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Lokal överlägsenhet i fortsättningskriget 

 

Sammanfattning: 
Axiomet lokal överlägsenhet har en särställning i svensk armétaktik. Det är 

utifrån lokal överlägsenhet gårdagens, dagens och morgondagens militära 

chefer utbildas. Det är också enligt lokal överlägsenhet morgondagens strider 

är tänkta att föras. Nu när hotbilden från en kvalificerad, reguljär motståndare 

genomgår en rennäsans undersöks därför den svenska taktikens grunder i den 

här studien. Dessa grunder har tydligt influerats av  de finska 

krigserfarenheterna från krigen 1939-1944 och det är först efter andra 

världskriget axiomet lokal överlägsenhet dyker upp i svenska reglementen. 

 

Analysen har gjorts genom en fallstudie på tre taktiska nivåer, utifrån tre olika 

stridssätt och på tre olika finska strider under fortsättningskriget. Dessa har 

analyserats utifrån principerna bakom lokal överlägsenhet. Resultatet visar 

axiomets nära relation till anfallet, viktiga bakomliggande faktorer samt den 

stora variation i växelverkan som sker mellan de ingående principerna. 

Resultatet visar också på att det inte finns någon principiell skillnad i hur lokal 

överlägsenhet förstods på olika taktiska nivåer. 
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Local superiority in the Continuation War 
Abstract: 

The axiom local superiority has a superior position in Swedish military tactics. 

It is from local superiority both the officers of today and tomorrow are trained 

and educated. It is also from this perspective the battles of the future are 

intended to take place. This study aims to, now when the threat from a 

qualified, regular opponent undergoes a renaissance, investigate and examine 

the fundamentals of the Swedish tactics and military approach. These 

foundation stones have been strongly influenced by the finish war experience 

obtained during the Second World War, and it is first after the war the axiom 

local superiority is to be found in the Swedish military’s regulations. 

 

The study has been carried out through a case study on three tactical levels. 

These levels have been based on three distinguished battle techniques and three 

different Finnish battles during the Continuation War. These battles have been 

analyzed from the principles of local superiority. The result shows the axiom’s 

close relationship to the attack, important underlying factors and the great 

variety in interaction between the fundamental principles. The result also 

shows that there is no principal difference in how local superiority is 

understood on different tactical levels. 
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1. Inledning 
1.1 Varför ett arbete om lokal överlägsenhet? 

Lokal överlägsenhet innehar en särställning i Arméreglemente Taktik eftersom axiomets
1
 ingående 

principer beskrivs som de högst värderade vid markstrid.
2
 Trots denna centrala ställning är 

principernas inbördes förhållande vid skapandet av lokal överlägsenhet sparsamt belysta av tidigare 

studier. De studier som har bedrivits på området är främst fokuserade på att förklara enskilda 

principer utifrån en historisk kontext. 

 

Denna uppsats ska därför tydliggöra axiomet lokal överlägsenhet utifrån en historisk kontext. En 

lämplig kontext är Finlands krig mot Sovjetunionen 1941-1944. Både Finland och Sverige var och 

är i ett internationellt perspektiv små länder med en liten befolkning och med begränsade militära 

resurser. Länderna har ett långt gemensamt historiskt och kulturellt arv samt på den militära sidan 

ett gemensamt militärt tänkande sprunget från den preussiska traditionen.
3
 Vidare spelade det 

svenska inflytandet en viktig roll vid skapandet av de finska reglementena.
4
  

 

Uppsatsens fokus och kärna är axiomet lokal överlägsenhet. Den observante läsaren frågar sig då 

varför så pass stor del ändå ägnas åt den finska armén samt dess organisation och taktik
5
. Är detta 

meningsfullt när det är teorin som ska stå i fokus? För att ge läsaren ett sammanhang att förstå 

striderna utifrån har beskrivandet av organisation och taktik bedömts som nödvändigt. Finsk och 

svensk taktik har många gemensamma beröringspunkter som torde göra uppsatsens slutsatser 

relevant även för svensk del. Dessa beröringspunkter kommer att visas på senare i uppsatsen.  

Därför har utrymme ägnats åt att ge läsaren en överskådlig bild över den finska taktiken och dess 

ursprung. 

 

De slag och strider som återges har medvetet hållits korta och sakliga för att göra anspråket om 

fokuseringen på axiomet lokal överlägsenhet rättvisa. De historiska utsvävningar som ändå gjorts 

har ansetts nödvändiga för att kunna förstå de förutsättningar och resurser den finska krigsmakten 

hade att röra sig med. 

 

Det här är slutligen en uppsats om taktik. Gränsdragningen mellan taktik, operationer och strategi är 

ibland flytande. Carl von Clausewitz definierade på sin tid taktik som läran om stridskrafternas 

användning i strid.
6
 Den definitionen är för den här uppsatsen fullt tillräcklig. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Axiom ska i den här uppsatsen förstås som en grundsats som syftar till att kunna belysa det taktiska tänkande. Det 

taktiska tänkandet låg sedan till grund för hur finska förband stred perioden 1941-1944 men också för hur svenska 

förband enligt reglementet är tänkta att strida.  
2 Målsättningar, överraskning, handlingsfrihet och kraftsamling. Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-

353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.56 

3 Baudin, A., Cedergren, A., Pappila, O. & Ulfving, L. Krigets traditioner. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 

2011. s.99 samt Norrback, M. & Meinander, H. Finlands historia. 4. (Andra upplagan) Esbo: Schildt, 1999 s.60 

4 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.35 
5
 Uttrycket finsk taktik syftar på, om inte annat anges, på den taktik som nyttjades och utvecklades av de finska 

arméförbanden avgränsat till perioden 1918 till 1944. 
6
 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991 s.88 
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1.2 Forskningsläge 

Christoffer Mattsson berör i sitt arbete ”Krigföringens principer i Försvarsmaktens  

reglementen och doktriner för armén 1915-2010” de historiska militärteoretiska resonemang som 

ligger bakom krigföringens principer och framförallt hur dessa integrerats i svensk militärt 

tänkande. Författaren har spårat tanken om lokal överlägsenhet i skrift till Infanterireglemente 

1954
7
 även om den här uppsatsen behandlar axiomet annorlunda. Lokal överlägsenhet tolkas inte 

som i denna uppsats som en effekt av ingående principer utan som en egen princip. Som senare 

kommer redovisas är dock själva nyttjandet av lokal överlägsenhet äldre än 1954 års 

infanterireglemente. Mattssons undersökning kan dock ändå visa att de svenska tankarna kring lokal 

överlägsenhet tydligt influerats av hur finska förband stred perioden 1939-1944. Uppsatsen 

rekommenderas till läsare som vill fördjupa sig i den roll krigföringens principer spelat i svenska 

reglementen genom tiderna. 

 

Detta är urval som visar att det finns ett forskningsläge att sluta an till avseende lokal överlägsenhet, 

dock med andra huvudsakliga perspektiv än vad den här uppsatsen gör anspråk på att representera. 

Mattsons undersökning visar på hur lokal överlägsenhet uppträdde i skrift för första gången efter de 

finska krigen. Det är därför rimligt att mena att de finska krigserfarenheterna togs till vara i svenska 

reglementen. Denna uppfattning stöds även av bland annat Arne Baudin i boken Krigets 

Traditioner.
8
 Detta är av vikt, eftersom utan gemensamma nämnare mellan finsk och svensk taktik 

blir det svårt att dra några slutsatser för svensk del utifrån analysen. 

 

Arne Baudins slutsatser i bokens avslutande kapitel berör också till del den här uppsatsens ämne. 

Baudin menar att svensk militär tradition bygger på tre faktorer, en offensiv anfallsanda, en 

numerärt liten befolkning samt ett demokratiskt ledarskap där varje underställd ses som viktig.
9
 Av 

dessa slutsatser är det främst anfallet som är av intresse för denna uppsats, även om självklart de 

andra två faktorerna spelat betydande roll i den svenska taktikutvecklingen. Baudin menar att lokal 

överlägsenhet spelade en betydande roll redan för vikingarna och sen dess varit en central del av 

svensk taktik. Hans slutsats är till exempel att karolinerarméns taktik kärna var lokal överlägsenhet. 

Det fanns en för sin tid omfattande decentralisering av ledningen, överraskning och vilseledning 

spelade en betydande roll och kraftsamling genom kombinerade vapen i inbrytningspunkterna 

skulle skapa lokal överlägsenhet.  

 

Dessa arbeten har däremot inte på ett tillfredsställande sätt förklarat axiomet lokal överlägsenhet. 

Studierna som genomförts har rört sig på en högre, abstrakt nivå. Den här uppsatsen ämnar därför 

förklara axiomet lokal överlägsenhet. 

 

1.3 Problemformulering 

Den säkerhetspolitiska förändringen i omvärlden har åter gett Försvarsmakten ett tydligare 

nationellt fokus. Strid mot en kvalificerad, reguljär motståndare är plötsligt ett allt mer troligt 

scenario än för bara några år sedan. Markoperationer är tänkta att föras efter de riktlinjer 

Arméreglemente Taktik ställer upp. Bland dessa riktlinjer framträder lokal överlägsenhet som den 

viktigaste. Det är kring axiomet lokal överlägsenhet historiska, nutida och framtida officerare 

utbildats och utbildas. 

 

                                                 
7
 Mattsson, C. Krigföringens principer i Försvarsmaktens reglementen och doktriner för armén 1915-2010, 

Försvarshögskolan 2010  s.16 
8
 Baudin, A., Cedergren, A., Pappila, O. & Ulfving, L. Krigets traditioner. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2011 

s.154 
9
 Baudin, A., Cedergren, A., Pappila, O. & Ulfving, L. Krigets traditioner. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2011 

s.327-339. Se särskilt s.334. 
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Axiomet uppträdde för första gången i svensk armetaktik efter andra världskriget, inspirerat av den 

finska taktiken under krigen mot Sovjetunionen 1939-1944.
10

 Det är därför intressant att tydliggöra 

några exempel på lokal överlägsenhet och hur det förstods och tillämpades i finsk taktik. Detta för 

att skapa en störe förståele för axiomet och hur det kan tillämpas i andra taktiska sammanhang. 

  

                                                 
10

 Mattsson, C. Krigföringens principer i Försvarsmaktens reglementen och doktriner för armén 1915-2010, 

Försvarshögskolan 2010  s.16. Även Arne Baudin menar att de finska krigserfarenheterna togs till vara av svenska 

armén. Baudin, A., Cedergren, A., Pappila, O. & Ulfving, L. Krigets traditioner. 1. uppl. Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2011 s. 154 
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1.4 Syfte, frågeställning och disposition 

Syfte 

Uppsatsen syftar till att visa på hur axiomet lokal överlägsenhet tillämpades av finska arméförband 

under fortsättningskriget 1941-1944. Detta för att öka förståelsen för varför axiomet fått en 

särställning i svensk armétaktik men också för hur det kan te sig i olika sammanhang. 

Försvarsmaktens pånyttfödda nationella fokus, där strid mot en kvalificerad reguljär motståndare är 

ett troligt scenario, gör det också relevant att visa på hur grunderna inom svensk armétaktik ser ut. 

 

Frågeställning 

1. Hur tillämpades axiomet om lokal överlägsenhet i de tre valda fallen under fortsättningskriget 

1941-44?  

 

2. Finns några viktiga skillnader i tillämpningen beroende på taktisk storlek, dvs. mellan 

bataljon/regemente, division och armékår? 

 

Disposition 

Uppsatsen är indelad i 5 kapitel: inledning, bakgrund, analys, slutsatser och diskussion samt 

referenser. Inledningen syftar till att ge en introduktion till ämnet samt avhandla forskningsläge, 

problemformulering, syfte, frågeställning samt disposition. 

 

Bakgrundskapitlet presenterar uppsatsens huvudfokus axiomet lokal överlägsenhet samt metodval 

och en jämförelse mellan finsk och svensk taktik. Det senare syftar till att ge läsaren en förförståelse 

för den kommande analysdelen. Under metoddelen diskuteras uppsatsen reliabilitet och validitet 

samt de avgränsningar som gjorts. 

 

Analyskapitlet behandlar tre fall från fortsättningskriget 1941-1944. Fallen är valda så att 

representerar tre olika taktiska nivåer samt tre stridssätt. I slutet av analyskapitlet rekapituleras 

huvuddragen av analysen. 

 

Kapitlet slutsatser och diskussion avhandlar slutsatser sprungna ur analyskapitlet och besvarar 

uppsatsens två forskningsfrågor. En diskussion rörande resultatet samt en kort reflektion över 

arbetet och ämnet i stort ges samt förslag på framtida studier som den här studien genererat. 

 

Slutligen ges en referensförteckning över de källor som nyttjats under arbetet.  
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2. Bakgrund 
2.1 Lokal överlägsenhet 

Här kommer axiomet lokal överlägsenhet samt de fyra ingående principerna att redogöras för. En 

kort historik över lokal överlägsenhets betydelse i svenskt militärt tänkande kommer att ges 

tillsammans med en kortare resumé över hur principer betraktats genom tiderna. 

 

Axiomet lokal överlägsenhet 

Lokal överlägsenhet är ett begrepp beståendes 

av flera ingående principer, för vilka kommer 

redogöras för senare. Den svenska armén ger 

axiomet en mycket stor betydelse, så pass stor 

att det tilldelas epitetet ”taktikens grunder”.
11

 

Lokal överlägsenhet definieras som 

”[ö]verlägsenhet på den för oss avgörande 
platsen i syfte att fälla ett avgörande.”12

  

Överlägsenheten kan vara en ren numerär 

jämförelse i antalet soldater men ska snarare 

tolkas som en överlägsenhet i förmåga att 

påverka motståndaren i tid och rum på den avgörande platsen
13

. Följande fyra principer samverkar 

för att skapa lokal överlägsenhet: mål, kraftsamling, handlingsfrihet och överraskning. 

 

Taktiska principer 

Försvarsmakten beskriver i Arméreglemente Taktik krigföringens principer som:  

 

ett antal perspektiv på främst operativ och taktisk verksamhet, som kan tjänstgöra 
som en tankemässig vägledning vid planering och genomförande av markoperationer. 
Principerna kan även bidra vid analys och uppföljning för att åstadkomma struktur 
samt möjliggöra utvärdering.14 

 

Det är också den definition uppsatsen kommer att behandla principerna utifrån. Det är dock först 

nödvändigt med ett kort förtydligande. Försvarsmakten beskrivning krigföringens principer för lätt 

tankarna till strategi, vilket varken är den här uppsatsens eller Försvarsmaktens mening.
15

 När 

principer behandlas i denna uppsats ska de ses som aspekter för att förklara utfall på taktisk nivå. 

