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Vid Försvarshögskolans Krigsvetenskapliga institution bedrivs forskning och utbild-
ning inom det nya ämnet krigsvetenskap, innefattande krigs- och operationskonst, mi-
litärteori, operationer och taktik. I Ryssland, för en tid Sovjetunionen, har sedan länge
särskild vikt lagts vid att studera krigskonsten i teori och praktik på alla nivåer i ett mi-
litärteoretiskt och historiskt perspektiv. 

Samtidigt som det sovjetryska militärteoretiska arvet faktiskt numera kan återfin-
nas även i västerländska krigsmakter har den svenska Rysslandsbilden avklingat som
intresseområde såväl politiskt, massmedialt som militärt efter Sovjetunionens fall, ef-
tersom Ryssland inte uppfattas som ett militärt hot. För att skapa bredd, förstå olika
länders historiska utveckling, dess syn på militärmaktens utnyttjande och den militära
utvecklingen samt lära av de ryska tänkarna, har FHS gett Lars Ulfving, som har en
gedigen erfarenhet från den militära underrättelsetjänsten, uppdraget att författa den-
na bok om den ryska utvecklingen.

Lars Ulfvings Rysk krigskonst belyser krigskonstens utveckling i Ryssland i ett mili-
tärteoretiskt och historiskt perspektiv med en avslutande analys av möjliga utveck-
lingstendenser i framtiden. Boken avses främst att utnyttjas i undervisningen vid FHS,
men kan förhoppningsvis vara av värde för en vidare militärt intresserad läsekrets. 

Lars Bergström
Överste av 1. graden
Chef för Krigsvetenskapliga institutionen
Försvarshögskolan

Förord

Lars Bergström





3

Rysk krigskonst

Ämnesvalet för denna bok kan synas vara obsolet med tanke på de planeringsförut-
sättningar som en längre tid givits för det svenska försvaret. Det är till och med så att
den svenska Rysslandsbilden, som i och för sig delvis varit felaktig, håller på att för-
blekna helt såväl militärt, politiskt och massmedialt. Det är olyckligt eftersom Ryss-
land ändå är den stormakt som ligger närmast oss. I Ryssland ser man saken
annorlunda eftersom strävan är att ”Rysslands storhet och ära” skall återupprättas.
Den ryska Sverigebilden kan också ge anledning till eftertanke.1

Jag har i skilda former verkat inom det svenska militära underrättelseväsendet i
stort hela mitt yrkesverksamma liv. Tiden från den 23 januari 1978 till den 30 septem-
ber 1998 tjänstgjorde jag vid Försvarsstabens Underrättelseavdelning (Fst/Und) – Mi-
litära Underrättelse- och SäkerhetsTjänsten (MUST) i skilda befattningar. Under
större delen av denna tid ägnades Sovjetunionen och den övriga Warszawapakten, så
länge de existerade, den största uppmärksamheten. Så även av mig. 

Från och med den 1 oktober 1998 har jag haft min dagliga gärning vid Försvars-
högskolan, bland annat som underrättelselärare. Men då hade världen blivit annorlun-
da. Vän av ordning kan då fråga sig varför jag åtagit mig denna uppgift. Inte desto min-
dre kan konstateras att inom ämnesområdet krigsvetenskap finns det anledning att även
behandla den ryska krigskonsten och därmed skriva en lärobok i detta ämne. Uppgiften
att skriva denna introduktion till den ryska krigskonsten har ålagts mig av professor Nils
Marius Rekkedal vid Försvarshögskolans Krigsvetenskapliga institution, med hänsyn

1 Citatet ur amiralen Gorsjkovs Statens sjömakt kan tjäna som ett beaktansvärt exempel: ”Den 27 juni
1709 utkämpades det segerrika slaget vid Poltava – historiens viktigaste ögonblick [min kursivering] – som
innebar slutet för Sverige som stormakt.” Gorsjkovs, S G, 1976, s. 88.

Prolog

Lars Ulfving



– RYSK KRIGSKONST –

4

till ovan nämnd erfarenhet. Jag nalkas därmed ett ämne och dess materia som inte är
helt lättförståeligt eller gripbart. 

I detta arbete följer jag det sovjetryska sättet att behandla ämnet eftersom vi här
skall nalkas den ryska krigskonsten i ett dialektiskt, holistiskt och historiskt helhets-
perspektiv. Till skillnad från synsättet i väst studeras också historiken långt tillbaka i ti-
den när framtida lösningar söks på dagens problem och utmaningar. Som nämnts är
den ryska militärteoretiska traditionen och krigskonsten en följd av en lång utveckling.
Utvecklingen av den tekniska och industriella potentialen och de geostrategiska förut-
sättningarna kommer därför sannolikt också i fortsättningen att styra utvecklingen av
ryska doktriner och strategier samt krigskonsten i alla dess aspekter. För att skapa för-
ståelse för det ryska sättet att tänka ser jag mig tvungen att ta ett långsiktigt helhets-
grepp över ämnet.2 Tyngdpunkten läggs på den militärstrategiska och operativa nivån
eftersom allmän strategi och taktik är utförligt behandlat på annat håll. 

Läsanvisning

Det som redovisas har långt in i modern tid varit underrättelsematerial av hemlig ka-
raktär och därför inte kunnat behandlas i öppen form. Materialet kommer till stor del
från underrätttelsekompendier – använda vid Militärhögskolan (MHS), numera För-
svarshögskolan (FHS) – som tidigare varit hemliga men nu kan publiceras i omarbe-
tad form då materialet blivit obsolet eller numera behandlas i öppen litteratur. Boken
ges inledningsvis ut i en interimsutgåva, främst för att kunna användas som lärobok
på FHS. Notapparaten hålls i denna första utgåva sparsmakad, huvudsakligen av för-
klarande karaktär rörande sådant som inte riktigt hör hemma i huvudtexten eller en
bilaga, samt källhänvisningar som endast berör fotnotat avsnitt samt korsreferenser.
Senare skall boken omarbetas och då förses med en riklig notapparat, då det som tidi-
gare varit hemligt nu publiceras och numera kan kompletteras med öppna källhänvis-
ningar för att bringa upp arbetet till en godtagbar vetenskaplig nivå. Men att göra den
kompletteringen får anstå till den andra omarbetade upplagan. 

Boken är uppstyckad kapitelvis där hård materia i form av synen på krigets genera-
tioner, historik och rysk självsyn inleder. Därefter är logiken tänkt att leda över stegen
militärteoretiska begrepp och sammanhang–doktriner och reform via militärgeogra-
fisk indelning till militärstrategins innehåll–strategisk/operativ ledning–operations-
konsten, begrepp och principer–klassificering och olika typer av operationer till
tankar om framtiden. Det som beskrivs är bland annat det arv från sovjettiden som
bedöms finnas kvar, om inget annat som organisatoriska och principiella sediment
innan aviserade förändringar hunnit ge påtagliga resultat. Men samtidigt gör det också
möjligt att förstå digniteten i det arbete som förestår med att reformera de väpnade
styrkorna till de framtida strukturer som redovisas där de är kända. I vissa fall kom-
mer arvet sannolikt att leva länge än, åtminstone i form av tankegods. Där krävs det

2 Se exempelvis Gareev (Garejev sv. transkribering), Gorsjkov, Lomov, Sarkin, Sidorenko och Zolotari-
ov (Solotarjov, sv. transkribering) (se referenslista) som alla har just det anslaget i sina framställningar. 
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ett generationsskifte. Bilagorna tar upp sådant som inte hör hemma i huvudtexten,
men som ändå kan tänkas behövas som förklaringsstöd. 

Referenslistan är förhållandevis riklig. Den ger också förslag till lämplig litteratur
för den som önskar ytterligare förkovran i ämnet. 

Tack

Inom Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten har några befattningshavare sak-
granskat materialet ur skilda aspekter. Men eftersom dessa har en hemlig identitet kan
dessa inte avtackas med namn, utan i öppen form endast på detta vis. Min tacksamhet
är likväl stor.

Inom Försvarshögskolan tackas följande för sakgranskning och lektörskap: Pro-
fessor Nils Marius Rekkedal, professor Kent Zetterberg, docent Lars Ericson och do-
cent Bertil Nygren.

Filosofie doktor Stefan Lindström, Kungliga Tekniska Högskolan tackas för gott
lektörskap i egenskap av en insiktsfull sidobetraktare.

Ett särskilt tack riktas till överstelöjtnant Pär Blid, vid Försvarsmaktens Underrät-
telse- och SäkerhetsCentrum, som var elev från den 1 augusti 1998 till den 25 juni
2001 på Ryska Federationens Generalstabsakademi, andra fakultetens två-åriga kurs.
Blid har varit min huvudremissinstans och ”bollplank” samt vänligen tillställt mig fö-
reläsningsanteckningar och illustrationsmaterial som grundar sig på vad som undervi-
sats på akademin.

Stockholm december 2004 

Lars Ulfving 
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Under senmedeltiden och den tidigmoderna tidens inledning begynte de västerländ-
ska högkulturerna och spirande nationalstaterna en välkänd och omfattande expansi-
on över oceanerna som kom att leda till såväl upprättandet av nya världsvälden men
också förintandet av andra kulturer och folk.1 

Men i Ryssland var det annorlunda. Där kom expansionen inte att ske till sjöss
utan till lands över en stor del av den eurasiatiska kontinenten. I detta kan vi spåra
skillnaderna mellan de stora sjömakterna och Ryssland. Den ryska utvecklingen be-
handlas kort i nästa kapitel.2 Men nu gör vi ett stort språng i tid och historisk utveck-
ling till modern tid i den geopolitiska jämförelsen.

Den stora kontinentalmakten Ryssland (mellan 1922 och 1991 Sovjetunionen) har
alltid sett behovet av att säkra sina gränser och att skapa skyddszoner mot sina gran-
nar som särskilt väsentligt. Under Sovjettiden förstärktes denna uppfattning av erfa-
renheter och det påföljande kalla kriget. De västliga kärnvapenutrustade allianserna
kring Atlanten och Stilla Havet har uppfattats som direkta inringningshot. 

De stora sjömakterna, främst Storbritannien och numera USA, har alltid sett be-
hovet av att skydda sjövägarna och att skapa goda betingelser för handel och inflytan-
de på andra sidan haven som särskilt väsentligt. De sovjetiska strävandena att utvidga
sina skyddszoner efter andra världskriget föranledde de krigstida västliga allierade och
några ytterligare stater att sluta sig samman till en transatlantisk försvarsallians för att
möta dessa ambitioner, NATO. Motsvarande allianser byggdes upp i Mellanöstern,
CENTO, och i Stilla Havet SEATO och ANZUS, men dessa har inte varit lika stabila

1. Den samtida mindre kända kinesiska framstöten på världshaven tidigt 1400-tal, främst från 1421 un-
der ledning av amiralen och hoveunucken Zheng He, avbröts emellertid mycket abrupt 1433; orsaken
är inte helt klarlagd. Se vidare exempelvis Menzies, G., 1421: The Year China Discovered the World (Lon-
don: Bantam Books, 2003).

2. Kapitel 2.1, ”Det ryska arvet”. 

1

Inledning
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och livskraftiga som NATO som nu transformeras i grunden i och med införlivandet
av tidigare WP-stater. 

När Tyska Förbundsrepubliken anslöts till NATO 1954, blev den sovjetiska reak-
tionen att inrätta Warszawa-pakten, WP 1955. Men eftersom WP:s medlemsstater låg
bakom järnridån och fullständigt under Sovjets dominans, innebar det i praktiken ing-
en förändring.

Vi kan i strategiskt och logistiskt hänseende se en distinkt skillnad mellan USA och
Sovjetunionen/Ryssland. USA:s tidigare MTC, Military Transport Command, numera
SDDC, Surface Deployment and Distribution Command motsvaras i Ryssland av ZjDV, Zje-
leznodorozjnyje Vojska (Järnvägstrupperna), som ett synnerligen belysande exempel. 

Den härur framsprungna rivaliteten förstärktes också av den dåvarande sovjetiska,
politiska doktrinens klart offensiva ambitioner – den marxist-leninistiska ideologins
historiska bestämmelse. De stora västerländska, ekonomiskt starka nationerna har dä-
remot haft klara merkantila och kapitalistiska ambitioner som varit oförenliga med
marxist-leninismens idé. Den rivaliteten har, åtminstone för tillfället avsevärt mildrats
eftersom Ryssland och USA delvis har gemensamma intressen i kampen mot den in-
ternationella terrorismen som sprungit fram under den nya världsordningen.

Kalla kriget är till ända. Internationella relationer mellan stater, allt från samverkan
till krig, har förändrats dramatiskt. Internationell lag, som härstammar från Westfalis-
ka freden 1648, är kanske obsolet. Vi har inte bara att hantera konventionella krig eller
förhindra kärnvapenkrig utan också asymmetrisk krigföring, ibland på en neo-total3
nivå. Hotet har vidgats till icke-statliga och sub-statliga aktörer samt aktörer på en
transnationell, till och med global nivå. 

Asymmetriska och neototala krig skiljer sig från mer traditionella krigsformer ge-
nom att normalt inte slå mot militära styrkor eller motståndarens konventionella
krigspotential, utan mot dennes vilja och folkopinion. För att göra detta kringgår ak-
törerna de västerländska krigskoncepten i folkrättsligt hänseende. En sådan angripare
betraktar motpartens moraliska, politiska och kulturella värderingar – som i sig kan
vara de yttersta målen – som en betydelsefull svaghet som kan utnyttjas närhelst tillfäl-
le ges. Detta är ingenting nytt, men den informationsteknologiska utvecklingen har
skapat helt nya förutsättningar för denna typ av krigföring. 

Men det måste påpekas att krig såsom de bedrevs under den agrara och industriella
eran, och även primitiva stamkrig, kommer att existera samtidigt med nya krigsformer
i informationsrevolutionens tidevarv. Detta måste vi beakta när vi studerar den ryska
krigskonstens utveckling.

Vid den ryska generalstabsakademins vetenskapliga forskningsavdelning4 utarbe-
tades i början på 1990-talet de faser som krigföringen ansågs kunna indelas i: 

3. Se vidare Försvarsmaktens underrättelsedoktrin, remissutgåva 2003–12–16, p. 4.4 ”Vidgade hotbilder, trans-
nationella hot”.

4. Rekkedal, N.M. (2003) som i sin tur hänvisar till Vladimir Slipstjenko, chef för avdelningen vid denna
tid. Kommentarer om militärreformer: se kapitel 2, ”Historik”.



– INLEDNING –

9

1. Första generationens krigföring karaktäriseras av fot- och ryttarenheter som använde
huggvapen och tillhyggen samt spjut, pil och båge i skilda former. För vapen
med avståndsverkan var muskelstyrka drivkraften. Behövdes någon form av
kvalitetsvapen var det ännu inte ett särskilt framträdande drag i utvecklingen.
(Den mongoliska pilbågen var emellertid ett högteknologiskt vapen för sin tid
som kombinerat med god ryttarkonst samt seg och uthållig trupp var dominant
för sin tid och gav stora framgångar.)

2. Andra generationens krigföring blev en realitet i och med uppfinnandet av krutet
och eldvapnens tillkomst i form av slätborrat artilleri och handeldvapen. Dessa
hade begränsad räckvidd och funktionalitet, men innebar ändå ett språng i den
teknologiska utvecklingen, jämfört med tidigare. (Här ser vi det paradigmskifte
i krigskonsten som leder till Ivan den förskräckliges militärreform. De är också
vid denna tid som de så kallade eldvapenimperierna uppstår. Det är de tre stora
eftermongoliska turkstyrda rikena inom islam – Höga Porten, Mogulväldet i
Indien och Persien – som var de första som genomgick denna förändring.
Ryssland kom därmed, drygt hundra år efter de tidigare, att bli det fjärde eldva-
penimperiet.) 

3. Tredje generationens krigföring blev en realitet då de räfflade vapnen, först gevär
och sedan artilleri, började införas i mitten av 1800-talet. (Miljutins militärre-
form.)

4. Fjärde generationens krigföring kom att karaktäriseras av införandet av automatva-
pen, flyg, stridsvagnar, och användande av radio. Motorisering kom att genom-
syra hela transportväsendet. Kunskapen om och utnyttjandet av avancerad tek-
nisk blev en förutsättning för att kunna segra i strid. De nationalstater som
ägde den kunskapen och förmågan blev segraren i krig. (Frunzes militärreform.
Såväl den tredje som fjärde generationens krigföring är en konsekvens av den
industriella revolutionen som också kom att revolutionera krigföringen.)

5. Femte generationens krigföring karaktäriseras av kärnvapnen. De har utgjort de do-
minerande vapensystemen i förhållandet mellan stormakterna från andra
världskrigets slut till i dag. De har emellertid inte haft någon direkt inflytande
på de många lokala och regionala krig som ägt rum under denna period. Från-
sett kärnvapeninsatserna mot Hiroshima och Nagasaki 1945 har dessa vapen
inte kommit till användning. Vi har snarare levt i ett pax atomica, där stormakter-
na under det kalla kriget undvikit den yttersta konfrontationen. Därmed har
det givits utrymme för de nyss nämnda småkrigen av gerillakaraktär. (Ch-
rusjtjovs militärreform.)

6. Den sjätte generationens krigföring synes vi stå inför nu. Det rör sig om den krigföring
som ledande militärmakter kan vara i stånd till att utnyttja med avancerade led-
ningssystem baserade på extrem datorteknologi, smarta vapen och elektronisk
krigföring. Dessa system kan samverka med kvalificerade luftvärnssystem och
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rymdbaserade spanings- och vapensystem för att man skall kunna försvara sig
mot en angripares motsvarande system eller själv anfalla och förinta motstånda-
rens viktiga mål och på så vis orsaka dennes nederlag. (Jeltsins militärreform.)

Den sovjetiska, sedermera ryska, militärteorin har en lång tradition bakom sig och
har utvecklats efter historiskt långsiktiga dialektiska principer. Den är således, åtmins-
tone enligt ryskt synsätt, logiskt uppbyggd och klarläggande i sin begreppsapparat, låt
vara att den ibland är insnärjd i politiskt mångordiga korrekta formuleringar som är
svårförståeliga för västerlänningar. Döljandets och vilseledandets konst har ju sedan
länge varit en bärande politisk och militär kraft och kommer att så förbli även i ett
postkommunistiskt Ryssland. Det underlättar inte möjligheterna att skapa förståelse. 

I väst har man fokus på att försöka undgå stora egna förluster. Därför skall krigen
helst föras med avståndsverkande precisionsvapen utan att exponera egen trupp för
fientlig motverkan. Helst också utan att behöva besätta motståndarens territorium un-
der en längre tid.5 (Det är egentligen en återgång till den mentalitet som rådde i USA:s
vilda västern på 1800-talet när bångstyriga outlaws, eller banditband från ”söder om
gränsen” skulle näpsas. Det rör sig, helt enkelt, om straffexpeditioner på mellanstatlig
nationell nivå.) De ryska principerna är annorlunda, som framhålls på annan plats, då
stora förluster traditionellt kunnat accepteras om operations- eller krigsmålet kan upp-
nås. Även i dag torde den ryska uppfattningen vara den att man är okänsligare för för-
luster än i väst. Men det allt mer öppna samhället, även i Ryssland, har dock medfört
att Afghanistankriget och striderna i Tjetjenien väcker inrikes protester som inte helt
kan ignoreras eftersom förlusterna exponeras och därmed blir en politisk belastning.

Vi kan även jämföra med den västliga, främst amerikanska, synen på antalet av kri-
gets generationer som är endast är fyra och dessutom delvis har annat innehåll. De
fem första kan reduceras till västvärldens tre första, som dock ej betonar kärnvapen-
krigföringen särskilt starkt, eftersom något kärnvapenkrig ännu inte utkämpats. Den
sjätte generationens krigföring ligger på samma nivå som den västliga. Betydelsen av
krigföring i de immateriella dimensionerna, exempelvis cyberrymden, påpekas men
betonas inte starkt i militärdoktrinen. Den betoningen återfinns snarare i informa-
tionssäkerhetsdoktrinen. 

All teori är emellertid grå. Den sovjetryska6 tillämpningen innehåller dessvärre
färgstarka inslag av de mest negativa slag som tidvis kan vara svåra för västerlänningar
att föreställa sig.7 Orsakerna sträcker sig långt tillbaka i tiden men har satt spår in i
modern tid och det ryska folket har uppövat en vana att lida som är ganska enaståen-
de. Under det förra seklet drabbades Ryssland av katastrofer i form av revolutioner,
självframkallad svält, utrensningar och krig som kanske innebar 100 miljoner döda.

5. Det har dock framförts misstankar om att den egentliga bevekelsegrunden för Iraqi Freedom 2003 var
att ta kontrollen över den irakiska oljan, inte att störta Saddam Hussein.

6. Såväl ”rysk”, sovjetisk” som ”sovjetrysk” förekommer i texten. Med prefixet ”sovjetrysk” menas här
företeelser som varit och är giltiga såväl under tsarrysk, sovjetisk som eftersovjetisk tid. Övriga prefix
avser enbart en del av dessa epoker. Egentligen är ordet en direkt översättning från engelskans ”Soviet
Russian”.

7. Detta behandlas vidare i kapitel 3.3, ”Relationen mellan teori och praktik inom krigskonsten” samt i
kapitel 7, ”Militärstrategins innehåll”.
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Avsnittet om ”Det stora fosterländska kriget” skall läsas med detta för ögonen. Den
yttersta katastrofen slapp vi dock uppleva – det nukleära storkriget i Europa eller till
och med det totala globala kärnvapenkriget. 

För de operativa principer och exempel på operationstyper som anges i senare ka-
pitel är de i flera fall mera ett uttryck för nyttoresonemang än faktisk förmåga i skri-
vande stund, med undantag för strategisk operation med kärnvapenstyrkorna samt
försvars- och motanfallsoperationer på armé- och frontnivå. Ansträngningar görs
dock på att förbättra den operativa förmågan så att teori och praktik hänger samman
på alla nivåer och i alla slags operationer.

Det finns emellertid mer att beakta. Läsaren kan tycka att det som redovisas här
kan verka omodernt och till stora delar vara endast av historiskt intresse. Men efter-
som den ryska uppfattningen är att även, kanske främst, historien skall tas till hjälp för
att finna lösningar på nutida och framtida problem, påverkar den reformationen av
den ryska krigsmakten i dag. Historien betraktas rentav som en levande kraft i sig,
oavsett styrelseform. Mycket av det vi ser nu i förändringsarbetet är ännu en evolutio-
när utveckling, grundad på gamla principer. Som exempel kan nämnas synen på för-
svars- och motanfallsoperationer som vi senare skall se. Även synen på kärnvapnen
följer gamla mönster. Men när Ryssland återställt sin defensiva förmåga i teori och
praktik, antyder militärreformens redovisade tankegångar att en mer offensiv förmåga
kommer att etableras med ny teknologi och med stöd av mer allmängiltiga teorier.
Dessa anpassas då till de nya realiteter som den tekniska och ekonomiska utveckling-
en skapar. Det genomsyrar hela detta arbete mer eller mindre öppet. Vi börjar redan i
nästa kapitel.

Figur 1.1. Det är inte bara ”Det stora
fosterländska kriget” som spelar stor roll i den
sovjetryska självbilden. Även den växande
styrkan under det kalla krigets begynnelse
måste framhävas, eftersom landet inte fick njuta
av segerns sötma och freden under långliga tider.
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2.1 Det ryska arvet

2.1.1 Allmänt

”Det heliga Ryssland” – Svjasjtjennaja Rus. I denna lakonism möter vi Rysslands syn på
sin egen ödesmättade historiska betydelse.8 Svjasjtjennaja Rus anses också i rysk före-
ställningsvärld vara evigt, en ståndpunkt som även var förhärskande i det fördolda i
Sovjetunionen. Därför är det delvis av en immateriell karaktär. Det konstituerar att vi
måste nalkas såväl rubrik som frågeställningar utifrån ett långt historiskt perspektiv av,
för oss västerlänningar, väsenskilt slag. Av särskild betydelse är den ryska synen på
Moskvas betydelse, inte minst militärt. Låt oss därför inledningsvis behandla denna li-
tet noggrannare.

En synbarligen oöverstiglig klyfta i kultur och tänkesätt har sedan lång tid delat den
europeiska världsdelen. Den första påtagliga skillnaden i synsätt uppstod egentligen
när det romerska riket delades år 395 e.Kr. Rom, den eviga staden, intogs år 486 e.Kr.
av barbarerna som romarna såg det. Enligt ryskt synsätt upphörde ”det första Rom” att ex-
istera då. Konstantinopel var redan Romarrikets egentliga centrum, eftersom Romarri-
ket i praktiken redan var tudelat och Rom sedan länge låg vid sidan av allfarvägarna.

Kejsar Karls kröning år 800 i Rom innebar en pånyttfödelse enligt västerländskt
synsätt, tillkomsten av ”Det heliga tysk-romerska riket” som kom att äga bestånd i
1 000 år. En andra pånyttfödelse ägde rum 1957, Romfördraget (EEC), som ledde till
dagens EU. Men ryssarna ser det annorlunda. Ryssland kristnades 988 från Bysans,
och den ryska ortodoxa kyrkan kom att utvecklas i en egen isolerad riktning, särskilt
efter schismen 1054, och som en följd av Gyllene Hordens välde 1240–1480.

8. Se även citatet i slutet av generalen M.A. Gareev, samt Bodin, P-A., Ryssland och Europa (Stockholm:
1993). Patriarken i Moskva åsätts ibland titeln ”Världsalltets patriark”, vilket även speglar en religiös
imperietanke.

2
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Östrom, Bysans, det andra Rom, föll 1453. Munken Filofejevs (Philotheos) berömda
brev, skrivet till storfurst Vasilij III i början av 1500-talet, är utgångspunkten för upp-
fattningen om Moskva som ”det tredje Rom” och förutsättningen för hela världens
frälsning: ”Det första Rom har fallit, det andra Rom har fallit. Moskva är det tredje Rom.
Något fjärde Rom skall icke givas.”

Man nöjde sig inte heller med att framställa Moskva som det tredje Rom. På Ivan
Groznyjs (den förskräckliges) kröningsikon framställdes denne som Guds viceregent,
presiderande över ”det nya Israel”. Kreml i Moskva betraktades då både som ”det
tredje Rom” och ”det nya Jerusalem”.9 

Upphörde ”det tredje Rom” att existera åren 1712–1918 när S:t Petersburg var
”fönstret mot Europa”? Staden har aldrig uppfattats som rysk och som en dag skall den
sjunka ned i de kärr varur den skapats enligt seglivad folktro och legendbildning. Den
sågs snarast som ett okristligt försök att beröva Moskva dess heliga status och betydelse.
Till och med under Leningradtiden behandlades staden på ett negativt sätt. Inte minst
skedde detta under ”Det stora fosterländska kriget” på direkt order av Stalin.

Uppstod ”det tredje Rom” på nytt när en pseudoreligion snabbt genomsyrat lan-
det, och den kommunistiska regimen på nytt flyttade huvudstaden till Moskva, eller

9. Bodin, P-A., Ryssland och Europa (Stockholm, 1995).

Figur 2.1. Ikonen ”Gudsmodern från
Vladimir”. Denna ursprungligen byzantinska
ikon från 1100-talet, målad av en okänd
konstnär, har genom århundraden betraktats
av det ryska folket som nationens skyddsbild
och främsta religiösa relik. Den kallas ”Den
ryska jordens moder”. Ikonen bars framför de
ryska trupperna inför slaget vid Borodino
1812, på order av fältmarskalk Kutuzov.
Under Krimkriget 1853–56 sändes ikonen till
det belägrade Sevastopol och under det rysk–
turkiska kriget 1877–78 följde den general
Skobolevs trupper under fälttåget. Ikonen bars
senast fram 1993 (!) under de oroligheter som
utbröt vid parlamentsbyggnaden i Moskva för
att mana till lugn och besinning. (Dumrath,
O.H., Rysslands historia: Ryssland och
dess tsarer, från rikets uppkomst till
rådsrepublikens grundläggning, Fröléen
& Comp:s boktryckeri, Stockholm 1921.)
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1991 när det Heliga och Eviga Ryssland återföddes och kristnades på nytt? Det har
faktiskt diskuterats i Ryssland om det trots allt skulle kunna förhålla sig så. 

Det är i det här perspektivet vi måste betrakta Ryssland, om vi skall få någon som
helst förståelse för landet och dess folk samt dess militära förmåga och ambitioner.
Men det finns ett perspektiv till som måste beaktas. I österlandet har, sedan urminnes
tider, vilseledning spelat den kanske största rollen i det strategiska tänkandet. Där an-
sågs det att det var viktigare att besegra en motståndare än att bara segra över denne i
strid. Dessa tankegångar har främst kommit till uttryck i Sun Tzu:s Krigskonsten, men
även i andra kinesiska klassiker.10 

Detta låg även till grund för den maktutveckling som var nära att ge Djingis Khan
och hans efterföljare det totala herraväldet över den då kända världen. Ryssland kom,
under mongolisk överhöghet i 240 år och inflytande i ytterligare 100 år, att få erfara
vad som kan uppnås genom vilseledning i politisk och militär strategi. Här finns en
stor del till förklaringen till att även Sovjetunionen har kommit att utveckla döljandets
och vilseledandets konst, maskirovka, till en närmast överordnad kraft i sin politiska
och militära doktrin. Härmed skapades också förutsättningarna att snabbt och över-
raskande kunna operera med stora förband över väldiga landområden. Marxism-leni-
nismen har här, enligt min uppfattning, bara varit ett löst skal på en hård och ur-
sprunglig kärna.

Döljandets och vilseledandets konst kommer, enligt min uppfattning, med största
sannolikhet fortfarande att vara en bärande politisk och militär kraft även i ett post-
kommunistiskt Ryssland i framtiden och därför styra utvecklingen av ryska doktriner
och strategier. 

2.1.2 Geostrategiska förutsättningar 

Det moskovitiska rysk-sovjetiska väldet utbreder sig över en mycket stor del av den
eurasiatiska landmassan. Det mest tättbefolkade området av denna karaktäriseras, till
stora delar, av ett öppet slättland som sträcker sig från norra Tyskland i väster till väs-
tra Sibirien i öster. Inga naturliga gränser finns i nordsydlig riktning utom de stora flo-
derna och Uralbergen. De norra och nordöstra områdena kännetecknas av tajga- och
tundraregionerna. I söder och sydost bildar mäktiga öknar och bergskedjor naturliga
gränsområden, främst öster om Ural. Naturliga hinder saknas till skydd mot en invasi-
on västerifrån. Till saken hör att det ryska väldet inte bara var omfångsrikt till ytan
utan även rikt på naturtillgångar i överflöd. Ryssland var självförsörjande samt besatt
och har fortfarande en potential att vara nettoexportör i alla avseenden. 

