt Kallak, Jaak, Analys av en 
operation ur ett svenskt doktrinperspektiv, Ahlström, Peter; Högström, Ulf (red.), Tankar om fälttåg, Stockholm, 
Försvarshögskolan, 2009, s. 100. 
34

 Baudin, Arne & Cedergren, Anders, Grundläggande förmågor; Reviderade texter i Krigsvetenskap från 2000-
2002, Stockholm: Försvarshögskolan, 2005, s. 125. 
35

 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2002. Stockholm, Försvarsmakten 2002, s. 77. 
36

 Militärstrategisk Doktrin 2012, s. 61f. 
37

 Baudin & Cedergren, a.a., s. 126. 
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Det är den ansvarige chefen och hans stabs uppgift att prioritera rätt mellan förmågorna i 

verksamhetens olika skeden och skapa en väl avvägd balans dem emellan. De grundläggande 

förmågorna kan oavsett nivå användas för egna förbands samordning och utgöra grund för deras 

indelning, gruppering och uppgifter.38 Samma förband kan beroende på uppgift bidra till olika 

förmågor. Förmågorna kan användas för att analysera egna stridskrafter, men även motståndarens. 

Därmed kan styrkor och svagheter avseende båda sidor identifieras och utnyttjas för att nå effekt i 

striden.39 Det innebär att såväl den offensiva som den defensiva partens förmågor och hur de 

interagerar måste beaktas.   

De grundläggande förmågorna har ingen direkt koppling till system eller funktioner och deras syfte är 

att åstadkomma samordningsvinster för att uppnå ett mål. De samverkar och stödjer varandra under 

genomförandet. Genom att tänka i förmågor underlättas ett helhetsperspektiv och att identifiera 

vilken effekt som skall uppnås i olika skeden. Först därefter avgörs vilka förband, system eller 

funktioner som skall användas för att uppnå den önskade effekten.40  

Teorins beståndsdelar är i sig tolkningsbara storheter och dessa operationaliseras i syfte att ge en 

ökad spårbarhet i hur de har betraktats i detta arbete. Operationaliseringen ger upphov till ett antal 

indikatorer per förmåga, vilka möjliggör en mer preciserad tolkning av empirins meningsinnehåll. Då 

teorins förmågor är beroende av varandra och påverkar varandra har stor vikt lagts vid att utforma 

indikatorerna så ömsesidigt uteslutande som möjligt. Viktigast är dock inte deras indelning utan att 

de bär mot de ställda forskningsfrågorna. Indikatorerna möjliggör en analys av båda parter även om 

de offensiva och defensiva behoven skiljer sig åt. Utvalda indikatorer redovisas under respektive 

förmåga och återspeglas i analysen då den baseras på de utvalda indikatorerna enligt redovisad 

metodbeskrivning. 

2.3.  Förmågan till ledning 
Förmågan till ledning är avgörande för samordning av all mänsklig aktivitet och tillgängliga resurser. 

Den kan beskrivas som befäl, uppföljning och samband. Dess ansvar kan beskrivas både 

funktionsrelaterat (samordna det en armé behöver för sin existens) och resultatrelaterat (utföra sitt 

uppdrag).41 Ledning anger mål, väljer handlingsvägar samt avväger och samordnar övriga förmågor. I 

den svenska Försvarsmakten utgör uppdragstaktik grunden för vår ledning, vilket gynnar 

självständighet och beslutsfattande på alla ledningsnivåer. 42  

Ledning inkluderar stabstjänst, stabsmetodik och ledningsmetoder. Snabba beslutscykler kan 

åstadkommas genom väl fungerande ledning, vilket gynnar tempo i verksamheten. Ledning 

inkluderar sålunda organisation och kompetens. För att ledning skall kunna genomföras krävs olika 

former av lednings- och sambandssystem. Deras tillgänglighet och funktionalitet påverkar 

effektiviteten. Särskilt under påfrestande förhållanden utgör ledarskap en viktig del av förmågan till 

ledning. Ett gott ledarskap kan kompensera för andra tillkortakommanden och utgöra en 

sammanhållande kraft.43  

                                                           
38

 Baudin & Cedergren, a.a., s. 128. 
39

 Ibid., s. 125. 
40

 Kallak, Jaak, a.a., s. 100. 
41

 Creveld, Martin van, Ledning i krig, Stockholm: Försvarshögskolan, 2006, s. 5ff. (C³: Command, Control, 
Communications) 
42

 Baudin & Cedergren, a.a., s. 127 samt Militärstrategisk Doktrin 2002, s. 77. 
43

 Ibid., s. 127. 
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Ledning kan definieras och studeras ur många olika aspekter men samtliga kan inte belysas i detta 

arbete. Förmågan att samordna tillgängliga resurser är särskilt viktig när dessa är begränsade varför 

det utgör en av valda indikatorer. Ledningssystem kan påverkas varför de är intressanta att studera 

och ledarskap påverkar all strid. För att skapa precision och tydliggöra ur vilka aspekter 

ledningsförmåga studeras kommer nedanstående indikatorer att användas: 

 Förmågan till samordning av förband och resurser.  

 Tillgång till ledningssystem och dess funktionalitet. 

 Utövat ledarskap och dess påverkan på övriga förmågor. 

2.4.  Förmågan till verkan   
Förmåga till verkan syftar på alla medel med vilka motståndarens stridsvärde, vilja och förmåga att 

fortsätta striden kan påverkas. Begreppet verkan benämns ofta bekämpning på taktisk nivå. 

Förmågan att uppnå verkan är avgörande för att uppnå framgång.44 Medel för verkan kan utgöras av 

direkta eller indirekta bekämpningssystem, men även av elektronisk attack, fältarbeten, vilseledning 

och informationsoperationer.45 Genom att kombinera olika system för verkan, kombinerade vapen, 

kan synergieffekter uppnås.46 

Verkan kan uppnås med olika vapensystem mot olika mål på olika avstånd. Förmågan att verka över 

långa avstånd har utökats avsevärt med teknologins utveckling. Medel för att uppnå verkan behöver 

inte utgöras av enbart vapensystem, utan kan även utgöras av förbands förmåga att nå verkan. 

Verkan kan uppnås i alla arenor, men även mellan dessa. Genom att identifiera motståndarens 

kritiska sårbarheter kan mål prioriteras och beslut fattas om när, var och med vilka medel dessa mål 

skall bekämpas.47   

I det följande arbetet betraktas förmågan till verkan utifrån den dåtida tekniknivån varvid främst 

vapensystem och förbands förmåga till verkan kommer att undersökas. Exempelvis elektronisk- och 

informationskrigföring påverkade i liten grad och värderas inte i arbetet. Då egen förförståelse ger 

att de studerade parterna hade markant olika mängd förband och vapensystem att tillgå blir 

nedanstående indikatorer särskilt intressanta för att värdera verkansförmåga: 

 Tillgång till förband och vapensystem för att nå verkan. 

 Uppnådd effekt av olika vapensystems verkan. 

2.5.  Förmågan till rörlighet 
Rörlighet syftar till att förflytta förband, system och resurser till rätt plats vid rätt tillfälle.48 Förmåga 

till rörlighet beror på tillgång till och vidmakthållandet av infrastruktur samt resurser för att utnyttja 

denna. Förmågan till rörlighet påverkas av tillgång till förband och resurser som skapar rörlighet, 

exempelvis transport -, fältarbets-, brobyggnadsförband, men också av förband och system som 

möjliggör rörlighet, t.ex. luftvärnsförband. God rörlighet och beslut i tid skapar handlingsfrihet med 

förband och system.49 Med få förband och stora ytor ställs ökade krav på förmågan till operativ 

                                                           
44

 Baudin & Cedergren, a.a., s. 127. 
45

 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer 2005, Stockholm, Försvarsmakten, 2005, s.68. 
46

 Biddle, a.a., s. 37. 
47

 Doktrin för markoperationer 2005, s.33. 
48

 Ibid., s.69. 
49

 Baudin & Cedergren, a.a., s. 127. 
 



Mj Daniel Rinalder 2014-05-12 Sida 14 (40) 
 

rörlighet. På stridsfältet är den taktiska rörligheten avgörande för förbandets förmåga att lösa sina 

uppgifter. Taktisk rörlighet kan innebära förbandens förmåga att röra sig utan tillgång till 

infrastruktur. Den påverkas av den aktuella stridsmiljöns beskaffenhet. Rörlighet är intimt förknippad 

med tempot i rörelsen, vilket kan sättas i relation till motståndarens motsvarande förmåga. Rörelse i 

tid och rum kan utmanövrera motståndaren, skapa överraskning samt medge strid på djupet av hans 

gruppering. Med tempo i rörelsen kan avgörande terräng besättas och initiativet behållas.50  

Förmågan till rörlighet påverkar övriga förmågor. Rörlighet är en förutsättning för att nå verkan, men 

ger även skydd samt medger transport av underhåll vilket skapar uthållighet. Förmågan att leda 

rörelsen och manövrera med förbanden påverkar avsevärt parternas framgång, dvs. hur, när och var 

rörelsen genomförs.  

Både offensiv och defensiv innebär att rörelse måste ske. Förmågan till rörlighet begränsas till 

kriterier som särskilt påverkade operationernas genomförande och värderas utifrån följande 

indikatorer: 

 Förbandens förmåga till rörlighet i aktuellt operationsområde och terräng. 

 Förmåga att påverka egen och motståndarens förmåga till rörlighet. 

2.6.  Förmågan till skydd 
Förmågan till skydd syftar till att skapa förutsättningar för egen överlevnad och uthållighet. 

Förmågan omfattar alla de åtgärder som vidtas för att undgå upptäckt och bekämpning. Aktiva 

åtgärder kan utgöras av hög rörlighet och vilseledning. Passiva åtgärder kan utgöras av fysiskt skydd 

eller kamouflage.51 Förbättrad teknik utgör ett skydd, t.ex. splitterskyddade fordon och 

motverkanssystem. Egen information kan utgöra ett skydd mot motståndarens 

informationsoperationer.52 Taktiska åtgärder kan vidtas som ökar skyddet, exempelvis utspridning 

och att utnyttja terrängen på ett genomtänkt sätt. Förhållanden som inte kan påverkas som mörker, 

dimma och nedsatt sikt kan också utnyttjas till egen fördel. Taktikanpassning till motståndarens 

förmågor utgör en del av skyddet. Egna förband kan bidra till skydd, exempelvis luftvärns- och 

fältarbetsförband. Skydd är att betrakta som en förutsättning för att vidmakthålla övriga 

grundläggande förmågor.53 Skydd möjliggör verkan och rörelse samt ökar egen uthållighet. 