De ska i den här uppsatsen inte ses som strategiska instrument. Det finns en långtgående debatt 

huruvida krigföringens principer ska betraktas från en taktisk eller strategisk nivå, eller både och.
16

 

Det är därför olyckligt att Försvarsmakten inte är tydligare med den åtskillnad som ändå gjorts. 

 

Målsättningar 

Principen om målsättningar uppnås genom att skapa, förmedla och hålla kvar vid konkreta mål som 

är direkt kopplade till högre chefs mål.
 17

 Detta ger möjlighet att agera, även om händelseförloppet 

blir annorlunda än planerat. Det är viktigare att nå målen än att agera efter den på förhand 

                                                 
11

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.55 

Fig 1. hämtad från Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.55 
12

 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 1:3 Nomenklatur (Förhandsutgåva)  Försvarsmakten 2013 

 s.19 
13

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.55 
14 

Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.55 
15

  ”ett antal perspektiv på främst operativ och taktisk verksamhet, som kan tjänstgöra som en tankemässig vägledning 
vid planering och genomförande av markoperationer.” Författarens kursivering. 

16
 Widén, J. & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005 s.121-123 

17
 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.56 

Schematisk bild tydliggörande axiomet lokal överlägsenhet 

och dess ingående principer. 
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uppgjorda planen. Underställda chefers mål ska vara kopplade till den egna målbilden. 

 

Kraftsamling 

Kraftsamling innebär att koncentrera effekter till tid och rum.
 18

 Kraftsamling möjliggör lokal 

överlägsenhet och att att avgöranden kan nås. All verksamhet ska syfta till att understödja 

kraftsamlingen i syfte att nå ett avgörande. Den verksamhet, förband eller terräng som är av störst 

betydelse för att uppnå stridens syfte ska utgöra kraftsamlingen. Endast en kraftsamling kan existera 

vid varje given tidpunkt. Kraftsamling ska inte bibehållas längre än nödvändigt. Att kraftsamla 

innebär risktagning i sekundära riktningar. Kraftsamling kan vara en ren numerär jämförelse men 

också en samling av funktioner och/eller vapensystem i tid och rum. 

 

Överraskning 

Överraskning kan nås genom att uppträda okonventionellt i tid, rum och/eller agerandet.
 19

 Högt 

tempo som gör att motståndaren inte kan vidtaga erfoderliga motåtgärder i tid kan leda till 

överraskning. Handlingsfrihet krävs för att kunna exploatera överraskning. Möjligheter att 

överraska motståndaren ska ständigt beaktas liksom risken att själv bli överraskad. Vilseledning, 

genom planerad och aktiv verksamhet som ger motståndaren en felaktig bild av vårt agerande är ett 

sätt att uppnå överraskning. Dold verksamhet, till exempel framryckning eller gruppering, kan leda 

till överraskning. Operationssekrettes är viktigt för att kunna skapa överraskning. Överraskning 

förutsätter goda kunskaper om motståndaren samt underrättelser om motståndarens agerande. 

 

Handlingsfrihet 

Handlingsfrihet syftar till att kunna ”kraftsamla, ta initiativ och utnyttja eller fullfölja en inledande 
framgång och för att kunna möta oförutsedda händelseutvecklingar.”20

 Genom ett flexibelt 

agerande i planering och genomförande kan handlingsfrihet skapas. Principen kan också skapas 

genom avdelandet av reserver. God planering och förtänksamhet borgar också för handlingsfrihet. 

Handlingsfrihet skapas också genom tydliga mål med verksamheten samt genom handlingsregler. 

Ett gott stridsvärde är viktigt för att över tiden kunna bibehålla handlingsfrihet. Genom goda 

kunskaper om egna och motståndarens förbands möjligheter och begränsningar kan handlingsfrihet 

skapas. Möjligheter till att skapa handlingsfrihet utan reserver kan vara stridsgrupperingsformer, 

förberedande order och beredduppgifter. Principen får inte skapas på bekostnad av kraftsamling.  

 

Kritik mot idén om principer 

Diskussionen rörande principernas hemvist har ovan kort berörts. Det finns också en debatt 

huruvida principerna är att betrakta som regelverk eller analysverktyg som också bör beröras. 

Argumentationen härstammar från huruvida krigföringen ska ses som konst eller vetenskap.
21

 Jerker 

Widén och Jan Ångström lyfter upp den problematik som finns kring att använda principer som 

teoribildning.
22

 Klassiska militära tänkare som Sun Zi menade att det inte gick att fastställa några 

bestämda principer för seger, kriget var helt enkelt för oförutsägbart.
23

 Han får medhåll av den 

inflytelserike militärteoretikern von Clausewitz: 

 
 
 

                                                 
18

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 

s.57-58 
19

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 

s.58-59 
20

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 

s.59 
21

 Widén, J. & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005. s.144 
22

 Widén, J. & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005s.119-144 
23

 Widén, J. & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005s.126 
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Alla dessa ansatser till en teori kan bara betraktas som framsteg i ett sökande efter 
sanningen, när det gäller deras analytiska del. Men till sin syntetiska del, dvs deras 
resultat i form av föreskrifter och regler, är de helt oanvändbara.24

 

 

Von Clausewitz menade att kriget inte kan föras enligt några teoretiska förhållningssätt, det är helt 

enkelt inte möjligt på grund av krigets oförutsägbarhet. Däremot såg han en möjlighet för 

teoribildningar att förklara utfall av slag, till del samma slutsats som Arméreglemente Taktik dragit 

angående principerna. Han fortsätter därefter argumentera för att krigets skiftande omständigheter 

och det mänskliga väsendets oförutsägbarhet gör alla försök till att skapa regler som leder till 

framgång fåfänga.
25

 Däremot förtydligar han sin syn på militärteori som teoribildning avseende 

analys. ”Teorin ska fostra den blivande fältherrens intellekt eller snarare vara honom till hjälp vid 
hans självuppfostran. Den skall därmed inte följa honom på slagfältet.”26 
 

Widén och Ångström lyfter vidare upp problematiken att om principerna inte kan användas 

praktiska riktlinjer för att vinna krig, vad kan vi då använda dem till?
27

 Clausewitz menade, enligt 

citatet ovan, att de kan användas som analysverktyg för att förklara utgången av slag. Widén och 

Ångström pekar då på det faktum att det i dagsläget inte finns något empiriskt underlag för 

sambandet mellan principerna.
28

 Om det inte kan påvisas, hur kan då principerna nyttjas för att 

förklara utfallet av slag? Avslutningsvis skriver författarna att ett totalt underkännande av 

principerna kanske inte är nödvändig och pekar på andra gamla teorier som först i modern tid 

kunnat beläggas med empiri.
29

 Det sista är något som strider mot Clausewitz tankar, då han menade 

att försöken att ett sådant samband inte existerade i krig. 

 

Även Marco Smedberg lyfter upp problemen kring krigföringens principer som teoribildning: 

 

Många betraktar idag krigföring som en blandning av vetenskap, konst och intuition 
 (Vetenskap för att man försöker hitta generella regler och konst därför att krig är 
 komplicerat och därför också kräver intuition). Optimisterna ser möjligheter i den 
 omfattande kunskap man har om krig, Ur denna väldokumenterade kunskap borde 
man kunna dra generella slutsatser. Pessimisterna ser svårigheterna med att ur krigets 
kaos och unika situationer hitta regler som kan gälla utan undantag (vilket strikt 
vetenskapligt är ett krav). [---] Problemet är att det saknas en stringent 
begreppsapparat, i viken sin tur gör det svårt att sätta upp hypotester som kan 
versifieras (bekräftas) eller falsifieras (förkastas).30 

 

Det kanske är i Smedbergs citats sista mening nyckeln finns, att krigföringens principer snarast ska 

ses som begrepp för att möjliggöra en diskussion med högre precision. Denna kortare 

sammanfattning av kritiken mot principerna är viktig att ha i åtanke vid kommande analysdel. 

  

                                                 
24

 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991. S.97 Författarens kursivering. 
25

 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991s.97-102 
26

 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991s.103 
27

 Widén, J. & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005 s.140 
28

 Widén, J. & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005 s.140-141 
29

 Widén, J. & Ångström, J. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2005 s.143 
30

 Smedberg, M. Krigföring : från Austerlitz till Bagdad. Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, 

Försvarshögskolan, 2004. s.50 
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2.2 Metod 

Uppsatsen grund är en fallstudie på tre valda strider under fortsättningskriget 1941-1944.
 31

 

Uppsatsen är teoristyrd syftandes till att illustrera och förklara hur axiomet lokal överlägsenhet kan 

förstås utifrån de valda finska striderna i fortsättningskriget 1941-1944. Uppsatsen kommer 

tematiskt redogöra för lokal överlägsenhet under de finska striderna kriget 1941-1944 och det 

utifrån tre taktiska perspektiv. Det vill säga, uppsatsen kommer att behandla tre militära taktiska 

nivåer och de strider de bedrev. Varje taktisk nivå skildras utifrån något av stridssätten anfall, 

försvar och fördröjningsstrid.
 
 

 

Analysen av lokal överlägsenhet utifrån litteraturen hade kunna gjorts på flera sätt. En hade varit att 

bryta ner de ingående principerna i indikatorer för att belysa viktiga egenskaper eller förhållanden. 

En sådan lösning ger dock en väldigt förenklad bild av ett skeende och riskerar att missa viktiga 

aspekter. Den lösning som istället valts är en kvalitativ textanalys genom tolkning av i huvudsak 

sekundärkällor, kopplat till axiomet lokal överlägsenhet.
32

 Martyn Denscombe lyfter upp denna 

problematiken med en sådan lösning. Kvalitativ forskning är ofta tätt sammanlänkad med 

forskarens förförståelse och forskaren sätter lätt sin prägel på arbete. Detta är en viktig faktor att 

beakta i denna uppsats och då i synnerhet dess analysdel.
 33

 

 

Analysdelen är uppdelad i tre delar, armékårs-, division-, samt regements- och bataljonsnivå. En 

samtidig återgivning samt analys av striden ges. Därefter presenteras en sammanfattning som är 

strukturerad efter de fyra principerna ingåendes i lokal överlägsenhet för att på ett tydligt sätt 

åskådliggöra hur de lokal överlägsenhet tillämpades av de finska förbanden. 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att behandla finska förbands uppträdande under fortsättningskriget 1941-

1944. Uppsatsen gör inte anspråk att för läsaren förklara eller analysera Finlands situation i stort, ej 

heller kriget i sin helhet. Den intresserade hänvisas istället till den litteratur som finns listad under 

litteraturförteckningen. 

 

Vidare är synen på den svenska taktiken avgränsad till Arméreglemente Taktik.  

 

Definitionerna av principerna är avgränsad till de som står att finna i Arméreglemente Taktik. För 

definitionen av lokal överlägsenhet och principer, se 2.1. Där behandlas också kort den problematik 

som finns kring principerna. 

 

De tre strider som har valts för att utgöra fallstudien har valts av två huvudsakliga anledningar. Dels 

för att representerar tre olika taktiska nivåer, dels för att de visar på tre olika stridssätt. 

  

                                                 
31

En fallstudie kan  sägas fokusera på det enskilda i syfte att förklara den generella. I detta specifika fallet innebär det att 

ett historiskt fall, fortsättningskriget, med tre specifika strider valts för att kunna förklara axiomet lokal överlägsenhet. 

Att den är teoristyrd innebär att den ämnar förklara de bakomliggande faktorerna till olika utfall samt belysa hur 

axiomet kan tillämpas i verkliga situationer. Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009 

s.59-72 samt s.423. 
32

 Kvaliativ metod samt kvalitativ analys, se Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009 s.367-370. 
33 

Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur, 2009. s.399-340 
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Validitet och reliabilitet 

Här kommer en sammanfattning av uppsatsen validitet och reliabilitet att göras. En kort diskussion 

kring uppsatsens svagheter avseende metodval och källmaterial kommer att föras. Läsaren får därtill 

en möjlighet att ta till sig resonemanget bakom val av historiskt fall för fallstudien. 

 

Validitet 

Uppsatsen gör anspråk på att förklara axiomet lokal överlägsenhet utifrån ett historiskt fall. Den 

första frågan som då måste ställas är huruvida det valda fallet är representativt att utgöra grund för 

studien. Svagheter som omedelbart går att konstatera är att det är lokal överlägsenhet är ett svenskt 

axiom från svensk taktik och fallstudien rör finska strider med finsk taktik. Anspråket att förklara 

lokal överlägsenhet hade därför gjorts lämpligast utifrån en fallstudie på svenska strider. Den 

relativa sparsamma omfattningen av dessa i modern tid och framförallt den knappa 

dokumentationen gör dock en sådan studie svårgenomförd.
34

 De finska fallen har därför betraktats 

som lämpligast med tanke på det gemensama svenska och finska taktiska arvet. Vidare pekar 

mycket på att svensk taktik influerats av de finska krigserfarenheterna. 

 

En studie kunde ha gjort endast utifrån reglementen och på ett mer abstrakt vis redogjort för de i 

lokal överlägsenhet ingående principerna. En sådan studie anses dock bli tämligen teoretisk. Genom 

att applicera ett historiskt fall illustreras de ingående principerna på ett tydligare sätt. Detta anses 

särskilt viktigt eftersom deras inbördes förhållanden inte i sig är tydligt utrett. 

 

Studien kan inte svara på huruvida samtliga finska förband stred enligt axiomet lokal överlägsenhet. 

Det spelar för den här undersökningen ingen roll eftersom den endast förutsätter två faktum. Dels 

att tanken om lokal överlägsenhet går att spåra i det finska reglementet och därmed i hur striden var 

tänkt att föras taktiskt. Detta för är viktigt för att det ens från början ska vara lämpligt att studera 

finska fall. Faktum nummer två är att lokal överlägsenhet går att spåra i något av de fall som valts 

för fallstudien, eftersom studien syftar till att visa på hur axiomet lokal överlägsenhet tillämpades av 

finska arméförband under fortsättningskriget 1941-1944. Om sen verkligheten skulle vara att endast 

de valda förbanden av en slump gjorde det men övriga förband inte gjorde det spelar en mindre roll. 

Detta för att studiens kärna är axiomet lokal överlägsenhet och inte finska förband. De senare syftar 

endast till att skapa en kontext åt studien. 