Sedan skyternas dagar har det öppna ryska landet antingen varit bebott av eller ge-
nomkorsats av ryttarfolk. Den mer bofasta befolkningen har därför efter hand trängts
undan till de mer skogbeväxta delarna av landet, taigaregionens västliga områden som
sedermera skulle bli kärnlandet i storfurstendömet Moskva. Längst i norr levde skilda

10. Se de olika översättningar som finns av Sun Tzu och andra kinesiska militära klassiker, exempelvis
Sawyer, R.D., The Seven Military Classics of China, including The Art of War (Oxford 1993, San Francisco
1993).
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nomadfolk. Men det har inte hindrat att främmande härar, från tid till annan, fallit in i
landet och åstadkommit stor förödelse. Det ryska folket har därför, främst efter det
moskovitiska väldets uppkomst, kommit att inse att försvaret av hemlandet kräver sär-
skilda lösningar. Landets väldiga storlek och sårbara öppenhet påfordrade att försvaret
snabbt kunde koncentreras till avgörande riktningar samtidigt som operationsavsikten
doldes med hjälp av flank- och skenoperationer. Operationerna måste kunna ledas över
stora avstånd eller genomföras mer eller mindre autonomt. Under den sovjetiska eran
var det främst marskalk Michail Tuchatjevskij som kom att vidareutveckla detta arv i
dess offensiva form och som även levt kvar under det kalla kriget. Därefter har general
Alexander Svetjin, som samtidigt förespråkade en defensiv form, åter tagits till heders.
Det rör sig egentligen om en lång historisk utveckling. I det återuppståndna Ryssland
har till och med de grundläggande tankegångarna från Ivan den förskräckliges militär-
reform åter aktualiserats. Låt oss därför blicka tillbaka.

2.1.3 En tillbakablick, tsarens Ryssland

Den första egentliga ryska statsbildningen, Kiev-Ryssland, blomstrade under 900- och
1000-talen. Ryssland kristnades vid denna tid, år 988, från Bysans. Ett fjärmande från
Europa ägde rum efter ”den stora schismen” 1054 inom kristenheten som då slutgil-
tigt uppdelades i en romersk-katolsk och en grekisk-ortodox del. Påven i Rom och pa-
triarken i Konstantinopel bannlyste varandra, och osämjan har varat in i modern tid.
Det kom att få en avgörande betydelse för landets fortsatta utveckling, även militärt,
eftersom Ryssland för en lång tid kom att utvecklas till teokratisk stat som efterhand
kom att isolera sig från omvärlden. 

I det öst–västliga konfliktperspektiv som uppstod i och med Romarrikets delning
kan nära nog hela det rysk-svenska mellanhavandet ses. Till Ryssland kom kristendo-
men från Bysans, till Sverige från Rom. Detta fick också konsekvenser för svenskt vid-
kommande. De tidigare nära ofta fredliga förbindelserna som svearna hade med Kiev-
Ryssland under förkristen tid, kom att övergå i ett avståndstagande och fiendskap som
varat in i modern tid. 

Kiev-ryssland vittrade så småningom sönder och den slutliga nådastöten insattes
1240 då mongolerna brände Kiev. Värre söndersplittrat än någonsin kom det ryska ri-
ket under mongolisk överhöghet. Ett tatarvälde bildades i trakten av nedre Volga med
centrum i Sarai; Kiptjak eller Gyllene Horden. Under dess khaner ställdes de erövrade
ryska landsdelarna i ett vasallförhållande. Sina nationella institutioner fick landet be-
hålla, de ryska furstarna fick sitta kvar i sina furstendömen. De hade endast skyldighet
att skaffa sig khanernas fullmakt. Den ryska kyrkan till och med omhuldades. Mot lan-
dets kultur gjordes inga framstötar. Men mongolernas ekonomiska utsugning av den
slaviska befolkningen gick långt. Denna exploatering var i hög grad förödande för fol-
kets mentalitet. Fullständigt rättslösa inför tatarernas utpressare, hopplöst prisgivna åt
den hänsynslösa terror som slog ned all opposition, fick de ryska massorna varje uns
av motståndskraft piskad ur kroppen. De tränades systematiskt upp i självuppgivelse
inför våldsmakten från ovan – varvid kyrkan hjälpte till att inpränta underkastelseplik-
ten i folket som erkänsla för tatarernas favörer mot den. Inte mindre ödesdiger blev
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den skolning som den ryska furstemakten samtidigt undergick. Furstarna tillägnade
sig läraktigt tatariska förhållningssätt till undersåtarna och metoder att behandla dem.
Som khanernas förtroendemän uppträdde de på samma sätt som dessa. Då Gyllene
Hordens välde föll samman stod den ryska furstemakten beredd att fullfölja dess tra-
ditioner.11

De ryska lydfurstarna lärde sig särskilt den despotiska maktutövningens och förti-
gandets konst till fulländning, vilket också satt spår som finns kvar än i dag. Den ryska
synen på krigföring, inte minst hänsynslösheten mot den egna truppen och acceptans
av egna stora förluster, kom att påverkas för all framtid. 

Under mongolhärskarna i den Gyllene Horden försköts den ryska tyngdpunkten
mot norr, till det som skulle bli statsbildningarna runt Vladimir, Suzdal och Moskva.

När Ivan III den store tillträdde 1462 omfattade storfurstendömet Moskva en yta
jämförbar med Värmland–Västergötland. Huvudkonkurrenten, storfurstendömet
Novgorod, började utmanövreras vid denna tid för att ställas under Moskvas över-
höghet 1478 och helt inkorporeras hundra år senare. Därefter tillväxte det ryska
Moskvaväldet med nära 150 km² om dagen under 400 år, låt vara mest oländiga taiga-
och tundraområden, tills Ryssland omfattade gott och väl 1/7 av jordens landyta. Den
fortsatta expansionen pågick fram till 1867 även på Nordamerikas västkust. Den upp-
hörde när Alaska såldes till USA.

Figur 2.2. Staden Kiev, huvudstad i en av dåtidens stormakter, var ett ryskt kulturellt och religiöst centrum i
Europa runt 1000-talet. I Grottklostret (bilden, katakomberna är belägna under klosterbyggnaderna) skrevs
den så kallade Nestorskrönikan eller egentligen Povest vremennych let (Krönikan över svunnen
tid). Den skildrar slavernas öden alltsedan världens skapelse och syndafloden och slutar år 1110. De
historiska uppgifterna skall dock tas med stor reservation. (En anmärkning: katakomberna är inte lämpliga
att besöka för de som lider av klaustrofobi eller har hjärt- och andningsbesvär.) (Foto av författaren.)

11. Svensk uppslagsbok (Malmö: Förlagshuset Norden AB, 1947–1955), bd 24 sp 893.
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Expansionen tog fart under Ivan IV:s tid efter segern mot tatarerna vid Kazan år
1552. Vilka var drivkrafterna? Visserligen hade mongolväldet varat i 240 år, men det
var inte militärstrategiska överväganden som var den viktigaste faktorn i framträngan-
det österut. Det var främst frågan om en upptäckar-, pälsjägar- och jordbrukskoloni-
sation och kommersiella aktiviteter av i princip samma slag som drev västeuropéerna
ut på oceanerna. Det var först från 1650-talet som expansionen ägde rum under stat-
lig kontroll. Under denna tid inträffade ”den stora schismen”, raskol, när den ryska
gudstjänstordningen reformerades 1653.12 Den slet sönder samhället långt mer än
”den stora oredan” efter Ivan IV:s död 1584 gjorde knappt 50 år innan. De gam-
maltroende hamnade på undantag, flydde ut i skogarna där de faktiskt fortfarande
finns kvar, eller begick kollektivt självmord. Det finns ännu svårläkta sår kvar i det rys-
ka samhället från den stora schismens tid, trots det kommunistiska mellanspelet som
pseudoreligion.13 

Den ryska expansionen nådde sitt maximum samtidigt som det tsaristiska Ryssland
genomgick en dynamisk industriell och agrikulturell utveckling under sitt sista sekel.
Före revolutionen kunde Ryssland uppvisa en imponerande produktionsökning inom
industrin. Utländskt kapital spelade visserligen en stor roll, men Ryssland var vid den

12. Väl att skilja från ”den stora schismen” 1054 som berörts tidigare.
13. Ett belysande exempel: Andrej Gromyko, född 1909, partimedlem 1931, ambassadör i USA 1943, vice

utrikesminister 1947 och utrikeminister 1957 tillhörde en gammaltroende släkt, raskolniki. Detta höll
han visligen tyst om eftersom det inte var en merit i de högre partikretsarna. Skott, S., Sovjet, från början
till slutet (Stockholm: Bonniers Förlag AB, 1993), s. 195.

Figur 2.3. Uspenskij-katedralen i Vladimir,
byggd 1158–94 under stadens glansperiod som
huvudstad i storfurstendömet Vladimir. 
(Foto av författaren.)
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här tiden faktiskt en del av Europa på ett sätt som inte varit aktuellt sedan Kiev-väldets
dagar, och bidrog aktivt till den allmänna konjunkturuppgången under det förra seklets
första årtionde. Rubelns ställning var mycket stark. Jordbruket utvecklades också med
stigande produktion och Ryssland blev ett av världens stora exportländer av spannmål.
Det var utbyggnaden av det ryska järnvägsnätet under 1800-talets senare hälft och
1900-talets första decennium som gjorde de slumrande naturtillgångarna tillgängliga
för världshandeln.14 Försök att öppna dörren mot Europa hade i och för sig gjorts ti-
digare av tsarerna Ivan IV den förskräcklige och Peter I den store samt Alexander I i
samband med napoleonkrigen, men de fick inte motsvarande betydelse. 

Men den siste tsarens autokratiska, reaktionära regim, det misslyckade kriget mot
Japan 1904–05 då den ryska flottan förintades i två omgångar, första världskriget och
den ineffektiva förvaltningens slutliga sammanbrott banade väg för den demokratiska
revolutionen i februari–mars 1917. I november samma år störtades den enda någor-
lunda demokratiska regim som det dåtida Ryssland innehaft av en kommunistisk stats-
kupp, ”oktoberrevolutionen”. Landet kastades in i ett förödande inbördes- och
interventionskrig. Den ryska statbildningen föll sönder och återuppstod som det
kommunistiska Sovjetunionen 1922. Vi fortsätter nu med att kort följa den historiska
militära utvecklingen. 

14. De inre vattenvägarna på de stora floderna och insjöarna utnyttjades visserligen tidigare men endast
väster om Ural. Nu öppnades även Sibirien.

Figur 2.4. Kryssaren Aurora (deplacement
6 731 ton, fart 19 knop, sjösatt år 1900,
huvudartilleri 14 st 152 mm enkelpjäser)
deltog i Tsushima-slaget mot Japan den 27–
28 maj 1905 och lyckades överleva när mer-
parten av den ryska flottan förintades. Far-
tyget är dock mest känt för beskjutningen av
Vinterpalatset i samband med den kommu-
nistiska statskuppen den 7 november 1917.
I själva verket avfyrades endast ett signal-
skott. Fartyget bevaras fortfarande som ett
historiskt minnesmärke efter Sovjetunionens
fall. (Foto av författaren.)
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2.1.4 En militär tillbakablick, något om tsarryska militärreformer15

Först en kort förklaring till det ryska begreppet militärreform: Med militärreform me-
nas när ett militärteoretiskt – eller tekniskt – paradigmskifte sätter avgörande spår i
krigskonsten.16 Men vi måste också vara medvetna om att även militära bakslag har
motiverat militärreformerna, utom de båda postsovjetiska. Fyra reformer utformades
i tsarens Ryssland:

• Ivan IV:s (den förskräckliges) militärreform från sent 1500-tal var den första. Det är
möjligt att kriget om den sönderfallande Tyska Ordensstaten med svenskar och
polacker skapade behovet. Men det var mongolernas motanfall 1571 som kan-
ske var en viktigare orsak, då tatarerna brände Moskva. Den viktigaste delen
formulerades i kanonorden från den 10 oktober 1577 som reglerade den centrala
artilleritjänsten i Ryssland. Den är fortfarande intressant eftersom det nutida
ryska försvarskonceptet bygger på likartade principer. Då en ring av befästa
kloster, med artilleri och munkarna som pjässervis, runt Moskva och streltser,
som satts upp redan 1540 som ett dåtida modernt skytteinfanteri, skulle för-
stärka försvaret i hotad riktning. Nu har rymd- och luftförsvaret, täcktrupper
samt rörliga manöverstyrkor samma uppgift som klostren i ”Den gyllene cir-
keln” och streltserna. Principerna för ledning av strategiska försvarsoperationer
till skydd av hemlandet är också mycket lika; de leds centralt inledningsvis från
Moskva. Nu som då.

15. Vojennaja Mysl, specialutgåva maj 1992, bilaga 1 (Moskva, 1992).
16. Se vidare Kuhn, T.S., De vetenskapliga revolutionernas struktur (Karlshamn, 1981). Där ges en förklaring

till begreppet. Enkelt uttryckt kan ett paradigm jämföras med en lugn och jämn trendutveckling. Pa-
radigmskiftet kan ses som ett trendbrott. 

Figur 2.5. Ivan den förskräckliges militärreform från
sent 1500-tal var den första. Dess huvuddelar bestod
i befästandet av en ring av kloster, med artilleri och
munkarna som pjässervis, runt Moskva i den så kal-
lade Gyllene cirkeln och streltser som skulle för-
stärka försvaret i hotad riktning. Meddelanden om
annalkande fiender förmedlades med repetersignale-
ring med klostrens och kyrkornas klockspel till
Moskva. Bilden visar klostret i Rostov Velikij c:a
250 km nordost Moskva. (Foto av författaren.)
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• Peter I:s (den stores) militärreform 1700–1710 var den andra.17 Det var kanske de-
baclet vid Narva som påkallade behovet. Hela den ryska statsförvaltningen re-
formerades efter svenskt mönster och militärreformen genomfördes efter
svenska, nederländska, venetianska och i viss mån preussiska förebilder. Dåtida
ledningsprinciper var inte helt olika sentida principer där frontgrupper kunde
ges förhållandevis självständiga uppgifter, exempelvis vid det sovjetiska anfallet
på Manchuriet i augusti 1945. Samtidigt uppbyggdes en med dåtida mått mo-
dern krigsindustri. Landets militära potential ökade därmed högst avsevärt, vil-
ket kom att starkt bidra till det svenska stormaktsväldets slutliga fall och seder-
mera förlusten av Finland 1808. Den ryska flottan i dess moderna form räknar
sin tillblivelse från den 26 juli 1696. Dess första insats gjordes mot Turkiet i
Azovska-sjön vid Svarta Havet. I detta sammanhang skall också den ryska sy-
nen på tvåfrontskrig beaktas, där Sverige kom att bli den norra motståndaren.
En helt ny förmåga att operera i skärgårdsområden med amfibiestyrkor tillska-
pades, låt vara med en uråldrig teknik – roddflottor utrustade med galärer.
Dessa kom att användas i en katalytisk operation mot Sverige för att tvinga fram
freden i Nystad 1721. Besättandet av Finland från 1713–14 hade samma syfte.
Den största delen av Finland återlämnades vid denna fred.18 Operationen mot
Finland utgör ett utmärkt exempel på samverkan mellan mark- och amfibie-
stridskrafter som i sen tid benämnts ”kringgång läns kust”.19 Peter den stores

17. För svenskt vidkommande kan det vara särskilt intressant att studera Kamer-fuerskij zjurnal (S:t Peters-
burg, 1815) (Kammarfurstens journaler, sv övers 1917) som innehåller en samling journaler och kalendrar
från denna tid, vilka bland annat berör den ryska planeringen inför fälttågen mot Sverige.

18. Katalys, kemisk reaktion där ett ämne som startar reaktionen, katalysator, inte ingår i slutprodukten. Här
en operation som syftar till att påtvinga motståndaren sin vilja, inte ockupation, dvs. katalytisk operation;
begreppet är ännu ej vedertaget. 

19. Se vidare kapitel 9.2, ”Olika typer av operationer” (landstigningsoperation).

Figur 2.6. Bronsryttaren kallas frans-
mannen Etienne-Maurice Falconets
(1716–1791) 13,6 m höga äreminne över
Peter den store. Det tog tolv år att skapa
statyn. Den vilar på ett jättelikt granit-
block – åskstenen – funnen cirka tio kilo-
meter utanför Sankt Petersburg. Stenen
uppskattas väga 1 600 ton (!). Monumen-
tet invigdes 1782 och sedermera gav Alex-
ander Pusjkins poem ”Bronsryttaren” sta-
tyn dess namn. Ormen som tsar Peters häst
trampar på symboliserar den slagne svens-
ke huvudfienden. (Foto av författaren.)
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beslut att 1712 flytta huvudstaden från Moskva till nyanlagda Sankt Petersburg,
grundad 1703, de jure på svenskt territorium20 (!), kom att skapa ett strategiskt
problem för Rysslands nordiska grannar som vi därefter fått leva med.21 

• Krigsminister Miljutins militärreform 1860–1865 var den tredje, som var en direkt
följd av erfarenheterna från Krimkriget. Västmakternas begynnande industria-
lisering skapade en överlägsenhet som var Ryssland övermäktig. Den järnvägs-
utbyggnad som inletts under denna tid kom dock att få en avgörande strategisk
betydelse som fortfarande består, trots en förändrad världsordning. Reformen
fick dock inte den genomslagskraft som det var tänkt, vilket kom att visa sig i
rysk–turkiska kriget 1877–78 och inte minst det nämnda rysk–japanska kriget
1904–05. Trots den snabba industrialiseringen i Ryssland lade ineffektiv och
trög administration samt korruption hämsko på den militära nydaningen.

• Den fjärde reformen genomfördes till del 1905–1912 omedelbart efter det misslyckade
kriget mot Japan. Den omfattade bland annat ett ambitiöst nybyggnadspro-
gram för flottan. Men den hann inte bära frukt under första världskriget. Tsar-
regimens statsförvaltning hade då nått sin bottennivå. Den fick inget eget
namn men arbetet leddes av storfurst Nikolaj Nikolajevitj. 

2.1.5 Ytterligare en militär tillbakablick, operationskonstens uppkomst (1)

En anmärkning: Numreringen inom ( ) i detta stycke hänvisar till de fyra ryska skisser avseende
operativa principer som ingår i detta avsnitt. (Bilder genom övlt Pär Blids försorg.)

Enligt ryskt synsätt uppstod operationskonsten under 1700-talet. (2) Armén hölls vid den
tiden samlad. Strategin byggde på att armén stödde sig på baser, magasin och förråds-
fästningar. Manövern bestod i uppmarsch mot den tilltänkta drabbningsplatsen och
skapandet av gynnsamma förutsättningar för slaget, det vill säga att inta en gynnsam
slagordning och plats. (3) Taktiken begränsades till det rena slaget. (4) Operationsmå-
let bestod i att belägra och inta fästningar samt att förstöra fiendens kommunikationer
och möjligheter att operera med sin armé. (5) Tidigare bestod krigföringen ofta i ”för-
härja-operationer”, motståndarens möjligheter att livnära sin armé skulle omintetgö-
ras. Rena slag undveks. Kriget krälade på sin buk. ”Den brända jordens taktik”
tillämpades också, faktiskt så sent som under andra världskriget. Det ryska skärgårds-
kriget mot Sverige 1719 kan också ses som ett exempel på en förhärja-operation. Dess
mest extrema form, den massiva kärnvapeninsatsen har vi ännu förskonats från. 

20. Detta är en intressant aspekt på grundandet av ny stad och att utnämna den till huvudstad i ett sentida
folkrättsligt perspektiv. Det är numera förträngt i det allmänna svenska medvetandet, vilket manifes-
terade sig vid 300-årsjubileet till minnet av stadens grundande. 

21. Att Sankt Petersburg var den ryska huvudstaden mellan 1712 och 1922 kom att uppfattas som en re-
ligiös blasfemi inom den ryska kyrkan och i huvuddelen av det ryska folkdjupet gjorde inte problemet
mindre, bara mer komplext.
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Figur 2.7. Operationskonstens historiska utveckling, bild 1.

Under 1800-talets första del ändrade krigföringen karaktär. (6) Naturligtvis var den
inspirerad av Napoleons krigskonst. Nu uppträdde armén i kårförband, eller strids-
grupper. Dessa framryckte åtskilda till slagfältet, men kraftsamlades inför den förestå-
ende drabbningen och intog en samlad slagordning; ofta förekom någon form av
stridspaus. Med strategisk operation ansågs då att arméns delar agerar enligt överbe-
fälhavarens avsikt avseende mål, plats och tidpunkt för operationen, så kallad ”strate-
gisk kategori”. Delade arméer infördes, vilka började föra operationer mer eller
mindre självständigt. (7) Taktiken var fortfarande enkel och bestod av rena fältslag. (8)
De blev allt mer förlustbringande, mångfacetterade och med fler komponenter samt
utvidgade sig i bredd och djup. (9)

Figur 2.8. Operationskonstens historiska utveckling, bild 2.

Under 1800-talets andra del uppdelades de väpnade styrkorna allt mer i självständiga ar-
méer. (10) Strategin påverkades av detta, där slaget blev en del av en operation. Utform-
ning av konceptet för arméoperationer påbörjades. (11) Slagen sönderföll i skilda strids-
områden. Det stora, allt avgörande fältslaget var inte längre aktuellt i krigföringen. (12)
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Figur 2.9. Operationskonstens historiska utveckling, bild 3.

Under det tidiga 1900-talet (13) skapades förutsättningarna för att genomföra strate-
giska frontoperationer, där flera arméer medverkade. Principerna för arméoperationen
befästes. (14) Slagets omfattning utökades i bredd, djup och tid. Utspridning av strids-
handlingarna fortsatte och användandet av olika stridsformer och annan verksamhet
vid dessa gav upphov till den moderna frontoperationen som vi snart skall se. (15)

Figur 2.10. Operationskonstens historiska utveckling, bild 4.

Vi kommer senare att behandla de militärteoretiska sammanhangen i ett historiskt
perspektiv. Det är intressant att den linjära historieuppfattningen skiljer sig från den
ryska uppfattningen om tidens gång. Den är inte lineär utan cyklisk och i religiösa
sammanhang ständigt närvarande. Det är ett motsatsförhållande som också skall stäl-
las mot den ryska synen på tillvarons andliga dimension, vilket också påverkar synen
på krigens natur och hur de skall föras. 
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2.2 Sovjetunionen, mellankrigstiden

När första världskriget var till ända var det åter dags för ett militärt paradigmskifte.
Den vapentekniska utvecklingen hade drastiskt förändrat förutsättningarna för krig-
föringen. Repetergevär, kulsprutor, taggtråd, artilleri och stridsgas låste kriget på väst-
fronten och sänkte krigskonsten till en absolut bottennivå. Även på östfronten hade
kriget skötts illa. Vissa innovationer prövades emellertid. De första primitiva strids-
vagnarna insattes på västfronten. Flyget kom så småningom att tillföra krigföringen
en helt ny dimension. Nya taktiska och operativa metoder började växa fram. Det var
emellertid inte segrarmakterna som kom att exploatera de nya erfarenheterna till fullo.
Det var de två stora förlorarna Tyskland och Rysslands arvtagare Sovjetunionen som
kom att stå för nytänkandet. 

Kort efter Sovjetunionens bildande påbörjade landet återhämtningen efter inbör-
deskrigets ödeläggelse och det misslyckade anfallskriget mor Polen. Den första statli-
ga planen lades redan 1920 och gällde den kommande elektrifieringen. Efter Vladimir
Lenins död 1924 och Josef Stalins maktövertagande fastställdes linjen om byggandet
av socialismen i ett land. Sovjetunionen skulle på egen hand genomföra en omdaning
av jordbruks- och industriproduktionen enligt socialistisk modell. Den kapitalistiska
omvärlden skulle ännu inte utmanas genom att sträva efter en kommunistisk världsre-
volution.

Rapallofördraget med Tyskland undertecknades 1922 efter det genomlidna inbör-
des- och interventionskriget. Den nya regimen började vinna respekt i omvärldens
ögon. Detta gjorde det möjligt att importera ny teknologi från väst, allt från teknisk
kompetens till mer eller mindre kompletta industrianläggningar. I och med Molotov–
Ribbentrop-pakten 1939 kom ett omfattande handelsutbyte igång med Tyskland. Sov-
jetunionen levererade väldiga mängder med spannmål och olja fram till krigsutbrottet
1941. Den tyska motexporten av högtekologi var dock ringa, varför Sovjetunionen
ansåg sig ha förlorat på detta. Men Stalin fick fria händer i den sovjetiska intressesfä-
ren och tid vanns för förberedelser för det befarade kriget.

År 1928 var det sovjetiska jordbrukets produktivitet dålig och ransoneringar inför-
des. Därmed fanns incitamentet för att Stalin skulle kunna genomdriva jordbrukets
kollektivisering. Den första femårsplanen för landets vidare utveckling antogs i april
1929. I Sovjetunionen ansågs dock planen ha gällt sedan 1928. Det var under åren runt
1930 som grunden lades till det Sovjetunionen som kom att fortleva till senhösten
1991. Samtidigt genomfördes en omfattande propagandakampanj i samband med in-
rättandet av det sovjetiska civilförsvaret, då ett omedelbart krigshot målades upp. Det
skall inte uteslutas att kampanjen var av betydelse för att skapa acceptans för femårs-
planens inriktning mot uppbyggnad av den tunga industrin för krigsmaktens behov.

Ett primärt problem som sovjetledarna måste lösa var organiserandet av de framti-
da väpnade styrkorna. I första hand skulle dessa säkra nationen mot kontrarevolution
och utländsk intervention och i andra hand förbereda sig på ett klasskrig där Röda Ar-
mén skulle spela en avgörande roll. Två skilda skolor kom att tävla om hur den fram-
tida krigsmakten skulle utformas. 
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Figur 2.11. Kraftverket ”Dnjeprogez” i Zaporozje vid Dnjepr. Det var det viktigaste projektet i
Sovjetunionens tidiga elektrifieringsprogram under mellankrigstiden och byggdes efter amerikanska ritningar
och med tekniskt stöd. Verket invigdes 1932. Syftet var egentligen att leverera elektricitet till de
aluminiumverk som byggdes samtidigt i området för att möta den växande militära flygplansproduktionens
behov. (Foto av författaren.)

Den första skolan företräddes av Leo Trotskij22 och stöddes av många kvarvaran-
de tsaristgeneraler. Den förordade en reguljär armé som skulle fungera som en kon-
trarevolutionär styrka och som kader under ett krig mot en yttre fiende. Kadern
avsågs att tjäna som kärna i en massarmé som skulle bestå av arbetare och bönder.
Bristerna i formell utbildning skulle mer än väl kompenseras av revolutionär glöd. I
detta sammanhang måste vi vara medvetna om att Trotskij egentligen inte skapade en
ny armé, det var snarare tsararméns sönderfall som hejdades. Annars har Trotskijs
”nya” armé varit den gängse uppfattningen i den historiska mytbildningen. 

Den andra skolan företräddes av Michail Frunze23 och merparten av dem som
hade haft högre poster under inbördeskriget. Den pläderade för en liten reguljär armé
och kader samt en stor territoriell folkmilis. Denna grupp tillmätte inte risken för kon-
trarevolution lika stor betydelse. Dessutom bedömdes det vara omöjligt att med hjälp
av revolutionär kampanda skapa fungerande soldater över en natt. 

Motsvarande skiljaktigheter fanns i frågor rörande utbildningens form och inne-
håll. Kliment Vorosjilov24 och Semjon Budjonnyj25 argumenterade för en revolutio-
när teori för krigskonst, varvid man påpekade att marxistiska teorier hade ersatt de
tidigare. Trotskij, Frunze och Tuchatjevskij hävdade att krigskonsten inte var beroen-
de av partidialektiken. 

När Trotskij förlorade sin maktposition 1924 gav Stalin i uppdrag åt Frunze att ut-
forma en ny militärreform 1924–28. Det intressanta är då att Frunze redan övergivit tanken

22. Trotskij (1879–1940), se bilaga 6. 
23. Frunze (1885–1925), se bilaga 6. 
24. Vorosjilov (1891–1969), se bilaga 6.
25. Budjonnyj (1883–1973), se bilaga 6.
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på en folkmilis, en bärande idé hos Karl Marx, som en viktig komponent i genomför-
andet av socialism. I stället skulle en reguljär kaderarmé organiseras, men samtidigt bi-
behölls tanken på att ett ”massornas krig” skulle kunna genomföras av en ”massarmé”.
Medvetenheten fanns emellertid att ett framtida modernt krig inte skulle kunna utkäm-
pas av en sådan massarmé utan genomdrivandet av extrema åtgärder som skulle omfatta
hela samhällsapparaten.

Redan under X:e partikongressen 1920 pläderade Frunze för en övergripande mili-
tärdoktrin som denne senare fick order av Stalin att utarbeta, då inom ramen för mili-
tärreformen. Om nu något särskilt drag skall nämnas är att den huvudsakligen tillkom
under en deduktiv process, där marxism-leninismens principer och kommunistpartiets
övergripande mål var den intellektuella ramen för underliggande doktriner, strategier,
operativa principer samt militärteknisk utveckling och krigsmaterielproduktion. Men
vi skall vara medvetna om att arvet från tsararmén trots det togs tillvara när utveckling-
en av operationskonsten fortsatte. Under arbetet med militärreformen utformades de
avgörande teoretiska förutsättningar som kom att kallas Stalins fem faktorer. De kan fak-
tiskt med litet god vilja spåras tillbaka till Sun Tzu, som beskriver vad som skulle vara
avgörande för hur ett krig skulle kunna vinnas.26 Dessa var i viktad prioritetsordning:

1. Strategier, planering och ledning
2. Forsknings- och utvecklingspotential
3. Industripotential
4. Stridskrafternas numerär och sammansättning
5. Strids- och motståndsvilja
Det var således den teoretiska ramen och dess innehåll som ansågs viktigast, vilket

kan förklara med vilken energi den militärpolitiska debatten kom att föras i Sovjetuni-
onen. Det kan vara värt att nämna att ”kärnvapenrevolutionen” 1954–60 inte ändrade
denna grundsyn. Faktorerna kom i själva verket i överförd form sannolikt att utgöra
den teoretiska förutsättningen för målvalen när de samordnade massiva insatserna
med kärnvapen planerades.27 

Tre tankeskolor28 kom sedermera att strida om inflytandet under mellankrigstiden
i Sovjetunionen. Det bör här påpekas att i väst var det helt annorlunda. Där var nytän-
karna missförstådda ensamma män, ofta motarbetade i sin egen samtid.29 

26. Se kapitel 1 i de olika översättningar som finns av Sun Tzu. Här kan finnas anledning till att konstatera
att Sun Tzu (ny transkribering Sun Zi) har varit föremål för mycken exegetik. Uttolkningarna är lika
många som uttolkarna. Vad som är rätt eller fel är inte alltid så lätt att klarlägga. Här har jag tagit mig
friheten att ge min egen tolkning. Jag stödjer mig bland annat på Mao Tse-tung, Militärpolitiska skrifter
(sv. utg. Uddevalla 1965), Griffith, S.B., Sun Tzu: The Art of War (Oxford 1963) samt Sawyer, R.D., The
Seven Military Classics of China, including The Art of War (Oxford 1993, San Francisco 1993).