Förmågan till skydd kan även påverkas av åtgärder vid förbanden i form av t.ex. sambands-, ljus- och 

ljuddisciplin. 

I likhet med ovanstående förmågor kan inte alla aspekter av skydd belysas. De studerade stridernas 

karaktär skilde mellan de olika försvarslinjerna och skydd skapades i flera linjer. Därmed blir det 

relevant att beakta nedanstående indikatorer och hur de påverkade de olika striderna. Detta arbete 

avgränsas i likhet med verkan till att bedöma skyddsförmågan vid då rådande tekniknivå och använda 

vapensystem. Förmågan till skydd värderas utifrån följande indikatorer: 

 Förmåga att skapa fysiska skydd mot bekämpning och upptäckt. 

 Förmåga att skapa skydd genom att utnyttja terräng, väder och sikt. 
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2.7.  Förmågan till uthållighet 
Förmågan till uthållighet utgörs av alla åtgärder som syftar till att vidmakthålla egna förbands och 

deras materiels tillgänglighet.54 På förbandsnivå kan även benämningen stridsvärde användas, vilket 

kan ses som ett mått på förbandets förmåga att lösa sina uppgifter.55 Uthållighet syftar till att kunna 

genomföra en operation utan att uppnå kulmination. För att skapa uthållighet behövs olika former av 

försörjning, exempelvis underhåll, sjukvård och teknisk tjänst.56 En väl fungerande logistikfunktion är 

avgörande för att uppnå uthållighet i längden. Förmågan till rörlighet och skydd påverkar avsevärt 

hur logistikflödet fungerar.  

Uthållighet skapas under lång tid. Redan innan en konflikt läggs grunden genom korrekt avvägda 

organisationer, bra materiel och väl utbildade förband. Två jämförbart utrustade förband kan ha 

högst varierande uthållighet beroende på utbildningsståndpunkt. Tillgång till reserver bidrar till 

uthållighet och skapar handlingsfrihet. Förmågan till ledning kan påverka ett förbands uthållighet 

genom god omvårdnad av förbandet och god förbandsanda.57 Ett förbands moraliska faktorer kan 

avsevärt påverka dess uthållighet. 

Följande indikatorer har valts utifrån kriterier som hade avgörande påverkan på operationen och 

avsevärt skilde sig mellan operationens skeden och parter. Moraliska faktorers påverkan beaktas som 

en indikator där så är tillämpligt, men utgör inte en indikator genom alla operationens skeden då 

underlag saknas i tillräcklig mängd för att jämföra båda parter. Därför kommer förmågan till 

uthållighet främst att analyseras utifrån följande indikatorer: 

 Tillgång till logistik och underhåll vid förbanden. 

 Tillgång till och utnyttjandet av reserver. 

2.8.  Förmågan till underrättelser 
”Underrättelser omfattar bearbetad och värderad information om motståndaren och 

operationsområdet”. Det inkluderar även egna förbands läge och stridsvärde, miljöfaktorer och civila 

förhållanden.58 Förmågan till underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla 

en gemensam lägesbild. Saknas eller missbedöms underrättelser påverkar det den gemensamma 

lägesbilden. En korrekt lägesbild behövs för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.59  

Underrättelser är sålunda en förutsättning för att kunna utöva ledning, agera med förbanden och 

hålla ett högt tempo i striden. På lägre nivåer är det förmågan att lokalisera och identifiera 

motståndaren som möjliggör verkan.60 Information om motståndarens och egna förband utgör en 

förutsättning för att avgöra var, när och med vilka medel verkan skall ske.61 

För att erhålla underrättelser och information krävs förmåga till inhämtning, men även förmåga att 

värdera och bearbeta inhämtad information och att delge den i rätt tid till korrekt mottagare. 

Nedanstående indikatorer kom att påverka såväl studerad som övriga nivåer. De används dock 

främst för att belysa den direkta påverkan på studerad nivå. Indikatorerna är utvalda utifrån att de 
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skilde hos de olika parterna mellan stridens olika skeden. Den tredje indikatorn påvisar hur de två 

första omsattes och utnyttjades. 

 Underrättelser/information om egna förbands läge och stridsvärde. 

 Underrättelser/information om motståndarens läge och stridsvärde. 

 Hur underrättelser/information erhölls, hanterades och delgavs. 

2.9.  Kritik mot utnyttjad teori 
Teorier ger en förenklad bild av verkligheten och beskriver denna utifrån en viss tolkningsram, ett 

visst perspektiv. Det finns alltid en risk att fastna i den valda teorins tolkningsram och att därmed 

missa väsentliga aspekter i analysen. Samtidigt är det inte hanterbart att analysera komplexa 

skeenden ur samtliga aspekter. Undersökningen blir sålunda valid utifrån den valda tolkningsramen 

och dess variabler. Teorin i sig behöver inte nödvändigtvis beskriva hur sambandet mellan de valda 

variablerna ser ut.62 

Kausalitet mellan förmågorna låter sig inte enkelt påvisas. Teorin beskriver att de inte är separerade 

eller sinsemellan rangordnade storheter. De kan svårligen helt isoleras då de interagerar och är 

beroende av varandra. Detta kan ge vissa reliabilitetsproblem i undersökningens frågeställningar om 

vilka förmågor som särskilt påverkade operationens utfall. För att hantera dessa problem och öka 

reliabiliteten operationaliseras förmågorna i syfte att öka undersökningens precision. Balansen 

mellan förmågorna måste beaktas i analysen som en generell indikator för att ge ett rättvisande 

resultat. 
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3. Beskrivning av det militärhistoriska exemplet 
Detta kapitel syftar till att beskriva den operation som uppsatsen studerar. Det sker övergripande då 

de omfattande striderna svårligen kan beskrivas i sin helhet.  

3.1.  Bakgrund 
De studerade striderna utgjorde endast en liten del av den pågående världskonflikten. De var dock 

helt avgörande för Finlands fortsatta självständighet och oberoende. Det tidigare Vinterkriget mellan 

november 1939 och mars 1940 hade givetvis påverkat Finland i hög grad.63 Likaså var händelserna i 

Finland intimt förknippade med Operation Barbarossa, det tyska anfallet mot Sovjetunionen 1941, 

vilket möjliggjorde finsk offensiv och återtagande av de områden som förlorats i Vinterkriget.64 Från 

december 1941 då den finska offensiven upphörde hade det långa ställningskriget mellan Finland och 

Sovjetunionen pågått.65 Det avslutades i och med att de studerade striderna inleddes den 9 juni 

1944. 

3.2.  Beskrivning av händelseförloppet 
På Karelska Näset fanns tre finska försvarslinjer som alla löpte från Finska Viken till Ladoga.  

 
Bilden visar finska armékårer och sovjetiska arméer, de tre försvarslinjerna på Karelska Näset samt även Salpalinjen.

66
  

Den 70 km långa ”Huvudställningen” låg närmast Leningrad i höjd med den gamla riksgränsen där de 

finska styrkorna hade avbrutit sin offensiv 1941. I denna linje var huvuddelen av de finska styrkorna 

grupperade alltsedan 1941. 10-30 km bakom låg VT-linjen, som löpte från Vammelsuu till Taipale vid 

Ladoga. Den tredje försvarslinjen, VKT-linjen, löpte på Näsets norra del från Viborg via Kuparsaari och 
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vidare längs Vuoksenälven till Taipale.67 Utbyggnad och befästande av de tre linjerna hade under 

ställningskriget genomförts i varierande grad, men koncentrerats till de två främsta. Båda dessa linjer 

hade dock fortfarande brister då anfallet kom den 9 juni 1944. 

Karelska Näsets östra del försvarades av finska 3:e armékåren med dess 19:e brigad och 15:e division. 

Den 4:e armékåren försvarade Näsets västra del med dess 10:e och 2:a division. Näsets västra del 

kom att utgöra det sovjetiska anfallets tyngdpunkt. Avseende 4:e kåren innebar det en sammanlagd 

mängd om 15 infanteribataljoner samt divisionernas artilleriförband. Strax bakom stod en bataljon 

som kårens reserv. Längre bak arbetade överbefälhavarens reserver, kavalleribrigaden, 3:e och 18:e 

divisionerna samt pansardivisionen med VT- och VKT-linjernas befästningar.68  

De sovjetiska styrkorna utgjordes av 21:a och 23:e arméerna. 21:a armén bestod av 30:e, 97:e och 

109:e armékårerna (totalt 9 divisioner) samt 185 artilleribataljoner (2500 pjäser) och 8 stridsvagns- 

och stormkanonregementen. 23:e armén bestod av 98:e och 115:e armékåren (totalt 7 divisioner) 

samt 38 artilleribataljoner (500 pjäser), stridsvagns- och stormkanonregemente. 

Frontreserven bestod av 6:e, 108:e och 110:e armékårerna (totalt 7 divisioner) samt ytterligare 10 

stridsfordonsregementen och artilleriförband. Totalt förfogade leningradfronten över drygt 600 

pansrade fordon och cirka 6500 pjäser.69  

Styrkeförhållandena på Karelska Näset var sålunda mycket ogynnsamma ur finsk synvinkel och de 

närmaste reserverna i Fjärrkarelen tog flera dagar att tilltransportera. 