 

Reliabilitet 

Avseende studiens reliabilitet bör några av de huvudsakliga källmaterialen beröras. Y.A Järvinens 

analys av den finska taktiken under krigsåren 1939-1944 har legat till grund för denna studie. Det 

föreligger självklart uppenbara nackdelar med att bara kunna nyttja sig av en källa till något så 

omfattande som ämnet taktik. Det ska särskilt betänkas att generaliseringsgraden avseende denna 

studies slutsatser blir mindre med bara en huvudsaklig källa. Därtill finns brister i att det inte är en 

ursprunglig källa utan Järvinens egna återgivningar och analyser av taktiken som använts som 

material. Författarens tillförlitlighet bör även den granskas särskilt noga med tanke på att denne kan 

haft ett intresse att försköna de finska insatserna. Avseende det första är det ett beklagligt faktum på 

grund av bristen av de språkkunskaper som behövts för att kunna analysera grundmaterialet. 

Avseende det senare har ingen anledning till att misstro Järvinens uppgifter uppstått. Han har sakligt 

redogjort för både lyckade och misslyckade finska operationer och hans resonemang och slutsatser 

ter sig rimliga. De påståenden som Järvinen gör angående likheter med samtida svenska 

reglementen har kunnat beläggas vid en jämförelse.
 35

  

                                                 
34

 De strider svenska förband genomfört i internationell tjänst anses inte kunna representera perspektivet strid mot en 

reguljär motståndare. 
35

 En kortare jämförelse med Infanterireglemente 1938 samt Exercisreglemente för Infanteriet Del II 1924 visar på flera 

likheter med de framgångsfaktorer Järvinen listar. Bland annat ges betydelsen av överraskning, vilseledning och 

kraftsamling en stor roll. För vidare läsning, se. Mattsson, C. Krigföringens principer i Försvarsmaktens 

reglementen och doktriner för armén 1915-2010, Försvarshögskolan 2010. 
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2.3 Finsk taktik 

Det nyligen självständiga Finland hade efter inbördeskriget 1918 ett brokigt taktiskt arv. Många av 

de militära ledare som lett förband under stridigheterna hade fått sin militära skolning i Tyskland, 

Sverige eller Tsar-Ryssland.
36

 Andra hade under improviserade förhållanden utbildats i Finland. 

Det tyska inflytandet efter inbördeskriget var stort, bland annat organiserades armén efter tysk 

förebild och den nya finska officerskåren var tysksinnad.
37

 Under 20- och 30-talet började dessutom 

flera av de finnar som tjänstgjort för Tyskland i Jägarbataljonen nå högre positioner i 

officerskåren.
38

 Vidare hade även Sverige och Frankrike ett nämnvärt inflytande, främst genom 

utbyte av officerare på olika skolor.
39

 

 

Värt att nämna om den finska taktiken var att den ”utvecklades till en utomordentligt aktiv och 
offensiv taktik.”40 Något paradoxalt för en armé som i varje tänkbart krigsfall är numerärt och 

materiellt underlägset, något dock Y.A Järvinen utvecklar i sin bok Finsk och rysk taktik under 

Vinterkriget. Bearbetning av de större makternas erfarenheter från första världskriget och 

västfrontens ställningskrig skapade i Finland en målsättning att inte själva hamna i ett sådant läge.
41

 

Den finska krigsmakten bedömde helt enkelt att aldrig skulle kunna klara ett utnötningskrig. 

 

Finska reglementen beskrev innan kriget tre stridsformer, anfallstrid, försvarsstrid och uppehållande 

strid.
42

 Då ”stridens mål var att förgöra motståndaren, måste den utföras i form av anfallsstrid, ty 
endast den ledde till avgörande seger.”43

 Även de övriga två stridsformerna hade betydande 

offensiva inslag. I det hela var dock de finska reglementena mycket lika de tyska och svenska.
44

 

 

Detta stycke har kort visat på det arv som formade den finska taktiken inför världskriget. Den finska 

taktiken var inledningsvis influerad av Frankrike, Sverige och Tyskland för att i 

mellankrigsperiodens slutskede mest härstamma från de senare två. Den finska taktiken, obeaktad 

stridsform, var uttalat offensiv för att undvika ett ställningskrig.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.15 
37

 Norrback, M. & Meinander, H. Finlands historia. 4. (Andra upplagan) Esbo: Schildt, 1999 s.60 
38

 Norrback, M. & Meinander, H. Finlands historia. 4. (Andra upplagan) Esbo: Schildt, 1999 s.173 samt s.223 
39

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.15 
40

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.17 
41

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.15 
42

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.20-

36 
43

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.20 
44

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.35 
45

 Vilket i efterhand får sägas vara en aning paradoxalt med tanke på det finsk-sovjetiska ställningskriget 1942-1944. 
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Gemensamma nämnare mellan finska fältreglementet och Arméreglemente Taktik  

”Striden är en kamp, där målet är att förinta eller besegra motståndaren.”46 Så definierar Carl von 

Clausewitz målet med striden i sin bok Om Kriget. Denna utgångspunkt går att spåra i både det 

svenska och det finska tänkandet.  

 

Arméreglemente Taktik menar: 

 

Strid handlar ytterst om en kamp mellan viljor. Striden kan ses som en tvekamp eller 
duell mellan parter som försöker påtvinga varandra sin vilja. Syftet med kampen är 
främst att bryta motståndarens vilja och påtvinga honom total eller partiell 
underkastelse alternativt förinta honom.47

 

 

Järvinen skriver: 

 

Striden ansågs bliva en kamp mellan tvenne ledarviljor, varför antalet trupper icke 
enbart fällde utslaget, utan de andliga, moraliska och materiella faktorerna bidrogo i 
förening. Då stridens mål var att förgöra motståndaren, måste den utföras i form av 
anfallstrid, ty endast den ledde till avgörande seger.48 

 
Det går att konstatera att både den svenska och finska synen på stridens mål är nära förbunden med 

von Clausewitz, även om den svenska är något mer nyanserad. Vidare är både den svenska och 

finska synen att striden är en kamp mellan viljor. Med det konstaterat, att stridens mål är densamma, 

kan jämförelsen forsätta. 
 

Som tidigare redovisats hade den finska armén vid andra världskrigets tre stridsformer: anfallstrid, 

försvarsstrid och uppehållande strid. Arméreglemente Taktik skriver om fyra stridssätt: anfall, 

försvar, fördröjningsstrid och avvärjningsstrid.
49

 

 

 Finska stridsformer och deras svenska motsvariga stridssätt 
 Finska stridsformer   Svenska stridssätt 

 Anfallstrid    Anfall 

 Försvarsstrid    Försvar 

 Uppehållande strid   Fördröjningsstrid 

      Avvärjningsstrid  

 

Y.A Järvinen hänvisar till det den finska synen på anfallsstrid: ”endast den ledde till avgörande 
seger”.

50
Även Arméreglemente Taktik är överens om att det endast är anfall som ett avgörande kan 

nås.
51

 Redan här kan vi konstatera att de båda ländernas reglementen är eniga om att anfallet är den 

viktigaste striden. Både Arméreglemente Taktik och den finska synen är eniga om att kraftsamling 

och överraskning är avgörande för stridens utgång. Järvinen skriver uttryckligen om vikten att välja 

rätt kraftsamlingsriktning och därtill agera överraskande. Slutligen borde anfallet riktas mot 

motståndarens svagaste punkt.
52 

 

                                                 
46

 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991 s.200 
47

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.10 
48

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005 s.20 
49

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.69-89 
50

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. s.20 
51

 ” Endast genom anfall kan ett avgörande nås.” Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, 

Försvarsmakten, 2013 s.69 
52

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005 s.22  
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Järvinen betonar dessutom vikten av reserver för att kunna exploatera framgångar.
53

 Det vill säga, 

skapa handlingsfrihet att nyttja uppkomna situationer. Här kan konstateras, att tre av de fyra 

ingående principerna för lokal överlägsenhet återfinns i Järvinens beskrivning av den finska 

taktiken. Därtill skriver Järvinen: ”Anfallsstriden ansågs i allmänhet förutsätta numerär 
överlägsenhet, ofta likväl endast lokal, men denna kunde ersättas eller åtminstone kompleteras av 
ledningens och truppernas högre kvalité.”

54
 Det stämmer väl överens med det svenska reglementets 

tankar om lokal överlägsenhet.
55

 

 

Avseende stridsformen försvarsstrid och det svenska stridssättet försvar är också samsynen stor. 

Arméreglemente Taktik föreskriver att försvar ska inneha offensiva element, bland annat att delar av 

det försvarande förbandet genom motanfall ska tillfoga motståndaren förluster och stoppa 

genombrott.
56

 Försvaret ska organiseras med så stort djup som möjligt med syftet att styra 

motståndaren så att denne exponerar sina flanker. Dessa ska sen genom motanfall angripas av 

reserverna.
57 Tanken är till förväxling lik Järvinens beskrivning om det finska försvaret:  

 
stridsställningarna för reserverna voro avsedda att begränsa en i huvudställningen 
inbrytande fiendens möjligheter att breda ut sig i sidled, samtidigt som de tjänade 
som utgångsläge för motstötar och motanfall, som riktades mot fiendens flanker.58 

 
Vidare skriver Järvinen: 

 

att medan delar av hans trupper förde en ren försvars-strid, huvudkrafterna på 
fastställd tid övergingo till allmänt anfall, som om möjligt borde igångsättas 
överraskande och ansättas mot fiendens rygg - försvarsanfall.59  

 
Den svenska och finska synen är i stort även överrens om hur försvaret ska organiseras. Ett 

sammanhängande system av motståndsnästen eller stridsställningar ska möjliggöra ett 

sammanhängande eldsystem.
60

 Försvarets djup ska också möjliggöra kanalisering av motståndarens 

framryckning och därmed anfall mot motståndarens flanker. Båda reglementena är eniga om att 

försvaret måste ha offensiva inslag för att kunna bedrivas effektivt. 

 

Stridsformen uppehållande strid syftade till att ”vinna tid, att vilseleda fienden om egen avsikt och 
styrka samt att binda fienden och därigenom underlätta egna huvudförbands verksamhet.”61

 

Vidare skulle ett avgörande undvikas såväl till tid som till plats. Den svenska motsvarigheten som är 

mest aktuell är fördröjningsstrid som syftar till ”att vinna tid för egna åtgärder.”62
 Båda betonar att 

stridssättet/formen kan lösas genom försvar och anfall och att det i vissa fall också rent av är 

nödvändigt.
63

 

 

                                                 
53

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005 s.21-

22 
54

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005 s.20 
55

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.69 
56

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.77 
57

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (M7739-353050), Stockholm, Försvarsmakten, 2013 s.77 
58

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, s.25 

Författarens kursivering. 
59
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Större olikheter tycks också att finnas, bland annat uttrycker Järvinen uttryckligen ”Då stridens mål 
var att förgöra motståndaren”.64

 Detta ser vid en första anblick ut som förespråkande för en direkt 

metod
65

, vilket avviker mot vad Arméreglemente Taktik skriver: 

”Den indirekta metoden ska användas mot en jämbördig eller överlägsen motståndare. Den bygger 
på att man kan identifiera de svagheter som är avgörande för motståndarens förmåga.”66

  Vid 

första anblick ser det alltså ut att finnas ett avgörande motsatsförhållande i de båda ländernas 

taktiska tänk. Om istället det finska tillvägagångssättet studeras, hur de avsåg uppnå förintandet, 

påminner det dock mer om indirekt metod. Som tidigare nämnt fokuserar den indirekta metoden på 

att söka sig mot motståndarens svaga punkter.
67

 Den finska taktiken har uttryckligen förordat 

manövrar mot motståndarens svagare delar, till exempel vid anfall. 
 

Det finska tillvägagångssättet ligger alltså närmare den indirekta metoden än den direkta. Till 

exempel nämns ”omfattningen, som alltid medförde de bästa resultaten, skulle riktas mot fiendens 
ömmaste punkter, hans flank och rygg”68

 Det är ett tydligt ställningstagande för att det är mot 

motståndarens svaga punkter anfallet ska riktas. Vidare förtydligas detta ytterligare med att ”anfallet 
borde riktas mot deras svagaste punkt.”69

 Slutligen konstateras att bredvid ett effektivt nyttjande av 

eld, rörelse och terräng sågs överraskning och flankoperationer vara de mest avgörande delarna i 

striden. Vid anfall hade rörelsen understödd av elden huvudrollen, vid försvar elden.
70

 Det finska 

fältreglementen belyser gång på gång vikten av att kringå motståndarens starkare delar för att slå 

mot det via idag kallar kritiska sårbarheter.
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005 s.20 
65

 Direkt och indirekt metod är två begrepp för att förklara den huvudsakliga prioriteringen i en militär operation.  

Den direkta metoden förespråkar ett angrepp där motståndarens viktigaste förmåga finns. Det svenska Arméreglemente 

Taktik menar att direkt metod kan användas när egna styrkor har ett kvantitativt och kvalitativt övertag. Följande citat 

av Napoleon illustrerar väl den direkta metoden:  

 

Det finns många bra generaler i Europa, men de har för många mål. Jag har bara ett mål: fiendens 
huvudstyrka. Den försöker jag krossa, övertygad om att mindre viktiga problem sedan löser sig av sig själva. 
 

Den indirekta metoden däremot menar att angreppet ska riktas mot motståndarens svagheter som är avgörande för 

dennes förmåga. Den syftar till att förekomma motståndarens agerande och tvinga denne att parera. Enligt 
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67

 Ångström och Widén om direkt och indirekt metod: ”Distinktionen mellan dem ligger primärt i vad som är målet i 
(snarare än med) en militär operation- motståndarens starka punkter eller svaga punkter.”Widén, J. & Ångström, 
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Avseende finsk ledarskapsfilosofi
72

 skriver Järvinen: 

 

Målet för utbildningen var att förbereda trupperna för kriget, dess huvudmål att 
skapa en fältduglig trupp. Detta mål skulle nås genom att utveckla och hos trupperna 
inprägla en fast disciplin och segervilja, en anda, som grundade sig på pliktkänsla och 
fosterlandskärlek samt ett fast och förtroendefullt förhållande mellan trupp och chef, 
vilket allt i en förening med en högt utvecklad stridsvilja skapar en trupp, som kan 
handla på eget initiativ, i enlighet med ledarens vilja och även under stridernas 
hårdaste påfrestningar i ledningens anda.73 

 
En jämförelse med Arméreglemente Taktik ger på handen att den nuvarande svenska synen 

förespråkar en stämning som stimulerar viljan att ta initiativ och vara aktiv, att det finns ett 

förtroende mellan chefer och underställda, att personalen är självständiga och handlingskraftiga, har 

hög utbildningsnivå samt att det finns gemensamma värderingar och att disciplinen är god. Slutligen 

finns en vilja att ta ansvar och glädje att lösa uppgifter.
74

 

 

Även om Järvinen inte uttryckligen skriver om uppdragstaktik så är de gemensamma nämnarna för 

många för att kunna viftas bort som tillfälligheter. Även Arne Baudin menar i Krigets Traditioner 

att finskt ledarskap under fortsättningskriget ska ses som exempel på uppdragstaktik.
75

 Slutligen 

kan sägas att i övergripande drag har den finska och nuvarande svenska ledarskapssynen samma 

utgångspunkter. 