27. Se vidare kapitel 7.3, ”Principer för insats med massförstörelsevapen”.
28. Väl att skilja från de båda skolor som företräddes av Trotskij resp. Frunze under det tidiga 1920-talet.
29. Den tyske generalen Heinz Guderian fick väl bäst gehör för sina tankegångar när Tyskland började

sin återupprustning. Teoretikern Liddell Hart gavs inte alls samma möjligheter att genomföra sina idé-
er. Den franske översten de Gaulle fick inget gensvar i Maginotlinje-tänkandets Frankrike. 
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• Den främsta gruppen växte sig stark när industrialiseringen tycktes kunna för-
verkliga idéerna om ”maskinernas krig”. I spetsen stod Michail Tuchatjevskij30

som utvecklade ”djupanfallets” idé, grundad på ny teknik och taktik med flyg och
mekaniserade förband efter Vladimir Triandafillovs31 grundläggande idéer. Re-
sonemangen konkretiserades med konceptet stötarmé, en stark allsidigt samman-
satt styrka avsedd för genombrottsoperationer och för att fullfölja djupanfall i sek-
ventiellt genomförda operationer. Stötförband och det operativa konceptet för
dessa har funnits kvar in i modern tid. I denna grupp av inflytelserika nydanare
ingick också flyggeneralen Vasilij Chripkin32 som stod för ett mycket framsynt
tänkande för flygvapnets framtida utveckling, inte minst i tekniskt hänseende.

• Den andra skolan argumenterade för ett strategiskt försvar i mer traditionell,
rysk anda, och företräddes av Alexander Svetjin.33 Han ansågs vara den främ-
ste, icke partianslutna militärteoretikern. Numera åtnjuter Svetjin stor aktning i
Ryssland eftersom dennes tankegångar om det strategiska försvaret åter tagits
till heders. Han bar också ansvaret för utformandet av den ryska militärteore-
tiska begreppsapparaten som till stora delar fortfarande är adekvat.

• Den tredje skolan argumenterade för det strategiska, beridna kavalleriet med Se-
mjon Budjonnyj som främste talesman. Denne var en soldatkär figur som tro-
ligtvis helt saknade strategisk begåvning. Efter utrensningarna 1937 vann denna
tankeskola en kortvarig renässans. Som en följd genomdrev generalen Grigorij
Kulik,34 ansvarig för arméns materielförsörjning, sin egendomliga inställning

30. Tuchatjevskij (1893–1937), se bilaga 6. 
31. Triandafillov (1894–1931), se bilaga 6.
32. Chripkin (1893–1937), se bilaga 6. 
33. Svetjin (1868–1938), se bilaga 6. 
34. Kulik (1890–1950), se bilaga 6.

Figur 2.12. Under den stora fält-
tjänstövningen i Kiev-området 1935
prövades det mekaniserade djupanfallet,
understött med omfattande luftlandsätt-
ningar för första gången i stor skala.
Året därpå genomfördes en motsvarande
övning i Minsk-området. Inbjudna mili-
tära observatörer var i och för sig veder-
börligen imponerade, men rapporteringen
hem pekade på blandade intryck. Bilden
visar stridsvagnar typ BT–7 som bygger
på den amerikanska Christie-konstruk-
tionen. (Bilden hämtad från författa-
rens privatarkiv.)
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när lätta automatvapen drogs in och produktionen av pansarvärns- och luft-
värnskanoner upphörde. Pansarkårerna upplöstes och tillverkningen av moder-
na stridsvagnar begränsades.

Även om det i Ryssland anses att studier av historien är ett viktigt fundament att
stå på när man söker lösningar på nutida och framtida problem måste också det sovje-
tiska synsättet framhållas. Under mellankrigstiden rådde i hela sovjetsamhället en opti-
mistisk teknikdeterministisk uppfattning där alla problem skulle lösas med teknikens
hjälp. Det var denna optimism som var incitamentet för Tuchatjevskijs uppfattning.
Det fanns en grupp runt denne som strävade att finna nya former för en offensiv
krigföring bestående av generalerna Triandafillov, Kalinovskij, Laptjinskij och Chrip-
kin vilka utvecklade nya pansar- och flygdoktriner. Gruppen initierade en rad experi-
mentverkstäder för ny militärteknik som raketer, raketmotorer, flygmaskiner, ”flygan-
de stridsvagnar”, radar och television. Vi kan här se en skillnad mellan den
traditionella uppfattningen om tiden som cyklisk och den marxist-leninistiska som är
deterministiskt linjär, vilket den också är inom kristenheten från världens skapelse till
den yttersta domen. 

Mycket viktigt är att Tuchatjevskij också, som en följd av det ovan nämnda, drev ige-
nom en plan för hur den tunga industrin skulle kunna mobiliseras i ett krig för att pro-
ducera enorma mängder krigsmateriel, främst stridsvagnar, artilleri och flyg. Kanske
ännu viktigare var den planering som också gjordes för industrins evakuering till öster
om Ural, i händelse av krig. Här kom utbyggnaden av järnvägsnätet i landets västra delar
och Transsibiriska järnvägen att få en avgörande betydelse.35 Det skall inte uteslutas att
hela utgången av det andra världskriget grundade sig på denna infrastrukturella upp-
rustning. Men det skall inte förringa de västallierades mycket substansiella hjälp som
gavs, helt förtigen i Sovjetunionen.36 Det är föga känt att även USA hade en motsva-
rande planläggning för att mobilisera industrin vid krig. Utan den hjälpen hade kanske
Operation Barbarossa fått betydligt större, kanske avgörande framgångar än vad som in-
ledningsvis blev fallet. 

Den X:e partikongressen var också betydelsefull när flottans framtid behandlades.
Där klarlades att det endast var marinflyget och ubåtsvapnet som skulle kunna ge-
nomföra självständiga strategiska operationer i marinens regi. Den uppfattningen är
fortfarande giltig. Men det som skulle komma att bli Stalins ambitiösa marina upp-
rustningsprogram förräntade sig inte under det kommande storkriget 1941–45. De ut-
spridda flottorna blev tvingade till att föra defensiva operationer i randhav och på inre
vattenvägar, i Leningrad och Sevastopol huvudsakligen som fästningsflottor. 

35. Under mellankrigstiden byggdes också sluss- och kanalsystemen i Volga–Balt-kanalen, Volga–Don-
kanalen, Stalin-kanalen (sedermera Vita Havs-kanalen) samt slussarna i Dnjepr, vilka fortfarande har
strategisk betydelse.

36. Lend–lease-programmet var mycket substansiellt. USA och Storbritannien levererade totalt 18 297 flyg-
plan av alla slag varav 4 171 brittiska jaktflygplan. USA levererade c:a 6 200 och Storbritannien och
Kanada c:a 4 600 stridsvagnar, stora mänder lastterrängbilar och amerikansk dragkraft till järnvägen,
samt livsmedel. Detta trots stora förluster i Ishavs-konvojerna. Gyllenhaal, L. och Gebhardt, J. Slaget
om Nordkalotten (Lund: Historiska media, 2001), s. 58.
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Kulmen på de stora utrensningarna, Jezjovsjtjina, initierade av Stalin, drabbade Sov-
jetunionen 1934–38. Frånsett att befolkningen utsattes för en omfattande decimering,
råkade krigsmakten också illa ut 1937 när stora delar av det högre befälet likviderades
eller fängslades på obestämd tid. Effekterna av alla felgrepp som skedde under denna
tid visade sig i finska vinterkriget 1939–40 och skadeverkningarna var svåra att rätta
till. Den överlevande officerskåren var paralyserad och vågade egentligen ingenting
vilket hade kunnat få katastrofala följder i det krig som snart skulle komma. 

Men det fanns en annan erfarenhet som Sovjetarmén hade vunnit sommaren
1939, segern över Japan vid Chalkin Gol i Mongoliet. Fronten mot Japan hade under
hela 30-talet varit väsentlig för Sovjetunionens krigsplanläggning. Sovjetledningen be-
dömde under 1939 att risken för ett tvåfrontskrig var överhängande. Till särskild be-
fälhavare för de sovjetiska styrkorna utsågs Georgij Zjukov.37 Han lyckades dölja en
stark styrkeuppbyggnad och kraftsamling och företa ett stort överraskningsanfall mot
japanerna. Segern i Mongoliet undanröjde risken för ett tvåfrontskrig och möjliggjor-
de undertecknandet av Molotov–Ribbentrop-pakten.

Denna seger ledde till Stalins felbedömning att Finland skulle bli en motståndare
lätt att besegra, men den ledde också till något helt annat. Andra världskrigets blivan-
de egentlige segerherre fick för första gången visa vad han verkligen dög till.

2.3 Det stora fosterländska kriget

2.3.1 Krigets periodindelning och förlopp i stort

Den 22 juni 1941 inleddes Operation Barbarossa, det tyska anfallet på Sovjetunionen.
Syftet med anfallet var, enligt Adolf Hitler, ett korståg mot kommunismen som skulle
krossa Sovjetunionen som statsbildning. Den tyska armén, som anföll på stor bredd,
följde de klassiska härvägarna in mot Rysslands inre. Den första går utmed Östersjö-
kusten till Leningrad. Den andra, som Karl XII följde 1708 och Napoleon 1812, leder
genom de gamla polska städerna Minsk och Smolensk till Moskva. Den tredje, som går
söder om Pripjat-träsken men norr om Karpaterna, är vägen till Ukrainas svarta jord.

37. Zjukov (1896–1974,) se bilaga 6.

Figur 2.13. Georgij Zjukov, andra världskrigets
kanske främste härförare, rentav egentlige segerherre.
(Bilden är hämtad ur författarens privatarkiv.)
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Krigsmålen var högt satta med kraftsamlingsriktningar mot förstahandsmålen Le-
ningrad, Moskva och Ukraina. Det tänkta slutliga andrahandsmålet utgjordes av den
så kallade AA-linjen från Archangelsk vid Vita Havet till Astrachan vid Kaspiska Ha-
vets norra del. Några ryska skickligt genomförda strategiska reträtter var det inte tal
om, utom i några enskilda fall – ty hela ryska arméer tillintetgjordes eller tillfångatogs.
Efter sjutton dygn hade den ryska Centralfronten kollapsat efter det stora inringnings-
slaget vid Smolensk. Vägen till Moskva låg öppen. Räddningen kom i och med att
Hitler ändrade kraftsamlingsriktning från Moskva för att först inta Leningrad, som
kom att belägras i 900 dygn, och för att erövra kornboden Ukraina. Först den 14 ok-
tober återupptogs anfallet mot Moskva, men då dröjde det inte länge förrän vintern
var i antågande. 

Styrka och svagheter kom mycket snart att uppdagas i de förberedelser som vidta-
gits inför det kommande kriget. Zjukovs preventiva anfallsplan från 15 maj hade inte
accepterats av Stalin. Gränstrupperna och anfallsreserverna höll på att framgruppera
till de nya gränserna i väster. Försvarsgrupperingen var därmed inte tillfredställande.
Dessutom fick inte tyskarna provoceras. Stalin togs med överraskning, trots att under-
rättelser nått krigsledningen i god tid om det förestående anfallet. Kriget var visserligen
länge väntat men inte förrän 1942–43. Förberedelserna hade inriktats mot denna tid.

Den tyska stormvågen vältrade fram tills den hejdades utanför Moskva den 6 de-
cember 1941. Även om det strategiska initiativet var på väg att glida Tyskland ur hän-
derna var anfallskraften ingalunda bruten. Hela sommaren och hösten 1942 hotades
Sovjetunionens existens genom de tyska offensiverna, ända till dess en hel tysk armé
förintades vid Volga nyåret 1943. 

Figur 2.14. En sibirisk trupp paraderar på Röda torget i Moskva den 6 november på väg till 
fronten för att möta det tyska anfallet. (Bilden är hämtad ur författarens privatarkiv.)
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Under krigets första arton månader, då de tyska stormanloppen tvingade Röda Ar-
mén till ständiga reträtter, uträttades emellertid stora ting i det fördolda. Dels rörde
det sig om en omfattande förflyttning av industrin till områden öster om Ural. Där
återuppfördes anläggningarna på kort tid under mycket besvärliga och primitiva för-
hållanden. Produktionen kunde återupptas 1943. Dels rörde det sig om en omorgani-
sation av sovjetarmén i sin helhet, samt att återinföra och modifiera de taktiska och
operativa principer som utvecklades under 1920- och 30-talen. Dessa hade som
nämnts emellertid övergivits till följd av de stora utrensningarna 1937–38 och de fel-
aktiga slutsatser och missvisande lärdomar som erhölls under det spanska inbördes-
kriget. Det var omedelbart efter debaclet mot Finland 1939–40 som reorganiseringen
påbörjades under den nye försvarsministern Semjon Timosjenko.38 Den var genom-
förd sent 1942. Tillsammans innebar detta att sovjetarmén genomgick en nära nog to-
tal omdaning, en metamorfos, som är föga känd i väst men i själva verket var av episka
mått då den genomfördes under brinnande krig. 

I sovjetisk historieskrivning betraktades krigets defensiva ”första period” vara slut
i och med att motanfallet vid Volga inleddes. Ty morgonen den 19 november 1942 in-
leddes Operation Uranus, den sovjetiska offensiven vid Stalingrad. Kriget tog en helt
ny vändning i och med att det sista av andra världskrigets tre vändpunktsslag inleddes.
Därmed började, med sovjetiskt språkbruk, krigets ”andra period”. Ett tyskt försök

38. Timosjenko (1895–1970), se bilaga 6.

Figur 2.15. Som ett led i industrins mo-
biliseringsplaner förbereddes evakuering
av krigsviktig industri till områdena ös-
ter om Ural. Under 18 månader från
förhösten 1941 till årsskiftet 1942–43
transporterades cirka 1 600 (!) anlägg-
ningar på järnväg. (Bilden är hämtad ur
författarens privatarkiv.)

Figur 2.16. Sovjetiska strids-
vagnar med följeinfanteri under
anfall. Hitler som bedömt Ope-
ration Barbarossa som en lätt
uppgift överraskades av att
uppbyggnaden av Sovjetunio-
nens pansarvapen hade gått så
snabbt och nått sådan omfatt-
ning – tillgången på sovjetiska
stridsvagnar föreföll outsinlig.
(Fotot är hämtat ur författarens
privatarkiv.) 
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att återuppta offensiven sommaren 1943 avvärjdes slutgiltigt under slaget vid Kursk
juli 1943, historiens dittills största pansarslag. Därefter befann sig Tyskland på defen-
siven ända till krigets slut. Det strategiska initiativet hade slutgiltigt glidit Tyskland ur
händerna. Krigets ”andra period” varade till och med december 1943, då Dnjepr
övergicks på stor bredd. 

Under krigets ”tredje period”, som varade hela 1944, fördes kriget ut utanför Sov-
jetunionens gränser framför allt under Vitryska operationen eller Operation Bagration
som pågick mellan den 22 juni och den 29 augusti 1944. Sedd i ett strategiskt samman-
hang var sommaroffensiven samordnad med de stora västallierade landstigningarna i
Frankrike, Overlord den 6 juni och Anvil/Dragon den 15 augusti 1944. Den förtjänar att
behandlas litet närmare eftersom den var mycket omfattande och komplex med förbe-
redande operationer som en del i helheten. Den sommaroffensiven med de samordna-
de stora operationerna överglänser, enligt mitt förmenande, Operation Barbarossa (ef-
tersom Bagration var framgångsrik). Under denna operation införlivades de baltiska
staterna och Ostpreussen med Sovjetunionen. Anfallet avstannade först utanför Wars-
zawa.39 Som en del i denna operation ingick Lwow-Sandomierz-operationen den 13 juli–29
augusti. Operationen stöddes av operationer, såväl i norr som söder, huvudsakligen i
vilselednings- och avlastningssyfte. Det gäller den Ukrainska operationen eller Jassy–Ki-
sjinjov-operationen den 20–29 augusti som drevs in i nuvarande Moldavien.40 Anfallet på
Finland den 9 juni på Karelska näset och i Baltikum skall också ses i det perspektivet.
Operationerna i norr var även avsedda som avlastningsanfall för att mala ned de tyska
förband som eljest skulle kunna ha lösgjorts för att sättas in mot huvudanfallet. Viborg-
och Svir–Petrozavodsk-operationerna avbröts när den tyska centralfronten bröt samman
för att understödja vunnen framgång.41 Anfallen i Baltikum fortsatte för att under-
stödja huvudanfallet.42 (För en översikt över den sovjetiska sommaroffensiven den 22
juni–29 augusti 1944, se kartan i slutet av boken.)

Den ”fjärde perioden” började i och med att Vistula–Oder-operationen inleddes i ja-
nuari 1945 med Berlin som slutmål, efter reorganisering och uppladdning av under-
håll. Den varade till krigets slut och den slutliga segern över Tyskland. 

En viktig operation återstår att nämna kort, låt vara att den inte ingick i ”Det stora
fosterländska kriget” som tillkom på begäran från västmakterna under Jaltakonferen-
sen i februari 1945 för att åstadkomma en avlastning inför slutanfallet på Japan. Det i
väst ofta bortglömda anfallet på Manchuriet den 8 augusti 1945 har i många avseenden
utgjort grunden för Sovjetunionens utveckling av krigskonsten efter andra världskriget.
Här tillämpades de sovjetiska offensiva operativa principerna nära nog till fulländning. 

39. Det bör påpekas att skälet till avstannandet var tvåfaldigt. Dels började underhållet tryta och förban-
den var nedslitna. Men dels berodde det på att Stalin inte ville bistå den polska hemmaarmén som vid
denna tid startade ett uppror i Warszawa. Eftersom det redan fanns en kommunistisk marionettreger-
ing i Lublin sågs inte hemma-armén som en tillgång. Därför fick tyskarna fria händer att nedkämpa
den.

40. Enbart i Jassy–Kisjinjov-operationen förlorade tyskarna 21 divisioner. 
41. Det var slutsegern över Tyskland som var syftet för krigföringen. En erövring av Finland var inte pri-

oriterad. Anfallet på Karelska näset föregicks av en maskirovka-operation under våren 1944 i Kanda-
laksja-riktningen.

42. De anfall som tidigare genomfördes mot Baltikum vintern 1944 syftade egentligen till att avlasta för-
svaret av Leningrad i samband med att belägringen kunde hävas.
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Figur 2.17. Bilden visar det sovjetiska anfallet in i Manchuriet den 8 augusti 1945 som starkt bidrog till att
tvinga Japan ut ur kriget. Det var dock kärnvapeninsatserna mot Hiroshima och Nagasaki den 6 respektive
9 augusti som slutgiltigt gjorde det möjligt för Japan att ge upp utan att förlora ansiktet. Bild efter Shtemenkos
The Soviet General Staff at War (Moscow, 1985).
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Den påtagna uppgiften var enorm. Det skall då påpekas att den sovjetiska kulmi-
nationspunkten egentligen redan var nådd. Med tanke på det beräknade motståndet,
bedömdes det att 1,5 miljoner man samt en pansararmé och två pansarkårer skulle
krävas. Från senare delen av maj till i början på augusti förstärktes anfallsförbanden
med 700 000 man, en pansararmé och en mekaniserad kår, samt stora mängder un-
derhåll. Alla transporter gick på den transsibiriska järnvägen. Omfattande åtgärder
vidtogs för att dölja tilltransporterna. Maskirovka-planen lyckades och anfallet kom
som en fullständig överraskning för Japan. För första gången opererade en på förhand
organiserad självständig frontgrupp43 under marskalk Alexander Vasiljevskij.44 De före-
kom tidigare under tillfälliga, lösligare former, samt efteråt under det kalla krigets se-
nare del. De två kärnvapeninsatserna anses ha fått Japan att kapitulera. Det är inte
hela sanningen. Manchuriet-operationen gav insikten om behovet och kärnvapnen inci-
tamentet eftersom den japanska statsledningen inte behövde förlora ansiktet. 

2.3.2 Var segern given? 

Var segern given? Det är inte så självklart. Hitler var övertygad om att Operation Bar-
barossa var en lätt uppgift. Vad kan ha givit honom en sådan felaktig uppfattning om
motståndaren? Det var väl ändå väl känt att Sovjetunionen var världens mäktigaste
militärmakt till lands? Rysslands militära fördelar – landets väldiga yta, vintern, den
brända jordens taktik, tapperheten och självuppoffringen hos den ryske soldaten – var
landets och folkets arvedel, oavsett vilken regim som än rådde. Det var dessa fördelar
som alltid varit avgörande i det långa loppet. Men Hitler menade att det inte skulle bli
något långt lopp: ”Vi behöver bara sparka in ytterdörren så kommer hela den murkna
byggnaden att rasa ihop.” Hitler var övertygad om att kriget skulle bli kort. Den ryska
militära administrationens traditionella senfärdighet skulle komma till korta mot ge-
nomslagskraften hos de snabba tyska pansarstyrkorna. Men det var inte hela sanning-
en bakom Hitlers ställningstagande. 

När Stalin genomdrev de omfattande utrensningarna i krigsmakten 1937–38 var
det nära att han ”sågade av den gren han själv satt på”. Masslikvideringarna av Röda
arméns befälskår var ett självdestruktivt beteende av monumentala mått. De överle-
vande vågade inte utöva den professionalism och initiativkraft som till äventyrs fanns
kvar. Dessutom återinförde Stalin det politiskt-militära dubbelkommandot, där den
politiske kommissarien skulle övervaka den militäre chefens agerande. Ett dualistiskt
system, i vilket kommissarien egentligen är överordnad soldaten och teoretiskt men
inte i praktiken dennes jämlike, är naturligtvis förödande för vilken krigsmakt som
helst. Hitler ansåg att den sovjetiska krigsmakten var inkapaciterad och oförmögen till
verksamt motstånd. Finska vinterkriget 1939–40 syntes bekräfta uppfattningen.
Märkligt nog hade inte de ryska framgångarna mot japanerna vid Chalkin Gol som-
maren 1939 uppmärksammats av den tyska krigsledningen, vilket kanske var fatalt. 

43. Frontgrupp, en formation sammansatt av flera fronter (armégrupper) som i sin tur består av flera armé-
er och kårer.

44. Vasiljevskij (1895–1977), se bilaga 6.
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Figur 2.18. Fem marskalkar i Sovjetarmén, utnämnda 1935. Stående fr. v: Budjonnyj och Blucher; sittande
fr. v: Tuchatjevskij, Vorosjilov och Jegorov. Det var bara Budjonnyj och Vorosjilov som överlevde
utrensningarna. Bilden är hämtad ur Sten Kristiansson, Världskriget i bild (1947), vol. II.

Men även Stalin misstog sig. Vorosjilov hade inte Zjukovs militära förmåga, vilket
också visade sig vara fatalt. Timosjenko, Vorosjilovs ersättare som försvarsminister,
var av en helt annan kaliber. 

Historien bakom utrensningarna innehåller skeenden som kan förefalla nog så
märkliga, men ändå inte betydelselösa. Oenighet råder, men två teorier kan urskiljas.
Båda inbegriper desinformationskupper av stora mått. Den första går ut på att
NKVD samverkade på hemlig basis med SS (egentligen underavdelningen SD) i en
komplott för att skapa falska anklagelser mot krigsmaktens ledning som hotade med
att bli Stalin övermäktig. Den andra att SD lyckades inplantera falska underrättelser
hos NKVD som gick ut på att militärledningen planerade stämplingar mot Stalin. Om
den senare teorin är sann utgör den kanske historiens största kupp som syftat till att
allvarligt skada en framtida fiendes krigsmakt. Om den första teorin är sann är det
kanske lättare att förstå Stalins överraskning och handlingsförlamning vid krigets in-
ledning. Bilden har ännu inte klarnat helt.

Stalin, en man vars psykiska status närmast kan beskrivas som ”malign narcissism”
av det paranoida slaget45 och därmed bland annat var sjukligt misstänksam mot allt och
alla, litade kanske paradoxalt nog på Hitler. Varför vet vi egentligen inte. Var det det
eventuella NKVD–SD-samarbetet i samband med utrensningarna som betydde något,
eller var det rentav en djupare atavistisk sympati med en motståndare som visserligen

45. Samtal med Lars Lidberg, professor i psykiatri, 1996–03–30.
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skulle bedras, men ändå betraktades som en jämlike? Stalins felbedömning av Hitlers
intentioner kan delvis förklaras med det ovan nämnda. Men dåvarande chefen för
GRU, Golikov,46 bidrog också aktivt till överraskningen genom att nedvärdera varning-
ar från västerländska källor, främst brittiska, av politiskt opportunistiska skäl. Den brit-
tiska underrättelsetjänsten hade fram till andra världskriget främst verkat mot Sovjetu-
nionen. Stalins misstro har åtminstone här en begriplig förklaring. 

I Tyskland förstods inte till fullo omfattningen av och kraften i Timosjenkos reor-
ganisation av krigsmakten och vilka goda resultat som redan uppnåtts. Hitler konsta-
terade långt senare att om han hade trott på rapporterna om det sovjetiska pansarvap-
net, hade Operation Barbarossa aldrig genomförts. Guderian vågade ändå bara berätta
halva sanningen; att Sovjetunionen hade 10 000 i stället för i verkligheten cirka 22 600
stridsvagnar som ofta nog var tekniskt överlägsna de tyska. Redan 1933 förfogades
över 7 400 stridsvagnar, vilket faktiskt var känt och publicerat i Sverige. Dessutom in-
sågs inte heller Röda arméns inneboende styrka. Som ett led i uppbyggnaden beslöts
1930 att skapa en möjlighet att snabbt dubblera eller tredubbla armén. Lösningen var
att reservdivisioner skulle sättas upp av de stående som dubbleringsförband. Visserli-
gen fick de omodern materiel när de reguljära divisionerna fått ny och kvalitén var i
övrigt ofta låg. Men systemet hade sina fördelar. Mobiliseringen kunde genomföras
förhållandevis snabbt och gick dessutom att dölja då de inte existerade i observerbar
form före ”avknoppningen”. Detta var särskilt betydelsefullt efter de stora inring-
ningsslagen sommaren 1941, då den tyska segern syntes given. Metoden utnyttjades
även när förband nyuppsattes eller reorganiserades i strategiska reservens regi. Vid
krigsslutet förfogade Sovjetunionen över 600 divisioner, trots förluster och övriga för-
band oräknade. Denna förmåga att ”stampa härar ur marken” blev till slut Tyskland
övermäktigt. Men det skall påpekas att Sovjetunionen också var nära sin kulmina-
tionspunkt den 9 maj 1945. Omgrupperingen av anfallsförband till Manchuriet inför
anfallet den 8 augusti är därför en anmärkningsvärd prestation också i reorganisa-
tions- och transporttekniskt hänseende. 

Mycket viktigt är att Tuchatjevskij fram till 1937 drev djupanfallets idé och som en
följd sovjetarméns mekanisering då han likviderades. De operativa principerna återin-
fördes fram till 1943. Minst lika viktigt är att denne också drev igenom en plan för hur
den tunga industrin skulle kunna mobiliseras i ett krig för att producera enorma
mängder krigsmateriel, främst stridsvagnar, artilleri och flyg. Kanske ännu viktigare
var den planering som också gjordes för industrins evakuering till öster om Ural, i
händelse av krig. Även om folkkommissarien för försvaret, Vorosjilov, militärt sett var
en medelmåtta som misslyckades att vinna finska vinterkriget och personligen tyckte
illa om Tuchatjevskij, stödde han dennes plan för industrins mobilisering inför eller
under ett krig, vilken även omfattade planer för evakuering till områdena öster om
Ural. Under kriget kom sedan produktionsmässiga stordåd att utföras. Men det
mänskliga och ekologiska priset blev högt.47 

46. Golikov (1900–1980), se bilaga 6.
47. Cirka 107 000 stridsvagnar tillverkades under andra världskriget. Detta är ett mått på som faktiskt kun-

de åstadkommas under mycket besvärliga förhållanden. Se även kapitel 9.3, ”Logistik”.
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Man skall emellertid inte förringa den mycket betydelsefulla hjälp som gavs av de
västallierade, helt förtigen i Sovjetunionen. Utan den hjälpen hade kanske Operation
Barbarossa fått betydligt större, kanske avgörande framgångar än vad som inlednings-
vis blev fallet. 

Två tyska åtgärder var mindre välbetänkta. Efter fälttåget mot Frankrike 1940 ge-
nomgick tyska armén i praktiken en avmotorisering. Befintliga och nyuppsatta infan-
teridivisioner försågs inte längre med motorfordon i nämnvärd grad. Dessa tillfördes
endast pansar-, artilleri- och underhållsförband. Produktionskapaciteten och erövrad
materiel räckte inte till mera. Därmed var det inte möjligt att konsolidera pansargrup-
pernas snabba terrängvinster utan att tappa tempo i väntan på infanteriet. Hitlers osä-
kerhet och kraftsplittring av pansargrupperna bidrog också till att det enda som inte
fick förloras gick till spillo – tid. Beslutet om att kriget skulle föras med största möjliga
grymhet mot ryssarna visade sig också vara fatalt. Tyska armén hälsades inledningsvis
som befriare. Men när det visade sig att NKVD, trots allt, var att föredra framför SS
hårdnade motståndet. 

Figur 2.19. Den sovjetiska
rustningsindustrin arbetade för
högtryck. Stora delar hade flyt-
tat österut under 18 månader,
där den var oåtkomlig för tys-
karna. Omflyttningen var ett
led i planerna för den sovjetis-
ka industrins mobilisering som
gjorts upp under 1920- och
30-talen. (Bilden är hämtad
ur författarens privatarkiv.)