Striderna i Huvudställningen, VT-linjen samt reträtten till VKT-linjen 

I gryningen den 9:e juni inleddes den sovjetiska offensiven med flygbekämpning av Huvudställningen 

samt bakomliggande områden. Därefter påbörjade flera tusen pjäser artilleribekämpning av hela 

linjen. Spaningsanfall med infanteri och pansarförband genomfördes. Även om den finska 

försvarslinjen inte besattes förbrukades finska reserver och artilleriammunition under dagens 

motstötar. Artillerielden sprängde linjens minfält och raserade dess befästningar.70  

Klockan fem den 10 juni inleddes de egentliga anfallen med flyg och artilleribekämpning, som malde 

ned det finska försvarets befästningar och vapensystem i Huvudställningen. Två timmar senare bröt 

infanteri och pansar in i tyngdpunktsterrängen mellan Finska Viken och Valkeasaari och 10:e 

divisionens regementen gav vika. Även 2:a divisionen blev tvungen att retirera liksom 4:e kårens 

framsända reservbataljon. Reservförbanden i VT-linjen hann inte fram då genombrottet skedde 

mycket snabbare än vad det finska försvaret förutsett. På eftermiddagen var genombrottet av 

Huvudställningen ett faktum och under kvällen påbörjade 4:e kåren reträtten till VT-linjen. 71   

Den 11 juni fortsatte de sovjetiska anfallen. Pansardivisionens jägarbrigad beordrades till motanfall 

men var tvungna att retirera då de utan pansar eller artillerunderstöd mötte 30:e gardesarmékårens 

pansarförband understödda av såväl flyg som artilleri. Under dagen fortsatte 4:e kårens reträtt mot 

VT-linjen under fördröjande strid.72 På kvällen den 12 juni stod 4:e kåren bakom VT-linjen och den 13 

juni drogs även 3:e kåren bak mot VT-linjen under fördröjande strid.73  
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Det snabba genombrottet hade överraskat både 4:e kårens och det finska högkvarterets ledning och 

åtgärder vidtogs för att besätta VT-linjen så snabbt som möjligt med tillgängliga förband på Näset. 

Överföring av reserver från Karelen beordrades men det skulle ta flera dagar innan de nådde fram. 

Den sovjetiska ledningen hade beräknat att genombrottet skulle ta tre dagar. De reviderade nu 

planerna och tidsschemat.  

Under den 13 juni förflyttades sovjetiska trupper och artilleri för att möjliggöra ny 

tyngdpunktsriktning närmare Finska viken. De nya sovjetiska planerna innebar att 21:a arméns 

huvuddel skulle anfalla VT-linjen vid Kuutersälka och därefter tränga fram längs huvudvägarna mot 

Viborg. 23:e armén skulle samtidigt anfalla mot nordost och bryta igenom VT-linjen vid Siiranmäki. 

Diskrepansen mellan de anfallande förbanden och de finska styrkorna i tyngdpunktsområdet mellan 

Kuutersälka och Finska Vikens kust kan illustreras enligt följande: 5 finska skyttebataljoner 

understödda av 3 artilleribataljoner kom att ställas mot 27 sovjetiska bataljoner i första linjen med 2 

hela armékårer som reserv bakom dem.  Det sovjetiska artilleriunderstödet bestod av 110 

bataljoner.74 Till detta kom ytterligare förstärkningar i form av en pansarbrigad samt stormartilleri- 

och genombrytningsregementen. Flygunderstödet på Näset bestod av ett tusental flygplan.75  

I söder anföll 109:e kåren mot Kuutersälka och Sahakylä. I mitten angrep 30:e gardesarmékåren 

Kivennapa. I nordost anföll 23:e arméns 98:e armékår mot Siiranmäki. 

 
Kartan utvisar anfallet mot VT-linjen den 14 juni samt involverade förbandsenheter.

76
 

VT-linjen försvarades av kavalleribrigaden vid kusten, 3:e divisionen från Sahakylä till Kivennapa och 

därifrån 2:a divisionen fram till Siiranmäki och gränsen mot 3:e kåren. Bakom dessa enheter stod 4:e 

kårens reserv bestående av den från Huvudställningens strider hårt åtgångna 10:e divisionen och 
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pansardivisionen. VT-linjen var inte fullt utbyggd och de sträckor som skulle försvaras var mycket 

långa.77 

Tidigt den 14 juni inleddes anfallen mot VT-linjen, återigen med våldsam beskjutning av såväl artilleri 

som direktskjutande pjäser. Ställningarna och terrängen bakom bekämpades även av bomb-, och 

attackflyg.78 Vid Kuutersälka bröt pansar- och infanteriförband igenom de finska ställningarna under 

eftermiddagen. VT-linjens ställningar var här bristfälligt utbyggda och de finska förbanden saknade i 

stort sett pansarvärnsförmåga. Under kvällen genomförde pansardivisionens jägarbrigad understödd 

av stormkanoner och artilleri två motanfall, men lyckades inte återta linjen. De sovjetiska 

pansarförbanden anföll vidare ur inbrytningen vid Kuutersälka åt sydväst och ställningarna vid 

Sahakylä (syd Kuutersälka) måste överges.79 Därmed uppstod en 5 km bred öppning i linjen.80 

Vid Kivennapa höll försvaret då tyngdpunkten i 23:e arméns anfall förlades till Siiranmäki. Den 

förstärkta 2:a divisionen hade här indelats i två tillfälligt sammansatta enheter. Dessa slog under två 

dagars häftiga strider tillbaka upprepade anfall. Den 16 juni avbröts de sovjetiska anfallen mot 

Siiranmäki då genombrotten vid Kuutersälka och Sahakylä hade skapat den eftersträvade bräschen i 

VT-linjen.81 Läget försvårades dessutom av att en sovjetisk pansargrupp bestående av ett sjuttiotal 

stridsvagnar utnyttjade framgången och anföll vidare från Kuutersälka i sydvästlig riktning. Detta 

anfall förintade kavalleribrigadens underhållsenhet, slog ut dess stab och nedkämpade finska 

artilleriförband. Därmed var VT-linjen helt uppriven från Kuutersälka till kusten. 

2:a divisionens strider vid Siiranmäki var de första där finska förband lyckades stå emot ett större 

anfall och vålla de sovjetiska förbanden kännbara förluster. Det fick betydelse då det gav bättre 

förutsättningar för den kommande reträtten mot VKT-linjen.82  

De snabba förändringarna på Karelska Näset gjorde ledningen av operationerna till en svår uppgift 

för det finska högkvarteret i St. Michel. Den nyutnämnde chefen för Näsets trupper, general Oesch, 

tog befälet över 3:e och 4:e kåren sent den 15 juni.83 Chefen för flygstridskrafterna på Näset 

samgrupperade med Oesch. Dessa åtgärder medgav bättre samordning av de finska flyg- och 

arméstridskrafterna. De medgav även god samordning av de tillkommande tyska flygstridskrafterna, 

”Gefechtsverband Kuhlmey”. Denna avdelning anlände den 17 juni och bestod av ett sjuttiotal jakt-, 

bomb och spaningsflygplan, som kom att få mycket stor betydelse för de fortsatta striderna.84   

General Oesch bedömde det som omöjligt att återta de förlorade delarna av VT-linjen. Förstärkningar 

från Karelen hade ännu inte nått fram och han gav den 16 juni order om reträtt till VKT-linjen. 

Reträtten behövde dock genomföras som en utdragen fördröjningsstrid i syfte att vinna tid för 

tillkommande förband och förstärka försvaret av VKT-linjen.85 4:e kåren skulle dras tillbaka cirka 60 

km mot Viborg medan 3:e kåren hade cirka 30 km till VKT-linjen vid Vuoksenälven. Detta hade inte 

förberetts vare sig planeringsmässigt eller vad avser logistik och fältarbeten.86 
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För de sovjetiska styrkorna hade striderna förlöpt i stort enligt uppgjorda planer. Den 17 juni 

beordrades den 21:a armén att förfölja fienden på anfallsområdets hela bredd och anfalla riktning 

Viborg för att därefter fortsätta norr Viborg. Den 23:e armén beordrades även den att förfölja de 

finska förbanden, ta terrängen längs Vuoksenälven och därefter fortsätta i nordvästlig riktning och 

skydda 21:a arméns östra flank. Det sovjetiska flyget, 13:e luftarmén, skulle förhindra finska 

förflyttningar på Näset, förstöra befästningar samt förhindra finska reservers tilltransporter.87 

Reträtten, som kommit att benämnas ”kapplöpningen på Näset”, genomfördes framgångsrikt på 

ungefär fyra dagar via ett antal tillfälliga fördröjningslinjer. Ett sovjetiskt genombrott var nära vid 

flera tillfällen men kunde undvikas. Det skulle ha skurit av de finska förbanden och omöjliggjort 

besättandet av VKT-linjen.88 Den 19 juni hade de finska trupperna dragits tillbaka till VKT-linjen och 

tillsammans med reserver från Karelen besatt sina respektive försvarsavsnitt. VKT-linjen justerades 

redan den 20 juni då Viborg denna dag föll oväntat snabbt. Det medförde dock fördelen att VKT-

linjen norr Viborg skyddades av vattendrag efter att broarna över dem sprängts.89 

Striderna i VKT-linjen 

Den sovjetiska ledningen gav den 21 juni order om fortsatt offensiv norr Viborg. Den 21:a armén 

skulle svänga av mot väst. Den 23:e armén skulle framrycka i nordlig riktning och skära av de finska 

förbanden längre österut vid Vuoksen.90 Mycket förenklat kan striderna i VKT-linjen beskrivas som 

fyra större genombrottsförsök, vilka genomfördes mellan 22 juni och 17 juli då fronterna 

stabiliserades. Dessa fyra bestod av: Anfallen norr Viborg över sunden mot Tienhaara. Anfallen som 

utvecklades till nordens största fältslag vid Tali-Ihantala. Anfallen över Viborgska Viken. Anfallen över 

Vuoksenälven vid Vuosalmi.  

Anfallen mot Tienhaara, längs huvudvägen mot Helsingfors, igångsattes den 22 juni. Den 

nyorganiserade 5:e finska armékåren, som ansvarade för frontavsnittet längs Viborgska Viken, hade 

då börjat motta reservförband från Karelen. Anfallen mötte genast motgångar då den sovjetiska 

landstigningsflottan upptäcktes och förstördes av avdelning Kuhlmeys störtbombare. Främst nyligen 

anlända enheter ur 17:e divisionen försvarade sundet och lyckades tack vare ett allt kraftigare 

artilleriunderstöd samt flygunderstöd motstå alla sovjetiska anfall intill dessa avbröts den 30 juni. Om 

dessa försök hade lyckats hade de sovjetiska förbanden kommit in i ryggen på VKT-linjen och haft en 

rak framryckningsväg mot Helsingfors.91  

Samtidigt med anfallen mot Tienhaara den 22 juni inleddes starka spaningsanfall längs VKT-linjen 

öster Viborg, vilka pågick fram till den 25 juni. Under denna tid började fler finska förstärkningar 

anlända. De bestod av 11:e och förtrupper från 6:e divisionen samt 303:e tyska stormkanonbrigaden. 