  

                                                 
72

 Principen om målsättningar är nära förbunden med synen på ledarskap och ledning. Därför ges den finska synen på 

ledarskap utrymme under denna del. 
73

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005 s.20 
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Sammanfattning av jämförelsen av svensk och finsk taktik 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att Clausewitz spelat en stor roll i både den svenska och 

finska synen på taktik. De tre finska stridsformerna har i huvudsakliga drag sina svenska 

motsvarigheter i de svenska stridssätten med undantag för avvärjningsstrid. Hädanefter kommer 

därför de svenska termerna att nyttjas, även för sina finska motsvarigheter. Vidare rådde en stor 

samsyn avseende vilka principer och faktorer som var särskilt viktiga att ta i beaktande. Både 

svenskt och finskt reglemente betonar till exempel särskilt vikten av utjämnandet av numerär 

underlägsenhet genom samordning och effektivt utnyttjande av resurserna.
76

 Därtill betonar både 

den svenska och finska texten vikten av anfall och ett offensivt uppträdande, genom att ”endast 
genom anfall kan ett avgörande nås”.77

 När en defensiv verksamhet genomfördes skulle den 

innehålla offensiva element och i ett senare skede kunna övergå till offensiv.
78

 

 

Vi kan vidare konstatera att de grundläggande principerna bakom lokal överlägsenhet finns i 

Järvinens återgivning, med undantag för en uttalad prioritet för målsättningar. Däremot pekar den 

finska synen på ledarskap att målsättningar ändå spelade en stor roll i den finska taktiken. Järvinen 

menar att den finska truppen skulle kunna ”handla på eget initiativ, i enlighet med ledarens vilja och 
även under stridernas hårdaste påfrestningar i ledningens anda.”79 Det är svårt att tänka sig att 

detta vore möjligt utan att beakta målsättningar vid planering och genomförande. Även om lokal 

överlägsenhet inte kan spåras ha en lika tydlig uttrycklig överordnad ställning i den finska taktiken 

som den svenska finns det ändå fog för att mena att axiomet var centralt. De principer som i det 

svenska reglementet tillsammans ska verka för lokal överlägsenhet ges en stor betydelse även i det 

finska. Därtill har överlägsenhet, åtminstone lokalt, uttryckligen getts en betydande roll vid anfall. 

 

Dessa likheter är viktiga för den kommande analysen och har därför getts stort utrymme. De är 

viktiga därför att de visar att det finns en samsyn mellan finsk och svensk taktik. Det, i kombination 

med liknande materiella och personella förutsättningar, gör att de kommande slutsatserna även 

relevanta för svensk del.  

  

 

  

                                                 
76
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3. Lokal överlägsenhet i fortsättningskriget 

 

Tidigare presenterades de principer som tillsammans skapar lokal överlägsenhet samt en kort 

sammanfattning om diskussionen som omgärdar dem. Därefter gjordes en jämförelse mellan 

Arméreglemente Taktik och det finska fältreglementet, återgivet av Y.A Järvinen. Jämförelsen 

visade på de likheter som finns mellan reglementena. Dessa likheter visar på att tankarna om lokal 

överlägsenhet även går att spåra i det finska tänket. De visar också på att svenskt och finst taktiskt 

tänkande har många gemensamma beröringspunkter. Jämförelsen skapade dessutom en högre 

förståelse för den finska taktiken vilket underlättar läsningen av kapitel två och analysdelen.  

 

Kapitel 2 kommer behandla tre olika fall under fortsättningskriget. Ett utifrån ett armékårs- och 

anfallsperspektiv, därefter utifrån ett divisions- och försvarsperspektiv och slutligen utifrån ett 

regementes- och fördröjningsperspektiv.
80

 Slutligen sker en sammanfattning utefter de principer 

som ingår i lokal överlägsenhet för att visa på skillnader och likheter mellan fallen. 

  

                                                 
80

 Gränsen mellan operationer och taktik är flytande. Den här uppsatsen har definierat taktik utifrån Carl von Clausewitz 

tankar om militärteori. Utifrån den definitionen skildras den taktik IV. Armékåren nyttjade under anfallet mot 

Viborg. Armékårens anfall hade kunnat analyserats utifrån ett operationsperspektiv, vilket dock inte är den här 

studiens ambition. 
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3.1 IV. Armékårens anfall- En analys av IV. Armékårens dubbla omfattning vid Viborg  

Följande kapitel avhandlar IV. Armékårens anfall och kniptångsmanöver mot staden Viborg 22 

augusti till början av september 1941. Det är en förenklad beskrivning av det komplexa 

händelseförlopp som slutligen ledde till Viborgs fall. Den övergripande skildring som ges har främst 

ett armékårsperspektiv men även kortare återgivningar av enskilda divisioner och brigader kommer 

att ges. Detta för att visa på hur divisionerna opererade inom armékårens ram. För en fördjupad 

beskrivning av enskilda bataljoner och regementens förehavande och inverkan på slutresultatet 

rekommenderas litteraturen i fotnoterna. 

IV. Armékårens anfall sensommaren 1941 

Den finska IV. Armékåren bestod vid anfallets inledning av 12.,4., samt 8. Divisionerna.
81

 Därtill 

kom ett antal underställda förband av regementes- och brigadstorlek till exempel den lätta brigaden 

T. På den sovjetiska sidan fanns tre divisioner grupperade med understödsförband vilket innebar att 

i absoluta tal så var de båda sidorna i stort jämnstarka. Den finska målsättningen var att skära av 

Viborg från dess förbindelser öster och söderut. Västerut finns viborgska viken och i norr de 

utgångsgrupperade finska förbanden. Kraftsamlingen var förlagd till 12. och 4. Divisionerna skulle 

tillsammans med den lätta brigaden T anfalla söderut öster om staden. Därtill skulle 8. Divisionen 

från väst gå över viborgska viken och bilda det städ 8. och 12. Divisionerna skulle framrycka mot. 

Slutmålet var en dubbel omfattning av Viborg. 

 

Operationen inleddes den 22 augusti genom att den 

12. Divisionen påbörjade sitt anfall söderut.
82

 De 

sovjetiska förbanden hade under natten dragit sig 

tillbaka vilket gjorde den finska framryckningen 

snabb. Samtidigt framryckte Lätta Brigaden T söderut 

längst 12. Divisionens västra flank. De sovjetiska 

förbanden genomförde ett motanfall vilket den lätta 

brigaden bara till del kunde hindra eftersom dess 

gruppering var ämnad för anfall. 12. Divisionen 

tvingades därför avvara ett av sina regementen för att 

skydda sin västra flank. Istället underställdes 12. 

Divisionen ett nytt regemente från 4. Divisionen och 

fortsatte sitt anfall söderut. Här visas det första 

exemplet på målsättningar upp, trots den oförutsedda 

händelseutvecklingen höll armékåren fast vid sina 

mål. Situationen är därtill ett exempel på 

handlingsfrihet eftersom ”[g]enom ett flexibelt 

agerande i planering och genomförande kan 
handlingsfrihet skapas.”83 I detta fall syftade 

handlingsfriheten till att kunna fortsätta 

kraftsamlingen söderut.  

 

Den 22 augusti påbörjade 8. Divisionen sin övergång över viborgska viken.
 84

 Trots häftiga 

sovjetiska motanfall lyckades  divisionen utvidga brohuvudet och överskeppningen av divisionen 
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Figur 2. Schematisk skiss över anfallet mot 

Viborg hösten 1941. 
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kunde fortgå relativt opåverkad. 

 

Den 23 augusti påbörjade 4. Divisionen sitt anfall söderut mot Viborg.
 85

 På grund av de sovjetiska 

motanfallen beordrades 4. Divisionen att intensifiera sin framryckning. Målsättningen var att bryta 

igenom norr om Viborg för att bilda den östra delen av den ringen som skulle inringa Viborg. Den 

25 augusti nådde 12. Divisionen sydöst om Viborg och grupperade sig för försvar. På fyra dygn 

hade förbandet under stridskänning tillryggalagt kring 60 kilometer och därmed skurit av 

järnvägsförbindelsen mellan Viborg och Leningrad. Det sovjetiska motanfallet hade fördröjt 4. 

Divisionens framryckning men det ansågs vara av sekundär betydelse med tanke på 12. Divisionens 

framgång. Sex dygn efter anfallets inledning såg läget ut som följande. Sydväst om Viborg hade 8. 

Divisionen landstigit och bildat ett städ som övriga armékåren framryckte mot.
86

 

Kraftsamlingsriktning var 12. och 4. Divisionens anfall öster om Viborg. Det visas dels på att 

huvuddelen av förbanden var koncentrerad hit men också hur anfallet prioriterades framför försvar 

av tagen terräng. Norr om Viborg fanns en svag truppkoncentration i syfte att säkra 

underhållstransporterna samt fullständigt inringa Viborg.  

 

Järvinen diskuterar i sin bok utfallet. Hur kunde en finsk armékår fullständigt utmanövrera en 

motsvarande sovjetisk styrka, som dessutom var grupperade i terräng väl lämpat för försvar? 

Järvinen menar, förutom en dålig organiation av de sovjetiska ledningsförhållandena samt 

underskattning av de finska förbanden, att bland annat följande punkter kan förklara utfallet. Det 

sovjetiska östra flankskyddet var alldeles för svagt, vilket förödande nog dessutom mötte den finska 

kraftsamlingsriktningen.
87

 Det motanfall de sovjetiska styrkorna inledde mot 12. Divisionen 

skapade dessutom paradoxalt nog handlingsfrihet för den finska armékåren. Genom att de finska 

förbanden band det sovjetiska motanfallet och därmed tog stora delar av de sovjetiska förbanden i 

anspråk kunde den finska armékårsledningen få handlingsfrihet att ”kraftsamla, ta initiativ och 
utnyttja eller fullfölja en inledande framgång och för att kunna möta oförutsedda 
händelseutvecklingar.”88

 Detta gjordes genom att 8. Divisionen gick över Viborgska viken och slöt 

inringningen runt Viborg. Den sovjetiska sidans handlingsfrihet minskade dessutom drastiskt desto 

längre det finska anfallet nådde. Från att från början åtminstone till viss del kunnat agera blev 

slutläget att de sovjetiska trupperna bara kunde reagera på den finska sidans åtgärder.  

 

Den finska ledningen behöll dessutom slaget igenom en betydande lojalitet mot sina ursprungliga 

målsättningar. Trots att möjligheter till mer lockande segrar, till exempel att gå direkt mot Viborg, 

eller mer lättköpta vinster, som att nedkämpa de sovjetiska motanfallsförbanden, bibehöll 

armékåren de ursprungliga målen.
 89

 Trots en händelseutveckling som tvingade ledningen att 

revidera sin plan flera gånger om släppte de aldrig de ursprungliga målsättningarna. 

 

Under kvällen den 29 augusti snappade den finska underrättelsetjänsten upp ett sovjetiskt 

radiotelegram om en förestående utbrytning.
 90

 Meddelandet gav de finska styrkorna möjlighet till 

handlingsfrihet genom att dels omorganisera och förstärka försvaret samt avdela erforderliga 

                                                 
85

 Järvinen, Y. Kriget fortsätter : finsk och rysk taktik under kriget 1941-1944. Stockholm: Militärlitteraturföreningen, 
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 Järvinen, Y. Kriget fortsätter : finsk och rysk taktik under kriget 1941-1944. Stockholm: Militärlitteraturföreningen, 

1951. S.114-117 
88

 Uppsatsen definition av handlingsfrihet. 
89

 ”Höll ända in i det sista fast vid sin plan” ska inte uttryckligen tolkas som att planen var huggen i sten utan snarare att 

slutläget, de ursprungliga målsättingarna, hölls fast vid. 

 Järvinen, Y. Kriget fortsätter : finsk och rysk taktik under kriget 1941-1944. Stockholm: Militärlitteraturföreningen, 

1951. S.132 
90

 Järvinen, Y. Kriget fortsätter : finsk och rysk taktik under kriget 1941-1944. Stockholm: Militärlitteraturföreningen, 

1951. S.122-123 



22 

 

reserver. Detta rimmar väl med den av uppsatsen uppställda definitionen av handlingsfrihet: 

 

Genom ett flexibelt agerande i planering och genomförande kan handlingsfrihet 
skapas. Principen kan också skapas genom avdelandet av reserver. God planering och 
förtänksamhet borgar också för handlingsfrihet. [---] Genom goda kunskaper om egna 
och motståndarens förbands möjligheter och begränsningar kan handlingsfrihet 
skapas.91 

 

Det är dels den senare delen av definitionen som är intressant, goda kunskaper genom i det här fallet 

underrättelser, men också den tidigare eftersom reserver avdelades. Vidare gav också 

underrättelserna de finska trupperna möjlighet till att kraftsamla artilleriet till det hotade avsnittet.
92

 

Natten som följde visade också prov på armékårsledningens lojalitet till deras ursprungliga 

målsättningar genom att inte avdela divisionsreserverna till försvaret. Händelseutvecklingen 

morgonen därefter gav också armékåren rätt i sin bedömning av läget, försvaret höll och anfallet 

fortsatte mot det ursprungliga målet. 

 

Slutresultatet blev en finsk återerövring av Viborg efter en dryg veckas operation.
93

 En 

tillfångatagen sovjetisk divisionschef vittnade om hur den snabba finska offensiven överraskade den 

sovjetiska ledningen och att de därtill undvek att fatta nödvändiga beslut. De sovjetiska trupperna 

saknade en gemensam ledning samt att lägre chefer saknade handlingsfrihet att agera på uppkomna 

situationer. Beslut och motåtgärder var tvungna att godkännas på en högre nivå vilket gjorde att de 

oftast var obsoleta när de väl fattades. Resultatet får trots de sovjetiska bristerna ses som ett 

erkännande för skickligt finskt nyttjande av styrkorna utifrån principerna. 

 

Sammanfattning av armékårsperspektivet utifrån lokal överlägsenhet 

Ovanstående stycke har visat på hur lokal överlägsenhet kan förstås utifrån en anfallande armékårs 

perspektiv. Det har visat på hur en finsk styrka numerärt jämnställd med motståndaren genom att 

nyttja principerna bakom lokal överlägsenhet kan utmanövrera motparten. Det har också visat på 

hur de olika principerna påverkar varandra, till exempel förhöll sig IV. Armékåren lojal till både 

principen av målsättningar och handlingsfrihet när den inte avdelade divisionsreserven under det 

sovjetiska utbrytningsförsöket. Nästkommande stycke kommer princip för princip närmare redogöra 

för utfallet och deras inbördes relation. 