Figur 2.20. Opoltjenije ut-
rustas med gevär M/91 Mos-
si-Nagant med karolinerbajo-
nett. Men bilden är inte
rättvisande, endast en mindre
del fick överhuvudtaget någon
beväpning. Gevär M/91 var
för övrigt standardbeväpning för
huvuddelen av infanteriet. (Bil-
den är hämtad ur författarens
privatarkiv.)
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En slutsats är klar. Tysklands och Sovjetunionens båda självhärskare gjorde sig
skyldiga till felbedömningar inför det kommande kriget som skulle få vittgående kon-
sekvenser. Kriget kom dessutom något år tidigare än vad som var önskvärt för båda
parter. För tysk del beroende på att den sovjetiska återhämtningen inte kunde tillåtas
genomföras i sin helhet. För sovjetiskt vidkommande skulle den vara klar först 1943. 

Även Stalins krigsledning och kommissariernas räddhågade formalism under som-
maren 1941 hade kunnat bli ödesdiger. Direktiven om att det var förbjudet att tas till-
fånga och retirera utan order från högsta ort omöjliggjorde en ordnad fördröjnings-
strid. Det rörde sig om den herostratiskt ryktbara Order nr 270 ”Inte ett steg tillbaka”
från sommaren 1941 och efterföljaren nr. 227 från 1942. Resultatet blev de stora in-
ringningsslagen där stora delar av den reguljära Röda armén och det hastigt improvise-
rade hemvärnet – opoltjenije – offrades helt i onödan. Stridsvagnsförlusterna på den väs-
tra fronten var nära 90 % (!) under det andra halvåret 1941. Dessa ersattes sedermera,
inledningsvis genom omfattande leveranser från Storbritannien och USA. Utan detta
bistånd är det inte självklart att sovjetarmén kunnat hålla stånd och vända det hotande
nederlaget till seger. Men detta förtigs helt i den sovjetryska historieskrivningen. 

Frånsett att tyska armén inte förmådde hålla den höga framryckningstakten, var
det två företeelser som till slut skulle hejda det tyska stormanloppet. Dels var det den
tidigare nämnda förmågan att mobilisera reserver, dels allt säkrare underrättelser om
att Japan inte skulle ingripa på Tysklands sida i kriget.48 Friska resurser från Fjärran
Östern kunde därför sättas in vid motanfallet vid Moskva den 6 december 1941. Da-
gen därpå anföll Japan Pearl Harbor. Som en sympatiåtgärd förklarade Hitler krig mot
USA. Därmed inträdde världens största industrimakt i kriget, vilket verksamt bidrog
till att krigslyckan slutligen vände. 

När den tyska offensiven saktade av under hösten 1941 kunde Sovjetunionen ut-
nyttja det ryska landets traditionella fördelar. Försvaret kunde föras allt mer dynamiskt
när kommissariernas makt begränsades. Mobila försvarsoperationer genomfördes of-
fensivt och framgångsrikt i allt större skala. De egna förlusterna var dock stora och ib-
land onödiga. Tyska 6. Armén vid Stalingrad kunde ha svälts ut utan större egna upp-
offringar. Tyskarna var visserligen hela tiden dugligare på taktisk nivå. Men den
sovjetiska krigsledningen blev allt skickligare i att operera offensivt med fronter och
frontgrupper under krigets gång. Ett viktigt, allt mer avgörande element i den sovjetiska
krigskonsten var förmågan att överraskande koncentrera överlägsna stridskrafter i vik-
tiga riktningar vid avgörande tidpunkter. Detta gällde redan vid Stalingrad, då den to-
tala numerära överlägsenheten ännu inte var överväldigande. När initiativet slutligen
övergick till Sovjetunionen, efter de förkrossande tyska nederlagen vid Volga och
Kursk samt när krigsmaterielproduktionen och det allierade materiella biståndet efter-
hand ökade, blev uppgiften allt lättare. Tyska arméer kunde utmanövreras och inringas.
Den stora tyska krigspotentialen minskade därför till i stort ingenting vid tiden för slut-
segern den 9 maj 1945.

48. Det var främst den sovjetiske spionen Victor Sorges, stationerad i Tokyo, rapportering som var bety-
delsefull. 
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Stalins egenskaper som krigsledare måste beaktas, särskilt med tanke på hans psy-
kiska status. Begreppet ”hotbild” utgör egentligen ett uttryck för en nations om-
världsuppfattning. Den är direkt beroende av den nationella perceptionsförmågan
och behöver inte vara relaterad till ett faktiskt hot. I en totalitär stat kan, i extremfallet,
hotuppfattningen vara beroende av en enda maktfullkomlig individs förutfattade
ståndpunkter. Stalins oförmåga att inse vad som var i görningen samt handlingsför-
lamningen parad med de förlustbringande direktiven sommaren 1941 hade kunnat
leda till Sovjetunionens undergång om inte den tyska krigsledningen också begått av-
görande misstag. Sovjetunionen fick en nödvändig respit för den fortsatta reorganise-
ringen av Röda armén, mobiliseringen av hela folket och uppbyggandet av en överläg-
sen krigspotential.

Stalins maktutövning kunde visserligen falla tillbaka på en tradition av despotiskt
självhärskande. Men kombinationen av Stalins maligna narcissism, den marxist-leninis-
tiska modellen för samhällsbyggnad samt den allmänna tekniska och industriella ut-
vecklingen skapade förutsättningar för en centralistiskt hårt styrd militärstat som kom
att fortleva fram till den 25 december 1991. Den byggdes upp med en hänsynslös rov-
drift på land och folk, där formen för ”Det stora fosterländska krigets” förande endast
blev en del i det stora hela. Den statsbärande marxist-leninistiska ideologin är inte utan
skuld. Marx ansåg att det dialektiska samspelet mellan människa och materiell miljö ut-
gjorde den grundläggande drivkraften till samhällets utveckling. Produktivkrafterna
förändras ständigt i kamp med naturen och de mer relationsberoende produktionsför-
hållandena i övrigt, uttryckt i termer av ”klasskamp”. Endast arbetet och vad arbetet
skapar åsattes ha ett värde. Naturtillgångar och människor fanns antingen i överflöd el-
ler var utbytbara storheter som kunde utnyttjas i en kamp som fördes mycket slösaktigt
med landets resurser. I en krigsekonomi under en paranoid diktator gavs inte mycket
utrymme för hänsynstaganden utöver de uppställda plan- eller krigsmålen, särskilt när
konstruktiv kritik och ärlig resultatredovisning inte tilläts i ett samhälle som fulländat
förtigandets konst under århundraden.

Sovjetunionen kunde kanske ha besegrat Tyskland av egen kraft, utan allierad hjälp
med krigsmateriel och utan invasionen i Normandie, men med ännu större uppoff-
ringar än vad som nu blev fallet. Segern var emellertid ingalunda given. De inledande
tyska misstagen skapade rådrum som gav möjlighet att neutralisera Stalins egna. Ryss-
lands traditionella militära fördelar visade sig på nytt vara en tillgång. Krigsindustrins
och folkets totala mobilisering var genomförd 1943. Dessutom var återskapandet av
den högre operationskonsten genomförd samma år. Det var inte längre Sovjetunio-
nen som drabbades av förödande inringningsslag, utan Tyskland. Segern kunde där-
med vinnas. Vad som också är anmärkningsvärt i ett sentida perspektiv är att
omvärlden bedömde den sovjetiska krigsekonomiska potentialen som svag, när den i
själva verkat var stark. Under 1980-talet var förhållandet faktiskt det motsatta. En
kontrafaktisk ståndpunkt kvarstår. Det är inte helt självklart att Hitler gått till angrepp
om utrensningarna 1937–38 aldrig verkställts. ”Det stora fosterländska kriget” vanns
inte genom Stalins genialitet som krigsledare utan av Sovjetunionens totala ansträng-
ningar och dess tålmodigt uppoffrande folk.
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Därför hålls bilden levande av ”Det stora fosterländska kriget” inte bara av den politiska led-
ningens aktiva åtgärder, utan bilden lever av egen kraft i hela det ryska folkdjupet. Därför är det
fortfarande värt att ägna uppmärksamhet. 

2.4 Sovjetunionen, efterkrigstiden

”Det stora fosterländska kriget” var till ända, segern över Tyskland var vunnen. Sovje-
tisk trupp stod vid Elbe. Men när freden kom var Sovjetunionen utmattat av krigsan-
strängningarna. Vid krigsslutet 1945 stod det klart att världen aldrig skulle förbli
densamma. Visserligen hade sovjetledningen insett kärnfysikens vapentekniska möj-
ligheter, men kärnvapenutvecklingen drevs på sparlåga. USA:s framgångsrika kärnva-
penprov den 16 juli 1945 och de krigsmässiga insatserna mot Hiroshima den 6 och
Nagasaki den 9 augusti 1945 övertygade Stalin om behovet av att driva kärnvapenpro-
grammet med full kraft. Sovjetunionen sprängde sin första kärnladdning den 29 au-
gusti 1949 till omvärldens stora bestörtning. 

Figur 2.21. Sovjetflaggan vajar över riksdagshuset i Berlin den 30 april 1945. (Bilden är hämtad ur 
författarens privatarkiv.)
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Figur 2.22. Mellan den 4 och 11 februari 1945 möttes Stalin, Roosevelt och Churchill i Livardiaslottet, tsa-
rens gamla sommarpalats utanför Jalta på Krim, för att göra upp om segern mot axelmakterna. Samtidigt la-
des grunden för uppdelningen av Europa. I praktiken inleddes det kalla kriget redan då. (Foto av författaren.)

Under det kalla kriget, som egentligen började i februari 1945 under Jaltakonferen-
sen, inriktades Sovjetunionens och USA:s militära utveckling huvudsakligen mot att
kunna möta varandra inom vitala strategiska och geografiska områden. Det måste då
beaktas att de gamla västerländska stormakterna, inklusive USA och Sovjetryssland, har
haft helt skilda geostrategiska förutsättningar – landmakten kontra sjömakten. Härur
har framsprungit helt olika traditioner och historiska erfarenheter, vilka skapat olika
principer, tekniska lösningar och metoder för att värna om sina respektive intressen.49

49. Se även kapitel 1, ”Inledning”.

Figur 2.23. De tre se-
gerherrarna fr. v. Win-
ston Churchill, Frank-
lin D. Roosevelt och
Josef Stalin. (Bilden är
hämtad ur författa-
rens privatarkiv.)
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Samtidigt kände Sovjetunionen en tilltagande militärteknisk underlägsenhet,
främst beroende på USA:s växande kärnvapenstyrkor. Inringningshotet upplevdes allt
starkare. Att sedan inringningen var en reaktion på egna positionsframflyttningar hade
man föga förståelse för. Det kalla kriget var ett faktum. Det är kanske i det perspekti-
vet vi skall se den sovjetiska fredsoffensiven efter en isig fas i det kalla kriget; Berlinupp-
roret som slogs ned med kraft av sovjetiskt pansar den 17 juni 1953,50 innan
revolterna i Polen och Ungern hösten 1956.

När väl det sovjetiska kärnvapen- och robotprogrammen började drivas med full
kraft var tiden inne för den ”nukleära” eller ”militärtekniska revolutionen” (då inte
med dess nutida betydelse), även benämnd Chrusjtjovs militärreform. Begreppet Revolution
in Military Affairs, RMA, är således ursprungligen ryskt. Det började användas 1954,
men avsåg främst kärnvapendimensionen i krigföringen med dess nya vapenbärare.
Begreppets nuvarande betydelse infördes av marskalken Nikolaj Ogarkov51 år 1977.
Mellan 1959 och 1964 anpassades doktriner och strategier till innehavet av kärnvapen
och robotar. Som en följd bildades ett nytt vapenslag, Strategiska Robottrupperna, uppsatt
den 1 januari 1960, och nya vapenslag.52 Sovjetarmén mekaniserades i sin helhet för att
kunna operera under ett kärnvapenkrig, men dess stående styrkor reducerades med 50
divisioner till 150. Stalins marina nybyggnadsprogram avbröts och en satsning gjordes
istället på atomubåtar och robotbestyckade fartyg. Fosterlandets luftförsvar, PVO Stra-
ny, tillkom 1941 och omvandlades till en egen försvarsgren åren 1948–1954.53 

När strategin om den samordnade insatsen blev vapentekniskt realiserbar, ansågs det
att den samtidiga och samordnade striden över hela det operativa och strategiska dju-
pet i västra Europa skulle inledas med en överraskande massiv kärnvapeninsats. Me-
kaniserade och rena stridsvagnsförband skulle därefter anfalla på stor bredd och stort
djup för att slutgiltigt nedkämpa en redan slagen motståndare. Särskilt stort intresse
för överraskande manöver- och försvarsoperationer ansågs inte nödvändigt att visa.
Som en följd utvecklades tankarna kring det, som det ansågs, oundvikliga kärnvapen-
kriget, då USA måste förhindras ingripa i kriget genom sovjetiska insatser av inter-
kontinentala kärnvapenbärande robotar. Allt eftersom de strategiska robotstyrkorna
byggdes ut, planerades för allt massivare insatser mot USA. Det bör dock påpekas att
när de strategiska robottrupperna sattes upp hade Sovjetunionen inga interkontinen-
tala robotar operativa. Det kom att leda till Kuba-krisen 1962, med ryskt språkbruk
den karibiska krisen, den hittills allvarligaste konfrontationen med USA. Risken för
kärnvapenkrig var uppenbar.

50. Denna dag var nationaldag i BRD fram till Tysklands enande.
51. Ogarkov (1917–1994), se bilaga 6.
52. Det bör påpekas att när Strategiska Robottrupperna sattes upp, förfogade Sovjetunionen inte över

några interkontinentala robotar. Först under hösten stod fyra R–7 Semjorka (SS 6) på linjen vid robot-
bas Plesetsk i NV Sovjetunionen. Däremot fanns ett stort antal medeldistansrobotar insatsklara mot
Europa. Efter Chrusjtjovs avsättande hösten 1964 tog utbyggnaden av de interkontinentala robotsys-
temen fart. 

53. PVO Strany kan översättas med ”Fosterlandets luftförsvarsstyrkor”. Statushöjningen var egentligen en
direkt reaktion på inrättandet av USA:s Strategic Air Command (SAC), det strategiska bombflyget.
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År 1960 slöts ett avtal mellan Sovjetunionen och Kuba som gjorde Sovjetunionen
till Kubas viktigaste allierade ekonomiskt och militärt. Den amerikanska motreaktio-
nen är väl känd. Sovjetunionen och Kuba hade delvis sammanfallande intressen att
stärka den sovjetiska militära närvaron på Kuba. Castro kände av invasionshotet från
USA allt starkare. Chrusjtjov hade dessutom ett behov av att basera medeldistansro-
botar R–12 (SS–4) och R–14 (SS–5) på Kuba för att väga upp underlägsenheten avse-
ende strategiska kärnvapen gentemot USA (USA 5 000, Sovjetunionen 300 laddningar
totalt). Men det viktigaste var utplaceringen av medeldistansrobot SM–75 Thor i Stor-
britannien och SM–78 Jupiter i Italien och Turkiet som avsevärt skulle försämra Sov-
jetunionens strategiska läge. Det berodde på att bantiderna för dessa robotar var 6–10
min – långt innanför den sovjetiska beslutscykeln tidsmässigt, vilken var 30 min för att
reagera på ett kärnvapenangrepp. Det gällde helt enkelt att försätta USA i samma dåli-
ga strategiska läge som man själv hade. Ett mera dolt motiv för Sovjetunionen att ha
en stark militär närvaro på Cuba återkommer vi till. Vi tänker då inte på spridandet av
revolutionär socialism till resten av Latinamerika.

Ett försök att schacka motståndaren och ställa denne inför ett fait accompli fick inte
den betydelse som Chrusjtjov avsåg. Det blev något helt annat; dels ledde det till hans
eget avsättande, dels gav det incitamentet till att bygga ut Kola-basen i Norra Ishavet
och att förstärka den sovjetiska Nordflottan, och sist men inte minst konsoliderades
den sovjetiska närvaron på Kuba.

Dessutom byggdes faktiskt ubåtsbasen vid Cienta del Fuegos ut. Den utnyttjades
av Golf- och Hotel-ubåtar med ballistiska robotar för framskjuten basering. Detta var

Figur 2.24. Prototyp till interkontinental
robot SS–6 eller R–7 Semjorka på start-
plattan i Baikonur, Kazachstanskaja SSR.
Endast fyra stycken ”stod på linjen” för ti-
den vid Kuba-krisen. Bilden är hämtad ur
Peter Stache, Sowjetische Rakten im
dienst von Wissenschaft und Verteidi-
gung (Berlin: Militärverlag der Deutschen
Demokratischen Republik, 1987).
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betydelsefullt innan Yankee-ubåtarna började tas i tjänst med början 1968. Golf-ubåtar-
na hade konventionell framdrivning, med de begränsningar detta medför.

Kubakrisen löstes på en fredlig väg. Problemet var egentligen inte löst för USA:s
vidkommande, låt vara att USA:s statsledning utnyttjat egen styrka mot Sovjets svag-
het – herraväldet till sjöss i USA:s hemmafarvatten. Sett i ett längre tidsperspektiv var
inte sjöherraväldet absolut. Kuba sitter geografiskt på det viktiga låset till sjövägarna
mellan USA och Europa, samt till Panama-kanalen. I och med den sovjetiska närva-
ron, som de facto konsoliderades efter Kubakrisen var det egentligen Sovjetunionen
som kunde kontrollera de strategiskt mycket viktiga farledsförträngningarna. 

I det här sammanhanget är det också värt att nämna något om Sovjetflottans om-
daning under 1960- och 70-talen. Efter andra världskriget påbörjade Stalin ett marint
uppbyggnadsprogram. Men i och med kärnvapnens tillkomst insågs det att den nya
flottan var ett världskrig för gammal i tekniskt hänseende. Den nye marinchefen, ami-
ral Sergej Gorsjkov54 som tillträdde 1956, kom att leda flottans metamorfos. Stalins
marina uppbyggnadsprogram avbröts och satsningen gjordes på atomubåtar och ro-
botbeväpnade fartyg i stora mängder.

Det innebar emellertid inte att byggnationen av konventionella ubåtar upphörde.
Sovjetunionen byggde vid denna tid den i särklass största ubåtsflottan. Den fick nu
också en stark nukleär komponent. Under samma tid stagnerade den amerikanska
flottans utveckling, varför den sovjetiska flottan för en tid mycket väl kunde möta sig
med denna, låt vara att man inte förfogade över stora hangarfartyg förrän Kiev-klas-
sen, sjösatta 1972–1982, och Leonid Brezjnev–Admiral Kuznetzov, sjösatt 1985, så små-
ningom blev operativa. Sovjetflottan opererade på alla världens hav i samverkan med
handels-, fiske- och forskningsflottorna som också var en viktig komponent i statens
sjömakt. Detta manifesterade sig främst i de stora Okean-övningarna på 1970-talet.

Figur 2.25. En exponent för den gamla sovjetflottan, kryssaren Oktjabrskaja Revoljutsija, tidigare
Molotov (12 900 ton,, sjösatt 1954, huvudartilleri 12 st 152 mm trippelpjäser, torpeder, minor). (Bilden
hämtad ur FHS/MHA:s bildarkiv.) 

54. Gorsjkov (1910–1988), se bilaga 6. 
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Uppbyggnaden fortsatte under 1980-talet, vilket motiverade USA att påbörja en
kraftfull upprustning av sin egen flotta. Sovjetunionens sjömakt hade också mycket
stor betydelse när det gällde transporter av krigsmateriel till vänligt sinnade stater i
tredje världen. 

Under samma tid byggdes Kola-basen ut till världens största örlogsbasområde och
Nord-flottan kom att bli den viktigaste komponenten i Sovjetflottan. Uppgifterna i krig
skulle vara tvåfaldiga: sjövägarna över Atlanten skulle skäras av och robotubåtarna skyd-
das. Efterhand som de strategiska robotubåtarnas vapensystem gavs allt längre räck-
vidder kom Norra Ishavet allt mer att öka i betydelse, då ubåtarna opererade där. Den
betydelsen kvarstår. Vid slutet av Sovjetunionens existens var det endast Nordflottan
som skulle ges anfallsuppgift ut på världshaven. Övriga gavs defensiva uppgifter.

De upplösningstendenser som visat sig inom östblocket under 1960-talet, främst i
form av Pragvåren, fick ett abrupt avbrott den 21 augusti 1968, när WP-styrkor under
sovjetiskt befäl invaderade Tjeckoslovakien. Det fick en långvarig militär konsekvens.
Det hade tidigare varit ganska ”trupptomt” inom detta frontavsnitt i Europa eftersom
endast en mycket begränsad mängd sovjetiska förband var grupperade här. Nu blev
det annorlunda. De sovjetiska invasionsstyrkorna blev kvar och utgjorde stommen i
en ny sovjetisk front. 

Figur 2.26. En exponent för den nya sovjetflottan, slagkryssaren Kirov (24 000 ton, sjösatt 1977). Fartyget
är tungt bestyckad med vapensystem för alla slags strid. Totalt byggdes fyra fartyg av denna klass. Frånsett
hangarfartygen är Kirov-klassen de största örlogsfartyg som byggts efter andra världskriget. Byggandet av
dessa slagkryssare föranledde USA att åter rusta slagskeppen av Iowa-klass. (Bilden är hämtad från FHS/
MHA:s bildarkiv.)
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Då kärnvapenparitet hade uppnåtts mellan Sovjetunionen och USA i slutet på 1960-
talet, ändrades ståndpunkterna kring de inledande faserna av ett krig. Man ansåg att ett
krig skulle få en längre varaktighet än man tidigare räknat med, även om kärnvapen in-
sattes i stor mängd. Efterhand ”vände” man på strategin om den samordnade insatsen.
Avsikten var inte längre att inleda med det massiva kärnvapenangreppet. Betydelsen av
konventionella operationer framhävdes på nytt trots att optionerna för massiva kärn-
vapeninsatser aldrig övergivits helt. I Sovjetunionen utgavs verket Vojennaja Strategija
(Military Strategy) under redaktörskap av marskalk Vasilij Sokolovskij55 i tre upplagor
1962, 1963 och 1968. Här framgår det sovjetiska synsättet på hur kärnvapenkriget skul-
le föras. I den tredje utgåvan redovisas den nyss nämnda ändrade inställningen. 

Det var de högre artilleriofficerarna, praktiskt skolade i den tunga eldens betydelse
under andra världskriget, som fick ett stort inflytande när Sovjetunionen beväpnades
med kärnvapen. De ballistiska robotarna tillfördes inledningsvis artilleriet. Senare
bröts delar ut och bildade stommen i de nyss nämnda Strategiska robottrupperna. Det
var principerna för de massiva artilleriinsatserna som fick utgöra grunden för princi-
perna för kärnvapeninsatserna mot Europa som hölls aktuella till 1989, låt vara att an-
dra optioner också tillkom så småningom.

Ett modernt arbete om sjökrigets karaktär, Morskaja Mosjtj Gosudatstva (Statens sjö-
makt), författades av marinchefen Gorsjkov och utgavs 1977. Det som skiljer från So-
kolovskij är att Gorsjkov anser att sjövägarna skall utnyttjas för egna syften.
Dessutom tecknar verket en helhetssyn på den moderna sjömaktens karaktär sett ur
ett dialektiskt historiskt, långsiktigt helhetsperspektiv som fortfarande är giltigt i
många avseenden. Han ser således örlogs-, handels-, fiske- och forskningsflottorna,
samt den marina infrastrukturen i form av hamnar, varv och infrastruktur, som ett
sammanhållet helt. Som tidigare nämnts konkretiserades tankarna i uppbyggnaden av
Sovjetunionens marina resurser inom alla de komponenter som finns nämnda hos
Gorsjkov. En stor obalans var dock omöjlig att komma tillrätta med: Sovjetflottornas
uppdelning på fyra världshav och åtföljande kraftsplittring.

Under det tidiga 1970-talet åstadkoms en avspänning, detente, mellan Sovjetunionen
och USA. Det fick till följd att två avtal kunde slutas: Strategic Arms Limitation Talk
(SALT)-treaty 1972 och Anti Ballistic Missile (ABM)-treaty samma år med ett tillägg 1974.
Det senare berörde begränsningar i utbyggnaden av det ballistiska robotförsvaret. En-
dast Sovjetunionen utnyttjade sin kvot och byggde upp ett försvar runt Moskva. Det
avtal, SALT–2, som slöts 1979 blev aldrig ratificerat av den amerikanska kongressen. 

Fram till mitten av 1970-talet bedömde således sovjetiska sakkunniga inom krigs-
konsten att huvudoptionen var att ett krig skulle föras med kärnvapen. Mot slutet av
decenniet började dock bedömningarna om krigets karaktär att peka mot ett krig med
konventionella vapen. Kärnvapenoptionen fanns kvar men gavs allt lägre prioritet.
Detta inledde en utveckling där marktruppernas organisation och materiel inriktades
mot större rörlighet och eldkraft än tidigare. Arméer med förmåga att genomföra

55. Sokolovskij (1897–1968), se bilaga 6. 
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självständiga operationer hade traditionellt fungerat som de sovjetiska väpnade styr-
kornas operativa förband. Utifrån en organisation som byggde på arméer och divisio-
ner gjordes nu försök att utveckla trupper som skulle vara enklare att leda och
flexiblare att använda. Erfarenheterna från striderna i Afghanistan ökade utvecklings-
behovet. Den traditionella organisationen för de sovjetiska väpnade styrkorna möjlig-
gjorde inte flexibel användning av trupperna, eller rörlighet i den bergiga terrängen.

Figur 2.27. Sovjetisk hotbild som den uppfattades under 1980-talet. (Bilden är hämtad ur Ulfving L.,
”Minkar och andra (h)järnspöken” i Forum Navale nr 56, 2001.)
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På 1980-talet strävade Sovjetunionen att förbättra markstridskrafternas förmåga till
mobil krigföring, både på taktisk som operativ nivå. Detta satte i gång ett utvecklings-
arbete för de operativa manövergruppernas (operativnaja manjovrennaja gruppa, OMG) or-
ganisation och principer för användning. Utvecklingen av dessa drevs på av marskalken
Ogarkov. Avsikten var att manövergrupperna skulle insättas genom att bryta sig ige-
nom motståndarens försvarsgruppering på de svagast försvarade frontavsnitten. Deras
uppgift skulle vara att därifrån fortsätta anfallet långt in på motståndarens gruppering
och nedkämpa hans operativa reserver, besätta de viktigaste målen i de bakre områdena
samt därigenom åstadkomma ett sammanbrott av försvarssystemet. Med hjälp av snab-
ba anfall djupt in på området skulle det dessutom kunna vara möjligt att skapa panik
och kaos bland fiendens trupper. För att genomföra denna uppgift skapades stridsvagn-
sarméer med syfte att fungera som frontens operativa manövergrupper. I allmänhet
fungerade stridsvagnsdivisionerna som arméns manövergrupper. Konceptet med Tri-
adafillovs stötarméer fick därmed en förnyad aktualitet.

I utvecklingsarbetet för de operativa manövergrupperna ingick också försök med en
organisation som byggde på de nya armékårerna och brigaderna. De nya självständiga
armékårerna bildades genom en omorganisation av personal och materiel i stridsvagns-
divisionerna, samt genom övergång från motoriserade infanteridivisioner till en briga-
dorganisation. Armékåren var organiserad utifrån två motoriserade infanteribrigader
och två stridsvagnsbrigader. Brigadens bataljoner utgjordes av motoriserat infanteri
och stridsvagnsenheter. Det fanns planer på att använda försöksförbanden speciellt
som frontens operativa manövergrupp. 1981 prövades armékårens lämplighet för ett
sådant uppdrag bland annat under övningen Zapad–81. Försöket ansågs motsvara de
ställda förväntningarna. Det konstaterades att de var mer mångsidigt användbara, hade
större eldkraft och var mer mobila än divisionerna. Även marininfanteriet omorgani-
serades från regementen till brigader. Denna nya organisation övades då i Östersjön.
Det är tänkbart att de då vunna erfarenheterna även utnyttjas i utvecklingsarbetet av
Rysslands blivande förband. 

Under det sena 1970- och tidiga 1980-talet kom omvärlden att ställa sig allt mer
undrande till Sovjetunionen och dess agerande. En omfattande modernisering och
uppbyggnad av de konventionella och kärnvapenstyrkorna pågick. Ombeväpningen
av medeldistansrobotförbanden från R–12 (SS–4) till RSD–10 (SS–20) kom att väcka
särskild oro inom NATO. Ett interventionskrig hade inletts årsskiftet 1979–80 i Af-
ghanistan. Socialistiska stater och befrielserörelser åtnjöt stort ekonomiskt och mili-
tärt stöd. En allt mer bekymrad omvärlds reaktioner uteblev inte. NATO:s
medlemsstater, då främst USA, genomdrev en kvalitativt och kvantitativt omfattande
upprustning. Den väckte, i sin tur, stigande oro hos Sovjetunionens högsta ledning
som började inse att kapprustningen var på väg att militärtekniskt förloras. I det all-
männa medvetandet, rörande det så kallade dubbelbeslutet, var det utbaseringen av
markbaserad kryssningsrobot som upprörde delar av folkopinionen i Västeuropa.
Men det var utbaseringen av Pershing II-robotar56 som blev det stora bekymret i
Moskva. I likhet med Kuba-krisens bakomliggande orsak, var medeldistansrobotar
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med korta bantider strategiskt helt oacceptabelt. Beslutstiden för att reagera mot ett
massivt kärnvapenanfall är cirka 25 minuter för att utlösa ett motanfall. Med sex mi-
nuters bantid till Moskva kom USA långt innanför den sovjetiska beslutscykeln. Lan-
det ansågs ligga öppet för ett strategiskt överraskande kärnvapenangrepp.

Men samtidigt blev stagnationen och det allmänna förfallet, som börjat redan un-
der Brezjnev-eran, allt mer uppenbar. Diskrepansen mellan en dynamisk utveckling av
krigsmakten, som en följd av Sovjetunionens globala ambitioner, och den i övrigt
krympande ekonomiska basen framstod som alltmer absurd. En åldrande och rigid
statsledning, där de sjukliga generalsekreterarna Leonid Brezjnev, Jurij Andropov och
Konstantin Tjernenko avled i rask takt åren 1982–85, gav till slut intrycket att marxist-
leninismen till slut stelnat till en livlös dogm. Det blev allt mer uppenbart att det plan-
ekonomiskt styrda militärindustriella komplexet, likt en tärande cancersvulst på sam-
hällskroppen, skulle innebära Sovjetunionens undergång. I väst fanns vid denna tid en
utbredd apokalyptisk känsla att sönderfallet skulle föregås av ett förödande storkrig. 