Utan dessa förstärkningar hade VKT-linjen svårligen kunnat hållas. Vissa finska enheter hade bara 

kvar en tredjedel av sin ursprungliga styrka efter två veckors oavbrutna strider. På morgonen den 25 

juni hade de sovjetiska förbanden återigen omgrupperat sina enheter och påbörjade ett väl förberett 

anfall med massivt understöd, vilket åstadkom inbrytningar i VKT-linjen.92 Därmed påbörjades 

storslaget vid Tali-Ihantala vilket kom att pågå cirka 10 dagar in i juli. Slaget fördes på ett 18 x 12 km 
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stort område och involverade cirka 200000 soldater varav 150000 sovjetiska.93   

Den 26 juni fortsatte anfallen och inbrytningen utvidgades. De sovjetiska förbanden bestod då av 

cirka 7 förstärkta divisioner i genombrottsterrängen. Den 27 juni försökte finska förband inringa 

förbanden, som trängt genom VKT-linjen, men måste efter flera dagars intensiva strider uppge 

försöken. Den 29 juni beslöt general Oesch att räta ut VKT-linjen som därmed fick en mer nordlig 

sträckning i höjd med Ihantalanjärvi, men anslöt övriga delar av VKT-linjen på ömse sidor.94  

 
Bilden utvisar VKT-linjens mer nordliga sträckning den 30 juni som senare bestod med mindre förändringar. Den 
ursprungliga linjen gick strax syd Tali. Omedelbart utanför bilden i sydväst ligger Viborg.

95
  

De häftiga striderna fortsatte och de sovjetiska förbanden försökte upprepade gånger bryta igenom 

med starkt understöd av artilleri-, pansar- och flygförband. Tack vare de finska förstärkningar som 

kommit fram, de tyska stormkanonerna, tillförda tyska lätta pansarvapen, avdelning Kuhlmeys 

störtbombare och inte minst den största finska artillerikoncentrationen under kriget kunde dock 

ställningarna vid Ihantala hållas.96 I slutet av juni stod det klart för leningradfrontens befälhavare, 

marskalk Govorov, att offensiven mot Viborg och Tali-Ihantala riskerade att köra fast. Han beslöt 

därför att bredda anfallet på dess bägge flanker.97  

Den 1 juli påbörjade den 59:e armén understödd av sovjetiska marinstridskrafter försöken att gå över 

Viborgska Viken på den västra flanken. Anfallen understöddes av stridsfartyg, attackflyg och artilleri. 

Efter flera landstigningsförsök besattes de större öarna i viken. Den 7 juli anfölls det finska fastlandet. 

Den för försvaret ansvariga 5:e finska armékåren hade dagen innan förstärkts med 122:a tyska 
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”Greifdivisionen”.  Gemensamma finsktyska motanfall tillintetgjorde de förband som lyckats 

landstiga. Efter ytterligare två dagars anfall avklingade striderna på detta frontavsnitt.98 

 

 
Bilden utvisar VKT-linjens sträckning före och efter de sovjetiska genombrottsförsöken.

99
 

Vuoksenälven på östra flanken var möjlig att korsa vid Vuosalmi. Landskapet dominerades här av en 

hög åssträckning på södra stranden varför 3:e finska kåren behöll ett brohuvud på älvens södra sida. 

Runt detta brohuvud stod redan strider sen flera dagar men dessa kom att intensifieras i och med att 

23:e armén fick order att gå över älven och falla försvaret vid Ihantala i ryggen.100 Den 4 juli 

påbörjades storanfallet med flyg- och artilleribekämpning följt av pansar- och infanteriförband. Det 

finska brohuvudet klövs efterhand i två delar men förstärktes trots det kontinuerligt. Det övergavs av 

de sista försvararna samtidigt som de sovjetiska styrkorna korsade älven den 9 juli under våldsam 

bekämpning av den norra stranden. De sovjetiska förbanden lyckades dock inte slå sig ut ur 

brohuvudet där de ständigt var utsatta för kraftig artilleri- och flygbekämpning. Runt den 17 juli 

upphörde striderna vid Vuoksen.101  

I och med detta hade fyra olika anfallsriktningar prövats utan att VKT-linjen brutits. Från mitten av 

juli iakttog finsk spaning sovjetiska trupptransporter bort från Näset. Striderna övergick på denna 

front till ett ställningskrig utan större offensiva aktioner från någondera sidan intill dess att 

vapenstilleståndet trädde i kraft i september 1944.102  
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4. Analys 

I detta kapitel analyseras operationerna på Karelska Näset utifrån de sex grundläggande förmågorna. 

Dessa betraktas utifrån tidigare teorikapitels redovisade indikatorer vilket avgränsar respektive 

förmåga något. För att kunna besvara ställda forskningsfrågor analyseras de grundläggande 

förmågorna utifrån respektive stridförande part. Analysen beaktar respektive parts förmågor i de två 

främre försvarslinjerna (Huvudstridslinjen och VT-linjen) jämfört med de i den bakre VKT-linjen. 

Analysens konstateranden bygger på de fakta som kortfattat redovisas i föregående kapitel och den 

extraherade informationen ur empirin. Resultatet av analysen sammanfattas i påföljande kapitel. 

4.1.  Aspekter på ledning 

4.1.1. Finsk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

I teorikapitlet framhålls att ledning innebär att samordna verksamhet och resurser samt ange 

handlingsvägar mot verksamhetens mål. Målen med de främre två linjerna uppnåddes inte trots god 

förberedelsetid. Avdelade resurser för att förbereda och genomföra försvaret på Näset var 

otillräckliga trots dess närhet till Finlands centra.103 Den valda taktiken att placera huvuddelen av 

trupperna och vapensystemen i den främsta linjen motstred kända tyska erfarenheter och kan 

beskrivas som en oförmåga hos den finska ledningen att förstå vad som krävdes för att stoppa ett 

storanfall.104 Försvaret av de främre linjerna saknade djup och reträtt samt motanfall var inte 

förberedda eller övade.105 Valet att leda två armékårer från St. Michel försvårade samordning och 

beslut i tid samt etablerandet av en gemensam lägesbild. Det ledde till orealistiska order relaterat till 

snabba lägesförändringar. Det åtgärdades först den 15 juni då genombrottet var ett faktum. Då 

förbindelserna bakåt frekvent bröts försvårades såväl ledning som artilleriunderstöd av de främre 

förbanden.106 Vid Siiranmäki tillämpade 2:a divisionens ledning ett improviserat djupförsvar, vilket 

blev den första framgångsrika försvarsstriden.  

VKT-linjen 

Samordning av striderna i VKT-linjen underlättades av att en chef, general Oesch, ledde Näsets 

försvar med stöd av tre armékårer. Tillförsel av 5:e armékårsstaben medförde utökad 

ledningsförmåga. Tydliga gränsdragningar mellan kårerna underlättade effektiv ledning på respektive 

frontavsnitt och samordning av tillkommande förband.107 I VKT-linjens strider ökade sambandets 

funktionalitet då striderna i huvudsak kom att bli mindre rörliga. Dubblerade sambandsnät, radio 

samt ordonnanser möjliggjorde effektiv ledning även om den bitvis var bristfällig till de främre 

förbanden. Samgruppering med flygledningen möjliggjorde effektiv samordning mellan mark- och 

luftförband. Mer stationära fronter underlättade samordning av artilleriförbanden. Nyutvecklade 

eldledningsmetoder med ”fasta eldlägen” medgav snabb och effektiv kraftsamling av artillerielden, 

vilket kom att bli avgörande.108 Under de mer rörliga striderna organiserades ledningen utifrån 

tillfälligt sammansatta kampgrupper. Det högre befälet ledde tidvis striden i de främre ställningarna, 
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som här hade större djup. I de bitvis förvirrade striderna påverkade det lägre befälets och 

soldaternas initiativförmåga ofta stridens utgång.109 

4.1.2. Sovjetisk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

Inför offensiven lyckades den sovjetiska ledningen dölja förberedelserna i tillräcklig grad för att 

bilden inte skulle tolkas korrekt. De förövade genombrottsoperationer med infanteri-, pansar- och 

artilleriförbanden samt flygstridskrafter långt bakom fronten. Chefer och stabsfunktioner 

samövades.110 Vid enheterna utsågs särskilt dugliga soldater till ”anfallsdragare” och dessa erhöll, 

under ceremoniella former, en speciell flagga för övriga att följa. Vid själva anfallet förlades 21:a 

arméns kommandoplats långt fram, samgrupperat med flygledningen, vilket medgav en gemensam 

lägesbild.111 Den offensiva parten har fördelen att välja terräng och i tyngdpunktsriktningen 

koncentrerades överlägsna stridskrafter. Mycket välplanerat till tid och rum samordnades samtliga 

förbandsslag vilket resulterade i en förödande förbekämpning och snabbt följande genombrott.112 

Systematisk samordning av olika förbandsslag och vapensystem kännetecknade de sovjetiska 

anfallen. På mindre än ett dygn förflyttades stora förbandsmassor till en mer västlig tyngdpunkt inför 

anfallet mot VT-linjen, vilket troligen var förplanerat för att uppnå överraskning.113 Ledningen av 

förberedelserna skedde via fasta förbindelser och först efter anfallets början användes radio mer 

frekvent. De ursprungliga målen i de sovjetiska planerna inbegrep att förinta de finska förbanden på 