 

Målsättningar 
Den finska ledningen höll under anfallet lojalt på sina ursprungliga målsättningar. Uppsatsens 

definition av målsättningar skriver följande: 

 

Principen om målsättningar uppnås genom att skapa, förmedla och hålla kvar vid 
konkreta mål som är direkt kopplade till högre chefs mål. 94 Detta ger möjlighet att 
agera, även om händelseförloppet blir annorlunda än planerat. Det är viktigare att nå 
målen än att agera efter den på förhand uppgjorda planen. Underställda chefers mål 
ska vara kopplade till den egna målbilden.95 

 

En viktig faktor finns här att belysa. Händelseutvecklingen gick inte helt hand i hand med den 
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finska planeringen. Till exempel gjorde de sovjetiska försvararna ett kraftigt motanfall i anfallets 

inledning mot 12. Divisionens västra flank. Genom flexibilitet och omfördelning av trupper kunde 

flanken säkras och 12. Divisionen fortsätta mot den ursprungliga målsättningen, även fast den 

ursprungliga planen fick revideras. 

 

Överraskning 
Ovan redogjordes för hur en tillfångatagen sovjetisk divisionsbefälhavare beskrev 

händelseförloppet. Den snabba finska framryckningen öster om Viborg överraskade möjligen inte 

enskilda sovjetiska divisionsbefälhavare, men högre upp nonchalerades och misstroddes deras 

rapporter. Detta fick till följd att när order om en sovjetisk tillbakadragning kom så hade redan de 

finska styrkorna slutit inringningen runt Viborg. 

 

Kraftsamling 

Redan innan anfallet hade 12. och 4. Divisionens anfall öster om Viborg utsetts till 

kraftsamlingsriktning. Följande citat ur uppsatsens definition av kraftsamling är värt att närmare 

betrakta: 

 
All verksamhet ska syfta till att understödja kraftsamlingen i syfte att nå ett 
avgörande. [---] Att kraftsamla innebär risktagning i sekundära riktningar. Kraftsamling 
kan vara en ren numerär jämförelse men också en samling av funktioner och/eller 
vapensystem i tid och rum.96 

 
Det sovjetiska motanfallet mot 12. Divisionen är återigen ett gott exempel. Motanfallet band upp 

finska trupper och försenade anfallsplanerna. Kraftsamlingsriktningen, anfallet söderut, fortgick 

dock på bekostnad av de andra, mer sekundära riktningarna. Vidare kraftsamlades uttryckligen den 

indirekta elden till kraftsamlingsriktningen när motståndaren gjorde ett försök att bryta sig ut ur 

inringningen. 

 

Handlingsfrihet 
Ovan under rubriken målsättningar har nämnts hur den finska IV. Armékåren höll sig lojal till sin 

övergripande målsättning och behöll sin reserv och handlingsfrihet. Vidare band 4. Divisionen stora 

delar av de sovjetiska trupperna under motanfallet mot 12. Divisionen  vilket gav IV. Armékåren 

handlingsfrihet att landstiga väster om Viborg med 8. Divisionen. Vidare kom det ryska motanfallet 

som en överraskning men med välavvägda reserver lyckades den finska armékårsledningen hålla 

fronten. 
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3.2 Kraftsamling av artilleri och flygstridskrafter- En analys av 6. Divisionens försvar vid 

Ihantala 

Följande del kommer analysera 6. Divisionen med understödjande förbands strid vid Inhantala 2 

juli-4 juli 1944. Kapitlet kommer belysa lokal överlägsenhet från ett försvarande förband av 

divisionsstorlek. De stridsflygplan och stora delar av artilleriet som på ett avgörande sätt bidrog till 

segern stod inte under 6. Divisionens ledning. Utöver detta så skedde en stor del av den planering 

av försvaret på en nivå ovanför divisionen. Fallet är ändå intressant ur ett divisionsperspektiv 

eftersom det visar på 6. Divisionens roll som kraftsamlingsförband där alla ansträngningar syftade 

till att understödja divisionens försvar. 

 

Försvaret vid Inhantala 

Det går inte att nämna slaget vid Inhantala utan att nämna den finska signalspaningen. Dess 

betydelse kan knappast överskattas och slaget vid Inhantala är bara ett av flera exempel där 

signalspaningen skapade ett underrättelseunderlag som starkt bidrog till seger.
97

 

Den finska signalspaningen upptäckte kvällen den 2 juli radiotrafik mellan två sovjetiska 

radiotelegrafister.
98

 Tack vare utbyte med sin tyska motsvarighet hade den finska signalspaningen 

tillgång till de koder som Sovjetunionen nyttjade och kunde därför bryta kodningen. Följande 

meddelande avlysnades: 

 

 30. Pansarbrigaden till 21. Arméns pansarstab: Jag fick anfallsorder mot Ihantala av 
divisionskommendören. Vi skall vara redo 3.7. kl. 4. Infanteriet anfaller bakom 
Ihantala. Brigadkommendören99 

 

Vidare bekräftades signalspaningens rapport av flygets signalspaning.
100

 Redan här, innan slaget ens 

inletts, borgar den finska signalspaningen finsk överraskning därför att den ”förutsätter goda 
kunskaper om motståndaren samt underrättelser om motståndarens agerande.” 101

 

Underrättelserna borgade för överraskning på så sätt att kunskapen om de sovjetiska planerna 

möjliggjorde de överraskande artilleri- och flygangrepp som senare kommer att skildras. Den finska 

signalspaningen kunde under de följande dygnen följa den sovjetiska radiotrafiken och vidtaga 

åtgärder för att möta det kommande anfallet. Förvarningen gav staber på flera nivåer möjlighet att 

arbeta fram planer och omfallsplanering. De finska underrättelserna borgade alltså inte endast för 

överraskning utan också för handlingsfrihet genom ”god planering och förtänksamhet borgar ocks 
för handlingsfrihet.”102  
 
Tidigt den 3 juli understödde det finska flygvapnet med attackföretag mot de sovjetiska 

grupperingarna.
103

 I företaget ingick drygt 50 finska stridsflygplan av olika modeller, en fjärdedel 

av det finska flygvapnets totala tillgångar och i stort sett hela den tillgängliga flygflottan på 

Karelska näset.
104

 Vidare deltog även 40 tyska stridsflygplan. Företaget innebar givetvis en 

risktagning på övriga håll i och med att de tillgängliga stridsflygplanen var insatta över Ihantala. 

Detta begränsade givetvis handlingsfriheten avseende lufthotet för övriga delar av fronten, men går 

hand i hand med vad Arméreglemente Taktik säger om kraftsamling: 
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Kraftsamling innebär att koncentrera effekter till tid och rum. [---] Den verksamhet, 
förband eller terräng som är av störst betydelse för att uppnå stridens syfte ska 
utgöra kraftsamlingen. [---] Kraftsamling kan vara en ren numerär jämförelse men 
också en samling av funktioner och/eller vapensystem i tid och rum.105 
 

samt att ”[k]raftsamla innebär risktagning i sekundära riktningar.”106 
 

Det finska försvaret kraftsamlade alltså eftersom de prioriterade tillgängliga resurser till 6. 

Divisonen på bekostnad av andra förband. I samband med flyganfallet besköts också de sovjetiska 

ställningarna av 6. Division samt granndivisionens artilleri.
 107

 Det finska angreppet störde givetvis 

de sovjetiska anfallsförberedelserna men inte värre än att anfallet påbörjades vid sjutiden på 

morgonen den 3 juli.
108

 De sovjetiska trupperna gjorde mindre genombrott som dock slogs tillbaka 

av finska trupper med ett lokalt undantag där sovjetiska förband bet sig fast fram till kvällen.
109

 

 

Handlingsfrihet syftar till att kunna ”kraftsamla, ta initiativ och utnyttja eller fullfölja en inledande 
framgång och för att kunna möta oförutsedda händelseutvecklingar.”110

 Genom ett flexibelt 

agerande i planering och genomförande kan handlingsfrihet skapas. Principen kan också skapas 

genom avdelandet av reserver. God planering och förtänksamhet borgar också för handlingsfrihet. 

Handlingsfrihet skapas också genom tydliga mål med verksamheten samt genom handlingsregler. 

Ett gott stridsvärde är viktigt för att över tiden kunna bibehålla handlingsfrihet. Genom goda 

kunskaper om egna och motståndarens förbands möjligheter och begränsningar kan handlingsfrihet 

skapas. Möjligheter till att skapa handlingsfrihet utan reserver kan vara stridsgrupperingsformer, 

förberedande order och beredduppgifter. Principen får inte skapas på bekostnad av kraftsamling.  

 

Den 4 juli avlyssnade den finska signalspaningen återigen radiotrafik rörande det sovjetiska 

anfallet.
111

 Denna gång var det underrättelser om ett nytt anfall klockan 20. Nya stridsvagnsförband 

tillfördes anfallsförbanden i syfte att stödja infanteriet. Vidare kunde det finska flygvapnets 

signalspaning lämna underrättelser om att sovjetiskt långräckviddigt bombflyg
112

 skulle understödja 

anfallet.
113

 Erfarenheter sen tidigare slag sade också att långräckviddigt bombflyg inte användes i 

sekundära riktningar. Detta är ett exempel på borgande för handlingsfrihet eftersom god 

förståelseav motståndaren syftar till ”att kunna möta oförutsedda händelseutvecklingar.”114 Dels 

skapade den finska signalspaningen återigen förståelse och därmed handlingsfrihet för de 

försvarande förbanden. Dels skapade en tidigare förståelse för hur motståndaren tidigare nyttjat sina 

förband handlingsfrihet. Sammantaget gjorde de att de finska försvararna kunde förvänta sig ett nytt 

anfall. 

 

Risken för ett genombrott mot de svårt ansatta och utmattade finska trupperna var överhängande. 

Även flygspaning förstärkte bilden av att det var en förnyad offensiv i antågande.
115

 Sovjetunionen 

hade vid Inhantala grupperat stora pansarförband, tillfört ytterligare två divisioner och hade 

dessutom möjligheten att understödja med hundratals stridsflygplan. Likt föregående dag hade dock 
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den finska underrättelsetjänsten skapat handlingsfrihet genom att ge gott underlag för planering. De 

kommande timmarna rådde en febril verksamhet vid staber på olika nivåer för att förekomma den 

sovjetiska offensiven.
116

 Tillsammans med företrädare för flygvapnet gjorde IV. Armékåren upp 

planer för ett motangrepp. De rent numerära styrkeförhållandena var nedslående, vid Ihantala och 6. 

Divisionen fanns åtminstone från sovjetiska sida tre divisioner samt en pansarbrigad grupperad, 

understödda av artilleri och hundratalet stridsflygplan. 6. Divisionen bestod i sin tur av elva 

bataljoner, tre pansarvärnskompanier
117

 samt hade sig underställd en tysk stormkanonsbrigad.
118

 

 

Det finska artilleriet och flygvapnet kunde dock, om inte i numerär, så i alla fall i kvalitet trumfa de 

sovjetiska motsvarigheterna.
119

 En detaljerad plan gjordes upp där flygvapnet och artilleriet skulle 

få spela en huvudroll.
120

 Det finska artilleriet skulle bekämpa motståndarens luftvärn, därefter skulle 

flygstridskrafter angripa motståndarens anfallsgruppering för att artilleriet slutligen åter skulle ta 

över. Denna koncentration av artilleri är bara i sig ett enastående exempel på kraftsamling. På 

Karelska näset fanns vid den sovjetiska offensivens början 289 artilleripjäser
121

 Vid Ihantala, efter 

flera veckors strider med förluster av pjäser, nyttjades 247 av dessa.
122

 Den finska 

underrättelsetjänsten hade dessutom en bra överblick över de sovjetiska truppernas grupperingar.
123

 

Angrepp kunde därför riktas särskilt mot de svaga punkterna. Vidare angrep det finska flygvapnet 

med 36 flygplan av de cirka 50 som totalt fanns på Karelska näset vid offensivens början. Den 

finska kraftsamlingen av system och funktioner och framförallt dess risktagningar i andra riktningar 

illustreras med följande citat: 

 
De egna bomb- och jaktplanen hade redan tidigare fått helt andra uppgifter för 
kvällen, de skulle operera över Viborgska viken och Björkö. Dessa operationer 
annullerades emellertid, alla krafter måste koncentreras på att avvärja storanfallet.124 

 

Operationssekretess är avbetydande vikt för att kunna skapa överraskning.
125

 Det var något de 

finska förbanden tog fasta på. Vid artilleriförbanden var de enskilda sektionscheferna endast 

medvetna om sin egen medverkan.
 126

  Det var först efter eldgivningen den totala omfattningen stod 

klar för var och en. 

 

Det finska angreppet fick för den sovjetiska offensiven katastrofala konsekvenser.
127

 

Kraftsamlingen i tid och rum av flygvapnet och artilleriet slog ett avgörande slag mot de sovjetiska 

förbanden. Anfallet, som inleddes strax efter klockan tio på kvällen, nådde inte ens de 6. 

Divisionens ställningar.
128
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Sammanfattning av divisionsperspektivet utifrån lokal överlägsenhet 

Tidigare stycke har visat på hur principerna bakom lokal överlägsenhet kan se ut på divisionsnivå 

vid försvar. Stycket har också visat på den komplexa växelverkan mellan principer som inte lätt 

låter sig definieras. Till exempel borgade den finska signalspaningen och dess underrättelser för 

både handlingsfrihet och överraskning. Den ledde också till att kraftsamlingen kunde sättas in på 

dess avgörande punkt. Vi kommer nu titta på de enskilda principerna bakom lokal överlägsenhet för 

att se deras betydelse för utgången. 

 

Målsättningar 
Det är svårt att avgöra hur mycket principen om målsättningar spelade in under slaget. Dels för att 

litteraturen är relativt sparsam om de övergripande målen med operationen, dels för att den finska 

planeringen höll och det därmed blir svårt att se om underställda hade ”möjlighet att agera, även 
om händelseförloppet blir annorlunda än planerat. Det är viktigare att nå målen än att agera efter 
den på förhand uppgjorda planen.”129 Det går dock heller ej att spåra något avsteg från principen 

om målsättningar i det finska agerandet. 

 

Överraskning 
Överraskning spelade en stor roll under slaget vid Ihantala. Den finska signalspaningen 

möjliggjorde ett oväntat angrepp mot den sovjetiska utgångsgrupperingen. Den var överraskande 

dels för att den skedde med sådan precision, dels för att den finska kraftsamlingen av funktioner i 

den omfattning dittills varit synnerligen ovanlig. Vidare har analysen visat på vikten som lades på 

finsk sida på operationssäkerhet. 