I och med att Michail Garbatjov tillträdde som generalsekreterare 1985 skedde en
förändring av den sovjetiska synen på omvärlden och politiken. Ehuru fostrad och
uppvuxen i ett samhällssystem som inte längre förstod behovet av förändringar, insåg
denne att ”utvecklingen” nog nåtts vägs ände. Något radikalt måste göras. En era av
öppenhet – glasnost – inleddes vilken kom att få vittgående konsekvenser. Inlednings-
vis slöts flera avtal för att minska spänningen och rustningsnivåerna i världen. 

Conventional Armed Forces in Europé Treaty, CFE-avtalet, slöts den 19 november 1990
med verkställande 1992 av 22 NATO- och tidigare WP-medlemmar Inom ramen för
avtalet skulle antalet sovjetiska stridsvagnar minskas från 41 000 till 13 300 väster om
Ural. Motsvarande reduktioner skulle göras avseende artilleri och pansarskyttefordon.
Avtalet innebar också åtgärder för att minska krigsrisken i Europa, bland annat med
inspektioner av militär aktivitet och förhandsanmälningar av större övningar. Avtalet
har sedan kompletterats 1999 med ytterligare signatärmakter, nya NATO-medlemmar
och balkanstater. 

Treaty Between the USA and the USSR on the Elimination of Their Intermediate- and Shorter
Range Missiles, INF-avtalet, slöts mellan USA och Sovjetunionen den 8 december
1987. Syftet var att avskaffa alla markbaserade robotar med räckvidder mellan 500 och
5 500 km räckvidd senast 1991. Det blev starten på en nedrustning av de båda stater-
nas, numera även Rysslands, kärnvapenarsenaler. 

De dramatiska händelserna 1989–91 kom att leda till Warszawa-paktens (WP)
upplösning och Sovjetunionens sönderfall. Därmed bröts den gamla bipolära, säker-
hetspolitiska låsningen mellan maktblocken upp. Denna hade under 40 år setts som
ett oföränderligt axiom. Den multipolära situation som då uppstod ledde till ett sön-
derfall av flera stater i Europa såsom Tjeckoslovakien och Jugoslavien. Det senare led-
de till krig på Balkan. Men de skapade också förutsättningarna för Tysklands
återförening 1990 och NATO:s utvidgning med det tidigare WP-staterna Polen,

56. MGM–31B Pershing II, räckvidd 1 800 km, W–85 kärnladdning 5–50 Kt, träffsannolikhet, CEP, <50
m, markpenetrator. Totalt utplacerades 120 missiler. De avvecklades som en följd av INF-avtalet. 
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Tjeckien och Ungern 1999 samt en fortlöpande integrering inom EG, från 1993 EU
och en utvidgning med tidigare neutrala stater såsom Finland, Sverige och Österrike
1995, samt 2004 också de tre baltiska staterna, tidigare Sovjetrepubliker. Därmed blev
USA den enda kvarvarande supermakten. 

Det blev allt mer uppenbart under Sovjetunionens sista år att landet brottades med
stora problem. Allt allvarligare problem med ekologi, demografisk utveckling och
folkförsörjning kom att leda till att den ekonomiska basen för att hålla ihop Sovjetväl-
det blev allt mindre. Stora delar av Sovjetunionen förklarades av den siste sovjetiske
miljöministern Vorontsov vara ekologiska katastrofzoner, vilket uppenbarades för
västvärlden efter reaktorhaveriet i Tjernobyls kärnkraftverk i april 1986. Förhållande-
na är på många platser rent förfärliga. Även om kraftfulla åtgärder vidtas kommer det
att ta generationer innan skadeverkningarna av miljöförstöringen läkt ut i de värst
drabbade områdena. Den ekonomiska och industriella bas som erfordras för att vid-
makthålla en stark krigsmakt har förfallit. Det är i dessa sammanhang vi skall se beho-
vet av att omstrukturera den ryska krigsmakten och att drastiskt minska dess omfång.
Att ”Ryssland inte har några territoriella anspråk”, att ”stridskrafterna skall ges en till-
räcklig försvarsförmåga” och betonandet av kärnvapnens betydelse är doktrinära
ståndpunkter vilkas hävdande betingas av bistra realiteter.

Strategic Arms Reduction Treaty, START-avtalet, undertecknades den 31 juli 1991
mellan USA och Sovjetunionen syftande till att reducera de strategiska vapensystemen
i två steg fram till 2003. Ryssland, Ukraina och Vitryssland undertecknade ett tilläggs-
protokoll den 23 maj 1992, där förpliktelserna övertogs av Sovjetunionens arvtagare
som hade strategiska kärnvapen. Avtalet överspelades senare av SORM-avtalet in-
gånget 2002, vilket behandlas senare.

Figur 2.28. Det metallurgiska kombinatet i Zaporozje – ett representativt exempel på svårt förorenande tung
industri. (Foto av författaren 26 juli 1992.)
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Warszawa-pakten upphörde att existera den 1 juli 1991. Sovjetunionen föll slutgil-
tigt sönder den 25 december 1991. De viktigaste staterna för svenskt vidkommande är
Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Kazakstan (OSS) samt inte minst Estland, Lett-
land och Litauen. Det sovjetiska tillbakadragandet och sönderfallet skapade för en tid
en buffertzon mellan de båda maktblocken. Men NATO:s utvidgning österut håller
på att ändra detta sakförhållande. I skrivande stund ligger Vitryssland mellan NATO-
medlemmen Polen och Ryssland. Men de nya NATO-medlemmarna Estland och
Lettland gränsar direkt till Ryssland, ett sakförhållande som den ryska statsledningen
inte är helt tillfreds med. 

2.5 Det postkommunistiska Ryssland

Sovjetunionen efterföljdes av ett löst samarbetsorgan av elva tidigare Sovjetrepubliker
– SNG (fritt översatt från ryska: Oberoende Staters Samvälde, OSS). Ryska Rådsrepubliken
framstod som den till ytan och befolkningsmässigt största, samt resursrikaste och där-
med den främste arvtagaren till Sovjetimperiet. Bodelningen mellan arvtagarna, där även
Ukraina, Vitryssland och Kazakstan förfogade över kärnvapen, blev inte helt problemfri.
Den gamla allunionella infrastrukturen binder fortfarande samman stater som kanske
främst strävar att agera självständigt oberoende av den gamla centralmakten i Moskva.
Vitryssland utgör dock ett undantag som allt mer närmar sig Ryssland. Utvecklingen mot
en, i demokratiska former fungerande, marknadsekonomi är inte självklar.

Bortdragandet av kärnvapnen från de icke-ryska kärnvapenmakterna fullföljdes i
en intensifierad takt och är genomförd. Redan på senvintern 1992 genomfördes den
första strategiska försvarsövningen som syftade till att slå tillbaka inför ett pågående
kärnvapenangrepp. Hela händelsekedjan övades, allt från upptäckt till vapeninsats
med simulerat motanfall med kärnvapen. 

I april 1998 fattades ett då hemligt beslut om att reaktivera äldre avställda kärnva-
pensystem med hänsyn till de väpnade styrkornas svaghetstillstånd vid denna tid.
Kärnvapnens betydelse har dessutom framhävts i den nya militärdoktrinen från den
21 april 2000 och förarbetena till denna.57

De väpnade styrkorna i Ryssland har åtminstone på teoretisk nivå fortsatt en ut-
veckling av verksamheten inom de operativa manövergrupperna i linje med vad de
sovjetiska väpnade styrkorna hade påbörjat. Utvecklingen på luftmekaniseringens om-
råde har ökat behovet av att förbättra organisationens markstridsförmåga att bekäm-
pa fientligt flygvapen. Erfarenheterna från manövergruppernas verksamhet visar hur
deras anfall skall förenas med luftlandsättnings- eller luftanfallsbrigadernas. I slutet av
1980-talet inledde Sovjetunionen en diskussion om att organisera mobila operativa
förband (mobilnoje operativnoje objedinenije, MOO). I dessa förband skulle markstridstrup-
per, luftlandsättnings- eller luftanfallstrupper, alla lämpade för självständiga anfalls-
uppgifter, samt helikopter- och jaktplansenheter för understödjande verksamhet föras
samman. Organisationen av ett sådant mobilt operativt förband kan i framtiden bestå

57. Se vidare kapitel 4.2, ”Militärdoktrinen”.
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av en armékår uppbyggd av brigader, en luftlandsättningsbrigad samt nödvändiga
flyg-, stöd- och underhållsenheter. 

Den ryska militära förmågan är numera endast en ringa återspegling av den sovje-
tiska såsom den uppfattas i väst och som den kan ses i ett generellt eller globalt per-
spektiv. Men det finns en strävan att åtminstone kunna genomföra begränsade
operationer i det egna närområdet, och ett återskapande har påbörjats och börjat ge
resultat i skrivande stund. Även om syftet är rent defensivt kan likväl mindre grannsta-
ter komma att beröras av begränsade ryska offensiva operationer. 

De operativ-strategiska ledningsorganens verksamhet har emellertid redan prövats
och utvecklats under årliga generalstabs- och ledningsövningar efter Sovjetunionens
upplösande. Som ett exempel kan nämnas Redut-övningarna, som organiserades un-
der åren 1994–96. Temat för dessa övningar utgjordes av verksamhet under regionala
konflikter och lokala krig. Övningarna genomfördes under ett år i form av flera olika
divisionskomplex. 

I övningen Redut–95 deltog generalstaben, försvarsministeriets avdelningar, led-
ningsstaberna för samtliga försvarsgrenar, staberna för fyra militärdistrikt, staben för
Stillahavsflottan samt sju förband inom marktrupperna. Övningens syfte var att ut-
veckla en samverkande ledning mellan de väpnade styrkorna och andra väpnade trup-
per under regionala konflikter. Dessutom övades ledningsverksamheten mellan
generalstaben och militärdistrikten. 

Övningen Redut–96 genomfördes som en strategisk generalstabs- och ledningsöv-
ning med indelning i militärdistrikt. Under övningen för Leningrads militärdistrikt
deltog utöver staben för militärdistriktet också generalstaben, staben för trupperna i
Kaliningradregionen samt ledningsorgan för luftförsvarstrupperna och flygvapnet i
nordvästra Ryssland. 

Det operativ-strategiska kommando som bildas av Leningrads militärdistrikt och
Leningrads luftförsvarsdistrikt innefattar även Kaliningradregionen. Erfarenheterna
från övningarna kommer att ligga till grund för vidareutvecklingen av ledningskedjan
inom Rysslands väpnade styrkor och truppernas struktur vid början av 2000-talet.

Under februari 2004 genomfördes en stor övning som omfattade alla delar i de
väpnade styrkorna, inklusive skarpa robotskjutningar med strategiska vapensystem,
utom de som var engagerade i Tjetjenien. Den var den mest omfattande som bedrivits
sedan Sovjetunionens sönderfall, även med delar som varit inaktiva i åratal exempelvis
hangarfartyget Admiral Kuznetsov. Genomförandet påvisade emellertid att ett stort ut-
bildnings- och övningsbehov kvarstår. Men vägen till att återupprätta Rysslands stor-
het och ära har kanske redan anträtts.

I juni 2004 genomfördes den komplicerade operativ-strategiska övningen Mobiln-
ost–2004 som omfattade strategiska transporter från västra Ryssland till Fjärran Öst-
ern av tillfälligt sammansatta mobila styrkor enligt det koncept som skissas i
militärreform och militärdoktrin. Syftet var att tilltransportera snabbinsatsstyrkor för
att insätta dessa i en kustförsvarsoperation i ett område som var dem fullständigt
främmande. Det man sedan länge aviserat i fråga om förändringar och utvecklingsplaner börjar nu
förverkligas i skrivande stund! 
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Figur 2.29. Så här önskade Sovjetunionen, även Ryssland, visa upp sig för omvärlden i Sevastopol. (Foto av
författaren på ryska flottans dag 26 juli 1992.) 

Figur 2.30. Så här kunde det se ut bakom kulisserna i Sevastopol. (Foto av författaren vid samma tillfälle
som ovan.) 

Kopplat till uppbyggandet av defensiv förmåga är reduktionen av offensiva strate-
giska vapen. Den 24 maj 2002 undertecknade USA och Ryssland Strategic Offensive Re-
duction Treaty, SORT. Dagens arsenaler om 5 000–7 000 stridsdelar avses minskas till
1 700–2 200 strategiska laddningar vid förband till 2012. De laddningar som tagits ur
bruk eller reparerats och underhållits räknas inte. För närvarande räknar USA med att
ha ytterligare 2 400 laddningar i reserv som kan i ordningsställas till operativ status
kortare eller längre tid efter beslut. Till skillnad från USA tillverkar Ryssland fortfaran-
de ett begränsat antal nya kärnladdningar Samtidigt har START 2 och ett planerat
START 3-avtal upphört att vara aktuella. 
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Med START 2 avskaffande faller också kravet på att Ryssland skall skrota sina
tunga interkontinentala robotar typ RS–20 (SS–18) med tio laddningar MIRV58 varde-
ra. Därmed behöver inte Ryssland ersätta en robot RS–20 med tio RS–12M Topol M
(SS–27), vilket hade varit ett tungt ekonomiskt åtagande. 

Under april–maj 2004 har planer offentliggjorts att en ny version av RS–12 M To-
pol M skall tillverkas med fyra till sex MIRV. Tidigare versioner har endast en 550 Kt
kärnladdning. Dessutom har det aviserats att en ny vätskedriven robot med tio MIRV
skall utvecklas. Den blir möjligen en ersättare till RS–20-systemet. 

Den framtida utvecklingen i Ryssland och dess militära betydelse återkommer vi
till i det sista kapitlet.

58. MIRV = Multiple Reentry Vehicle. Stridsdelen i roboten har ett antal laddningar som kan styras självstän-
digt mot skilda mål. Det ryska motsvarande begreppet kan översättas med ”kasettladdning”.
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3.1 Militärteori

I Sovjetunionen ansågs det, i enlighet med marxist-leninismens principer, att utveck-
landet av doktriner och strategier, samt medel och metoder för att genomföra militära
operationer, sker i samklang med förändringar i tiden. Detta hängde ihop med, om
det inte var en oundviklig följd av, den marxistiska, dialektiska historieuppfattningen.
Förändringar i nationella attityder och värderingar, låt vara svårmätbara, som utgör ett
led i den dialektiska processen, ansågs således ha en betydelse för militärdoktrinens
sociopolitiska del. Dess militärtekniska del var mera självklar eftersom denna utveck-
ling är av rent materiellt påtaglig och beroende av ekonomiska realiserbarheter. 

Figur 3.1. Denna profilbild på
de tre stora inom den kommu-
nistiska världen – Marx, Eng-
els och Lenin – ersatte den gre-
kisk-ortodoxa ikonen under 70
år i Sovjetunionen. För en tid
fanns även Stalin med på bilden.
(Illustrationen är hämtad från
http://www.ml-werke.de/
startsicht_ frame.htm) 

3

Sovjetryska militärteoretiska begrepp och sammanhang
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Det anses allmänt att Marx’ och Lenins studier av Carl von Clausewitz (död 1831)
har format den sovjetiska militärteoretiska grundsynen. Men detta är inte helt sant. Vi
skall strax resonera om Jominis betydelse i begreppshänseende och den ryska plane-
ringsmetodiken. Det är tämligen okänt i Sverige, liksom även hos det stora flertalet
socialister i västvärlden, att Friedrich Engels var den främste kommunistiske militär-
teoretikern som också, bland annat, studerade von Clausewitz’ Vom Kriege, postumt
utgiven 1832. Dennes dialektiska metod att behandla krigets teori sammanföll väl med
Marx’ och Engels uppfattning om vetenskaplig metod. Det är emellertid inte självklart
att det von Clausewitzka inflytandet var absolut i det kommunistiska tänkandet. Vad
som skilde detta från von Clausewitz och de andra militärteoretikerna under 1800-ta-
let, vilka endast ytligt berörde politiken, var att kriget insattes i ett sociopolitiskt sam-
manhang. Det har betydelse för vårt fortsatta resonemang. Men det bör också
påpekas att Marx och Engels egentligen aldrig systematiskt sammanfattade vad man
skulle kunna kalla en marxistisk militärideologi i någon samlad form. 

Henri Jomini (död 1869) är den andre ungefärligen samtida store teoretikern, ock-
så med erfarenhet från rysk tjänst, grundare av den ryska generalstabsakademin år
1830.60 Anmärkningsvärt är att denne inte alls är lika allmänt bekant och citerad trots
att han har fått namn om sig att egentligen vara ”den moderna strategins skapare”.
Men hans arbeten har definitivt varit av stor betydelse för utvecklandet av militärve-
tenskapen i Sovjetryssland och behandlas därför litet närmare här. Jominis studier in-
riktades mycket på Fredrik den Stores fälttåg, revolutionskrigen på 1790-talet och inte
minst Napoleons kampanjer. Hans förnämsta verk är Precis de l’art de Guerre, utgivet
1838. Arbetet kan ses som en syntes av hans mer än trettio års historiska studier var-
vat med praktiska erfarenheter från ett stort antal slag och fälttåg. 

Ser man på verket i ett historiskt perspektiv är kapitlet om strategi troligen det
främsta bidraget till modern militärteori. Särskilt viktigt är hans summering av hur
strategi, det han kallar ”grand tactics” (numera operationer på operativ nivå), och lo-
gistik starkt påverkar varandra. Detta är mycket viktigt i moderna doktriner, men då
var tankegångarna nya och kontroversiella. Termen ”operationskonst” är den i dag
vanligaste.

Jomini ansåg att läran om strategi grundade sig på oföränderliga vetenskapliga
principer. Dessa var av närmast matematisk karaktär. Om detta skall vara av intresse i
dag, skall vi bortse från de praktiska ”geometriska detaljer” för slaguppställningar som
var aktuella då. Vi skall snarare betrakta hans beskrivning av de stora riktlinjerna för
utvecklingen av strategin som han beskriver. 

60. 1940–1999, kallad Vorosjilov-akademin.
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I det allmänna medvetandet är det linjebegreppen (främre, bakre, inre, m.m.) som
också lever vidare inom militärterminologin. I det sovjetryska tänkandet har även de
matematiska aspekterna ett stort inflytande. Det här nämnda har dessutom en central
betydelse för den ryska planeringsmetodiken. Just med hänsyftning på ”linjeresone-
manget” finns det anledning att nämna att kartan är det viktigaste ryska planeringsin-
strumentet. Man arbetar här utgående från taktisk-operativa och strategiska riktningar.
Där läggs försvarslinjer, framryckningsriktningar ut med gränser. Vilka mål som skall
uppnås anges enligt standardiserade värden för terrängens beskaffenhet den egna och
motståndarens karaktär och slagkraft. Planeringsmodellen används fortfarande i Ryss-
land, vilket behandlas senare.61 

Det förtjänar att påpekas att dessa båda militärteoretikers arbeten främst kom att
utnyttjas i det tsaristiska Ryssland innan de blev accepterade i västvärlden, inlednings-
vis i Tyskland. 

Inflytelserik var även den polsk-judiske järnvägsmagnaten Jan Bloch, som skrev mo-
numentalverket Framtidens krig – dess tekniska, ekonomiska och politiska aspekter i sex band
som utgavs 1898. Året därpå utkom verket på engelska och nådde därmed en bredare
publik. Tsar Nikolaus II tog ett sådant intryck av arbetet att han tog initiativet till den
första nedrustningskonferensen i Haag 1899 för att åstadkomma en internationell reg-
lering av krigföringen. Bloch föreslogs till Nobels fredspris 1901, men det tilldelades is-
tället Röda Korsets grundare Henry Dunant. Bloch dog året därpå. I sitt arbete vägde
Bloch in de snabba tekniska framstegen och drog slutsatsen att ett landkrig mellan stor-
makter skulle vara omöjliga, men däri fick han endast delvis rätt. Arbetet är likväl ett av

61. Se vidare kapitel 7.2, ”Planering och delgivning”.

Figur 3.3. Henri Jomini (1779–1869) var en
schweizisk militärteoretiker som först fick anställ-
ning i den franska armén. Besviken över utebliven
befodran övergick han i rysk tjänst. (Bilden är
hämtad ur författarens privatarkiv.)

Figur 3.2. Den preussiske generalmajoren Carl von
Clausewitz (1780–1831) är världens mest kände
krigsteoretiker, citerad av väldigt många men läst av
väldigt få, dessutom ofta vantolkad. För en tid var
von Clausewitz i rysk tjänst. (Bilden är hämtad ur
författarens privatarkiv.)
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de mest genomarbetade och omfattande verk om det framtida kriget som någonsin pu-
blicerats. Bloch hade i praktiken definierat det totala kriget även om termen först använ-
des av den tyske generalen Erich von Ludendorff i en bok med samma titel 1935.
Verket och första världskrigets erfarenheter, som verifierade Blochs beskrivning av det
framtida krigets karaktär, kom att få en avgörande betydelse för militariserandet av det
sovjetiska samhället som helhet.

När tsarväldet i Ryssland störtats och det kommunistiska Sovjetunionen upprätta-
des på ruinerna av det gamla Ryssland finns det anledning att påpeka ett viktigt förhål-
lande. Eftersom marxismen, som är ett västerländskt politiskt och filosofiskt system,
infördes med stor frenesi i ett Ryssland som aldrig helt ingått i den västerländska kul-
turkretsen, finns det anledning att ställa sig litet undrande. Den nya staten, Sovjetuni-
onen, kom nästan helt att avskärma sig från Europa, en isolering som varat ända fram
till modern tid. Det var en abstrakt idé som inlånades och genomfördes utan några som helst för-
sök till assimilation eller kritisk distans.62 Det är ett mönster som återfinns i hela den rys-
ka historien och som åter kan ses efter Sovjetunionens sönderfall. 

Få sekulära filosofier är så holistiska som marxismen, där förklaringar och förutsä-
gelser av mänsklighetens historia uttrycks i termer av klasskamp. Marx ansåg att det di-
alektiska växelspelet mellan människa och materiell miljö utgjorde den grundläggande
drivkraften till samhällets utveckling. Detta växelspel beskrivs som en statlig överbyggnad
som utvecklas på basen av ekonomiska förhållanden samt produktivkrafter, som stän-
digt förändras i kamp med naturen, och mer relationsberoende produktionsförhållanden i
övrigt. Snäva definitioner av militära, teoretiska begrepp som åtskilde krig och politik
och krigsmakt kom därför att te sig främmande för de sovjetryska politikerna och mi-
litärteoretikerna. 

62. Se vidare Bodin, P-A., Ryssland och Europa (Stockholm 1993), s. 119.

Figur 3.4. Jan Bloch, den polske järnvägsmagnaten, som
gav ut ett av de mest genomarbetade och omfattande verk om
det framtida kriget som någonsin publicerats. (Foto:
Professor Andrzej Werner)
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Figur 3.5. Relationen mellan produktivkrafter, överbyggnad, bas och produktionsförhållanden. (Illustration av
författaren.)

Stalin gav som nämnts i uppdrag åt Frunze att utarbeta en ny militärreform 1924–25
och inom ramen för denna en militärdoktrin. Den teoretiska grunden utgick från marx-
ism-leninismens principer, som förutsatte att utveckling av doktriner och militärpo-
tential sker i samklang med det ovan nämnda dialektiska växelspelet. Detta hängde
ihop med den materialistiska världsuppfattningen. Förändringar av nationella värde-
ringar, låt vara svårmätbara, utgjorde ett led i den dialektiska processen som ansågs ha
en betydelse för militärdoktrinens sociopolitiska del. Den militärtekniska är mer självklar
då utvecklingen är rent materiellt påtaglig och beroende av ekonomiska realiserbarhe-
ter. Under utarbetandet av militärreformen utformades en teori- och begreppsappa-
rat, med vidhängande definitioner, som grundade sig på den dialektiska metod som
tidigare nämnts. Det bör påpekas att doktrinen är klart utformad, frånsett mycket re-
torik, men ändå generell eftersom den inte bygger på kvantifieringar eller fysiska sak-
förhållanden. Merparten av definitionerna och formerna för doktrinens egentliga
innehåll har därför inte ändrats nämnvärt sedan 1920-talet. Till och med den nya ryska
militärdoktrinen från den 21 april 2000 grundar sig på traditionell rysk planering i för-
sta hand baserad på ett logiskt dialektiskt nyttoresonemang, inte någon bedömning av
realiserbarheter och andra konkretiseringar. 

I Sovjetunionen utgjorde den marxist-leninistiska läran om kriget och stridskraf-
terna det intellektuella ramverket för doktrinutvecklingen. De militärteoretiska arven
och omfattande studier av krigshistorien för att finna lagbundenheter i krigskonsten
utgjorde emellertid grunden för hur kriget och den väpnade kampen skulle bedrivas
och utvecklas i alla dess former. Det bör påpekas, något tillspetsat, att i det ryska tän-
kandet blickar man tillbaka på historien när lösningar på aktuella problem måste sökas
– inte som i västerlandet mot en framtida teknikutveckling. 

Överbyggnad

Bas

Produktivkrafter Produktionsförhållanden
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Figur 3.6. De sovjetryska militärteoretiska sammanhangen. Fritt efter sovjetiska militärencyklopedin.
(Illustration av författaren.)

Det innebar att äldre erfarenheter kom att inarbetas i Frunzes militärreform. Tsar-
armén hade ett rikt arv att bjuda på, som tidigare redovisats. Den dåtida doktrin- och
strategiutvecklingen kom således att bygga på en evolutionsprocess som ägt rum un-
der lång tid, trots de paradigmskiften som låg till grund för tidigare militärreformer. 

En föga beaktad aspekt på den ryska militära traditionen förtjänar att omnämnas. I
Bysans, det tidigare Östrom, kom ett numera nästan bortglömt regelverk att utvecklas
under sent 500-tal e.Kr, Strategikon.63 I ”god bysantinsk” anda behandlas hur egna in-
tentioner, planer och egentliga resurser skall hemlighållas för motståndaren. En förvå-
nansvärt modern form av manöverkrig med sammansatta kavalleriförband berörs

63. Se vidare Dennis, G., Maurice’s Stratgicon, Handbook of the Byzantine Military Strategy (Philadelphia 1984).
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också. Dessa bestod av bataljonsenheter, antingen lätt pilbågsbeväpnat kavalleri eller
tungt med lans. Dessa sammanfördes till brigader och divisioner. Men de stridande
formationerna skulle aldrig vara enhetliga, utan sammansatta i tillfälliga stridsgrupper
vilkas egentliga styrka skulle vara svåra att klarlägga. Det som särskilt betonas är att
planeringen av operationer och fälttåg skall hållas så hemlig som möjligt, samtidigt
som desinformation sprids om avsikten. Armén skulle inte öva i full skarp organisa-
tion, också för att dölja faktisk förmåga. Dessa tankegångar är naturligtvis underrät-
telsemässigt intressanta. Ryssland, som kristnades från Bysans, har länge – in i
modern tid – tillämpat samma metoder. Men för att påvisa ett tydligt samband krävs
ytterligare forskning, exempelvis om verket studerades i Ryssland och vilken betydelse
det i så fall kom att få. 

Frånsett nyss nämnda rent ryska och bysantinska traditioner, kom även öster-
ländskt inflytande via mongolerna under Gyllene Horden att få betydelse. Hos Ivan IV:s
militärreform kan faktiskt en direkt påverkan skönjas. Inflytande finns även längre
fram i tiden. Det är, som tidigare nämnt, inte helt säkert att det enbart är von Clause-
witz som har haft inflytande på Engels. Jesuitpatern F.P. Amiot gjorde den första kän-
da översättningen av Sun Tzus Krigskonsten till franska 1772, utgiven sex år senare.
Verket lästes bland annat av Napoleon. Det skall inte uteslutas att Engels, som var
mycket beläst, också läste Sun Tzu. Det bör påpekas att Krigskonsten översattes till rys-
ka i fyra versioner under 1800-talet. Den sentida påverkan kommer från Kina. Sovje-
tiska militära rådgivare, som verkade under 1920- och 30-talen, blev påverkade av
Mao Tse-tung. Denne var i sin tur starkt påverkad av de gamla kinesiska militära klas-
sikerna – då främst Sun Tzu. Det måste också nämnas att dessa klassiker fortfarande
ingår i den teoretiska undervisningen i Folkets Befrielsearmé i Kina, inte helt oväsent-
ligt i nu rådande världsordning.64 

Även om kommunismen officiellt är avskaffad, kommer den marxist-leninistiska
tanke- och begreppsapparaten att finnas kvar i överskådlig tid. De militära doktriner-
na och strategierna kommer därför att utvecklas med denna som grundval. De doktri-
ner och strategier som utvecklades under den sovjetiska eran utgjorde inte en brytning
med arvet från tsarens Ryssland. Den militärdoktrin, vilken behandlas senare, som an-
tagits i april 2000 innebär inte heller en brytning med det sovjetiska arvet.65 

3.2 Militärteoretiska sammanhang66 

Doktrin-begreppet har i litteraturen och det allmänna medvetandet definierats på
många olika sätt. Frånsett då ett uttalande anses vara en doktrin av säkerhetspolitiska
kommentatorer i massmedia utgör den en mer eller mindre genomtänkt linje för ex-
empelvis en nations politiska handlande. Det finns anledning att särskilt uppehålla sig

64. Se vidare Sawyer, R.D., The Seven Military Classics of Ancient China, including The Art of War (Oxford 1993,
San Francisco 1993) samt Griffith, S., Sun Tzu, The Art of War (London, eng. övers 1986).

65. Se vidare kapitel 4.2, ”Militärdoktrinen”.
66. Definitionerna är hämtade ur den sovjetiska militärencyklopedin.
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vid begreppet militärdoktrin. Definitionen formulerades tidigt i Sovjetunionen i sam-
band med utarbetandet av Frunzes militärreform under 1920-talet. Den äger fortfa-
rande giltighet och vinner allt större acceptans i västvärlden. 