Näset. Det hade ställt Finland värnlöst. Målet blev senare mer terrängfokuserat mot Viborg och 

nämnde inget om att hinna dit först och skära av de finska förbanden.114  

VKT-linjen 

Leningradfrontens ledning hade genom den snabba framryckningen över Näset och Viborgs hastiga 

fall fått intrycket att det finska försvaret höll på att bryta samman. Därmed prioriterades tempo i 

framryckningen mot uppsatta mål norr Viborg framför tidskrävande genombrottsanfall. Denna bild 

av läget förändrades då VKT-linjens försvar hejdade de segervissa sovjetiska förbanden.115 Under 

striderna i VKT-linjen genomfördes därefter fyra större genombrottsförsök. Ytterligare 

ledningsresurser, 59:e armén, utnyttjades för genombrottsförsöket över Viborgska Viken, vilket 

underlättade samordningen av mark- och sjöstridskrafter.116 De rörliga striderna i VKT-linjen, främst 

vid Tali-Ihantala, påverkade dock sovjetisk ledningsförmåga negativt. Samordningen av allsidigt 

sammansatta förband genomfördes, men gav inte samma resultat som tidigare. Ständiga snabba 

lägesförändringar passade inte den centralstyrda ledningsmetodiken med detaljstyrning och skepsis 

mot initiativ på lägre nivåer. Påverkade av kraftiga samordnade finska motanfall förlorades initiativet 

i striderna och den sovjetiska ledningen kom i efterhand.117 Flygstridskrafternas resurser utnyttjades 

inte optimalt under operationen. De användes främst för understöd av markförbanden men 
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kommunikationsbekämpning på djupet genomfördes inte. Det hade omöjliggjort tillförseln av 

nödvändiga finska förstärkningar i tid.118 

4.2.  Aspekter på verkan 

4.2.1. Finsk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

Förmågan att uppnå verkan i Huvudställningen baserades på otillräckliga resurser. Anfallen 

nedkämpade försvarets tyngre pansarvärnssystem. Lätta pansarvärnssystem fanns inte att tillgå. De 

finska artillerisystemens verkansförmåga nedgick då sambandet stördes och artilleriförbanden 

bekämpades. Minfältens sköts bort. Därmed saknade linjens försvar medel för att uppnå tillräcklig 

verkan. Den verkan som de finska förbanden åstadkom uppnåddes av motstötar med infanteri, vilket 

var otillräckligt utan artilleriunderstöd.119 De större organiserade motanfallen i de främre linjerna 

genomfördes utan adekvat understöd av vare sig pansar- eller artilleri varvid effekt uteblev.120 I VT-

linjen förbättrades läget något i och med att Näsets reserver fördes fram, men helhetsbilden 

kvarstår. Särskilt pansarvärnsförmågan var otillräcklig. Diskrepansen avseende medel för verkan i VT-

linjen, antal förband i tyngdpunktsområdet mellan Kuutersälka och Finska Vikens kust, beskrivs ovan. 

Artilleriunderstödet var även i denna linje överlag otillräckligt (Siiranmäki undantaget). Den finska 

pansardivisionens motanfall i VT-linjen understöddes av artilleri och flyg, men var av otillräcklig 

styrka för mer än fördröjande lokal effekt.121 

VKT-linjen 

Fram till den 25 juni tillfördes VKT-linjen fyra finska divisioner, en brigad, 303:e tyska 

stormkanonbrigaden samt 122:a ”Greifdivisionen”. ”Gefechtsverband Kuhlmey” anslöt den 17 juni. 

De finska förbanden var dock fortfarande underlägsna de sovjetiska. 10 finska divisioner och 3 

brigader stod mot 27 sovjetiska divisioner med avsevärda mängder förstärkningsförband och en cirka 

tiofaldig flygöverlägsenhet.122 Det som främst medgav ökad finsk verkansförmåga var tillförseln av 

artilleriförband. De finska och tyska flygförbanden påverkade också finsk verkansförmåga på ett 

avgörande sätt. Flygstridskrafter och tillförda artilleri- och infanteriförband hejdade genombrottet 

vid Tienhaara.123 Likaledes vid Vuoksenälven på östra flanken var en ökad tillgång till dessa 

verkansmedel i kombinationen med infanteriförband avgörande. De lyckades fördröja övergången 

och förhindra genombrottsförsöken norr Vuoksenälven.124 Landstigningsoperationen över Viborgska 

Viken hejdades med en kombination av sjömineringar, pansarvärnseld mot överskeppningstonnage 

och artillerield. Landstigna förband nedkämpades av finsktyska motanfall.125 Storstriderna vid Tali-

Ihantala inbegrep det största motanfallet under operationerna på Näset. I detta område hade de 

finska styrkorna tillgång till 250 artilleripjäser, flygstridskrafter samt pansar- och infanteriförband. Vid 

upprepade tillfällen uppnåddes verkan genom att tyngre förband återtog terräng som därefter 

besattes av infanteriförband. Tillförda närpansarvapen medgav goda möjligheter att påverka 
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pansartäterna. Försvar i kombination med ständiga motanfall understödda av artilleri och flyg gav 

effekt och VKT-linjen kunde stabiliseras.126 

4.2.2. Sovjetisk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

Vid striderna i de främre linjerna var sovjetisk tillgång till verkansmedel exceptionellt god. 21:a 

arméns 2500 artilleripjäser förstärktes med tunga fartygs- och kustartilleripjäser samt pjäser ur 

frontreserven. Inledande stormeld övergick efterhand till punktmålsbekämpning. Därutöver tillkom 

flygbekämpning av såväl de främre linjerna som mål längre bak på Näset. Denna bekämpning 

genomfördes under två dagar för att säkerställa effekt av verkan. Vissa förband avdelades för 

bekämpning av finska artilleriförband. De sovjetiska pansar- och stormkanonerna genomförde 

direktriktad bekämpning av finska ställningar före inbrytning. Artillerielden flyttades därefter framför 

anfallsförbanden.127 Inför genombrottet av VT-linjen kraftsamlades återigen artilleri- och flygförband. 

Efterföljande anfall av pansar- och infanteriförband skapade genombrott.128 De talrika hjälpvapnen i 

form av artilleri-, flyg- och pansarförband fällde avgörandet i striderna vid de främre linjerna. Dessa 

verkansmedel kraftsamlades i tyngdpunktsriktningarna där genombrott eftersträvades, vilket gav god 

effekt.129 

VKT-linjen 

Vid de inledande striderna i VKT-linjen var tillgången till förband och vapensystem god men då 

kraftigare motstånd inte förväntades koncentrerades inte tillgängliga verkansmedel till 

genombrottsområden. Sovjetiska förband nådde viss framgång, men led stora förluster.130 

Framgrupperingar av förband och verkansmedel genomfördes och därefter koncentrerades artilleri 

och flyg mot en smal sektor vid Tali. Efter att detta gett god effekt anföll kombinerade pansar-, 

stormkanon- och infanteriförband och lyckades skapa en djup inbrytning i VKT-linjen.131 Med god 

förbandstillgång fördes fler styrkor fram och inbrytningen kunde utvidgas. I de följande striderna 

uppnådde dock inte sovjetiska vapensystem samma effekt som tidigare. VKT-linjens terräng och 

vattendrag försvårade, eller hindrade, på många platser god verkan av såväl pansar-, flyg-, som 

artilleriförband. Den mer rörliga striden i ett djupare strukturerat försvar försvårade systematisk 

samordning av verkansmedel och därmed nedgick den samlade effekten av dessa.132 Verkan av de 

sovjetiska anfallen reducerades även genom finsk motverkan. Anfallsförbanden blev i motsats till 

tidigare strider bekämpade i sina utgångslägen.133  

4.3.  Aspekter på rörlighet 

4.3.1. Finsk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

I teorikapitlet framhålls att tempot i rörelsen i relation till motståndaren är av stor vikt. Detta faktum 

kom att få en avgörande betydelse under striderna i de främre linjerna. De finska reserverna var 
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sysselsatta i de bakre linjerna med befästningsarbeten. Det oväntat snabba genombrottet ledde till 

flera konsekvenser: De finska reserverna hann inte fram till huvudställningens strider, vid reträtten 

kvarlämnades 10:e divisionens artilleri och grannförbanden behövde retirera för att undgå 

inringning. Det snabba genombrottet av VT-linjen gav liknande effekter då reserver från Karelen inte 

hann fram till dessa strider. Finsk förmåga att begränsa sovjetisk rörlighet var bristande, bland annat 

på grund av avsaknaden av lättrörligt pansarvärn, brister i utbyggnaden av linjernas hindersystem 

kombinerat med avsaknad av djup i linjerna.134 Det som däremot lyckades var fördröjningsstriden 

under reträtten mot VKT-linjen. Syftet var att vinna tid för reserverna från Karelen att hinna fram. De 

tillfälliga fördröjningslinjerna tvingade angriparen att ständigt organisera nya anfall där de förlorade 

tid och led förluster, vilket sänkte tempot i rörelsen. Förstörandet av broarna norr Viborg och 

tillskyndande reserver till Tienhaara hejdade i sista stund sovjetisk rörelse norr Viborg i slutet av 

reträtten.135  

VKT-linjen 

Med en större mängd förband och en kortare försvarslinje blev det möjligt att förflytta reservförband 

i sidled med högt tempo. Därmed kunde utsatta platser förstärkas snabbare. Den fasta försvarslinjen 

minskade effekterna av det hästdragna finska artilleriets begränsade rörlighet. Terrängbetingelserna 

gynnade försvar och för finskt vidkommande handlade det mestadels om att begränsa sovjetisk 

rörlighet.136 De sovjetiska förbandens rörlighet försvårades av finska fältarbeten i mer vägfattig 

kanaliserande terräng och sprängda broar över vattendragen. Ständig påverkan av finskt artilleri och 

främst tyska störtbombare hämmade de sovjetiska förbandens rörlighet markant, vilket utgjorde en 

stor skillnad gentemot tidigare strider. Även nytillförda närpansarvärnsvapen möjliggjorde att 

sovjetiska pansarenheters rörlighet kunde begränsas.137 Sovjetisk rörlighet över sunden norr Viborg, 

Vuoksenälven samt Viborgska Viken påverkades starkt av flygstridskrafter och artilleri, som sänkte 

överskeppningstonnage. Den lättrörliga verkansförmågan i form av tyska störtbombare påverkade 

särskilt striderna längs VKT-linjen.138      

4.3.2. Sovjetisk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

Det täta vägnätet samt den lättframkomliga terrängen på Näset underlättade sovjetisk rörlighet och 

förmåga att föra fram förstärkningar och underhåll.139 Den kraftiga verkansförmågan tillgodosåg högt 

anfallstempo genom Huvudställningen och VT-linjen. Omgruppering av förband inför anfallet mot VT-

linjen kunde snabbt genomföras med utnyttjande av 24 pionjärbataljoner, som reparerade förstörda 

förbindelser och därmed möjliggjorde omgruppering av tunga förband. Pionjärförbanden 

underlättade även rörlighet genom linjernas befästa delar.140 De lättrörliga pansargrupperna 

orsakade att VT-linjens västra del från Sahakylä till kusten revs upp och att reträtt blev nödvändig.141 