 

Kraftsamling 
De finska styrkorna vid Ihantala var i antal klart underlägsna de sovjetiska. Striderna vid Ihantala är 

därför ett bra exempel när kraftsamling av funktioner och system i tid och rum medverkar till ett 

avgörande snarare än regelrätta manöverförband. Den framgångsrika finska underrättelsetjänsten 

var återigen en starkt bakomliggande faktor genom sina detaljerade uppgifter om motståndarens 

gruppering och planer. 

 

Handlingsfrihet 
Handlingsfrihet förknippas ofta med reserver. Det finska fallet vid Ihantala är därför ett bra exempel 

på hur handlingsfrihet kan skapas utan stora reserver. Genom det goda underrättelsearbete hade den 

finska ledningen god överblick över motståndarens agerande. Genom den fick de finska trupperna 

en möjlighet att förekomma motståndaren istället för att behöva parera och tappa initiativ. 
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3.3 Terräng mot tid- En analys av fördröjningstrid i regementes och bataljons storlek på 

Aunusnäset 

De två tidigare analyserna har analyserat lokal överlägsenhet utifrån stridssättet anfall på 

armékårsnivå samt försvar på divisionsnivå. Kommande kapitel kommer att analysera 

fördröjningsstrid utifrån ett regementesperspektiv. Två olika stridsgrupper av regementesstorlek har 

valts för analysen
130

 De strider som ligger till grund för analysen är de som skedde i 

ödemarksterräng på Aunusnäset 5-8 juli 1944. Det är återigen en förenklad bild av striderna som ges 

varav mindre enheters förhavanden inte är skildrade i detalj. Inledningsvis kommer stridsgrupp 

Kotilainens verksamhet att analyseras. Därefter kommer en djupare analys ske av hur 

stridsgruppens 18. Avdelta bataljon under stridsgrupp Simelius löste sina uppgifter. Kapitlet kräver 

än tydligare beskrivning av den finska taktiken rörande uppehållande strid för att synliggöra de 

taktiska prioriteringar som ligger bakom besluten. Relativt stor vikt kommer att läggas på de finska 

förbandens grupperingar framför de faktiska striderna. Anledningen är att visa på hur ett förbands 

utgångsgruppering kan verka för lokal överlägsenhet. Vidare löses fördröjningsstrid genom en 

kombination av anfall och försvar, två stridssätt som redan belysts.
131

 

Fördröjningsstriderna 5-8 juli 1944 

Offensiven på Karelska näset fick stora konsekvenser för VI. och V. Armékårerna på Aunusnäset. 

Betydande delar av styrkorna avdelades till striderna på Karelska näset och de återstående 

förbanden kom att bedriva fördröjningsstrid mot de anfallande sovjetiska förbanden.
132

   

I början av juli hade de sovjetisk förbanden trängt fram till området Muljana och överste Torsten 

Kotilainen övertog befälet över alla trupper i området
133

 De bestod vid tillfället av ett decimerat 

infanteriregemente, två avdelta
134

 bataljoner, en stridsgrupp av bataljonsstorlek samt olika 

understöds- och underhållsförband. I storlek motsvarande dessa ungefär ett regemente. De 

sovjetiska förbanden disponerade vid offensiven på Aunusnäset omkring tre gånger mer infanteri, 

sex gånger mer artilleri och granatkastare samt utöver detta stridsvagnsförband, det senare något de 

finska försvararna helt saknade.
135

 Terrängen karaktäriserades ödemarksterräng beståendes av kärr 

och skogsmark med få vägar.
136

 I området fanns också rikligt med vattendrag i form av sjöar och 

älvar. I öst-västlig riktning löpte en större väg, i söder två mindre vägar i nord-sydlig riktning. 

Längst dessa två vägar grupperades inledningsvis stridsgruppen. 

Längst söderut längst den östligaste vägen utgångsgrupperade 21. Avdelta bataljonen.
137

  Norr om 

21. Avdelta bataljonen grupperade 2. Bataljonen ur Infanteriregemente 45 som reserv om 

motståndaren skulle bryta igenom 21. Avdelta bataljonens ställningar. Längst norrut grupperades 18. 

Avdelta bataljonen för att förbereda sina stridsställningar. 

På den västra vägen hade en reducerad bataljon grupperat i höjd med 21. Avdelta bataljonen. 

Terrängen mellan förbanden och utanför vägarna var i stort obevakad. Redan har går det att se en 

tydlig kraftsamling enligt: 
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Den verksamhet, förband eller terräng som är av störst betydelse för att uppnå 
stridens syfte ska utgöra kraftsamlingen. [---] Att kraftsamla innebär risktagning i 
sekundära riktningar.138 

 

I detta fallet skedde en kraftsamling längst de vägar de sovjetiska förbanden var bundna till. Vidare 

bortprioriterades terrängen utanför vägarnas absoluta närhet. Valet av kraftsamling blir ännu 

tydligare vid en läsning av Järvinens återgivning av det finska fältreglementet. 

Skogsterräng ansågs relativt ofördelaktigt för en uppehållande försvarsstrid. 
Verksamheten där kom ännu mera än i öppen terräng att koncentreras till terrängen 
intill vägarna, och man kunde endast insätta smärre styrkor i strid.139 

Att kraftsamla innebär som tidigare nämnt att ta risker i andra riktningar. Den finska 

bortprioriteringen av ödemarksterrängen var dock ingalunda en huvudlös chanstagning. Även om de 

sovjetiska trupperna hade genomgått en markant förbättring avseende färdighet att strida i väglös 

terräng var de fortfarande underlägsna deras finska motsvarigheter.
140

 Handlingsfrihet syftar till att 

kunna ”kraftsamla, ta initiativ och utnyttja eller fullfölja en inledande framgång och för att kunna 
möta oförutsedda händelseutvecklingar.”141 Handlingsfrihet är också i mycket ett mentalt 

perspektiv, att kunna  det oväntade genom god förståelse för egna och motståndarens förband. God 

förståelse för motståndarens begränsningar borgade alltså för handlingsfrihet att kunna kraftsamla 

på terrängavsnitt som var av vital betydelse för motståndaren. 

 

Att endast smärre styrkor kunde sättas in i strid var ett faktum som mest av allt gynnade de 

numerärt underlägsna finska förbanden. Detta leder också till nästa faktor att ta i beaktande, 

handlingsfrihet. I tidigare redovisade fall har handlingsfrihet bland annat bibehållits genom reserver. 

Handlingsfrihet kan också skapas på andra sätt, till exempel: ”[m]öjligheter till att skapa 
handlingsfrihet utan reserver kan vara stridsgrupperingsformer”[Författarens kursivering], 
förberedande order och beredduppgifter..”142  
Detta kräver i detta fall ett förtydligande kopplat till den finska taktiken. Järvinen skriver att det 

finska fältreglementet vid uppehållande strid föreskrev att reservernas uppgift inte var att återta 

förlorad terräng utan att ordningställa nya ställningar längre bak.
143

 I det aktuella fallet är det tydligt 

hur den finska ledningen grupperat utifrån fältreglementet. Järvinens formulering är dock en aning 

kategorisk, förlorad terräng kunde återtas vilket dels det aktuella fallet visar men också andra 

återgivningar från fältreglementet. Formuleringen ska snarare tolkas utifrån en av den uppehållande 

stridens huvudsyfte, att vinna tid framför att behålla terräng. 

 

Den kommande striden utspelade sig till huvudsak i anslutning till de båda vägarna i nord-sydlig 

riktning.
144

 Enskilda bataljoner stred längst vägarna innan de under strid tillbakaryckte norrut för att 

ta nya stridsställningar bakom en annan bakomvarande bataljon som tog upp striderna. Värt att 

nämna är att under striderna avdelades och kraftsamlades stundtals andra bataljoners pansarvärns- 

och kulspruteplutoner
145

 till den stridande bataljonen. 

 

                                                 
138

 Uppsatsens definition av kraftsamling. 
139

 Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, s.21. S.34 Författarens kursivering. 
140

 Järvinen, Y. Kriget fortsätter : finsk och rysk taktik under kriget 1941-1944. Stockholm: Militärlitteraturföreningen, 

1951. s.142-143 
141

 Från uppsatsens definition av handlingsfrihet. 
142

 Från uppsatsens definition av handlingsfrihet. 
143

 Järvinen, Y. & Geijer, B. Finsk och rysk taktik under vinterkriget. 1. uppl. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005, s.34 
144

 Backström, B. & Backström, C. Er P 18 och dess strider i Aunus och Ladoga-Karelen år 1944 . Helsingfors: Schildt, 

1985. S.140-145 
145

 Författarens översättning av maskingevärspluton. 



30 

 

I kommande stycke kommer 18. Avdelta bataljonens fördröjningsstrid inom ramen för 

stridsgruppens fördröjningsstrid att skildras. Fördröjningsstriden bataljonen genomförde rimmar i 

det stora hela väl med den stridsgruppen genomförde på sin nivå. Bataljonerna stred relativt 

självständigt vilket gör en fördjupat analys av en av de ingående bataljonerna intressant. 

 

18. Avdelta bataljonen hade som ovan nämnt inledningsvis grupperat och stridit i huvudsak längst 

den östra vägen. Därefter dragit sig norrut mot byn Uomaa. Från byn löpte en väg i östlig riktning. 

Drygt 2 kilometer österut korsades den av älven Uuksunjoki som bataljonen också grupperade 

vid.
146

 Från söder grupperades bataljonens jägarpluton som flankskydd, därefter signalplutonen, 4. 

Kompaniet i anslutning till vägen tillsammans med pansarvärnsplutonen, precis norr om vägen 1. 

Kompaniet, därefter granatkastarpluton och längst norrut 3. Kompaniet. Väster om linjen fanns 2. 

Kompaniet som reserv. Här kan flera taktiska överväganden konstateras. Först och främst 

kraftsamlades bataljonen till ett terrängavsnitt, bron. Precis som en nivå högre upp på stridsgruppen 

så är kraftsamlingen kopplad till terräng. Därtill kraftsamlades bataljonens granatkastar- samt 

pansarvärnsplutoner till terrängavsnittet. Därefter har handlingsfrihet skapats genom avdelandet av 

reserver. Sent på kvällen den sjunde juli passerade de främre finska förbanden bataljonen och den 

låg nu främst mot det sovjetiska anfallet. Vid detta tillfälle underställdes bataljonen stridsgrupp 

Simelius, en annan stridsgrupp av regementesstorlek.
147

  

 

Striderna fortsatte under natten och slutligen hotades bataljonen av sovjetiska förband som gjorde 

omfattningsförsök norr om bataljonens ställning. För att undvika inringning påbörjades en 

urdragning väster ut och nya ställningar togs väster om älven Uomasoja. Härvid grupperade 

bataljonen från norr: Granatkastarpluton, 1. Kompaniet, 4. Kompaniet tillsammans med jägar- och 

pansarvärnsplutonerna i anslutning till vägen, 2. Kompaniet söder om vägen och 3. Kompaniet 

längst söderut.
148

 Grupperingen visar återigen på betydelsen av kraftsamling till terräng men här 

också tydligt på bekostnad av reserver och handlingsfrihet. Minering av vägen ledde också till att de 

sovjetiska trupperna inte kunde nyttja sitt övertag i pansar förrän vägen var röjd.
149

  

 

Efter två timmar omgrupperade bataljonen några hundratalet meter västerut. Syfte var att skapa en 

kortare försvarslinje och därmed kunna avdela styrkor för att hindra motståndaren från att kringå 

norr om bataljonen.
150

 Här fördes striden ytterligare en tid innan bataljonchefen valde att under strid 

omgruppera västerut för att återigen undvika en inringning. Så fördes striden den kommande dagen 

med ideliga omgrupperingar för att undvika inringning. På eftermiddagen den åttonde juli hade 

bataljonen tillbakaryckt genom egna linjer efter 16 timmars strid. Totalt hade bataljonen bytt dessa 

timmar mot sex kilometer terräng och detta mot numerärt överlägsna styrkor. De finska trupperna 

hade effektivt nyttjat terrängen till sin fördel vilket illustreras av ett uttalande från en sovjetisk 

befälhavare: ”Denna svåra och ansvarsfulla uppgift förmådde rörliga gruppen inte fylla. Genast från 
början kom trupperna att röra sig i kärrterräng. Pansarvagnar och hjuldfordonen körde fast.”151 
 
En annan sovjetisk befälhavare konstaterar felaktigt: ”Men brigaden förmådde ändå inte utvidga 
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anfallet och bryta fiendens motstånd under rörelse. Nya till platsen anlända förband stärkte 
fiendens motstånd.”152 I verkligheten fick de finska frontförbanden inga förstärkningar. Det går inte 

utifrån litteraturen utröna varifrån den felaktiga uppfattningen kom. Det finska fältreglementet 

däremot förespråkade ett aktivt offensivt uppträdande även vid uppehållande försvarsstrid.
153

 Det är 

möjligt att de finska motanfallen mot sovjetiska kringgångsavdelningar och för att kunna dra sig ur 

med stridande förband vilseledde den sovjetiska befälhavaren. Vidare menade fältreglementet att 

den uppehållande striden, oavsett om den var anfalls- eller försvarsinriktad, skulle göra sken av vara 

avgörande i syfte att vilseleda vilket också kan ha medverkat.
154

 

 

Sammanfattning av bataljons- och regementesperspektivet utifrån lokal överlägsenhet 

Denna del har visat på principerna bakom lokal överlägsenhet utifrån fördröjningsstrid utifrån 

regementes- och bataljonsnivå. Nästa avsnitt kommer redogöra för hur aspekterna målsättningar, 

överraskning, kraftsamling och handlingsfrihet inverkade på varandra. 

 
Målsättningar 
Det är svårt att avgöra hur stor roll målsättningar spelade under fördröjningsstriden. Litteraturen ger 

inget entydigt exempel på hur målsättningar avgörande spelade in på genomförandet av striderna. 

Samtidigt så ger litteraturen ej heller några exempel på den oordning som skulle kunna förväntas av 

en operation i den här storleken. Vidare verkar omgrupperingar och tillbakaryckningar ha skett utan 

större friktioner. Även om inget tydligt fall av målsättningars betydelse kan ges så nådde 

fördröjningsstriderna målbilden, motståndaren fördröjdes och lyckades inte bryta igenom, även om 

händelseutvecklingen gjorde att planen fick revideras flera gånger. Belägg för att målsättningar 

spelade en roll under uppehållande strid finns alltså åtminstone implicit. Det finska fältreglementet 

lade därtill vikt vid målsättningar vid fördröjningsstrid. Den finska taktiken betonade vikten av att 

ha de högre målsättningarna för striden klart för sig vid stridens genomförande.
155 Reglementet 

menade därmed att fördröjningsstriden skulle föras utifrån en högre chefs målbild. Det förstärker 

också antagandet att målsättningar spelade en roll, även om litteraturen inte kan belägga det. 