Figur 3.7. Exempel på militärteoretiska sammanhang. (Illustration av författaren.)67 

67. Monroe-doktrinen gick ut på att europeiska stater skulle hållas utanför den amerikanska kontinenten,
om möjligt. Samtidigt skulle USA inte heller blanda sig i Europas inre affärer. I korthet handlar det
om den isolationism som präglat USA:s politik ända tills den ersattes av Truman-doktrinen 1947, låt
vara att USA kom att delta aktivt på ett avgörande vis i de båda världskrigen under 1900-talet.
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Militärdoktrinen definierades som: ”De för en bestämd tidsrymd, av en nations sys-
tem av officiellt antagna, vetenskapligt grundade synsätt och teser rörande ett framti-
da krigs karaktär, som inriktar den militära uppbyggnaden, landets och dess väpnade
styrkors förberedelser samt metoderna för krigets förande.”

Militärdoktrinen avses därmed fylla en roll som ett instrument för inriktning och
samordning av en stats krigs-(försvars-)förberedelser. Doktrinen måste då dialektiskt
ses som det rättesnöre som skall användas för att utforma strategier, operativa princi-
per och taktiska föreskrifter och reglementen. 

Den nutida doktrinutvecklingen bygger, som tidigare nämnts, på en evolutions-
process som ägt rum under lång tid. I Sovjetunionen var det i och för sig den marxist-
leninistiska läran om kriget och stridskrafterna som utgjorde den intellektuella ramen.
Men som vi senare skall se uppvisar den nya militärdoktrinen från den 21 april 2000
ett traditionellt drag i sin uppbyggnad. De militärteoretiska arven och omfattande stu-
dier av krigshistorien för att finna lagbundenheter utgör, då som nu, grunden för hur
det framtida kriget och den väpnade kampen skall bedrivas och utvecklas i alla dess
former.

Doktrinbegreppet kan delas upp i underbegrepp. Vi kan inledningsvis nämna poli-
tiska doktriner. De närmar sig ofta ideologier. Varaktigheten kan i och för sig vara av
kortvarig, övergående natur, men även äga giltighet i decennier eller rentav sekel. Ett
exempel på det senare tidsmåttet är den amerikanska Monroe-doktrinen som gällde från
1823 till 1947, låt vara avbruten av två världskrig på 1900-talet. 

Nästa steg utgörs av militärpolitiska doktriner som kan anses vara ett gränssnitt mel-
lan politisk och militärdoktrin. I den sovjetryska begreppsvärlden rymdes ren militär-
doktrin och militärpolitisk doktrin inom militärdoktrinen som sociopolitisk del
respektive militärvetenskaplig (teknisk) del. I det anglosaxiska språkbruket förekommer
också sedan länge grand strategies. Men det är egentligen ingen ren synonym. Varaktig-
heten kan röra sig om något decennium.

Den som självständig disciplin betraktade militärvetenskapen anses i högsta grad på-
verka alla områden av det militära tänkandet och agerandet från militärdoktrin till taktik
och stridsteknik. Enligt den sovjetiska Militärencyklopedin definieras Militärvetenskap som:

Ett system av kunskap som rör krigets lagar och karaktär, förberedandet av
stridskrafterna och nationen och metoder för krigföringen. Militärvetenskapen
undersöker tillsammans med andra vetenskaper kriget såsom ett komplicerat
sociopolitiskt fenomen. Kännedom om militärvetenskapen utnyttjas vid utarbe-
tandet av militärdoktrinen (...) Den utnyttjar för utvecklingen av nya stridsme-
del och stridshandlingar till fullo forskningsframgångar inom samhälls-, natur-
och tekniska vetenskaper (…)

Det bör dock påpekas att de svenska orden militär och krig översätts båda till det
ryska ordet vojennyj.

Den gamla ideologiska ramen för militärvetenskapen kommer kanske så småning-
om att utgå. Det är en fråga om ett generationsskifte. Men det innebär ändå att den lo-
giska begrepps- och tankeapparat man så länge levat med kommer att leva vidare
inom militärteorin eftersom den härstammar från den förkommunistiska eran, med
reservation för sådant som motiverats av den militärtekniska utvecklingen. 
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Det ansågs att militärvetenskapen grundade sig på den marxist-leninistiska läran
och på krigserfarenheter. Efter debaclet i Afghanistan, sovjetväldets fall och krigen i
Tjetjenien finns det dock anledning att ställa sig litet undrande. Erfarenheterna av-
speglar sig inte i den nya militärdoktrinen. Däremot kan de, enligt mitt förmenande,
skönjas i militärreformen, samt inte minst i informationssäkerhetsdoktrinen.68 

Krigskonst definieras som: ”Ledandet av krigshandlingar till lands, till sjöss och i luf-
ten i teori och praktik. Krigskonstens teori utgör en del av militärvetenskapen. Dess
delar består av strategi, operationskonst och taktik. Växelverkan mellan krigskonstens
olika delar anses förändras i takt med utvecklingen av nya vapensystem.” Den sovje-
tiska krigskonsten består av tre delar: strategi, operationskonst och taktik. Var och en
av dessa komponenter byggs upp av en grupp teorier och praktiska applikationer,
som gäller strid på motsvarande nivå.

Strategi – konsten att vinna krig – ”omfattar teoretisk och praktisk förberedelse av
landet och dess stridskrafter för kriget samt planering och ledning av krig och strate-
giska operationer.” Strategi är den högsta nivån i krigskonsten. Den grundas på en mi-
litär doktrin och är beroende av nationalekonomisk kapacitet och potential. Strategin
härrör direkt ur den nationella politiken och styrs av denna. Den innefattar följande:

• Krigsförberedelse av de väpnade styrkorna
• Krigsplanering och krigföring
• Insättande av olika truppslag och säkerställande av befälet över/ledningen av

dem
Med tanke på det ryska synsättet att det är på den strategiska nivån som seger kan

vinnas i ett krig behandlas den sovjetiska och ryska synen på militärstrategins innehåll
närmare i ett eget kapitel.69 

Det grekiska ordet strategia betyder lexikaliskt krigskonst, ledning eller befälsämbe-
te men har under senare tid fått en vidare betydelse i principiellt besläktade former i
skilda sammanhang, t.ex. ”långsiktig planering med handlingsalternativ” (Bonniers
svenska ordbok 1991), ”planering med handlingsalternativ” (Focus 1961) och ”lång-
siktigt övergripande tillvägagångssätt” (Stora Focus 1989). I denna mening blir strate-
gin också ett centralt begrepp i t.ex. företagsekonomi samt administrativ och politisk
vetenskap. I militära och säkerhetspolitiska sammanhang behåller dock ordet den ur-
sprungliga betydelsen av högsta befäl i krig och den konst, klokhet och viljeinriktning
som utmärker den högste befälhavarens ämbetsutövning. 

Möjligen borde man tillägga att strategins långsiktighet gäller såväl tid som rum,
den är både långsiktig i tid och vidsträckt i rum. I båda fallen präglas den av omfattan-
de planering och samordning. Särskilt i västlig teori – till skillnad från sovjetrysk – har
utvecklingen gått mot att vidga innebörden av det militära begreppet strategi genom
att ersätta det med nationellt säkerhetspolitiska ansatser.

68. Se vidare kapitel 4, ”Nutida doktrin, militärreform samt informationssäkerhetsdoktrin”.
69. Se vidare kapitel 7, ”Militärstrategins innehåll”.
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I det här sammanhanget när vi resonerar om strategier på nationell nivå måste det
klarläggas att de inte enbart behöver vara relaterade till krigskonsten. För att uppnå
nationella mål kan andra typer av strategier utnyttjas, även i kombination. 

Strategi betraktas också som en vetenskap. I dess teoretiska delar undersöks kri-
gets lagbundenheter och strategiska karaktär liksom metoder för krigföringen. Detta i
sin tur skapar de teoretiska grunderna för planering, förberedelser för och genomför-
andet av krig och strategiska operationer.

Operation – en konst i sig – definieras enligt den sovjetiska Militärencyklopedin som:
”Tillvägagångssättet för att genomföra strid med operativa eller operativ-strategiska
förband. Den utgör helheten av en till tid, rum och mål avstämda och samordnade
slag, strider och andra handlingar som genomförs inom en TVD, eller strategisk rikt-
ning, avdelat operationsområde.” Operationskonstens innehåll belyses närmare i se-
nare kapitel.70 Detta område behandlas därför inte närmare här.

En eller flera operationer syftar således till att uppnå de strategiska målen. Innan
operationsbegreppet och de operativa principerna utvecklades som vi nu känner dem,
främst i Sovjetunionen under mellankrigstiden, förekom begreppet grand tactics. Be-
greppen emanerar, som nämnts, ursprungligen från Jomini. Det var Svetjin som 1923
införde ett nytt begrepp, den operativa nivån. Den betecknade en nivå mellan strategi
och taktik. Strategi är konsten att vinna krig. Taktik ses som ”konsten att vinna slag”.
I moderna krig skulle inga avgörande slag kunna äga rum. Därför måste en serie slag
om möjligt förberedas och planläggas för en sammanhållen operation. Taktikens upp-
gift är att i striden använda följande förband för att lösa de uppgifter som operations-
konsten föreskriver:

• Taktiskt-operativa enheter (exempelvis divisioner, armékårer)
• Taktiska enheter (exempelvis brigader, regementen)
• Taktiska underenheter (exempelvis bataljoner, kompanier, plutoner och 

grupper)
• Stridssätt och vapenutnyttjande
I Sovjetunionen, numera Ryssland, definieras militära begrepp inom ramen för strategisk, opera-

tiv och taktisk nivå där det är tillämpligt. Som exempel kan nämnas luftlandsättnings- och
landstigningsoperationer och maskirovka (vilseledning) som kan utföras på alla nivåer. 

I västvärlden har annars traditionellt strategi och taktik betecknat nivåer på krigfö-
ringen. Operation däremot betecknar krigshandlingarna som sådana oavsett nivå.
Detta skapar ibland förvirring, då det inte alltid är klart om man avser ”nivå” eller
”handling”. Ännu mer förvirrande blir det om vi betänker att den marxist-leninistiska
ideologin är genomsyrad av militära begrepp för att illustrera klasskampens karaktär
och inre väsen. Följdriktigt indelas begreppsapparat, principer och praktiskt agerande
i följande tre nivåer: strategisk, operativ och taktisk. Denna nivåskiktning genomsyrar

70. Se vidare kapitel 8, ”Operationskonsten, begrepp och principer” och kapitel 9, ”Klassificering och oli-
ka typer av operationer”.
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numera det västerländska, även svenska militära tänkandet. I exempelvis de amerikan-
ska publikationerna Joint Pub 2–0 och 2–01 är det genomfört enligt sovjetrysk förebild
(även om det inte medges).

Ovanstående definitioner är så pass allmängiltiga att de troligen kommer att äga
giltighet i framtiden. De utgör dessutom förlagor för pågående militärteoretiska arbe-
ten i västvärlden. Vi skall också vara helt medvetna om att krig vinns på den strategis-
ka nivån – de strategiska målen uppnås – genom att utföra operationer. Dessa
strategiska mål bör vara relaterade till politiska dimensioner av övergripande karaktär. 

3.3 Relationen mellan teori och praktik inom krigskonsten71

Centralt för utvecklingen av krigskonsten står klarläggandet av det framtida krigets
karaktär. Så var det i Sovjetunionen, så är det i Ryssland. Den utgör närmast en be-
greppsmodell som krigskonstens teoretiska utveckling bygger på. Med dess hjälp görs
försök att beskriva de krav som sannolikt kan komma att ställas på de väpnade styr-
korna i det framtida stridsrummet, eller skall vi kanske rent av säga stridsrymden. Den
framtida bilden av krigets karaktär utgör en syntes som förenar tidigare krigserfaren-
heter, den teknologiska utvecklingens inverkan på krigföringen samt förändringar i
sättet att föra krig. Generalstaben svarar för utformningen av krigsbilden grundat på
forskningen inom krigsvetenskapen. Utvecklingen inom strategi, operativ krigskonst
och taktik styrs av de krav som ställs av uppfattningen om framtida krigs och konflik-
ters natur.

Man kan urskilja två olika dimensioner i Rysslands krigskonst. Den första dimensi-
onen utgörs av krigskonstens teoretiska nivå, bestående av doktriner och läran om stri-
den. Den andra utgörs av den praktiska tillämpningen av krigskonstens principer. Man
kan se Rysslands militärdoktrin som deduktivt styrande för krigskonstens teoretiska
utveckling. Den definierar den militära verksamhetens politiska, militära, militärteknis-
ka och ekonomiska grunder. Å andra sidan utgör doktrinen också en politisk deklara-
tion för landets officiella utrikes- och säkerhetspolitik. Som sådan kan den därmed inte
fungera som ett dokument där de väpnade styrkornas verkliga användningsprinciper
uttrycks. Emellertid skall det inte uteslutas att det till doktrinen hör en hemlig del som
behandlar just detta. Utvecklingen för Rysslands väpnade styrkor har under de senaste
åren i allt högre grad kommit att ledas genom presidentens dekret. Det går dessvärre
inte på grund av framställda begränsningar, enbart med hjälp av analyser av dekret, få
en rättvisande bild av den militärstrategiska utvecklingens inriktning. 

Med läran om stridens natur menas närmast den operativa och taktiska nivåns
principer, enligt vilka man planerar truppernas användning i stridsuppgifter. Särskilt
på den operativa och taktiska nivån grundar sig utvecklingen av denna på de principer

71. Det finns ett stort antal skildringar av varierande vetenskaplig eller skönlitterär halt som antyder att
hänsynslösheten mot egen trupp och befolkning ibland drevs långt, ibland till det yttersta. Det kan för
övrigt påpekas att den 23 februari 2004 var det 60 år sedan Stalin genomförde den stora folkfördriv-
ningen av minoritetsfolken i Kaukasus, bland annat tjetjenerna. 
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som man tillägnat sig under sovjettiden. De mest centrala faktorerna i den ryska läran
om striden bestod i att framhäva offensivt handlande, koncentration av stridande for-
mationer och eldinsats till valda stridsområden samt en strävan att samtidigt förinta
fienden på hela dennes operativa och strategiska djup, ”hagelsvärmseffekten”. Men
detta gäller egentligen fortfarande trots att betydelsen av försvars- och motanfallsope-
rationer framhävs. I en motanfallsoperation är konceptet fortfarande synnerligen rele-
vant, särskilt om vi betänker utvecklingen av nya precisionsvapen som kan insättas i
stor mängd när de kommit i storskalig produktion.72

För att få en korrekt bild av Rysslands krigskonst måste vi vid sidan av de teoretis-
ka grunderna studera de praktiska möjligheterna att genomföra lärorna. Reduceringen
av försvarsutgifterna kommer i nuvarande ekonomiska situation att reglera omorgani-
sationen av de väpnade styrkorna liksom utvecklingen av trupporganisationen i högre
grad än de militära anledningarna. Nedskärningarna genomförs genom att reducera
mängden förband och minskad anskaffning av ny materiel. Mot den bakgrunden ut-
gör planerna för omorganiseringen av Rysslands väpnade styrkor en central faktor i
detta avsnitt. Krigskonsten kommer sannolikt att först och främst utvecklas på grund-
val av synergier i säkerhetsrådets, försvarsministeriets och generalstabens verksamhe-
ter. Målsättningen är att inom ramarna för de befintliga resurserna skapa väpnade
styrkor som på bästa sätt svarar mot krigets förmodade krav. 

De ryska väpnade styrkornas prestationsförmåga bygger numera emellertid hu-
vudsakligen på kärnvapnens skrämseleffekt. Men att man mycket väl kan tänka sig att
vara den förste som utnyttjar kärnvapnen har tydligt klargjorts i den nya militärdoktri-
nen från den 21 april 2000. Deras betydelse kommer att förbli oförändrad långt in på
2000-talet. Vi ägnar därför kärnvapnen en viss uppmärksamhet i detta arbete.73

Men det finns ett dialektiskt motsatsförhållande mellan teori, krigskonst och dess
praktiska tillämpning som antytts redan i inledningen. Låt oss göra en kort återblick.

I samband med Frunzes militärreform moderniserades den högre befälsföringen
till former som fortfarande gäller. Formen för den politiska skolningen ändrades och
politiska celler bildades vid förbanden. Nya fältreglementen utvecklades och antogs.
Den vid revolutionen införda politiska dubbelkommandot övergavs så småningom,
men kom att återinföras i samband med utrensningarna 1937 på ett dramatiskt och
fördärvbringande vis. 

Inrättandet av sex militärakademier kom att leda till att Röda arméns högre offi-
cerskår nådde en mycket hög professionell standard under det tidiga 1930-talet. Sär-
skild vikt lades vid utvecklandet av konsten att operera med stora allsidigt sammansatta
förband. Men den ledningsstruktur som var tänkt att fungera i krig trasades delvis sön-
der till följd av utrensningarna 1937–38 och var inte helt rekonstruerad 1941 efter bak-
slaget mot Finland. De stora inledande förlusterna framtvingade en snabb effektivise-
ring av krigsledningen. Stalin tvingades att acceptera att Statens försvarsråd (GKO)
inrättades den 30 juli 1941. Krigsledningen Stavka VGK som trätt i funktion den 10

72. Se vidare kapitel 9.2, ”Olika typer av operationer”.
73. Se vidare kapitel 7.3, ”Principer för insatser med massförstörelsevapen”.



– RYSK KRIGSKONST –

70

juli omorganiserades den 8 augusti. Generalstaben kom därmed att bli ett beredande
och verkställande organ åt Stavka VGK.74

Skadeverkningarna från utrensningarna var emellertid svåra att rätta till. Masslikvi-
deringarna av Röda arméns officerskår var ett självdestruktivt beteende av monumen-
talt mått. De överlevande vågade inte utöva den professionalism som till äventyrs
fanns kvar. Dessutom införde Stalin det politiskt-militära dubbelkommandot där den
politiske kommissarien skulle övervaka den militäre chefens agerande. Ett dualistiskt
system, i vilket kommissarien egentligen är överordnad soldaten och teoretiskt sett
men inte i praktiken dennes jämlike, är naturligtvis förödande för vilken krigsmakt
som helst. Till slut mildrades kommissariernas överordnade ställning för att till slut i
stort upphöra, utom avseende förbandens politiska skolning i den psykologiska förbe-
redelsen av slagfältet som ansågs, och anses viktig. 

Även de högsta cheferna behandlades illa vid denna tid. Två marskalkars öden är
belysande. Zjukov, segraren vid Chalkin Gol, befordrades till Röda arméns högsta
poster. Hans omedelbara frispråkighet medförde, konstigt nog, att han klarade sig hel-
skinnad 1937 och blev andra världskrigets egentlige segerherre. Detta kunde inte Sta-
lin tåla, särskilt inte efter segerparaden den 24 juni 1945 på Röda torget, där Zjukov
trots allt fått order om att ta emot paraden. Han degraderades till chef för Odessa mi-
litärområde. Samtidigt beordrade Stalin att hans hävdatecknare skulle förhärliga hans
egna insatser, vilket oförtjänt också skedde. Timosjenko lyckades 1940 utverka att
släppa ut fängslade officerare för att höja krigsmaktens kompetens. En var den torte-
rade och dödsdömde Konstantin Rokossovskij.75 Han gavs allt högre befäl och ut-
nämndes slutligen till marskalk och polsk försvarsminister efter kriget. Men den
vilande dödsdomen hävdes först efter Stalins död 1953. Rokossovskij var nog den
störste överlevnadskonstnären av de två.

En tradition från inbördeskriget infördes 1941: avrättandet av besegrade generaler.
Västfrontens befälhavare Pavlov, som endast en kort tid höll stånd mot Armégruppe
Mittes våldsamma anfall, sköts tillsammans med sin stab i början av juli strax efter
sammanbrottet. Stalin utfärdade också en order som förbjöd reträtt utan order högst
uppifrån. Det var också förbjudet att tillfångatas. Det var den beryktade ”Inte ett steg
tillbaka”-ordern från augusti 1941, nr 270 som förnyades i juli 1942, nr 227. Straffen var
stränga. Retirerande enheter och flyende personal sköts på platsen av specialenheter
ur NKVD. Om det blev känt att någon anhörig tagits tillfånga straffades hemmava-
rande släkt mycket strängt. Ett stort antal anhöriga klassades som ”folkfiender”, vilket
nära nog var en dödsdom. 

74. Detta behandlas vidare i kapitel 7.1, ”Ledningsstrukturer”.
75. Rokossovskij (1896–1968), se bilaga 6.
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Frånsett Triandafillovs koncept för stötarméer, som skulle utrustas med bättre ma-
teriel och utrustning samt bäst utbildad personal, fanns ett annat koncept för stötför-
band. Dessa bestod av två tredjedelar av vanligt infanteri och en tredjedel av trupp
från NKVD. Denna hade till uppgift att driva skyttetruppen framför sig. Om det rör-
de sig om stridsvagnsförband låstes besättningarna in i vagnarna. NKVD hade samma
uppgift här.76

Artilleriets rullande stormeldar, ”eldvalsar”, lades understundom bakom anfallstä-
terna för att hålla igång rörelsen. Ibland sköts ”dubbla eldvalsar” framför och bakom
förbanden. NKVD:s specialenheter omhändertog dem som fortfarande sviktade. Det
var oftast snabbutbildade förband med sen stor mängd bondesoldater som kände
föga för Stalins kollektivisering, eller strafförband, som erhöll detta ”stöd”. Tanken
var att truppen skulle hysa större fruktan för sina egna än för fienden. Tydligen var
inte den tyska framfarten tillräckligt motivationshöjande. Allt detta kan härledas till en
månghundraårig tradition i okänslighet införd av mongolerna, utvecklad under inbör-
deskriget och fullkomnad under Stalin.

Särskilda strafförband uppsattes och sattes in där möjligheterna att överleva var skä-
ligen ringa. Tredskande anfallsförband hanterades omilt. Stridsvagnsbesättningar låstes
ofta in i sina vagnar, särskilt i krigets början. Anfallande fotinfanteri hölls på plats med
eld från flankerande eld från kulsprutor som sköt spårljus. Pansarvärnsförband förfo-
gade inte över egna resurser för omgruppering och måste kämpa eller dö på platsen.
Den principen gäller för övrigt fortfarande. Även vid de nyaste brigaderna finns pan-
sarvärnsbataljoner med dragna kanoner som skall användas på samma vis som då.77

76. Redovisning av forskare Olavi Punga, Baltiska Försvarshögskolan, Tartu, i Törva-terrängen, 2003–
06–16.

77. Se vidare kapitel 9.2 ,”Olika typer av operationer”.

Figur 3.8. Marskalkarna Konstantin Rokossov-
skij och Giorgij Zjukov i samspråk. Bilden är
hämtad ur Sten Kristiansson, Världskriget i bild
(1947), vol. VII..
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Reträttförbudet ledde till att de sovjetiska förlusterna vid de stora inringningssla-
gen 1941 blev onödigt stora. Av fem miljoner man under vapen tillfångatogs tre mil-
joner som dog i 100 000-tal i tyska fångläger. De som kom hem från fångenskapen
sändes nästan alla till arbetsläger i GULAG. Från de läger som ingick i kärnvapenpro-
grammet gavs sällan eller aldrig någon återvändo. 

Reorganiseringssystemet gällde och gäller fortfarande (?) för övrigt endast för divi-
sionsstaber och högre. Personalen i förbrukade divisioner tilldelades tillkommande
förband, för lägre befäl och menige man gavs således ingen återhämtningsmöjlighet
såvida de inte sårades och gavs möjlighet att få någon form av krigssjukvård och kon-
valescens.78 

Till sist: Under konferensen Russian Military Reform and Present Security Problems den
9 maj 2003 (Segerdagen) på Försvarshögskolan i Stockholm lät den pensionerade ge-
neralöversten Viktor Jesin bekantgöra att doktrinen om att inte vara den förste att an-
vända kärnvapen (Ustinov-doktrinen) i ett kommande krig med NATO bara var en
propagandistisk bluff. Hans formuleringar lämpar sig inte i tryck och ansiktsuttrycket
var obetalbart. Det bör då påpekas att planläggningen för kärnvapeninsats var förfär-
lig. Ett exempel: För den ”samordnade insatsen” i Schleswig–Holstein-riktningen norr
om Elbe planerades ett eldöppnande med cirka 100 kärnladdningar med en spräng-
styrka mellan 20 och 350 Kt TNT, tre timmar senare lika mycket. Planläggningen hölls
vid liv i skilda former till 1989.79 Till saken hör att östtyska Nationale Volksarmée,
NVA, kontinuerligt hade två timmars marschberedskap med sin huvuddel och 45 mi-
nuter för spaningstäterna. Läsaren får dra sina egna slutsatser…

78. Se vidare kapitel 6.4, ”Mobilisering samt reorganisering och uppsättandet av nya förband”.
79. Det bör dock påpekas att under den ”massiva vedergällningens” tid var inte NATO:s (läs: USA:s) pla-

nering för kärnvapeninsats särskilt annorlunda. 
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4.1 Allmänt

4.1.1 Utdrag ur den ryska federala lagen ”Om försvaret”, antagen den 
24 april 1996

Föreliggande federala lag anger grunder och organisation för Ryska federationens för-
svar, de statliga myndighetsorganens maktbefogenheter, funktioner hos federations-
subjektets myndighetsorgan, organisationer och befattningshavare samt medborgarnas
rättigheter och skyldigheter inom försvarsområdet, styrkor och medel som engageras
för försvaret, ansvarighet för brott mot den ryska lagstiftningen inom försvarsområdet
och andra normer rörande försvaret.

Del 1. Grunder för organisering av försvaret Artikel 1. Grunder för försvaret

1. Med försvar förstås ett system av politiska, ekonomiska, militära, sociala, rättsliga och andra
åtgärder för att förbereda och genomföra ett väpnat försvar av Ryska federationen, dess terri-
toriums integritet och okränkbarhet.

2. Försvaret organiseras och förverkligas i enlighet med Ryska federationens konstitution, fede-
rala konstitutionella lagar, federala lagar, föreliggande federala lag. Ryska federationens lagar
och andra normativa rättssaker. 

3. För försvarsändamål införs allmän värnplikt i för Ryska federationens medborgare och krigs-
transporttjänst för federala myndighetsorgan, lokala myndighetsorgan och organisationer obe-
roende av äganderättsform samt för transportmedlens ägare.

4. För försvarsändamål skapas Ryska federationens väpnade styrkor.

5. I försvaret engageras Ryska federationens gränstrupper, Ryska federationens järnvägstrup-
per, regeringssambandstrupperna (FAPSI, numera ingående i FSB) och civilförsvarstrupper-
na. Dessa kallas i fortsättningen andra trupper. 

4

Nutida doktrin och militärreform
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Trots denna lagstiftning bedöms det nödvändigt att genom doktrinen säkerställa
kontrollen av krigsmakten och legalisera dess utnyttjande i inre konflikter. I doktrinen
ges nämligen de inre hoten en framträdande roll. För att möta de yttre hoten ges kärn-
vapnen en betydande roll. Det kan ses som en bekräftelse på den bristande konventio-
nella förmågan, låt vara att ansträngningar görs i skrivande stund för att förbättra
denna. Avsnittet om ”icke första-utnyttjande” av kärnvapen finns inte längre med.
Men det kräver en kommentar.

Den 14 juni 2004 antog Duman en lag om att försvarsministeriet även skall ha
operativ kontroll över de väpnade styrkorna. Det blir första gången som Ryssland får
en civil operativ ledning under kontroll av den förste civile försvarsministern Sergei
Ivanov, som tillträdde 2001. Under Sovjettiden låg denna kontroll under politbyrån
och försvarsrådet, med Stavka VGK som verkställande organ. Det innebär också att
generalstabens uppgifter kommer att förändras drastiskt.80 

I Sovjetunionen betraktades kärnvapnen som massförstörelsevapen. Begreppet är
ursprungligen ryskt. Det har medfört att principer för insats och kontroll ägnats sär-
skild uppmärksamhet. Två huvudtankar har dels varit medvetandet om supermakter-
nas ömsesidiga sårbarhet i ett totalt kärnvapenkrig, dels behovet av en krigföringsför-
måga som möjliggjorde Sovjetunionens överlevnad och seger om kriget skulle
utbryta. Som en följd kan två skenbart motsägelsefulla intentioner urskiljas. Dels den
politiskt uttalade viljan att inte bli den förste att använda kärnvapen, dels den rent mi-
litära synen att inte betrakta kärnvapen på annat sätt än övriga vapen. Denna motsätt-
ning var skenbar. Under den tidigare nämnda konferensen Russian Military Reform and
Present Security Problems, som hölls den 9 maj 2003 (Segerdagen) på Försvarshögskolan,
lät den pensionerade generalöversten Viktor Jesin bekantgöra att doktrinen om att
inte vara den förste att använda kärnvapen (Ustinov-doktrinen) bara var en propagan-
distisk bluff, ingenting annat. Men bedömningsvis hade den avsedd verkan. 

I den senaste militärdoktrinen och reformen har man lyft fram kärnvapnens bety-
delse och offentliggjort de förutsättningar som kan utlösa ett ryskt angrepp eller mot-
angrepp med kärnvapen. Doktrinen består av tre delar vilka behandlar: 

• Politiska principer
• Militära principer
• Militärtekniska principer
De beskrivningar och inriktningar som görs avseende teknikutvecklingen i doktri-

nen har starkt influerats av USA och framförallt av insatserna under Gulfkriget 1991.
Som mål för den ryska militärtekniska utvecklingen bedöms inte beskrivningen ligga
till grund för den kommande utvecklingen av den ryska krigsmakten, åtminstone inte
i en nära framtid på grund av de begränsade ekonomiska resurser som tilldelats. Men
den utvecklingen överensstämmer inte heller med de ryska principerna för krigets fö-
rande. Det finns anledning att bedöma att även USA:s krig mot Irak 2002 kommer att
få betydelse vid en revidering av doktrinen. 

80. Se vidare kapitel 7.1, ”Ledningsstrukturer”.
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Två uttalanden har sannolikt varit styrande för utformning av militärdoktrin och
militärreform. Utdrag ur Koncept för Ryska federationens nationella säkerhet, avsnitt IV: Sä-
kerställandet av Rysslands säkerhet den 7 maj 1997:

Försvaret av de nationella intressena förutsätter en komplex motverkan mot
militära hot i regional och lokal skala. För detta måste Rysslands väpnade styr-
kor i sin fredstida utformning vara kapabla att säkerställa ett pålitligt luft- och
rymdförsvar av Ryssland och att lösa uppgiften att slå fienden i ett lokalt krig
och även gruppera förband att lösa uppgifter i ett regionalt (?) krig. Samtidigt
skall de väpnade styrkorna kunna säkerställa Ryska Federationens fredsfrämjan-
de verksamhet, såväl självständigt som i en del i fredsfrämjande förband under
internationella organs egid.