Den sovjetiska ledningen förde huvudsakligen en linjär strid där de förlitade sig på kraft och massa 
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och strävade inte efter att inringa de finska förbanden. Detta faktum medgav en relativt ordnad 

reträtt till VKT-linjen.142  

VKT-linjen 

Efter att Viborg intagits minskade den sovjetiska rörelsens tempo på det avsnittet. Därmed försattes 

möjligheten att bryta igenom VKT-linjen vid Tienhaara innan finska reserver täppte till luckan.143 Efter 

att förbanden omgrupperats påbörjades anfallsrörelserna återigen. Sovjetisk rörlighet vid VKT-linjen 

kom dock att begränsas av terrängens beskaffenhet, främst vattenlinjerna.144 I den kanaliserande 

terrängen norr Tali kunde inte pansarförbandens rörlighet längre utnyttjas fullt ut. I kombination 

med ett djupare finskt försvar koncentrerat till detta terrängavsnitt och en därmed otillräcklig verkan 

avstannade den sovjetiska rörelsen efter hand.145 Med utnyttjande av Näsets goda 

transportmöjligheter samt fri rörlighet längs Finska Vikens kust framtransporterades 

överskeppningstonnage för vattenövergångarna på VKT-linjens flanker. Den 59:e armén lyckades 

dock inte skapa något brohuvud norr Viborgska Viken och rörelse runt VKT-linjens västra flank 

medgavs därmed inte.146 Norr Vuoksen skapade 23:e armén ett brohuvud men vidare rörelse ut ur 

detta lyckades inte.147   

4.4.  Aspekter på skydd 

4.4.1. Finsk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

Skydd syftar till att möjliggöra överlevnad och uthållighet och kan enligt teorikapitlets resonemang 

uppnås på flera vis. Huvudställningens skydd uppvisade flera brister. Den var stationär sen lång tid 

tillbaka samt synlig och därmed välkänd för angriparen. Terrängen var olämplig för byggandet av 

fysiska skydd, vilket dessutom försvårades av närheten till motståndaren. Ställningen var 

ofullständigt utbyggd och saknade på flera sträckor pansarhinder.148 VT-linjen kunde befästas utan 

insyn, men beslutet att försvaret skulle kraftsamlas i främre Huvudställningen ledde till brister i den 

systematiska utbyggnad som hade krävts. Terrängen var lämpligare men linjen hade luckor i 

pansarhindren och på vissa ställen var den överhuvudtaget inte utbyggd.149 Båda främre linjerna 

saknade djup samt skyddsställningar för de längre bak grupperade artilleri-, stab- och 

trossförbanden.150 

VKT-linjen 

Skydd kan uppnås genom att terrängen utnyttjas på ett genomtänkt sätt. I detta faktum låg stor del 

av framgången i VKT-linjens strider. Ovan har nämnts att stora sträckor av linjen bestod av 

vattenlinjer samt att terrängen i övrigt, i motsats till södra Näset, var kuperad, betäckt och 

kanaliserande. De sträckor som behövde besättas med stora förband var kortare och medgav ökad 

finsk förbandstäthet. Ett klokt terrängval kan ersätta fortifikatoriska åtgärder då vattenlinjer skyddar 
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mycket effektivt, exempelvis hindras pansarförbands rörlighet. Fysiska skydd hann också skapas till 

viss del innan striderna utbröt och det arbetet fortsatte kontinuerligt.151 Den betäckta terrängen 

förhindrade upptäckt och medgav effektiv verkan med närpansarvapen. Den skyddade mot 

sovjetiska artilleriobservatörers insyn och därmed reducerades artillerieldens verkan. VKT-linjens 

försvar frångick det tidigare ”bandliknande” systemet och försvarsställningar skapades även på 

djupet, vilket inkluderade pansarvärnsförmåga.152 Verkan kan bidra till skydd. Det kraftsamlade 

artilleriets eld skapade skydd framför ställningarna och finskt jaktflyg skyddade egna förband.153    

4.4.2. Sovjetisk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

De sovjetiska förbanden skapade skydd för anfallsförbanden genom att gräva utlöpare mot den 

finska sidans Huvudställning.154 De lyckades undvika upptäckt av övriga anfallsförberedelser genom 

att föröva långt bakom fronten, genomföra manskapstransporter med fartyg och skydda 

verksamheten i hamnarna med rökridåer samt avlasta tåg- och fordonstransporter i skogsterräng. 

Förbanden flyttades fram till utgångslägen för anfall dygnet innan för att inte avslöja 

förstärkningarnas ankomst.155 De mekaniserade förbanden hade en inbyggd skyddsförmåga, vilken 

förstärktes av motståndarens bristande pansarvärn. Infanteriet satt dock oskyddat ovanpå fordonen. 

Förberedelserna doldes även genom att radiotystnad iakttogs och det befintliga trådnätet 

utnyttjades. Upptäckt från luften undveks genom att ett förstärkt luftförsvar skyddade 

förberedelserna. Därmed undveks upptäckt av både finsk signal- och flygspaning.156  

VKT-linjen 

Skydd är inte den mest framträdande förmågan vid anfallsrörelser. Tidigare hade förberedelserna för 

dessa kunnat genomföras dolt. Det var inte längre möjligt i samma utsträckning och utgångslägena 

blev mer oskyddade. Trots luftöverlägsenhet lyckades sovjetiskt flyg inte skydda egna förband mot 

det finsktyska bombflygets anfall då dessa kraftsamlades för större insatser.157 Skydd genom verkan 

av artilleriets förbekämpning medgav genombrott vid Tali, men gav senare inte samma effekt som 

tidigare i de rörliga striderna mot ett djupgrupperat försvar. Pansarförbandens inbyggda 

skyddsförmåga var god, men kraftigt ökad finsk tillgång till pansarvärnsvapen reducerade denna 

jämfört med tidigare. De mer rörliga striderna krävde samband via radio i ökad omfattning. Det 

innebar att förbandens positioner inte längre kunde skyddas mot finsk signalspaning och knäckta 

koder gav även finnarna förvarning om anfall.158  

4.5.  Aspekter på uthållighet 

4.5.1. Finsk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

I beskrivningen av händelseförloppet ovan framgår att det finska försvaret var styrkemässigt 

underlägset, vilket påverkade tillgången till reserver intill dess att förstärkningar anlände från 
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Karelen. De främre förbandens reserver förbrukades redan den 9 juni mot sovjetiska spaningsanfall. 

Övriga reserver kunde förstärka VT-linjen, men var av otillräcklig styrka. Detta faktum fick stor 

betydelse för förbandens stridsvärde. Det nedgick markant allteftersom striderna pågick. Vissa 

förband reducerades efterhand till en tredjedel av ursprunglig styrka.159 Än allvarligare var att även 

artilleriammunitionen förbrukades och att förlagring och ersättning var bristfälligt ordnat.160 Detta 

ledde till otillräckliga artilleriinsatser och onödiga förluster. De första enheterna av tillförda 

reservförband anlände Näset under reträtten och ett avgörande förbandstillskott tillkom den 17 juni i 

form av ”Gefechtsverband Kuhlmey”. Under reträtten uppstod brister, främst avseende 

artilleriammunition, men visst underhåll nådde fram.161 Finsk förmåga att föra fram underhåll till 

förbanden stördes av sovjetiska flygbombningar av förbindelserna. 

 

VKT-linjen 

De finska förbanden i VKT-linjen hade markant olika stridsvärde. De förband som deltagit i tidigare 

strider var kraftigt decimerade. Flera bataljoner hade mer än femtioprocentiga förluster. 

Reservförband anslöt efterhand och förbättrade styrkeförhållandena trots att finska styrkor 

fortfarande decimerades kraftigt, särskilt under striderna vid Tali-Ihantala och Vuoksen. Tillgången till 

reserver möjliggjorde avlösning av de värst slitna förbanden och att uppkomna luckor i linjerna kunde 

täppas till.162 En avgörande påverkan på finsk uthållighet bestod i att logistikkedjan började fungera 

till förbanden. Närpansarvapen distribuerades på bredden och artilleriammunitionen var närmast 

obegränsad. Den tyska hjälpen var avgörande och bestod av mycket stora mängder vapenmateriel.163 

De moraliska faktorernas påverkan på uthålligheten under striderna skall inte underskattas. Eget 

artilleri och flyg gav nu kraftigt understöd och förmåga att bekämpa pansarfordon hade tillförts vilket 

påverkade moralen positivt. Mat och vila medgavs i viss omfattning vilket är en förutsättning för 

uthållighet i längden.164  

4.5.2. Sovjetisk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

De sovjetiska styrkornas tillgång till reserver var som konstaterats goda. Dessa reserver utnyttjades 

regelmässigt för att förstärka anfallen där genombrott åstadkommits. I operationens 

förberedelseskede planerades logistikförsörjningen nogsamt och ammunition, proviantförråd, 

utrustning samt materiel framtransporterades.165 Allteftersom offensiven fortskred 

framtransporterades också nödvändigt underhåll, främst med lastbil. Då all lastning och lossning 

skedde manuellt blev detta tidskrävande, vilket gjorde att även ett välplanerat anfall fördröjdes efter 

ett antal dagars strid innan ny styrka hade byggts upp. Det minskade anfallstakten mot VT-linjen med 

något dygn, trots förberedelser. Främst påverkades dock de senare rörliga striderna under 

framryckningen mot Viborg.166 Det väl utbyggda landsvägs- och järnvägsnätet underlättade 

framtransporterna av såväl förstärkningar som underhåll.167     
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VKT-linjen 

Inför striderna i VKT-linjen var de sovjetiska förbanden inte opåverkade efter tidigare strider.  

Under storstriderna vid Tali-Ihantala led de sovjetiska förbanden stora förluster vilket allvarligt 

påverkade deras slagkraft och uthållighet. Enbart den 30 juni förlorades uppemot åttio stridsvagnar. 