 

Överraskning 

Överraskning har inte heller kunnat visat spela någon större roll. Visserligen fick den sovjetiska 

befälhavaren felaktigen uppfattningen att de finska trupperna fick förstärkningar. Det går dock inte 

utifrån litteraturen utröna om det var en avsiktlig vilseledning. Däremot går det att konstatera att det 

finska fältreglementet förespråkade ett aktivt och offensivt uppträdande. Det är troligt att detta 

spelade en roll under striderna även om det inte uttryckligen går att spåra i litteraturen. 

  

Kraftsamling 
Både utifrån regementes- och bataljonsperspektiv har tidigare konstaterats att den uppehållande 

försvarsstriden kraftsamlades till de få vägarna som fanns. Kraftsamlingen innebar också blottandet 

i andra riktningar, i detta fall ödemarksterrängen mellan och utanför vägarna. Det styrde i sin tur 

kraftsamlingen av granatkastare och pansarvärnssystem. Det går också att konstatera att 

kraftsamlingen i många fall skedde på bekostnad av reserver och därmed handlingsfrihet. Det går 

också att konstatera att handlingsfrihet i form av god förståelse för motståndarens möjligheter och 

begränsningar gav möjlighet att kraftsamla på rätt plats. 
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Handlingsfrihet 
Ovan har nämnts hur handlingsfrihet i form av reserver nedprioriterades. Ovan har också sambandet 

mellan handlingsfrihet och kraftsamling visats på, i och med att god förståelse för motståndaren gav 

handlingsfrihet att kraftsamla. Handlingsfrihet spelade också roll på så sätt att förband bakom 

fronten förberedde stridsställningar för kommande strider. 
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3.4 Sammanfattning av analysen 

Lokal överlägsenhet har analyserats utifrån armékårs-, divisions- samt regementes- och 

bataljonsperspektiv och utifrån anfall, försvar och fördröjningsstrid. Följande kapitel kommer att 

visa på de likheter och olikheter mellan de respektive fallen. Kapitlet visar dels på hur de olika 

principerna växelverkat men också på bakomliggande faktorer som låg till grund för en eller flera 

principer. Kapitlet har också visat på hur svårt det är att peka ut enskilda, tydliga samband mellan 

bakomliggande faktorer och principer. Oftast har flera principer möjligjorts av en bakomliggande 

faktor och att dessa sedan i sin tur har möjliggjort verkan av ytterligare principer. 

 

Armékårsperspektivet visar på ett agerande där tempo och manöver fällde avgörandet. Den 

sovjetiska motståndaren undlät att agera eller agerade allt för sent. Vidare höll sig armékåren lojalt 

till sina ursprungliga målsättningar och frestades inte till sekundära segrar. 

 

Divisionsperspektivet visar på ett agerande där kraftsamling av funktioner tillsammans med 

överraskning fällde avgörandet. Offensiva inslag berövade motståndaren handlingsfrihet eftersom 

han måste ständigt måste svara på motståndarens agerande. 

 

Regementes- och bataljonsperspektivet visar på kraftsamling till terräng och handlingsfrihet som 

möjliggjordes genom goda kunskaper om motståndaren. 

 

Målsättningar 

Målsättningar är en svår faktor att analysera. I vissa fall, så som exempel det finska anfallet mot 

Viborg, uttrycks det uttryckligen att målsättningar spelade en betydande roll. Istället för att avledas 

från sitt slutmål efter de initiala framgångarna höll armékårsledningen fast vid dem ända till slutet. 

 

I andra fall är det svårt att utifrån litteraturen utröna någon avgörande betydelse för stridens utgång. 

Det går självklart att utifrån återgivningar av slagen att mer eller mindre kvalificerat spåra en tydlig 

målbild i lägre chefers agerande. Vid till exempel fördröjningsstriderna på Aunusnäset verkar 

avlösningar och samverkan mellan förband skett relativt friktionsfritt, trots den påfrestning en 

pågående strid innebär. Det är därför rimligt att mena att underställda chefer hade tillräckligt goda 

målsättningar för att kunna agera i chefens anda. 

 

Vad som är viktigt att belysa avseende målsättningar är den finska ledarskapsfilosofin. Som tidigare 

belysts förespråkade den ett självständig, initiativrikt agerande i högre chefs anda, något som i 

svenskt reglemente troligen skulle beskrivas som uppdragstaktik. Det är svårt att se uppdragstaktik 

med självständigt och initativrikt agerande underställda utan tydliga målsättningar från högre chef. 

Det är därtill svårt att se en framgångsrikt förd strid som sker helt friställd från någon form av 

högre, övergripande målsättningar. 

 

Överraskning 

Som tidigare visat spelade överraskning en stor roll under flera av genomförda operationerna. 

Överraskning har skapats genom flera olika tillvägagångssätt. Vid anfallet mot Viborg var det till 

exempel det höga anfallstempot som gjorde att den sovjetiska ledingen inte i tid uppfattade hotet.  

Under försvaret vid Ihantala spelade överraskning också en betydande, för att inte säga avgörande, 

roll. Den finska signalspaningen inhämtade goda underrättelser angående de sovjetiska förbanden 

och deras verksamheter och utgångsgrupperingar. Dessa underrättelser spelade därefter en vital roll 

i det finska artilleriets förbekämpning av de sovjetiska anfallsförbanden. Dessutom var den finska 

kraftsamlingen av artilleri i tid och rum ny för de lokala sovjetiska förbanden vilket i sig också var 

överraskande. Den finska ledningen lade dessutom särskild vikt vid operationssäkerhet vilket är 

viktigt för en framgångsrik överraskning. 
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Vid fördröjningsstriderna på Aunusnäset har däremot inte överraskning kunnat påvisats som särskilt 

avgörande. Däremot uppger flera sovjetiska befälhavare felaktiga uppfattningar om hur den finska 

sidan agerat. Det är en svår bedömning att göra, huruvida det var till följd av de friktioner som 

naturligt följer med kriget eller en medveten handling från den finska sidan. Sedan tidigare går dock 

att konstatera att det finska fältreglementet, som låg till grund för de finska operationerna, särskilt 

betonade vikten vid vilseledning. 

 

Kraftsamling 

Den tidigare analysen har visat fall på flera olika typer av kraftsamling. Den har visat på när 

kraftsamling sker till förband, till terräng och till vapensystem i tid och rum. I kniptångsanfallet mot 

Viborg utsågs den östra anfallsstyrkan till kraftsamlingsförband, en prioritering den finska 

armékårsledningen höll sig lojal mot hela anfallet. Till exempel lämnades den norra flanken svag på 

bekostnad av anfallsrörelsen och även under de sovjetiska motanfallen prioriterades anfallsrörelsen.  

 

Det exemplet är intressant i kontrast mot försvaret vid Ihantala där de finska styrkorna var klart 

underlägsna i antal. Genom goda underrättelser som gav handlingsfrihet att kunna kraftsamla kunde 

de finska styrkorna koncentrera flyganfall och indirekt eld i tid och rum. Fallet är särskilt intressant 

eftersom det var kraftsamling av vapensystem som fällde avgörandet snarare än ett regelrätt slag. 

 

I det sist analyserade fallet, fördröjningsstriden i Aunusnäset, kan ett tredje fall av kraftsamling 

synas, nämligen kraftsamling till terräng. De finska styrkorna var återigen underlägsna i antal och 

saknade dessutom pansarförband. Genom ett skickligt nyttjande av terrängen förvägrades dock de 

sovjetiska motståndarna att till fullo nyttja sin överlägsenhet. 

 

Handlingsfrihet 

De finska striderna är även intressanta utifrån perspektivet handlingsfrihet. En gångbar lösning att 

möta oförutsedda situationer är att avdela reserver. De skapar möjligheter att möta situationer som 

trots grundligt stabs- och planeringsarbete förbisetts. I det finska fallet skedde striderna ofta i 

numerärt underläge och över ytor. Analysen har genomgående visat hur det för finnarna blev viktigt 

att kunna skapa handlingsfrihet utan stora reserver. Fallen har gett många bra exempel på hur. Vid 

Ihantala skapade signalspaningen handlingsfrihet genom goda underrättelser, vilket gav möjlighet 

att kraftsamla indirekt eld och flyganfall. Den offensiva handlingen gav också de finska försvararna 

andrum och möjlighet att behålla initiativet. Det finska fältreglementet, likväl det svenska 

Arméreglemente Taktik, förespråkar ett offensivt handlande. För en fördjupad diskussion angående 

handlingsfrihet och initiativ, se kapitel 3. Slutsatser och diskussion. 

 

Vidare kunde också handlingsfrihet skapas utan nya underrättelser. Ett exempel härvid är 

fördröjningstriderna där god förståelse för motståndarens begränsningar och möjligheter gav de 

finska trupperna handlingsfrihet. De finska styrkorna var medvetna om att de var deras sovjetiska 

motståndare överlägsna i operationer i ödemarksterräng. Detta fick till följd att de sovjetiska 

förbanden undvek större operationer utanför vägarnas omedelbara närhet, vilket möjliggav de finska 

trupperna att kraftsamla längst vägarna.
156

 

 

Det finns också exempel på när reserver borgat för handlingsfrihet. Till exempel under anfallet mot 

Viborg där de båda sidorna var numerärt likvärdiga, kunde de finska reserverna möta det sovjetiska 

motanfallet. 
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4. Slutsatser och diskussion 
4.1 Slutsatser  

Lokal överlägsenhet definieras som ”[ö]verlägsenhet på den för oss avgörande platsen i syfte att 
fälla ett avgörande.”157 Det är utifrån den definitionen slutsatserna i detta arbete måste dras. 

 

Hur tillämpades axiomet om lokal överlägsenhet i de tre valda fallen under 

fortsättningskriget 1941-1944? 

Uppsatsen har visat att principerna bakom lokal överlägsenhet spelade en viktig roll i finskt taktiskt 

tänkande redan innan vinterkriget. Axiomet ges vidare uttryckligen en viktig roll vid anfallsstrid. 

Avseende den praktiska tillämpningen av taktiken beakade de finska förbanden principerna bakom 

lokal överlägsenhet vid samtliga analyserade fall. I inget av de analyserade fallen kan ett tydligt 

exempel på bortprioritering eller försakandet av de ingående principerna identifierats. 

 

En återkommande fokusering fanns på principen om kraftsamling. Den uppträdde både som 

kopplad till förband och verksamhet vid Viborg, som kraftsamling av funktioner vid Ihantala och 

som kraftsamling till terräng vid fördröjninggstriderna. Den finska kraftsamlingen har framträtt som 

extra tydlig i kontrast med den numerära överlägsenhet de mötte hos Sovjetunionen. De finska 

förbanden visade därtill förmåga att våga ta risker i sekundära riktningar. Det har visat sig vid 

Viborg där den norra grupperingen lämnades svag, vid Ihantala där stora delar av fronten förlorade 

sitt flygunderstöd samt vid fördröjninggstriderna på Aunusnäset där stora delar av terrängen var 

obesatt. 

 

Även principen om överraskning har spelat stor vid både Ihantala och Viborg. Vid Ihantala kan den 

sägas ha spelat en avgörande roll tillsammans med kraftsamlingen, eftersom den överraskande 

kraftsamlingen av flyg och indirekt eld i tid och rum fullständigt överrumplade de sovjetiska 

förbanden. Det finska reglementet hade betydande inslag av vikten av överraskning vilket också har 

visat sig under analysen av fallen. De finska förbanden överraskade även sin motståndare vid 

Viborg men då genom ett offensivt och rörligt agerande vilket bit för bit beskar den sovjetiska 

handlingsfriheten. 

 

Avseende handlingsfrihet har analysen visat på flera exempel hur de finska förbanden hanterade 

detta. Fallen från Aunusnäset och Ihantala visar på hur handlingsfrihet skapas i en situation där de 

egna förbanden är i numerär underlägsenhet. De är därför särskilt intressanta eftersom de kräver en 

högre förmåga till abstrakt tänkande, då oförutsedda situationer inte lika lätt kan bemästras med 

reserver. I fallet vid Ihantala skapar underrättelsetjänsten genom signalspaningen handlingsfrihet 

genom att känna till de sovjetiska operationsplanerna. Det skapar möjlighet att genomföra planering 

och förekomma det sovjetiska anfallet. Vid Aunusnäset är det istället god förståelse för 

motståndarens begränsningar som skapar handlingsfrihet, då främst handlingsfrihet att kraftsamla 

vid avgörande terrängavsnitt. Vid Viborg är det istället två i antal jämstarka styrkor som står mot 

varandra. Genom reserver fanns det handlingsfrihet att möta det sovjetiska motanfallet, trots att det 

kom överraskande. Fallet Viborg visar också på vikten av att sparsamt hushålla med nyttjandet av 

reserver, något som underlättas av god förståelse för egna och motståndarens förband. 

 

 

Målsättningar identifierades som en tydlig framgångsfaktor under anfallet mot Viborg. Vid de 

övriga fallen är det svårare att utifrån litteraturen dra några tydliga slutsatser. Det ges få exempel på 

hur målsättningar positivt inverkat på utfallet av striderna. Samtidigt ges det inte heller exempel på 
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hur målsättningar skulle åsidosatts och negativt inverkat på utfallet. Studien av den finska taktiken 

ger också att det finska fältreglementet tillmätta målsättningar ett högt värde. 

 

Dessa slutsatser går att dra av hur principerna bakom axiomet lokal överlägsenhet behandlades av 

de finska förbanden. Trots att olika principer vid olika tillfällen spelat betydande roller går det inte 

att säga att axiomet lokal överlägsenhet var framträdande vid samtliga undersökta fall. 

 

Orsaken står att finna i definitionen, ”[ö]verlägsenhet på den för oss avgörande platsen i syfte att 
fälla ett avgörande.”158 Då den finska fördröjningsstriden uttryckligen syftade till att undvika ett 

avgörande kan inte axiomet av lokal överlägsenhet sägas ha nyttjats på regementes- eller 

bataljonsnivå under de redovisade fördröjningsstriderna 5-8 juli 1944. Ej heller försvaret vid 

Ihantala kan sägas vara ett exempel på lokal överlägsenhet utifrån ett divisionsperspektiv. Detta 

eftersom både den finska och svenska synen på taktik är tydlig, endast genom anfall kan ett 

avgörande nås. Det vore därför inte rätt att mena att Ihantala utifrån ett divisionsperspektiv är ett 

exempel på lokal överlägsenhet. 