Som ett styrande ingångsvärde kan ett samtida uttalande från president Jeltsin vara
en grund: 

Inga globala krig, men det är nödvändigt att förbereda sig för lokala krig. Ryss-
land kommer att bibehålla kärnvapen på en för Ryssland acceptabel nivå. De
strategiska styrkorna är avsedda att undvika globala hot, dock är Ryssland med-
vetet om att de kan komma att använda kärnvapen för att deeskalera en konflikt. 

Med tanke på den vikt som numera läggs vid ”informationsoperationer” är det
värt att påpeka att dessa inte ges någon nämnvärd framtoning, varken i militärdoktri-
nen eller i militärreformen. Däremot har en särskild informationssäkerhetsdoktrin ut-
formats. Det betyder att ämnesområdet definitivt inte försummats.

Dessutom används inte begreppen informationskrig, informationsoperationer eller psyko-
logiska operationer. Verksamheten på operativ nivå beskrivs som psykologiska förberedelser
av stridsfältet och på politisk-strategisk nivå för aktiva åtgärder. 

4.2 Militärdoktrinen81

Redan i maj 1992 presenterades två doktrinutkast i Vojennaja Mysl, i en specialutgåva
utgiven även på engelska. Generalstabens doktrinutkast hade en defensiv inriktning
som påminde om Svetjins tankegångar från 1930-talet och luftförsvarets utkast hade
starka drag av Sokolovskijs tankegångar från 1960-talet. Arbetena mynnade så små-
ningom ut i en doktrin 1993 som i mycket var frukten av en kompromiss.

4.2.1 Ryska militärdoktrinen, antagen den 21 april 2000

Militärdoktrinen antogs den 21 april 2000 och utgör en hårt reviderad version av dok-
trinen från 1993 som blev kraftigt kritiserad, bland annat av förre försvarsministern
Igor Rodionov.82 Den doktrinen ansågs i stort sakna betydelse som styr- och samord-
ningsinstrument för den militära organisationens utveckling. Den nya militärdoktri-
nen har koncentrerats hårt på de samhällsgenomgripande komplexa problemen med

81. Avsnittet är ett sammandrag av den ryska militärdoktrinen i PM (MUST) 2000–05–08 (översättning
från ryska) Ryska federationens militärdoktrin (hos förf) samt Nilsson, P-O., ”Rysslands militärdoktrin i
början av 2000-talet”, Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift, nr 3, år 2000 (Stockholm
2000). 

82. Rodionov (1936–), se bilaga 6. 
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uppbyggnad, förberedelse och användning av den militära organisationen sedd som
ett integrerat system för säkerhetens tryggande. Ett framtida krigs karaktär kommer,
enligt den officiella ryska synen, att kännetecknas av tre tendenser:

1. Ökad vikt läggs vid icke-militära former av konfrontation.
2. Det inbegriper även indirekta och icke-traditionella medel, som t.ex. informa-

tionskrigföring, en ständigt ökande informationskamp och ökande tekniska
prestanda hos vapensystemen.

3. Ryssland kommer, om det kommer till väpnat våld, att utnyttja hela sin vapen-
arsenal. Vidmakthållandet av kärnvapenkapaciteten har fått en speciell betydel-
se under perioder av konventionell militär svaghet, som kännetecknat större
delen av 1990-talet. Samtidigt som denna dimension är viktig ur en militär syn-
vinkel och som den sista symbolen för en supermaktsställning, betonas också
vikten av en ökad användning av bl.a. diplomatiska och ekonomiska medel.

I det inledande kapitlet om det militärpolitiska läget framhålls att det militärpolitis-
ka läget bestäms av att konfrontationer på informationsområdet har skärpts. Det som
har en destabiliserande inverkan på den militärpolitiska situationen är exempelvis in-
ternationella aktörer med aggressiva mål utnyttjande medel och teknologier på infor-
mationsområdet och andra områden.

Som grundläggande hot mot den militära säkerheten anges aktioner med inriktning
att undergräva global och regional stabilitet bl.a. genom att hindra funktionen hos ryska statliga och
militära ledningssystem samt fientliga aktioner på informationsområdet (tekniskt eller psykologiskt
inriktade) som äventyrar Ryska federationens och dess allierades militära säkerhet som yttre hot.
Som exempel på inre hot nämns planering, förberedelser och genomförande av aktioner inrikta-
de på att desorganisera funktionen hos /.../ samt anläggningar i informationsområdets infrastruk-
tur. De militära hot som kan tänkas uppstå mot Ryssland anges vara följande:

• Andra staters territoriella krav på Ryssland eller dess allierade
• Existerande eller potentiella lokala krig, eller väpnade, konflikter, speciellt i 

anslutning till ryskt territorium
• Spridning av kärnvapen och andra massförstörelsevapen, inklusive bärare i för-

ening med försök från stater, organisationer och terroristgrupper att nå sina
politiska och militära syften

• Underminering av strategisk stabilitet genom att länder bryter mot internatio-
nella överenskommelser beträffande nedrustning alternativt upprustar

• Försök till inblandning i interna ryska angelägenheter eller till destabilisering av
den politiska situationen i Ryssland

• Undertryckande av ryska legitima intressen för ryska medborgare som bor i 
andra länder

• Bekämpning av ryska militära anläggningar belägna i andra länder
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• Utvidgningen av militärblock och allianser som negativt påverkar Ryssland
• Internationell terrorism 
Det är ovan tydligt att Ryssland numera ser stora hot i möjligheten av att genomfö-

ra informationsoperationer, vilket då gör det lite märkligt att i avsnittet avseende tryg-
gande av den militära säkerheten framhålls ingen specifik punkt som har med informa-
tionsoperationer att göra. I detta kapitel framhålls begrepp som man genom en vidare
tolkning kan anta hör till informationsoperativa åtgärder att göra, exempelvis:

• prioritera stärkandet av ett kollektivt säkerhetssystem inom ramen för oberoende
staters samvälde…

• ge företräde för politiska, diplomatiska och andra icke-militära medel för att av-
gränsa…

• medverka till förtroendeskapande åtgärder mellan stater /…/ ömsesidigt utbyte
av information av militär karaktär …

Särskilt framhålls betydelsen av kärnvapen som en avskräckande faktor.83

Därvid betraktar Ryska federationen de kärnvapen som landets väpnade styrkor
utrustats med som en faktor för avskräckning av angrepp, för tryggandet av
Ryska federationens och dess allierades militära säkerhet, för upprätthållande av
internationell säkerhet och fred.

I avsnittet ”Statens militära organisation” framhålls i stycket om ”Huvudprioritet
vid utveckling av statens militära organisation” som första punkten, av fyra, vikten av
att skapa ett enhetligt ledningssystem för den militära organisationen och säkerställa dess effektiva
funktion. I det andra kapitlet om ”Militärstrategiska grunder” beskrivs grundläggande
allmänna drag i ett modernt krig som:

• Inverkan på alla sfärer av den mänskliga verksamheten
• Brett utnyttjande av indirekta, kontaktfria och andra (även icke-traditionella)

verksamhetsformer och metoder, fjärrverkan med vapen och elektroniska
stridsmedel

• Aktiv konfrontation inom informationsområdet, desorientering av allmänna
opinionen i enskilda stater och i världssamfundet som helhet

• Strävan hos de krigförande sidorna efter att desorganisera de statliga och mili-
tära ledningssystemen

• Användning av de allra nyaste högeffektiva vapensystemen och militära materi-
alen (inklusive sådana som bygger på nya fysikaliska principer)

• Anfall mot trupp, objekt och anläggningar inom underhållsområdet, näringsli-
vet och kommunikationerna över de stridande parternas hela territorium

83. Det bör påpekas att det i april 1998 fattades ett då hemligt beslut att taktisk-operativa kärnvapen skulle
ges en ökad betydelse på nytt. Äldre avställda system skulle reaktiveras och användning i krig sågs som
en helt rimlig option. Det har tidigare behandlats i kapitel 2.5, ”Det postkommunistiska Ryssland”. 



– RYSK KRIGSKONST –

78

• Genomförande av massiva flygoperationer
• Hög sannolikhet för att nya stater dras in, för eskalering av den väpnade kam-

pen, för ökad omfattning och breddat spektrum av utnyttjade medel, inklusive
massförintelsevapen

• Deltagande av icke reguljära väpnade formeringar vid sidan av de reguljära
Vidare karakteriseras en väpnad konflikt bl.a. av:
• Användandet av icke reguljära väpnade formeringar
• Komplexitet i den moralisk-psykologiska miljön för trupperna
I grundläggande uppgifter för de väpnade styrkorna och andra trupper återfinns

uppgiften att trygga informationssäkerhet för den Ryska federationen. Avslutande ka-
pitel om ”Militärekonomiska grunder” framhålls som en prioriterad uppgift för den
militärekonomiska verksamheten:

/…/ att skapa ekonomiska och finansiella förutsättningar för att utveckla och
producera ensade och högeffektiva ledningssystem för trupper och vapen, sam-
bands- och underrättelsesystem, system för strategisk förvarning och elektro-
nisk krigföring, mobila högprecisionssystem med konventionella stridsdelar
samt system för dessas informationsförsörjning.

Dessutom så ska den grundläggande principen för den militärekonomiska verk-
samheten vara tekniskt-vetenskapligt, teknologiskt, informations- och resursmässigt oberoende vid
utveckling och produktion av huvudtyperna av militära produkter.

Hur stort hotet från informationskrigföring är framgår tydligt då Ryssland har de-
klarerat att ett omfattande angrepp med informationsoperationer mot den Ryska fe-
derationen kommer att besvaras med kärnvapen om nödvändigt, detta frånsett ett
rent angrepp med massförstörelsevapen eller ett konventionellt angrepp mot exem-
pelvis ett kärnkraftverk som betraktas som ett angrepp med massförstörelsevapen.
Dessutom framhålls betydelsen av Computer Network Attack genom Computer Virus
Warfare som ett område för nya krigsformer och som en multiplikator som kan för-
ändra en konflikts karaktär drastiskt.

Det är av stor vikt att komma ihåg att den nya doktrinen emellertid återigen är ett
exempel på traditionell rysk planering, i första hand baserad på ett logiskt dialektiskt
nyttoresonemang, inte någon bedömning av realiserbarheter och andra konkretisering-
ar. Det rör sig snarare om ett förhållningssätt till faktiska hot och förelagda uppgifter
och möjligheter. Viktigt är också att USA och dess allierade inte längre pekas ut som en
huvudfiende, samt att närmandet till Vitryssland ses som väsentligt. Vi kan här spåra
en konsekvent linje i det ryska tänkandet sedan 1920-talet, vilket tidigare berörts. 
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4.3 Militärreformen84

4.3.1 Boris Jeltsins militärreform eller Ryska militärreformen, antagen i
augusti 1998: Konceptet för den statliga politiken avseende den militära
utvecklingen t.o.m. 2005

Den slutliga målsättningen för militärreformen är att skapa en överensstämmelse mel-
lan Rysslands ekonomiska potential och dess väpnade styrkor, både i styrka och mo-
dernitet, utan att reducera den militära potentialen. Det är en fråga om att skapa ett
försvar med en mindre numerär och med högre kvalitet. Efter reformens genomför-
ande skall ett effektivt system för skydd av ryska nationella intressen under nya rådan-
de förhållanden ha skapats. 

Genom tillförsel av nya tekniska system kan (avses) en minskande numerärs för-
måga behållas på samma nivå som i den tidigare, större organisationen. Det långsikti-
ga målet bedöms vara att skapa ett ”professionellt” försvar.85 Militärreformen avses
garantera social säkerhet, bland annat för uppsagda inom de väpnade styrkorna. 

Uppgiften att genomföra reformen innebär inte endast ett mekaniskt reducerande
av antalet förband utan mer ett arbete för att optimera strukturen hos de väpnade
styrkorna. Dessutom avses reformen säkerställa den militära forskningen och utveck-
lingen för kommande materielbehov. Reformarbetet pågår för närvarande inom flera
av de så kallade kraftministeriernas ansvarsområden, men någon central samordning
har ännu inte skett. Reformen skall finansieras inom den ram av 3,5 % av bruttonatio-
nalprodukten som beslutas för de väpnade styrkorna.

Förhållandet avseende doktrin och reform är nu det omvända. Det verkar som re-
formen, som fastställdes först, styrt doktrinen induktivt, inte det deduktiva omvända
synsättet som varit regel. Det är möjligt att en hemlig doktrin ändå varit styrande eller
så har det berott på maktstrider inom den högsta ledningen. Men om detta vet vi ing-
enting. Reformen skall genomföras i ett antal etapper med sluttidpunkt 2025. Den in-
ledande etappen skall vara genomförd till 2005, innebär främst reduceringar och inte-
greringar. Därefter följer en lång period med omfattande materiell förnyelse.
(Anmärkning: Med militärreform menas; som tidigare nämnts, när ett militärteoretiskt el-
ler tekniskt paradigmskifte sätter avgörande spår i krigskonsten.)86 Till skillnad från mi-
litärdoktrinen har reformen givits en mer pragmatisk utformning eftersom den inte be-
skriver ett förhållningssätt till hur krig kan komma att utkämpas utan med vilka medel,
samt hur dessa skall utformas med hänsyn till framtida krigs och konflikters karaktär.

84. Avsnittet utgör en bearbetning av Leijonhjelm, J. (projektledare), Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv
– en förnyad bedömning 2002 (FOI rapport FOI–R—08111—SE ISSN 1650–1942, Stockholm 2003),
kapitel 8, ”Militärreformen” och Esin, V., ”The Military Reform in Russian Federation: Problems and
Prospects” i Fedorov, Y. & Nygren, B. (red.), Russian Military Reform and Russias New Security Environment
(Försvarshögskolan, Stockholm 2003).

85. Det innebär en hög grad av kontraktsanställd personal, uoff, ubef och meniga förutom officerskåren
främst inom den strategiska insatsstyrkan.

86. Se vidare kapitel 2.1, ”Det ryska arvet”.
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1. År 2005 skall de väpnade styrkorna bestå av tre vapenslag. De kan komma att
bli: Avskräckningsstyrkor, dvs. strategiska robottrupper, robotubåtar och tungt
bombflyg, ”strategiska kärnvapenstyrkorna”, Flygvapnet, bestående av luftför-
svarsstyrkorna och flygvapnet med transportflyget, samt Allmänna styrkor, bestå-
ende av armén och marinen utom de strategiska robotubåtarna. 

2. Inrikestrupperna skall omorganiseras till ett yrkesbaserat federalt garde.
3. Tio större förband (division/brigad) skall ha ständig stridsberedskap. Ett av

dessa skall kunna sättas in i fredsbevarande verksamhet. Dessa förband skall
utgöra en strategisk insatsstyrka. Regionala styrkor kan komma att organiseras
genom att utnyttja reservistenheter i ett milissystem.

4. Krigsmakten skall reduceras till 850 000 man. (En kommentar: Med tanke på
den demografiska utvecklingen och oviljan att fullgöra värnplikt eller att söka
anställning i de väpnade styrkorna synes detta mål vara enklast att nå. Det är
rentav en självuppfyllande målsättning.)

5. Antalet militärområden reduceras till sex och omorganiseras till ”operativ-stra-
tegiska kommandon”. Dessa staber kommer att få allt operativt ansvar för för-
band inom sitt område, även för formationer ur andra ministerier. Bakre tjäns-
ten, dvs. underhållstjänsten, samordnas territoriellt. 

6. Försvarsministeriets och generalstabens makt stärks avs. operativ verksamhet.
(Jfr den tidigare relationen GKO och Stavka VGK från krigets andra period.)

Med ovanstående organisation skall Ryssland kunna lösa en lokal konflikt med be-
fintliga resurser och en regional konflikt efter full mobilisering. Trots tidigare inre
konflikter och ovilja att genomföra reformpunkterna har processen inletts inom
samtliga områden. Realiserbarheterna beror på landets ekonomiska utveckling.

De väpnade styrkorna skall således strömlinjeformas för sina viktigaste uppgifter,
försvaret av Ryssland, och ovidkommande delar skall avlägsnas. Utöver försvarsminis-
teriet fanns 18 statliga departement med egna väpnade styrkor, bland annat inrikesmi-
nisteriet, federala byrån för regeringsförbindelser, FAPSI, ansvarig bl.a. för sambandet
med de strategiska kärnvapenstyrkorna, och ministeriet för extraordinära situationer.
FAPSI har, tillsammans med gränstrupperna, i april 2003 gått upp i FSB.87 Enheter

87. Anm: Det innebär att KGB har återuppstått. Dåvarande 1. Huvudstyrelsen i form av SVR, utrikesun-
derrättelsetjänsten, gick upp i FSB den 14 juli 2004. E-mail från pa kk Magnus Haglund, tidigare ma-
rinattaché i Moskva: 
Сегодня будет объявлено о масштабной реформе ФСБ и других российских силовых структур.
Среда, 14 Июля 2004 года, 10:33
Как утверждает газета 'Газета', соответствующий указ президент Путин подписал еще в минувшую
пятницу. По данным издания, Федеральную службу безопасности переименуют в Министерство
госбезопасности и объединят с Службой внешней разведки и ФСО. Таким образом, новое
министерство получит практически все полномочия, которыми обладало КГБ СССР. Следственные
подразделения МГБ будут заниматься лишь преступлениями, которые связаны непосредственно с
безопасностью государства, - терроризм, экстремизм, шпионаж. 
В ближайшее время, по данным 'Газеты', все сотрудники ФСБ, СВР и ФСО будут выведены за штат: на
период реорганизации
Beslutet har senare tagits under omprövning (föreläsning på Högre Nationella Underrättelseutbild-
ningen, central ledning) 2004–11–22.
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som är sysselsatta med icke-militär verksamhet, såsom byggnadstrupperna, utgår ur
de väpnade styrkorna. Som ett exempel kan nämnas järnvägstrupperna, som numera
ingår i järnvägsministeriet. Den 14 juli slogs SVR (KGB:s 1. huvudstyrelse) ihop med
FSB. KGB har således återuppstått i praktiken.

4.4 Informationssäkerhetsdoktrinen88 

4.4.1 Den ryska federationens informationssäkerhetsdoktrin

Som ett tecken på vilken vikt Ryssland lägger vid just informationsoperationer är att
det finns en särskild doktrin för detta. Med hänsyn till den betydelse som numera tas
till informationskrigföring med modern teknologi, finns det anledning att även be-
handla denna doktrin här. Den omfattar informationssäkerhet och redogör för vilka
utmaningar den Ryska federationen står inför på informationsområdet. Doktrinen av-
handlar inte några offensiva informationsoperationer. Den är lika omfattande i volym
som militärdoktrinen. De ämnesområden som avhandlas är:

1. Ryska federationens säkerhet
2. Metoder för att säkerställa Ryska federationens informationssäkerhet
3. Den statliga politiken som tillhandahåller förutsättningarna för att säkerställa

den Ryska federationens informationssäkerhet
4. Den organisatoriska basen för system som skall säkerställa Ryska federationens

informationssäkerhet
Som det framgår ovan innebär doktrinen omfattande åtgärder inom området in-

formationssäkerhet som på ett tydligt sätt har en anknytning till försvar mot informa-
tionskrig. I det inledande kapitlet om nationens intressen inom informationsområdet
och säkerställandet av detta framhålls att informationsområdet är en central funktion i
samhället. Därmed påverkas politiken, ekonomin, försvaret och andra delar inom sta-
ten i den Ryska federationen. Den nationella säkerheten är beroende av ett robust sätt
att säkra sin information, ett beroende som kommer att öka i takt med den teknolo-
giska utvecklingen. Fyra huvudområden framhålls som särskilt betydelsefulla:

1. Respekten för konstitutionella rättigheter och friheter för medborgarna för att
utnyttja och ha tillgång till information om Rysslands moraliska värderingar, vad
som avser patriotism och humanism, stärks.

2. Informationsstöd till staten för att kunna förmedla riktig information till be-
folkningen och den internationella publiken.

3. Utvecklingen av en inhemsk modern teknologisk industri som omfattar infor-
mations- och telekommunikationssystem. Denna industri ska kunna möta ut-
vecklingen inom området. Ryssland måste vara en av de världsledande natio-
nerna inom mikroelektronik och dataindustri.

88. Doctrine of the Information Security of the Russian Federation (”9 september 2000, No – Pr 1895”, manus hos
förf) och i tillämpliga delar Forssberg, U., Ryska informationsoperationer – Tjetjenienkrigen och doktriner (För-
svarshögskolan, Beteckning 19 100:2001, Stockholm 2003).
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4. Skyddet av informations- och kommunikationssystem mot obehörigt intrång.
Detta i såväl idag existerande system som i framtiden utvecklade system.

Som ett led i ovanstående skapades 1997 inom Försvarsdepartementet ett nytt
kommando för elektronisk krigföring som ålades att ”ta fram medel för såväl offensiv
som defensiv informationskrigföring i 21:a århundradet”. Ryssarnas försök att ta fram
informationsvapen har till viss del varit en bekräftelse på fortsatta nationella problem
med att ”cyberbanditer” ur den ryska organiserade brottsligheten använder allt mer
avancerad teknologi. När sådana angrepp inom Ryssland började stoppas, började
brottslingarna istället genomföra lyckade angrepp på amerikanska och europeiska
banker.89 Rättsväsendena i USA och Europa misstänker starkt att vissa av ”maffians
hackertalanger” har övergått till att arbeta för ryska underrättelsetjänster.

I kapitlet som beskriver de olika typerna av hot redovisas framför allt hoten mot
informations- och kommunikationssystem. Dessa kan ske genom inre respektive yttre
hot. Olika former av CNO90 beskrivs som troliga, likaväl som stöld och fysisk förstö-
ring av informations- och kommunikationssystem. Det därpå följande kapitlet beskri-
ver vilka aktörer det är som kan leverera de olika typerna av hot. Här är den första
punkten utländska organisationer, vars verksamhet inom den politiska, ekonomiska,
militära, underrättelse- och informationsstrukturen är utpekade. Den hotbild som re-
dovisas är omfattande. Det som särskilt framhålls är terrorism inom informationssfä-
ren, icke önskad inhemsk kriminalitet, organiserad brottslighet, situationen inom egen
industri, otillräckliga regelverk och lagar m.m.

I det fjärde kapitlet om den statliga informationssäkerheten och de grundläggande
uppgifterna för att införa denna, anges bland annat att en översyn av regelverk och la-
gar har inletts. Skyddade informations- och kommunikationssystem har utvecklats
och kommer att fortsätta att utvecklas:

• Den stora mängden utländsk teknologi hos enskilda, staten och samhället lik-
som i de öppna informations- och kommunikationssystemen, samt integratio-
nen mellan nationella och internationella system, ökar risken för användandet
av informationsvapen mot den Ryska federationen. Arbetet för att hindra den-
na verksamhet är inte tillräckligt koordinerat och är dåligt finansierat.

• Statens stöd till informationsagenturer att marknadsföra sina produkter på den
internationella marknaden är otillräcklig.

• Det ägnas inte tillräcklig uppmärksamhet åt utvecklingen av rymdbaserade un-
derrättelseresurser och radioelektroniska krigföringsresurser.

Den rådande situationen inom informationssäkerhet för Ryska federationen krä-
ver att följande åtgärder vidtas utan fördröjning:

• Utveckling och införande av system för att skydda statens informationssystem
och statshemligheter

89. Förlusterna till följd av dessa angrepp uppgick till cirka två miljarder US $ under 1999.
90. CNO = Computer Network Operations är ett samlingsbegrepp för operationer (försvar, attack, utforsk-

ning) i nätverk.
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• Utveckling av metoder och hjälpmedel för att skydda information. Säkerställ-
ning av sekretessen kring informationssystem, framförallt de system som ut-
nyttjas i kontrollen av trupper och vapensystem

• Säkerställning av ett tekniskt oberoende inom de centrala områdena av infor-
mations- och kommunikationssystem som kräver hög säkerhet, framför allt
inom utvecklingen av speciell datorteknologi, som har med vapen och militär
teknik att göra

Av de metoder som framhålls i det femte avsnittet för att garantera informations-
säkerheten framhålls som de viktigaste områdena bl.a.:

• Utveckla lagstiftning som skyddar den Ryska federationens informationssäkerhet
• Utveckla och anta regelverk som klargör innebörden av otillåtet utnyttjande av

information för organisationer och fysiska personer, exempelvis medveten
spridning av falsk information, otillåten kopiering, förvrängning, olagligt avslö-
jande av konfidentiell information, utnyttjandet av intern kommersiell informa-
tion i kriminellt syfte eller för egen vinnings skull

• Tydligt definiera statusen av utländska informationsagenturer, massmedia,
journalister och investerare i utvecklandet av den ryska infrastrukturen för in-
formation

• Tydligare definiera statusen på de organisationer som ger service till de globala
informations- och telekommunikationsnätverk på ryskt territorium samt lag-
stifta om deras verksamhet

De organisatoriska och tekniska metoderna för att säkerställa informationssäker-
heten är:

• Utveckla, utnyttja och förbättra de sätt som finns för att skydda information
och att övervaka effektiviteten av dessa. Utveckla skyddade telekommunika-
tionssystem och gör särskilt mjukvaran mer tillförlitlig.

• Kontrollera verksamheten hos personal som arbetar i skyddade system och ut-
bilda personal inom informationssäkring.

I det sjätte och mest omfattande kapitlet redogörs för åtgärder inom olika områ-
den i det ryska samhället för att säkerställa informationssäkerhet. Dessa områden är:

• Inrikespolitik
• Ekonomi
• Verksamhet utanför Ryssland, utrikespolitik
• Forskning och teknologi
• Individens utveckling
• Nationella informations- och telekommunikationssystem
• Försvaret
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• Ordning och säkerhet samt domstolsväsendet 
• Nödsituationer
Det som generellt framhålls som avgörande inom alla områden är:
• Hotet från utländska organisationer
• Möjligheter till att med regelverk och lagar utöka kontrollen över de olika infor-

mationssystemen.
Inhemsk hård- och mjukvara i informationssystem som ska utvecklas i samma takt som i om-

världen ska utnyttjas. Kontrollen av utländsk hård- och mjukvara skall skärpas. Utbildning av per-
sonal för att öka informationssäkerhetsmedvetandet skall ske.

I de ryska utvärderingar som gjorts efter krigen mot Irak 1991 och 2002 betonas
informationskrigföringen som helhet mycket starkt, vilket kommer att påverka den
framtida doktrinutvecklingen för informationskrig och -operationer.

4.5 Utvecklingen efter fastställandet av den senaste militärreformen 
och doktrinerna91 

Trots inledande svårigheter kan militärreformen, sedd i ett ryskt perspektiv, sägas ha
gett betydande resultat. Det gäller inte bara strukturer. Förband av mer modernt slag
har börjat sättas upp. Finansieringen av reformen fyrdubblades redan 2002. Samtidigt
antogs ett omstruktureringsprogram för det militärindustriella komplexet. Anskaff-
ning av nya vapensystem har tidigarelagts till 2002 i stället för till 2005. Exempelvis
kan nämnas att luftlandsättningstrupperna, en viktig komponent i de mobila styrkor-
na, har börjat ombeväpnas med nya pansarskyttefordon och beväpnas med modernt
bandpansarvärn. Detta har skett på bekostnad av militär forskning och utveckling och
mot bakgrund av att viktig kompetens riskeras att gå förlorad. Den avgörande faktorn
torde emellertid utgöras av personalförsörjningen och möjligheterna att förändra atti-
tyden inom officerskåren. Militärledningen har kritiserats av den politiska ledningen
för att ha fastnat i ett kalla kriget-tänkande och generalstabens existens har ifrågasatts.
En förbättrad kontroll av, samt öppenhet inom, försvarsekonomin kan ses. Ekonomin
kommer dock att sätta gränser för vad som är möjligt att åstadkomma personellt och
materiellt.

Att detta kommer att påverka den fortsatta processen med doktrinutvecklingen,
som måste blicka mot det synsätt som krävs för att kunna hantera lokala konflikter
inom landet och det nära utlandet, är givet. Det betyder emellertid inte att andra dok-
triner baseras på dialektiska nyttoresonemang i stället för ekonomiska realiserbarheter.
Det är emellertid fallet med den marindoktrin som antogs av den ryske presidenten
den 4 mars 2000. Den uttrycker en viljeinriktning och förhållningssätt som närmast
kan återfinnas i sovjetflottans uppgifter och utveckling under Gorjskov-eran. 

91. Leijonhjelm, J. (projektledare), Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – en förnyad bedömning 2002 (FOI
rapport FOI–R—08111—SE ISSN 1650–1942, Stockholm 2003), kapitel 8, ”Militärreformen”.
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5.1 TVD, Teatr Vojennych Dejstvij92

För planläggning av framtida krig och operationer har världen sedan länge indelats i
ett antal områden i hierarkiskt ordnade militärgeografiska nivåer. I fallande ordning är
det TVD, strategisk respektive operativ riktning samt framryckningszon. Det ryska
begreppet TVD, Teatr Voenny Destvij, kan närmast jämföras med ”krigsskådeplats” el-
ler område för genomförande av ”militära strategiska operationer”. Militärencyklopedin
från 1983 definierar TVD som:

den del av en kontinent, inklusive kustvatten, sjöar och luftrummet ovanför
(kontinent-TVD) eller ocean inklusive dess öar, kontinenternas kustlinje och
luftrummet ovanför (ocean-TVD) inom vars gränser det kan finnas grupperade
väpnade styrkor på strategisk nivå och inom vilka militära operationer kan ge-
nomföras. 

Om TVD gäller att:
• Indelningen omfattar hela jordklotet
• Områdena överlappar varandra i gränsområdena
TVD:na fungerar som rutorna på ett schackbräde. De har sin betydelse oavsett det

finns militära förband eller spelas med pjäser i form av strategiska insatser med robo-
tar, politiska inflytelser, ekonomiskt stöd, vetenskapliga forskningsexpeditioner och
annat eller ej. Endast området runt Moskva, den centrala strategiska regionen, benämns inte
TVD eftersom det anses vara det absolut livsviktigaste kraftcentret för landets försvar,
i von Clausewitzsk mening den absoluta tyngdpunkten. Dels för att stats- och militär-
ledning finns här, men dels också på grund av Moskvas närmast metafysiskt religiösa

92. Avsnittet bygger på Sovjetskaja Vornnaja Entsiklopedija (Moskva 1983, ty utg 1989), aktuellt uppslagsord.

5

Militärterritoriell indelning och dess 
operativ-strategiska betydelse
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betydelse som tidigare nämnts.93 Områdets utbredning är nästan identiskt med stor-
furstendömet Moskvas geografiska utbredning vid Ivan III:s tid under sent 1400-tal.