30:e gardesarmékåren förlorade under en vecka en tredjedel av sin styrka (9000 man). Vissa 

regementen reducerades till bataljonsstorlek. Samtidiga försök till genombrott på linjens flanker 

ledde till att större reserver inte fanns att tillgå under de fortsatta anfallen.168  

De smala förbindelserna genom frontlinjerna in till genombrottsstyrkorna norr Tali och brohuvudet 

norr Vuoksen försvårade möjligheterna att framtransportera nödvändigt underhåll. Dessa 

förbindelser påverkades ständigt av finsk bekämpningsförmåga, som förstörde broförbindelser, 

lastbilar och överskeppningstonnage. Därmed begränsades de främsta förbandens uthållighet.169 

Runt mitten av juli övergick striderna längs VKT-linjen till ett ställningskrig. Anfallskraften hade ebbat 

ut. Förnyade anfall hade krävt tillförsel av ytterligare förband och materiel för att först bryta VKT-

linjen och därefter Salpalinjen för att nå Helsingfors.170 

4.6.  Aspekter på underrättelser 

4.6.1. Finsk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

En gemensam finsk lägesbild av operationerna gynnades inte av den långt tillbakadragna ledningen i 

St. Michel. Det kan i efterhand tyckas förvånande att offensiven kom så pass överraskande. Till del 

kan detta förklaras av att ovan nämnda flyg- och signalspaning gett magra resultat. Orsakerna står 

troligen att finna i hanteringen och delgivningen av inkomna underrättelser. Ett antal indikatorer 

talade för en sovjetisk styrkeuppbyggnad. Bland annat observerades sovjetiska fältarbeten samt ett 

större antal transporter, ökad flygverksamhet och ett ökat antal stridsvagnar. Den förändrade 

totalbilden fick flera befattningshavare att dra slutsatsen att en offensiv förestod, men de nådde inte 

gehör hos överordnade ledningsinstanser. Intill ett sent skede tycks även bedömningen avseende 

egna linjers försvarsförmåga varit överdrivet optimistisk. Möjligen präglades ledningen av något slags 

önsketänkande efter det långa ställningskriget och de garderade sig inte för en omfattande offensiv. 

Först runt den 12 juni insåg den finska ledningen offensivens omfattning efter att den tillförda 21:a 

armén hade identifierats och en mer korrekt uppfattning om de sovjetiska styrkornas storlek 

etablerades.171  

VKT-linjen 

Inför striderna i VKT-linjen hade den finska ledningen en god lägesbild avseende de egna förbanden 

även om dessa var hårt pressade och stridsvärdet varierade dem emellan. Tillika hade bilden av 

angriparen klarnat ytterligare och motståndarens huvudsakliga förbandsenheter var kända liksom 

offensivens troliga mål. Förhör av krigsfångar bidrog till den finska underrättelsetjänstens samlade 

bild.172 Ökad sovjetisk radiotrafik gav den finska signalspaningen goda resultat, inte minst tack vare 

att de knäckt de sovjetiska koderna. Med snabb bearbetning och delgivning kunde information direkt 

omsättas, vilket bland annat ledde till att sovjetiska genombrottsförband vid Ihantala kunde hejdas 
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redan i utgångsläget. Signalunderrättelsetjänsten fungerade så väl att den gav underlag för 

flygledning, vilket kompenserade avsaknaden av radar. Utökade flygresurser gav bättre 

underrättelser från flygspaningen, vilket medgav effektiv bekämpning av överskeppningstonnage och 

sovjetiska förbandskoncentrationer.173   

4.6.2. Sovjetisk sida 

Huvudställningen och VT-linjen 

De sovjetiska styrkorna hade en mycket god lägesbild avseende de finska styrkorna och deras främre 

försvarslinjer. Den hade byggts upp under det långa ställningskriget och underrättelseinhämtningen 

hade intensifierats under våren. Flygfotografering hade genomförts och omsatts till kartor i skala 

1:10 000 med markerade finska ställningar, vilka delgavs de egna förbanden. Även spaningsförband 

opererade på Näset och patruller tog fångar i de finska främre linjerna.174 Stor kraft lades på att dölja 

egna förberedelser, bland annat erhöll egna soldater budskapet att de åtgärder som vidtogs syftade 

till att stärka det egna försvaret för att tillfångatagna soldater inte skulle avslöja korrekt 

information.175 Signalspaning utnyttjades för att lokalisera finska stabsförband och resultatet delgavs 

eget flyg för omedelbar bekämpning.176 Den 9 juni genomfördes omfattande spaningsanfall för att 

komplettera lägesbilden. Senare genomfördes även spaningsanfall mot VT-linjen för att hitta svaga 

punkter i det finska försvaret, vilket lyckades.177 

VKT-linjen 

Motståndet norr Viborg överraskade de sovjetiska förbanden och dess ledning. Sovjetisk 

underrättelsetjänst hade ignorerat VKT-linjen och inte studerat dess defensiva möjligheter, 

säkerligen beroende på att den var lite utbyggd och att Salpalinjen bedömts spela större roll.178 

Sovjetisk lägesbild var i denna linje försämrad och en ständig ström av tillkommande finska förband 

försvårade korrekt bedömning. De sovjetiska styrkorna genomförde kontinuerligt spaningsanfall för 

att hitta VKT-linjens svaga punkter.179 Likaså utnyttjades signalspaning, vilken positionerade finska 

staber varefter dessa bekämpades.180Jämfört med de underrättelser den sovjetiska ledningen hade 

att tillgå avseende Näsets främre försvarslinjer var deras bild av VKT-linjen betydligt sämre. Den 

sovjetiska underrättelseinhämtningen på djupet bestod bland annat av spaningsgrupper, men var 

troligen bristfällig då tilltransporten av finska reservförband inte upptäcktes och bekämpades.181 
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5. Sammanfattning och reflektion 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att utifrån teorin om de sex grundläggande 

förmågorna analysera orsakerna till de finska defensiva framgångarna under fortsättningskrigets 

strider på Karelska Näset 1944 och därigenom öka förståelsen för defensiva operationer. Då den 

defensiva striden fördes i tre linjer med stora resultatskillnader har analysen jämfört striderna i de 

två främre linjerna med den bakre linjens strider för att accentuera vilka kriterier som medgav 

framgång. Redan i problemformuleringen nämndes att uppsatsens resultat förhåller sig till den 

studerade operationen, dock torde ett antal allmängiltiga lärdomar kunna dras utifrån de finska 

erfarenheterna.  

5.1.  Svar på uppsatsens frågeställningar 

5.1.1. Vilka finska förmågor var särskilt framträdande för den defensiva 

operationens resultat? 

Det finska försvarets förmågor skilde sig markant åt under stridernas förlopp. Generellt kan 

konstateras att de stärktes i flera avseenden under stridens gång. Den finska defensiven nådde inte 

framgång i de främre linjerna. En stor brist kan tillskrivas förmågan till underrättelser. Det inbegriper 

underrättelser om förberedelserna av den sovjetiska offensiven men även om hur den skulle komma 

att genomföras vad avser hur stridskrafterna utnyttjades. Finsk ledning saknade förståelse för de krav 

som skulle komma att ställas på egen defensiv kapacitet.  Det fick till konsekvens att huvuddelen av 

egna förband och vapensystem placerades långt fram och att djup i grupperingen saknades. 

Förmågan till skydd tillgodosågs därmed inte. Skydd saknades även för staber, artilleri och 

logistikresurser strax bakom linjen varvid egen ledning, verkan och uthållighet begränsades initialt. 

Finsk ledning grupperade långt bak vilket försvårade beslut i tid, samordning och underrättelser i 

form av gemensam lägesbild. Uthålligheten tillgodosågs inte avseende förhandslagring och tillförsel 

av adekvata mängder ammunition vilket fick till följd att eget artilleris verkan nedgick kraftigt. 

Tillräckliga mängder förband avdelades inte och de närmaste reservförbandens rörlighet var 

otillräcklig i jämförelse med tempot i den sovjetiska offensiven.  Det bidrog till att verkan av 

genomförda motanfall uteblev och offensiven kunde inte påverkas i nämnvärd grad. De finska 

defensiva åtgärdena var sålunda helt otillräckliga i den studerade operationens inledande strider.  

I VKT-linjens strider lyckades finsk ledning balansera egna förmågor och påverka de sovjetiska, trots 

fortsatt numerärt och materiellt underläge. Generellt kan det konstateras att finsk ledning och dess 

organisation förändrades och grupperade långt fram, vilket påverkade övriga förmågor. Den 

defensiva taktiken anpassades till hur offensiven genomfördes och förbanden grupperades i ett 

elastiskt djupförsvar. Det genomfördes i terräng mer lämpad för försvarsstrid vilken förbättrade egen 

förmåga till skydd och försvårade sovjetisk rörlighet. Förmågan att inhämta och delge underrättelser 

och samgrupperad ledning medgav möjlighet att kombinera vapensystem till tid och rum vilket ledde 

till synergieffekter. Kombinationen av artilleri, flyg och tillförda pansarvärnsresurser gav en helt 

annan verkan än tidigare. Egna förband kunde operera längs inre linjer vilket medgav rörlighet för att 

flytta egna reserver liksom en fungerande logistikkedja, vilket skapade uthållighet. Det möjliggjorde 

tillförsel av nödvändiga reserver och omfattande, till stora delar tyska materieltillskott, vilka i sin tur 

möjliggjorde verkan.  

Sammanfattningsvis kan en efterhand ökad förmåga till verkan sägas vara det som påverkade 

defensivens resultat. Förmågebalansen för att uppnå detta kan dock tillskrivas flera omständigheter. 
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Främst var den betäckta, kanaliserande terrängen lämpad för defensiv strid. Den ökade egen 

förmåga till skydd och rörelse. Medel för verkan kunde koncentreras till kanaliserande terräng vilket 

reducerade sovjetisk överlägsenhet. Finsk förmåga att i gynnsam terräng utöva långt framskjuten 

ledning medgav samordning av de fåtaliga resurserna. Därmed uppnåddes verkan med kombinerade 

vapen. Sålunda påverkade ledning och verkan särskilt de slutliga stridernas resultat.  

5.1.2. Vilka sovjetiska förmågor påverkade särskilt operationens resultat? 

Genom hela operationens förlopp var den sovjetiska förmågan till verkan mycket stor. Sovjetisk 

förmåga till ledning och samordning av disponibla resurser, främst i form av artilleri-, flyg- och 

pansarförband, kombinerat med goda underrättelser om finska försvarsdispositioner, möjliggjorde 

såväl verkan som snabb rörelse i de främre linjernas strider. Det utgjorde grunden för de inledande 

framgångarna i offensiven och genomfördes mycket skickligt. 

Inför striderna i VKT-linjen kan en brist i förmågan till underrättelser konstateras. VKT-linjen hade 

underskattats eller ignorerats inför den vidare offensiven varför planering för ytterligare 

genombrottsstrider inte genomförts. Sovjetisk förmåga till rörlighet nedgick kraftigt på grund av VKT-

linjens terräng och dess vattenlinjer. Förmågan till verkan nedgick därmed, främst kunde inte 

pansarförbanden utnyttjas som tidigare. Det djupare grupperade försvaret och de bitvis rörliga 

striderna i VKT-linjen försvårade verkan med artilleriförbanden. Sovjetisk förmåga till ledning nedgick 

då dess styrka låg i detaljerade planer utarbetade på hög nivå. Den mer rörliga striden krävde mer 

flexibilitet och initiativförmåga på lägre förbandsnivåer, vilket inte gynnade sovjetisk förmåga till 

ledning. De för sovjetisk sida oväntade striderna i VKT-linjen påverkade förmågan till uthållighet. De 

led mycket stora förluster och slutligen kulminerade anfallskraften. Här måste konstateras att även 

en stormakts resurser inte är oändliga. Orsakerna till att ytterligare styrkor inte tillfördes för att 

uppnå målen kan dock hänföras till den strategiska nivån och att slutmålet låg i Berlin, inte 

Helsingfors.  