 

Finns några viktiga skillnader i tillämpningen beroende på taktisk storlek, dvs. mellan 

bataljon/regemente, division och armékår? 

Det går inte att spåra några signifikanta skillnader mellan hur de taktiska storlekarna tillämpade 

axiomet lokal överlägsenhet. Olika principer har spelat olika stora roller vid striderna men det kan 

inte härledas till taktisk storlek. Rent principiellt kan ändå några praktiska skillnader finnas, för 

vilka kommer redovisas för under diskussion. 

 

Kraftsamling har varit en viktig återkommande princip. Den har i de olika striderna varit kopplad 

till förband, vapensystem eller terräng. Det går dock inte att säga att det varit den taktiska storleken 

som varit normerande för kraftsamlingens fokus utan snarare stridens omständigheter. Vidare har 

inga tydliga exemplen kunnat ges på hur principen om överraskning behandlats olika beroende på 

taktisk storlek. Det finska reglementet betonade innan kriget vikten av överraskning och 

vilseledning. Även där det inte går att utifrån litteraturen spåra huruvida överraskning spelade en 

betydande roll i den finska planeringen vilseleddes de sovjetiska befälhavaren många gånger om de 

finska avsikterna. Det är dock svårt att avgöra huruvida detta var en avsiktlig finsk krigslist eller 

bara ett resultat av krigets dimma. 

 

Målsättningar kan inte heller sägas ha behandlas signifikant annorlunda beroende på taktisk storlek. 

Det finska reglementet förespråkade innan kriget en ledningsfilosofi snarlik den som i Sverige 

kallas uppdragstaktik vilken tycks ha beakats på samtliga undersökta taktiska storlekar. Litteraturen 

visar inga exempel på hur chefer inskränkt på underlydande chefers frihet att agera. Avseende 

handlingsfrihet har ej heller där någon betydande skillnad kunnat spårats i hur de olika taktiska 

storlekarna löste sin uppgift. Genomgående spelade finsk förståelse för egna och motståndarens 

förband en betydande roll på alla nivåer, oavsett om förståelsen kom från underrättelser eller 

erfarenheter av motståndarens tidigare agerande. I de fall det var möjligt skapades reserver på 

samtliga nivåer, även om numerära situationen ofta gjorde att reserverna var ringa. I vissa fall fick 

handlingsfrihet helt enkelt skapas utan fysiska reserver utan istället genom mental förtänksamhet i 

planering och genomförande. 
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4.2 Diskussion 

Kapitlet som behandlade analysens slutsatser visade på att det finska anfallet vid Viborg är ett gott 

exempel på hur finska förband använde sig av axiomet lokal överlägsenhet. Trots att de ingående 

principerna i stort inverkade på de andra två fallen går det inte med rätta att prata om axiomet lokal 

överlägsenhet. Inte utifrån ett divisions- eller regementes- och bataljonsperspektiv. Det innebär inte 

att axiomet lokal överlägsenhet inte kan förstås utifrån dessa strider. 

 

Först måste en kortare diskussion rörande offensiv och defensiv föras. Då offensiven till sin natur 

söker en förändring, är det också bara den som med rätta kan sägas fälla ett avgörande. Där är både 

den finska och svenska synen enig. Defensiven å sin sida syftar till att bibehålla ett läge. Defensiven 

kan på sin höjd förvägra motståndaren ett avgörande men aldrig själv fälla ett. Det är utifrån det 

resonemanget striderna vid Ihantala och Aunusnäset måste förstås. 

 

Det ter sig då märkligt att axiomet lokal överlägsenhet identifierats som ”taktikens grunder”159
 om 

det bara är tillämpbart vid anfall. För att förstå axiomet måste också anfallets särställning i svenskt 

och finskt taktiskt tänkande förstås. Eftersom endast anfallet kan fälla ett avgörande och lokal 

överlägsenhet syftar till ett avgörande, är det därför naturligt att de är intimt sammankopplade. Det 

går alltså inte att säga att den ena kan existera utan den andra. 

 

Det för oss tillbaka till påståendet att lokal överlägsenhet visst kan förstås utifrån Ihantala och 

Aunusnäset. Svaret på detta tillsynes paradoxala påståendet ges i följande hypotetiska resonemang. 

Ett regemente som bedriver fördröjninggstrid gör detta genom försvar och anfall. Utifrån 

regementes perspektiv går det alltså inte att tala om lokal överlägsenhet, eftersom fördröjningstriden 

till sin natur är defensiv och inte kan fälla ett avgörande. På nivån under regemente, bataljonernas 

nivå, kan dock anfall genomföras. Det går därför att säga att enstaka bataljoner under sitt anfall 

tillämpar axiomet lokal överlägsenhet, även om regementes strid till sin natur är defensiv. Det går 

vidare inte att tänka sig en på sikt framgångsrik defensiv, utan offensiva inslag som berövar 

motståndaren handlingsfrihet. Detta förhållande är också något både den svenska och finska synen 

på taktik tagit till sig, vilket implicit uttrycks genom att en defensiv på sikt ska kunna övergå till en 

offensiv. 

 

Detta förhållande mellan offensiven och defensiven går att se vid till exempel Ihantala. Divisionen 

kan inte sägas tillämpa lokal överlägsenhet, även om dess ingående principer var väl 

omhändertagna. Understödjande förband, artilleriet och flyget, kunde dock inom ramen för 

försvaret genomföra anfall och därmed tillämpa lokal överlägsenhet. 

 

Den här uppsatsen har aldrig haft som ambition att utröna anfallets särställning i svensk taktik. I och 

med att analysen har visat på dess nära relation till lokal överlägsenhet är det dock intressant med 

en kortare utläggning. Svensk krigsplanläggning har historiskt alltid stått inför faktumet att landet 

har en numerärt liten befolkning. Det är inte otänkbart att samma resonemang som Järvinen för 

kring den finska anfallsviljan även går att applicera på svenskt taktiskt tänkande.
160

 Ett 

befolkningsmässigt litet land, stora landytor till trots, får i längden svårt att vinna ett utnötningskrig. 

Anfallets särställning ska därför möjligen förstås genom samma resonmang som det Järvinen för 

avseende Finlands situation innan krigen 1939-1941.
161
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Tidigare menades att inga signifikanta skillnader kunde spåras i hur de olika taktiska storlekarna 

behandlat axiomet lokal överlägsenhet. Avseende den praktiska tillämpningen kan dock ändå viss 

diskussion föras. Förband av större taktisk storlek, till exempel division, innehar oftas 

organisatoriskt grövre vapensystem än vad till exempel bataljon organisatoriskt förfogar över.
162

 

Det är därför rimligt att mena att divisionens kraftsamling i högre grad kommer att förlitas på 

kraftsamling av funktioner i tid och rum än vad som är möjligt för till exemplet regementet. Detta 

samband går till exempel att se mellan försvarsstriden vid Ihantala och fördröjningsstriden på 

Aunusnäset. Detta är dock snarare resultatet av en organisatorisk struktur än skillnader i tillämpning 

av axiomet lokal överlägsenhet på olika nivåer. Till exempel visade fallet Aunusnäset på hur 

bataljon och regemente kraftsamlade pansarvärnsförmåga till olika terrängavsnitt, vilket är en 

koncentrering av den taktiska nivåns tillgängliga verkansdelar. Vidare går det därför att mena att 

nyttjandet av terrängen blir än viktigare för mindre förband, särskilt vid försvar, för att kunna 

reducera effekten av numerär och verkansmässig underlägsenhet. Nyttjandet av terrängen är 

självklart en viktig aspekt oavsett taktisk nivå men kan sägas vara än viktigare i avsaknaden av 

egna, tyngre verkanssystem. 

 

Att kraftsamla är att välja slogs fast i uppsatsens början. För kraftsamling ska vara ett väl övervägt 

val och inte bara en huvudlös gissning krävs dock en hög förståelse för motståndarens förband, 

dennes tillvägagångssätt samt styrkor och svagheter. Dessa kan inhämtas under stridens gång eller 

omedelbart innan men mycket av arbetet kan göras redan tidigare. Genom fredstida studier av 

motståndaren kan viktiga slutsatser angående dennes styrkor och svagheter dras, erfarenheter som 

annars riskerar att få köpas dyrt. Den finska krigsmakten tog fasta på detta under sina unga år 

genom utbyten officersskolor emellan. De officerare sprungna ur den tyska jägarbataljonen 

förvärvade dessutom värdefulla erfarenheter från första världskriget som inte kan ses som helt 

föråldrade vid nästa krigs början. Denna möjlighet kvarstår för svensk del även idag, där studier vid 

andra länders militära lärosäten skulle kunna inbringa värdefull kunskap. En något mer radikal 

lösning skulle kunna vara att tillåta tidsbegränsade avsked för att tjänstgöra i främmande länders 

krigsmakter i de fall då det anses kunna tjäna det egna landets syften.
163

 

En sådan kunskap om motståndarens stridskrafter skapar visserligen i sig inte lokal överlägsenhet 

men ger förutsättningar att kraftsamla rätt i tid och rum. 

 

Den tidigare organisatoriska beväpningen skapar också underlag för diskussion rörande 

handlingsfrihet. Försvaret vid Ihantala visar tydligt på hur kraftsamling av vapensystem och tid kan 

vara av avgörande betydelse. Det finska motanfallet möjliggjordes dock eftersom handlingsfriheten 

att kraftsamla indirekt eld låg på armékårsnivå. Denna organisatoriska fördelningen möjliggjorde att 

i princip hela frontens resurser avseende indirekt eld kunde kraftsamlas till 6. Divisionens försvar. 

Här finns en viktig fråga, rörande den vilken nivå som ska ha handlingsfrihet med vilka resurser. 

Handlingsfrihet avseende verkansmedel på högre taktiska nivåer ger goda möjligheter att fördela 

och prioritera eldtillstånd. Samtidigt stryper en sådan lagd handlingsfrihet lägre taktiska förbands 

möjligheter att bemöta oväntade uppkomna situationer. Den här uppsatsen ger inga svar på var eller 

vem handlingsfriheten ska tillhöra men vill lyfta dess inneboende paradox. 

 

Den diskussionen leder också lätt till frågan om det är tekniken eller taktiken som ska forma våra 

stridskrafters agerande. Det finns förödande exempel på när taktiken utvecklats oberoende av de 
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tekniska framstegen. Det kanske mest talande exemplet är västfrontens ställningskrig där moderna 

vapensystem brutalt krossade den rådande taktiken. Ej heller tekniken får ensamt bli styrande för 

vårt agerande. Om inte annat visar den finska taktiken under fortsättningskriget hur en numerärt 

underlägsen, både till personal men särskilt till materiell, krigsmakt genom en välavvägd taktik 

ändå kan uppnå taktiska segrar. Det är något som särskilt bör finnas i åtanke när nya 

revolutionerande tekniska framsteg ska lösa dagens taktiska problem. 

 

Denna praktiska skillnad går att spåra även avseende de övriga principerna. Till exempel är det 

mindre sannolikt att mindre förband förfogar över en resurs som signalspaning, medan det är 

troligare att till exempel armékåren gör det. Detta ger också armékåren andra förutsättningar att 

skapa handlingsfrihet och överraska motståndaren än vad till exempel bataljonen förfogar över. 

Förståelsen för egna och motståndarens förband blir dock ingalunda mindre viktig på någon nivå, 

utan signalspaningen ska snarare ses som ett komplement. Slutsatserna har ändå visat på den 

avgörande betydelsen att ha handlingsfrihet skapat av goda underrättelser för att på rätt plats och i 

rätt tid kraftsamla.  

 

De sovjetiska befälhavarna kunde vid åtskilliga tillfällen vittna om hur det finska agerandet 

överraskade dem. Huruvida det var tillfälligheter eller medvetna åtgärder från den finska sidan är i 

vissa fall svåra att avgöra. Inte mindre pekar det dock på vikten av att agera oväntat, både i tid och 

rum men också i tillvägagångssätt. Ett alltför tydligt och strikt reglemente riskerar därför att inte 

bara ge motståndaren en möjlighet till fredstida taktikanpassning utan också kraftigt inskränka på 

den enskilde befälhavarens kreativitet i strid.  

 

Sammanfattningsvis kan det därför sägas att det finns skillnader i den praktiska tillämpningen av 

lokal överlägsenhet. Dessa går dock snarare att härleda till olika materiella och personella 

förutsättningar än till viktiga principiella skillnader i taktiskt tänkande på de olika nivåerna. 
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4.3 Förslag på fortsatt forskning 

Uppsatsen har visat på hur lokal överlägsenhet kan förstås utifrån tre strider under 

fortsättningskriget 1941-1944. Som en bieffekt av detta har också anfallets särställning och dess 

nära relation till axiomet lokal överlägsenhet behandlats. En studie som härleder varifrån anfallet 

har fått sin särställning i svenskt taktiskt tänkande vore därför intressant. 

 

Förslag på forskningsfråga. 

-Varför innehar anfallet en särställning i svensk taktik? 

 

Uppsatsen har också visat på vikten av förståelse för det inflytandet utländska och inhemska 

erfarenheter har på taktikens utformande. Tydlig influens från preussiskt, tyskt och svenskt taktiskt 

tänkande går att finna i det finska fältreglementet. Det finska fältreglementet går vidare tydligt att 

spåra i det finska agerandet under kriget. Givet det sambandet, vore det därför intressant med en 

studie som undersöker vilka utländska och inhemska erfarenheter som format den svenska taktiken. 

 

Förslag på forskningsfråga. 

-Vilka krigserfarenheter har spelat en avgörande roll för den nutida svenska taktiken? 

 

4.4 Egna reflektioner 

Utan att brodera ut i utsvävningar går det att konstatera att ett arbete i taktik ger åtskilliga tillfällen 

under arbetets gång att reflektera över den egna taktiken. Den här uppsatsens diskussionsdel har 

tryckt på vikten av att känna sin motståndare. Lika viktigt, om dock möjligen svårare, är att känna 

sig själv. Förutom de uppenbara fördelarna med att kunna sin egen taktik i detalj finns det också 

värde i att känna till de erfarenheter som ligger till grund för taktikutvecklingen. Uppsatsen har visat 

på att svensk taktik uppenbart influerats av de finska striderna 1939-1944. Det vore därför intressant 

att dessa erfarenheter på ett tydligare sätt inarbetades i den grundläggande officersutbildningen. 

Dessa skulle kunna ge en ökad tyngd åt det tänkande som ska forma den svenska armén.  
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