Sammanfattningsvis låg styrkan i den sovjetiska offensiven inledningsvis i dess ledning och dess 

förmåga att samordna tillgängliga förband för att i tyngdpunktsområdena uppnå verkan som inte gick 

att motstå. I de mer svåröverskådliga striderna i VKT-linjens mer betäckta och kanaliserande terräng 

blev brister i förmågan till ledning det som påverkade i negativ mening. Den centraliserade 

ledningen, som i tidigare linjer kunnat styra stridens förlopp, hann inte med att agera i tid. Sovjetisk 

ledning på lägre nivåer var inte utbildad för att ta initiativ i striden. Förmågan till rörlighet nedgick 

avsevärt i betäckt terräng och tre av anfallen krävde dessutom övergång av vattenlinjer. 

5.1.3. Vilka lärdomar avseende markstridskrafters förande av defensiv strid kan 

dras utifrån de finska erfarenheterna?  

Uppenbarligen kan en liten nation under vissa omständigheter lyckas med att bevara sitt nationella 

oberoende på acceptabla villkor genom väl genomförd defensiv krigföring. Avgörande för framgång 

torde vara att priset som den offensiva parten får betala i form av egna förluster överstiger det pris 

han är beredd att betala eller de resurser han har tillgängliga. Bristen på resurser torde antingen 

kunna bero på att han strider på flera fronter eller att även den offensiva parten har begränsad 

styrka från början.  

Uppsatsens resultat harmoniserar med tidigare forskning i den bemärkelsen att defensiven troligen 

utgör den starkare formen av krigföring. Det finska försvaret lyckades uppnå defensivens syfte att 

avvärja en offensiv och nöta ned anfallarens stridskrafter. Resultatet av uppsatsen understryker 

vikten av att det defensiva försvaret innehåller offensiva inslag i form av motanfall på taktisk nivå. 
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Det harmoniserar med Milan Vegos resonemang om att defensiva operationer måste innehålla 

offensiva åtgärder för att möjliggöra initiativ. I sitt resonemang hävdar Vego att defensivens 

omedelbara syfte är att besegra en offensiv men för att vinna kriget menar han att en motoffensiv 

måste genomföras.  Likaså menar Clausewitz att defensiven är den svages alternativ intill dess att 

andra förutsättningar uppstår som möjliggör motoffensiv, ”vedergällningens glänsande svärd”.  

I detta avseende skiljer sig uppsatsens resultat från Clausewitz och Vegos resonemang. Resultatet 

harmoniserar snarare med Yitzhak Kleins tankar om att en övergripande defensiv försvarsstrid kan 

uppnå seger utan att övergå till senare offensiv. Mål i form av den ”totala segern” torde vara 

orealistiska för den lilla staten, men att få anfallaren att överge sina mål och uppnå eget i form av 

fortsatt nationell existens torde vara möjligt. Därmed utgör Kleins teoretiska ståndpunkt ett 

intressant perspektiv att förhålla sig till för mindre stater. 

Delar av tidigare forskning, liksom gällande svenska doktriner, skulle därmed kunna diskuteras. Kan 

den syn på defensiven som Klein representerar vara ett teoretiskt alternativ att beakta? Finsk 

framgång uppnåddes de facto utan att en offensiv genomfördes efter defensiven. Behovet av en 

efterföljande offensiv för att vinna kriget kan sålunda ifrågasättas. Vilken teoretisk ståndpunkt som är 

applicerbar torde sålunda bero på de mål som den defensiva parten vill uppnå. 

Vad avser tidigare lärdomar från de studier som bedrevs efter andra världskriget harmoniserar 

uppsatsens resultat med dessa i flera avseenden. Beträffande behov av djup i försvaret är resultaten 

samstämmiga med tidigare studier av defensiva operationer på Östfronten och avsaknaden av dessa 

lärdomar återspeglar sig i resultatet av de främre linjernas strider. En försvarslinje måste betraktas 

och skall utformas som en djup elastisk försvarszon.   

Avgörande för framgång är förmågan att värdera terrängen korrekt, vilket ofta ses som en tidlös och 

allmängiltig faktor. Ändå misslyckades den finska krigsmaktens ledning med detta då terrängen i de 

främre linjerna var direkt olämplig för defensiv strid mot en mekaniserad motståndare. Ett klokt 

terrängval kan uppenbarligen ersätta skydd genom byggnationer. En lärdom som kan dras är att ett 

elastiskt djupförsvar i lämplig terräng kan nå hög effekt, även med infanteriförband. Då dessa 

förband utrustas med adekvata pansarvärnsresurser och utnyttjar fördröjande fältarbeten kan de 

uppnå god verkan även mot mekaniserade tyngre förband. Genomförandet av striderna i den sista 

försvarslinjen understryker sålunda tidigare studiers resultat i det avseendet. Intressant är dock att 

den sista linjens djup inte översteg 10 kilometer, ett faktum som kan vara värt att beakta när det inte 

är möjligt att avyttra större terrängavsnitt.  

Större motoffensiv torde inte alltid vara nödvändig, men ovan nämnda ständiga motanfall på taktisk 

nivå utgör en förutsättning för framgångsrik defensiv strid. Dessa motanfall bör regelmässigt utföras 

innan anfallaren konsoliderat tagen terräng, vilket ökar möjligheterna till god verkan. Ju snabbare de 

genomförs desto mindre styrkor åtgår. Tempot i rörelsen har alltså stor betydelse i den defensiva 

striden. Det talar för att uppdragstaktik, som medger initiativ, är den metod för ledning som är att 

föredra i den defensiva striden. Dröjer motanfallen bör dessa utföras med mekaniserade förband 

med adekvat understöd. Därefter kan lättare förband överta försvaret av återtagen terräng. Genom 

detta förfaringssätt undviks onödiga förluster vilket skapar uthållighet. Om tillgången till 

mekaniserade förband är begränsad bör dessa främst användas som en lättrörlig anfallsreserv i den 

defensiva striden. Likheter kan konstateras mellan det finska utnyttjandet av pansardivisionen för att 

återta terräng och tidigare studiers tankar om ett mekaniserat djupförsvar. Det som dock skiljer 

dessa studier åt är de begränsade resurser som stod det finska försvaret till buds. Försvaret kan vara 
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underlägset avseende artilleri och flygresurser, men kan kompensera detta i viss mån genom effektiv 

ledning och samordning. Det kräver dock att försvararen opererar längs inre linjer eller genom goda 

underrättelser kan förutsäga var anfallarens tyngdpunkt kommer att förläggas. Förmåga till skydd av 

egen rörlighet för tilltransport av reserver och logistik till operationsområdet är avgörande för 

uthållighet samt för att få de fåtaliga resurserna till rätt plats. Behoven av skydd torde öka ju färre 

förband som finns att tillgå och ju längre räckvidd den offensiva partens vapensystem har.  

Vad avser de grundläggande förmågorna torde dessa behöva anpassas utifrån motståndarens 

förmågor och den taktik han använder. Egna och motståndarens förmågor befinner sig i en ständig 

växelverkan och varje gång endera parten förändrar balansen inom egna förmågor påverkas även 

den andra parten. Förmågan till snabb anpassning av egen taktik och balans av egna förmågor torde 

sålunda utgöra en grundläggande framgångsfaktor.  

5.2.  Reflektion 
För att genomföra analysen har teorin om de sex grundläggande förmågorna utnyttjats. Jag finner att 

utnyttjandet av vald teori som ett teoretiskt filter har medgett förutsättningar för att strukturera det 

empiriska underlaget och underlättat analysens genomförande. Därmed har uppsatsens 

frågeställningar kunnat besvaras. 

Teorin uttrycker att de grundläggande förmågorna inte är separerade utan beroende av varandra. En 

reflektion efter användandet är att teorins stora styrka är det helhetsperspektiv av en operation som 

framträder när förmågorna används strukturerat för att analysera ett militärhistoriskt exempel. Dess 

nackdel är att förmågorna måste operationaliseras för att kunna användas med precision och 

därmed kan vissa perspektiv avgränsas bort från det slutliga resultatet. Utformandet av indikatorerna 

blir sålunda viktigt för analysens validitet när frågeställningarna utformas för att eftersöka vilken eller 

vilka förmågor som påverkade i högre grad än andra. Uppsatsen har tagit hänsyn till detta faktum 

och strävat efter att minska eventuella felaktiga mätvärden genom att utforma indikatorerna 

nogsamt utifrån den rådande tekniknivån och de storheter som skilde de stridande parterna åt. 

Därmed förefaller uppsatsens resultat vara trovärdiga. Samtliga förmågor bidrar dock till det slutliga 

resultatet och försummas någon av dem skapas en alltför stor obalans dem emellan, vilket försvårar 

ett gynnsamt resultat.  

5.3.  Förslag till fortsatt forskning 
I sammanställningen av föreliggande arbete har ett resultat kunnat presenteras utifrån det studerade 

exemplets förutsättningar. För att kunna bekräfta detta vore det intressant att ytterligare studera 

defensiva operationer där en underlägsen part lyckas stå emot en motståndare med större resurser. 

Äger uppsatsens resultat generell giltighet eller är dessa begränsade till det studerade fallet? Hur 

påverkas den defensiva striden i en mer modern kontext? Kan ytterligare studier påvisa behovet av 

ytterligare teoretiska alternativ inom krigsteorin? 

Det vore även intressant att närmare studera nutida svenska alternativt finska förhållanden och de 

nutida försvarens förmågor. Har de tillgång till de förmågor som troligtvis behövs vid en operation 

med defensiv inriktning och vad utgör förmodade styrkor och svagheter? Är svenska och/ eller finska 

nutida doktriner anpassade gentemot de förmågor och resurser som de facto finns att tillgå vad 

avser defensiva operationer eller skiljer det mellan doktrinernas direktiv och försvarsmakternas 

reella kapaciteter?   
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