Utbredning och storlek har varierat över tiden beroende på aktuellt geostrategiskt
läge och militärteknisk utveckling. Läget nu är att det strategiskt viktiga Moskva-områ-
det ligger nära gränsen i väster. Det är i det perspektivet vi skall se den ryska synen på
NATO-utvidgningen och närmandet till Vitryssland. Sedan november 1989 betraktas
även den yttre rymden som ett TVD, med beteckningen TVD Kosmos, eftersom rym-
den numera utnyttjas militärt där det strategiska rymdförsvaret, Kosmiska trupperna, av-
ses kunna verka. Någon praktisk betydelse hann den förändringen aldrig få på grund
av Sovjetunionens sönderfall, men TVD Kosmos återinrättades 1996–97.94 Det bör
påpekas att i de ryska utvärderingar som gjorts efter de senaste krigen i Mellanöstern
1991 och 2003 betonas betydelsen av rymdbaserade system mycket starkt för såväl
mer traditionella operationer som för informationsoperationer (exempelvis spanings-
satelliter och satellitlänkar).

Sovjetunionen fokuserade sin krigsplanläggning till TVD-områdesindelningen.
Under 1960-talet utgjorde Europa troligen endast en TVD, men från mitten på 1970-
talet sannolikt tre kontinentala TVD. Den gamla sovjetiska indelningen, som har sitt
ursprung i Tsarrysslands geostrategiska världsuppfattning, bedöms fortfarande gälla i
det postkommunistiska Ryssland:

1. Kontinentala TVD gränsande till Ryssland: Nordväst, Väst, Sydväst, Syd 
och Fjärran Östern

2. Övriga kontinentala TVD: Nordamerika, Sydamerika, Australien, Afrika, 
Antarktis

3. Oceana TVD: Atlanten, Stilla Havet, Norra Ishavet, Indiska Oceanen
4. Övriga TVD: Kosmos eller yttre rymden 
Vid krigsplanläggning bedöms de karaktäristiska dragen inom olika TVD och om-

rådets läge och roll avseende politiska, ekonomiska, militära och geografiska faktorer
samt hur dessa kan komma att påverka ett framtida krig eller en konflikt, undersöks. 

Principen om koncentrering följs strikt i fördelning av stridskrafter till olika TVD.
Dessa har olika betydelse beroende på krigets eller konfliktens karaktär. På den tiden
Sovjetunionen var starkt och mäktigt innebar den strategiska verksamheten att väpna-
de formationer av varierande styrka kunde insättas samtidigt i alla TVD. Det TVD
inom vilket den dåvarande huvudmotståndarens starkaste stridskrafter, liksom dennes
politiska och ekonomiska centra, var belägna ansågs som viktigast. Förstörandet av
dessa tillgångar skulle medföra stora strategiska konsekvenser som skulle vara krigsav-
görande. Det är i det perspektivet vi skall se kärnvapenstrategierna och koncentrering-
en av stridskrafter till Centraleuropa. 

Under det kalla kriget byggde WP och NATO upp omfattande resurser för det be-
farade storkriget i Europa. Frånsett den massiva kärnvapenupprustningen som krävde

93. Se vidare kapitel 2.1, ”Det ryska arvet”.
94. Vi kan jämföra med US Space Command.
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särskilda logistiska lösningar i sig, satsades stort på den konventionella krigföringen.
Sovjetunionen byggde upp transportapparaten, i form av järnvägsnät och rörledning-
ar, för tillförsel av den andra och tredje strategiska echelongen från det inre av Sovjet-
unionen och dess underhåll. Stora verkstadsanläggningar anlades i de västliga
militärdistrikten. Förråd lades upp i satellitstaterna som nominellt skulle kunna försör-
ja Frontgrupp väst, som i första echelongen bestod av tre fronter, under 90 (!) dygn.95

Allt avvecklades på mycket kort tid efter 1991, vilket i sig visade på Sovjetrysslands sto-
ra förmåga att genomföra strategiska järnvägstransporter när allt skulle fraktas hem. 

När nu Ryssland är militärt försvagat och den nya militärreformen (som behandlas
senare) börjar ge resultat, har förutsättningarna förändrats. Någon samtidig utgångs-
gruppering av stridskrafter i samtliga gräns-TVD är inte aktuell eftersom det initialt
endast är en lokal konflikt och efter mobilisering en regional konflikt eller ett krig som
skall kunna hanteras. Det kommer dessutom endast att vara möjligt i landets gränsnä-
ra områden inom överskådlig tid. Således saknas det för närvarande ryska stridskrafter
inom samtliga TVD utanför eget territorium, utom i fredsbevarande eller -skapande
operationer exempelvis på Balkan, samt örlogsfartyg till sjöss. Kärnvapenoptionen
mot Kina och den nordamerikanska kontinenten finns dock kvar om än med reduce-
rad styrka.

Skissen på nästa sida visar den globala TVD-indelningen som den nu är känd. Här
framgår klart schackrutekaraktären på indelningen. Inom varje TVD avses en eller fle-
ra strategiska riktningar (ry. napravlenije) kunna avdelas. Begreppet kan översättas med
riktning, sektor eller axel. En strategisk riktning utgör en avdelad korridor, som består
av land- och havsområden samt luftrum, som leder till de tilltänkta anfallsmålen. Det-
ta gäller även för en motanfallsoperation. I strategiska riktningar avses operationer på
operativ-strategisk nivå kunna genomföras med fronter96 eller i förekommande fall
även frontgrupper, flottor, självständiga arméer eller armékårer och flottiljer i syfte att
nå de strategiska målen. 

Denna underindelning till TVD är således inte alltid en fast områdesindelning utan
kan avdelas inom denna inför en förestående operation. Varje strategisk riktning inne-
håller en eller flera operativa riktningar. En operativ riktning är ett område med angräns-
ande havsområden och luftrum, inom vilket en operativ-strategisk eller operativ
formation agerar. Inom denna kan en eller flera framryckningszoner förekomma på den
taktiska nivån. Inom en kontinental TVD kan en operativ riktning utgöras av enbart
en land- eller land/kustriktning, vilket nu torde vara det aktuella. Inom en operativ
riktning genomförs anfalls-, försvars- eller motanfallsoperationer, reglementariskt i re-
gel med front. I den ryska planeringsmodellen, som är vektoriell i sin grafiska utform-
ning, spelar just därför riktningsbegreppet en mycket stor roll när en stridsplan
upprättas och åskådliggörs på operationskarta.97

95. Se vidare kapitel 9.3, ”Logistik”.
96. Det är åtminstone vad som lärs ut på Generalstabsakademin, enligt övlt Pär Blid, svensk elev vid ge-

neralstabsakademin 98–08–01 till 01–06–25. 
97. Det behandlas vidare i kapitel 3.1, ”Militärteori”, avsnittet om Jomini, och i kapitel 7.2, ”Planering och

delgivning”. 
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Figur 5.1. Indelningen av världen i TVD-rutor. (Illustration: övlt Olle Strand)
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5.2 Militärdistrikt, luftförsvarsdistrikt och operativ-strategiska 
ledningsnivån98

Den operativ-strategiska ledningsnivån motsvaras i ryskt militärt tänkande av fronter
och mariner. En speciell form är den operativ-strategiska territoriella nivån, som mot-
svaras av militärdistrikt. Det ryska territoriet indelas i militärdistrikt. Inom dessa pla-
neras och byggs järn- och landsvägar, flygfält, örlogsbaser, rörledningar och logis-
tikinstallationer för att understödja militära operationer, oavsett om de är offensiva
eller defensiva. Under sovjettiden var de som mest 16, senare 14. Territoriet var också
indelat i luftförsvarsdistrikt. (En anmärkning: Leningrads militärdistrikt, som fortfa-
rande heter så, har nästan exakt samma geografiska utbredning som storfurstendömet
Novgorod när det stod på höjden av av sin makt under sent 1400-tal.)

5.2.1 Militärdistrikt

Militärdistriktens indelning var endast administrativ. Dess gränser sammanfaller såle-
des med oblastgränserna.99 Militärdistrikten kan på överbefälhavarens order ombildas
för att få operativa uppgifter. Detta bedöms ske under skymningsperioder före krig el-
ler i samband med krigsutbrott. Ett eller flera gränsnära militärdistrikt kan då utgöra
grunden för den operativ-strategiska ledningsnivån (ry: operativno-strategitjeckoe komando-
vanie) i form av en front. Fronten har till skillnad från militärdistriktet befälsrätt över
alla i fronten ingående väpnade strukturer, även sådana som tillförts från andra minis-
terier än försvarsministeriet. Militärdistrikt som ej ligger gränsnära görs i analogi med
detta om till krigstida militärområden (ej fronter) med liknande befälsrätt men andra,
ej rent operativa uppgifter.

En del av miltärdistriktets stab utgör stommen för en frontstab. Frontstaben blir
dock inte fullt operativ förrän den tillförts operativa samverkansgrupper för ledning
av tillförda förband och enheter, såväl militära som paramilitära enheter. I den tidigare
offensiva doktrinen tog den utnämnde frontbefälhavaren (i regel befälhavaren över
militärdistriktet) över befälet  över den nyuppsatta fronten. Hans ställföreträdande be-
fälhavare över militärdistriktet övertig befälet över det krigstida militärdistriktet (ry: vo-
ennij okrug voennogo vremja) med utomordentliga befogenheter över ekonomi, industri,
administration och inre ordning. 

Före och inför ett krig eller annan typ av operativ verksamhet svarade militärdi-
striktet för planläggning av frontens operationer, samt för mobilisering av förbanden i
området. Efter krigsutbrott svarade det krigstida militärdistriktet för underhåll, krigs-
produktion, transporter, uppsättande av nya reservförband, civilförsvar och inre ord-
ning. Distriktets gränser avsågs som regel behållas.

98. Avsnittet bygger på Sovjetskaja Vornnaja Entsiklopedija (Moskva 1983, ty utg 1989), aktuellt uppslagsord.
Efter Fodorov, Y. & Nygren, B., Russian Military Reform and Russian New Environment (Försvarshögsko-
lan, Stockholm 2003).

99. Oblast-indelningen är ungefärligen jämförbar med den svenska länsindelningen.
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(En historisk kommentar: De förband som sattes upp av Moskva och Volga-Urals
militärdistrikt avsågs utgöra Stavka VGK:s100 strategiska reserv innan nya reservför-
band hunnit sättas upp här eller annorstädes.)

Figur 5.2. Indelning i militärdistrikt strax innan Sovjetunionens upplösning. (Illustration: övlt Olle Strand)

100. Se vidare kapitel 7.1, ”Ledningsstrukturer”.
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5.2.2 Luftförsvarsdistrikt

För luftförsvaret av det sovjetiska territoriet var landet indelat i 10 luftförsvarsdistrikt.
Indelningen var såväl administrativ som operativ eftersom den administrativa för-
svarsgrenen PVO Strany (senare Vojska PVO)101 var identisk med det operativa rymd-
och luftförsvaret som löd under eget överkommando.

Figur 5.3. Indelning i luftförsvarsdistrikt strax innan Sovjetunionens upplösning. (Illustration: övlt Olle Strand)

101. Vojska PVO = Luftförsvarstrupperna.
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I luftförsvarsdistrikten ingår luftförsvarsarméer och kårer som består av rymd-
och luftövervaknings- samt stridsledningssystem, jaktflyg och fasta luftvärnsrobotför-
band. Möjligen finns fortfarande mobiliseringsförband med äldre luftvärnsrobotar
och kanonluftvärn (!). Moskvas luftförsvarsdistrikt intar en särställning, då där också
finns ett fast ABM-system för skydd av huvudstaden och den högsta ledningen.102 

5.2.3 Omstruktureringar nu och i framtiden

I samband med Sovjetunionens upplösning reviderades den militärterritoriella indel-
ningen. Ryssland indelades i åtta, senare minskade till sex, militärdistrikt och sex luft-
försvarsområden för vilka luftförsvarsarméer och kårer svarade. Sjöterritoriet är
uppdelat mellan de fyra flottorna. 

I samband med övergången till en defensiv doktrin medförde den operativa utma-
ningen att det egna territoriet skulle försvaras av den för tillfället uppsatta fronten på
det området där det krigstida militärområdet har territoriellt ansvar. Detta resulterade
i en omdefinition av den operativ-strategiska ledningsnivån från att bestå av en front
(med offensiva uppgifter) och ett krigstida militärdistrikt (med territoriella uppgifter)
samt mariner (med sjöoperativa uppgifter och ett visst territoriellt ansvar) till att om-
fatta en ur det gränsnära militärdistriktet organiserad front med såväl operativa som
territoriella uppgifter. Denna organisation har ibland felaktigt benämnts för operativ-
strategiskt kommando. Den ryska termen operativno-strategitjeckoe komandovanie (OSK)
beskriver en abstrakt ledningsnivå och inte en konkret stabsfunktion. Omstrukture-
ringar sedan 2001 har genomförts för att de ur militärdistrikten organiserade fronter-
na skall kunna fylla denna nya roll inom ramen för den gällande defensiva doktrinen.

På detta sätt kan redan existerande strukturer inom lednings-, signal- och under-
hållssystem utnyttjas. De nya regionala operativ-strategiska ledningsnivåerna består av:

• Västra operativ-strategiska ledningsnivån (Moskva militärdistrikt och Moskvas
luftförsvarsdistrikt)

• Nordvästra operativ-strategiska ledningsnivån (Leningrads militärdistrikt och
Leningrads och Archangelsk luftförsvarsdistrikt)

• Sydvästra operativ-strategiska ledningsnivån (Nordkaukasiska militärdistriktet
och Tbilisi luftförsvarsdistrikt)

• Centralasiatiska operativ-strategiska ledningsnivån (Volga-Urals militärdistrikt
och Sverdlovsk luftförsvarsdistrikt)

• Östsibiriska operativ-strategiska ledningsnivån (Sibiriska och Transbajkala mili-
tärdistrikten och Novosibirsk luftförsvarsdistrikt)

• Fjärran Österns operativ-strategiska ledningsnivå (Fjärran Österns militärdi-
strikt och Chabarovsk luftförsvarsdistrikt)

102. Se även kapitel 9.2, ”Olika typer av operationer”.
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Figur 5.4. Rysk militärterritoriell indelning 1992 i åtta militärdistrikt. Illustration efter Fodorov, Y. &
Nygren, B., Russian Military Reform and Russian New Environment (FHS, Stockholm 2003).
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även får territoriellt ansvar. Under kriget eller krisen leder generalstaben direkt den ope-
rativ-strategiska ledningsnivån, dvs. en ur en militärdistriktstab organiserad frontstab
eller en marinstab. Den krigsorganiserade front- eller marinstaben tillförs, som tidigare,
operativa samverkansgrupper från underställda enheter ur andra ministerier.

Den nya defensiva doktrinen har förändrat frontstabens roll till att även innefatta
territoriellt ansvar. Någon ny ledningsnivå – operativstrategiskt kommando – har ej in-
rättats utan den operativ-strategiska ledningsnivån har fått förändrade uppgifter inom
ramen för den nya defensiva doktrinen.

Figur 5.5. Den nya indelningen 2001 för de sex operativ-strategiska kommandona. Illustration efter Fodorov,
Y. & Nygren, B., Russian Military Reform and Russian New Environment (FHS, Stockholm 2003).
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6.1 Strategi allmänt

I detta kapitel behandlas militärstrategins innehåll avseende dels allmänna principer,
dels praktiska tillämpningar på den strategiska, och också avseende kärnvapen på den
substrategiska nivån eftersom den är intimt sammanknuten med den strategiska. På
den operativa och taktiska nivån är inte knytningen lika stark sedan beslut om att an-
vända kärnvapen fattats på den politiska nivån. Knytningen mellan militärstrategins
teoretiska innehåll med dess praktiska görs därför att det är inom den strategiska ni-
vån det här nämnda praktiska innehållet antingen har sin organisatoriska hemvist, sina
uppgifter eller sin betydelse i övrigt.

Kopplingen mellan den rena politiken och militärstrategin framgår redan av före-
komsten av integrerade politiskt-militära ledningsorgan inom den högsta militära led-
ningen och även på lägre nivåer. Under sovjettiden kunde dock den politiska styrning-
en av enskilda operationer visa sig vara rent förödande. 

I det praktiska arbetet omfattar militärstrategi frågor som hänger samman med:
• Fastställandet av strategiska uppgifter för stridskrafterna samt att fördela erfor-

derliga förband och resurser för att lösa dessa
• Utarbetandet av planer för att utföra de åtgärder som krävs för att förbereda

stridskrafter, operationsområden, industri och befolkning för kriget eller kon-
flikten

• Planerandet för krig och därmed sammanhängande strategiska operationer
• Planerandet av koncentrering och uppmarsch, samt ledning av strategiska 

operationer
• Analyserandet av möjliga motståndares förmåga att genomföra krig och strate-

giska operationer, även i andra former av konflikter

6

Militärstrategins innehåll med konkretiseringar
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De teoretiska slutsatserna, resultatet av vetenskapliga undersökningar inom mili-
tärstrategin, utnyttjas av den politiska ledningen när krigsmål, planer och uppbyggnad
av resurser och förberedelser för kriget görs. Militärstrategin är överordnad den ope-
rativa konsten och taktiken. Utgående från militärstrategins krav utarbetas den opera-
tiva konstens och taktikens viktigaste principer. 

I Sovjetunionen ansågs före och under andra världskriget att det var fem faktorer
som var av betydelse för att ett krig skulle kunna vinnas. De utformades av Josef Sta-
lin i samband med utarbetandet av Frunzes militärreform, tidigare omnämnda i sitt
militärhistoriska sammanhang men förtjänta av att upprepas.101 Dessa var i prioritets-
ordning:

• Strategier, planering och ledning
• Utvecklings- och forskningspotential
• Ekonomisk och industriell potential
• Stridskrafternas numerär och sammansättning
• Strids- och motståndsvilja hos trupp och befolkning
Det kan konstateras att man ansåg att den som var överlägsen, enligt dessa fakto-

rer, skulle segra i ett framtida krig. Då dessa var viktade i prioritetsordning blev konse-
kvensen att man inte tillmätte den faktiska förbandssammansättningen och numerä-
ren ett högre värde än utvecklings- och industripotentialerna – den tillmättes ett lägre
värde. ”Kärnvapenrevolutionen” förändrade inte den strategiska grundsynen här. I
överförd bemärkelse kom de ovanstående punkterna att ligga till grund för eldplan-
läggningen med de strategiska kärnvapensystemen. Det skall emellertid inte uteslutas
att när kärnvapnens absolut dominerande roll nedtonats kan denna grundsyn fortfa-
rande vara aktuell, låt vara att planeringen naturligtvis reviderats med hänsyn till nya
och framtida precisionsvapen. Trots omfattande reduktioner har emellertid kärnvap-
nens betydelse åter framhävts i väntan på att dess nya precisionsvapen produceras och
blir operativt användbara.

Landets ekonomiska tillbakagång påverkade också krigspotentialen på ett förödan-
de sätt, låt vara att en viss återhämtning kan skönjas i skrivande stund, sommaren och
hösten 2004. Av detta kan dock dras slutsatsen att de åtgärder som drabbat krigsmak-
ten i form av omfattande nedskärningar på sikt skulle kunna skapa de nödvändiga för-
utsättningarna för den militärreform som nu är under genomförande.102 

Utvecklingsståndpunkt och aktuell nivå hos industri och på teknik bildar grunden
för de möjligheter som finns för att producera utrustning och materiel för den väpna-
de kampen. Detta, liksom befolkningstal och -struktur har ett direkt inflytande på om-
fattning och organisation av stridskrafterna. Ett lands industriella kapacitet och dess
socialpolitiska förhållanden har enligt den sovjetiska Militärencyklopedin avgörande in-
flytande på innehåll i militärstrategin och dess karaktär. I fred skapar industrin den

101. Se vidare kapitel 2.2, ”Sovjetunionen. Mellankrigstiden”.
102. Den behandlas vidare i kapitel 4.3, ”Militärreformen”. 
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nödvändiga militärtekniska basen för genomförandet av ett möjligt framtida krig. En
militärstrategi som inte tar hänsyn till reella militärekonomiska möjligheter, är som re-
gel utan framgång när den prövas i ett krig. 

Det var därför som Stalin lät bygga upp den tunga industrin innan man skapade en
modern motoriserad armé som även kom att innehålla stora mängder pansarförband.
Den ekonomiska omdaning som eftersträvas kan mycket väl ha samma syfte som den
dåtida uppbyggnaden av den tunga och medeltunga industrin. Men den ryska ekono-
miska basen räcker troligen inte längre till att återskapa en krigsmakt av den dåvarande
omfattningen, vilket framgår av tankarna som redovisas i Jeltsins militärreform. 

Med införandet av kärnvapenrobotar och förbättringar av andra vapensystem och
-teknik fick sammanhanget mellan strategi och operationskonst ett nytt innehåll – Ch-
rusjtjovs militärreform. Den strategiska ledningen förfogade härmed över sådana
medel att förinta motståndaren vilka gjorde det möjligt att direkt lösa viktiga strategis-
ka uppgifter, även mot den tidigare ouppnåeliga Nordamerikanska kontinenten. 

Utvecklingen av militärstrategin efter det andra världskriget kan då indelas i tre pe-
rioder. Den första utvecklingsperioden omfattar tiden 1945–1953 då militärstrategin ut-
vecklades mot bakgrund av erfarenheterna från andra världskriget. Hänsyn togs nu till
att USA förfogade över allt större mängder kärnvapen. Det medförde att stridskraf-
terna måste ges större eldkraft, bättre rörlighet och manöverförmåga. Nya strategiska
principer och handlingssätt utarbetades med anledning av detta. 

Den andra utvecklingsperioden, som omfattar 1953–1985, hänger samman med infö-
randet av robotar och kärnvapen, som nyss nämnts. Som en följd bildades en ny för-
svarsgren, Strategiska robottrupperna, och nya vapenslag. Sovjetarmén mekaniserades
i sin helhet, men minskades med 50 divisioner till 150 st. Stalins marina uppbyggnads-
program avbröts. Den flotta som då byggdes visade sig vara tekniskt föråldrad i och
med kärnvapnens införande. Beslut fattades om att förverkliga en ny tidsanpassad
marin strategi. (Mer därom senare i detta avsnitt.) Strategernas viktigaste uppgift blev
nu att:

• Undersöka och beskriva karaktärer hos och metoder för att genomföra kärnva-
penkrig (se exempelvis Sokolovskij)

• Bygga upp stridskrafterna med hänsyn till att Sovjetunionen kunde utsättas för
ett massivt kärnvapenangrepp

• Utarbeta metoder för hur en ständigt hög beredskap skall vidmakthållas vid
stridskrafterna

• Utarbeta metoder för hur stridskrafterna organiserat skall kunna ingripa i kriget
oberoende av på vilket sätt det skulle komma att inledas

Militärstrategin bestämdes då ännu av Sovjetunionens kommunistiska parti, i vil-
ken kampen för fred och ett tillfredsställande skydd av socialismens landvinningar103

103. Dessa landvinningar kom efterhand att visa sig i stort vara en chimär när Sovjetväldet föll samman.
Men målsättningen var ändå tydligt uttalad ända in till slutet. 
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var nära knutet till beredskapen och viljan att på ett avgörande sätt slå tillbaka varje
aggression. 

Under den tredje perioden, efter 1985, har den sovjetiska militärstrategins liksom mili-
tärdoktrinens defensiva karaktär framhävts. Huvuduppgiften blev att utarbeta meto-
der för att avvärja ett angrepp. Sovjetiska stridskrafter skulle utrustas med alla
vapensystem och resurser som krävdes för att lösa denna uppgift, då inom ramen för
tillräcklig försvarsförmåga.104 

Sovjetunionen sade sig inte ha några territoriella anspråk på några av sina grann-
länder. Vidare sades att man inte hade för avsikt att inleda ett krig eller vara den förste
som skulle utnyttja kärnvapen.105 Man sade sig också vara principiell motståndare till
massförstörelsevapen. Om ett krig påtvingades skulle det likväl föras offensivt för att
slå motståndaren. Det innebar att koncept för motanfallsoperationer utarbetades.106 

Den sovjetiska militärstrategin angav att ett storkrig kunde föras inledningsvis och
under en viss tid med enbart konventionella vapen. En eskalation skulle dock leda till
ett allmänt kärnvapenkrig. Ett allmänt kärnvapenkrig bedömdes bli av kort varaktig-
het, men planering genomfördes också för ett långvarigare krigsförlopp med varieran-
de intensitet. Den sovjetiska militärstrategin utgick också från att lokala krig kunde
vara möjliga. Dessa kunde tidigare vara, med ett sovjetiskt synsätt, rättfärdiga eller
orättfärdiga krig. Nationella befrielsekrig och försvarskrig mot en imperialistisk angri-
pare ansågs vara rättfärdiga. Sovjetunionen understödde således nationella befrielserö-
relser och -krig. I och med att marxist-leninismen inte längre är den statsbärande
ideologiska basen har stödet till kommunistinspirerade befrielsekrig upphört. 

Ett av de militärpolitiska delmålen för kriget är det allmänna målet för varje en-
skild operation. Delmålen sammanhänger med försvaret av viktiga områden och vid
behov nedkämpandet av motståndarens strategiska grupperingar, numera för att ska-
pa förutsättningar för att den offensiva fasen i en motanfallsoperation skall bli fram-
gångsrik. Moderna operationer kännetecknas av kampen om det strategiska initiativet,
hög rörlighet, avsaknad av slutna fronter, strid på djupet, snabba överraskande opera-
tiva och strategiska lägesförändringar. Seger i kriget kan bara uppnås genom att alla re-
surser utnyttjas samordnat. Därför är organiserandet av integrerade förband och nära,
obruten samordning av kombinerade operationer en av de viktigaste principerna för
genomförandet av en strategisk operation. En nödvändig förutsättning för framgång
är i en strategisk operation är det allsidiga säkerställandet av stridskrafternas agerande
och en konsekvent centralisering av ledningen, särskilt vid genomförandet av strate-
giska försvarsoperationer, särskilt av hemlandet och den ”centrala strategiska regio-
nen” (Moskva-området).107 

I den sovjetiska militärstrategin var anfallet den viktigaste stridsformen. Försvar är
dock nödvändigt för att hejda en motståndares offensiv, hålla viktiga områden, skydda

104. Se vidare kapitel 4, ”Nutida militärdoktrin och militärreform”.
105. Det har dock visat sig vara helt fel, vilket framkom på en konferens på FHS den 9 maj 2003. Se vidare

kapitel 4.3, ”Relationen mellan teori och praktik inom krigskonsten”. 
106. Se vidare kapitel 8.1, ”Klassificering av operationer”.
107. Se kapitel 5.1, ”Teatr Vojennych Dejstvij”.
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flanker, spara ut stridskrafter i en riktning för att förstärka för att skapa överlägsenhet
i en annan, reducera motståndarens överlägsenhet, samt inte minst skapa tid för att
kunna koncentrera stridskrafter inför anfallsfasen i en motanfallsoperation.

Försvaret skall, på varje nivå, föras aktivt och skapa förutsättningar för en motof-
fensiv under vilken motståndaren slutligen skall slås. Här måste påpekas att man sär-
skilt betonar vikten av samspelet mellan statiska och rörliga försvarsoperationer. I den
nya doktrinen108 betonas försvarsstridens betydelse. Med tanke på den ändrade situa-
tionen kan det antas att förmågan att genomföra försvars-, motanfalls- och rena an-
fallsoperationer på ett överraskande sätt under ett krigs olika skeden och inom olika
områden prioriteras på nytt. Men den militärtekniska utvecklingen ger helt andra möj-
ligheter än före kärnvapeneran.

Rysslands övergripande mål kan numera sammanfattas med att hemlandet skall
försvaras bland annat genom att säkra gränserna och att skapa skyddszoner mot de
stater som kan hota Rysslands säkerhet. Därför kan den pågående NATO-utvidgning-
en uppfattas som frustrerande i Moskva, låt vara att 1. Gardespansararmén i Smo-
lensk ,”låset till Moskva”, lades ned samtidigt som Polen blev medlem i NATO.

Vad som är särskilt viktigt numera är utformandet av strategier för bedrivandet av
specialoperationer,109 främst säkerhetsoperationer och terroristbekämpning i alla dess
former. Inte mindre viktigt är utformandet av strategier för att möta neototala krig på
en global nivå som allvarligt kan hota Ryssland och dess vitala intressen. Det bör dock
påpekas att gränsen mellan vanlig organiserad brottslighet, terrorhandlingar och neo-
totala krig är mycket diffus, om den överhuvudtaget finns. Det är i skenet av detta vi
skall se tillkomsten av den ryska informationssäkerhetsdoktrinen och att en CNA
jämställs med eller rentav betraktas som en insats med massförstörelsevapen (!).

Sjömilitärer har, oavsett nationell tillhörighet, alltid varit mycket traditionsbundna
och medvetna om sjökrigshistoriens inflytande på pågående och framtida strategiut-
veckling. Därför ges en kort översikt av den sjöstrategiska utvecklingen enligt följan-
de. Rysslands och för en tid Sovjetunionens syn på hur operationer till sjöss skall
bedrivas och hur de passar in i den övriga krigföringen har främst betingats av att man
alltid har varit en kontinentalmakt. Landmaktens principiella marina syn har dock va-
rierat under århundradenas lopp. Fram till Peter den stores tid skulle det ryska hem-
landet främst försvaras på floder, insjöar och innanhav. I och med Rysslands
framträngande till randhaven i väster och söder förändrades synen. Det blev nu intres-
sant att kunna utföra randhavsoperationer för att både kunna skydda hemlandet och
med mer offensiva syften. I ett par extremfall har man inte varit främmande för att ut-
föra ombaseringar av strategisk betydelse. Östersjöflottan förflyttade sig med del till
Medelhavet 1788 och 1904–05 till Stilla Havet i sin helhet för att om möjligt fälla av-
görande i krigen mot Turkiet respektive Japan. 

108. Se kapitel 4, ”Militärdoktrin och militärreform, samt informationssäkerhetsdoktrin”.
109. Se vidare kapitel 9.2, ”Olika typer av operationer”.
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Figur 6.1. Medeltungt bombplan Tupolev Tu–22M tillhörande Baltiska flottans marinflyg, max fart Mach 2
(+), vapenlast Kh 22 Burya (AS–4) eller Kh 5 (AS–6) representerar en av de två strategiska
komponenterna i Sovjetflottan. (Robotubåtarna ingår i Strategiska kärnvapenstyrkorna.) I förbandstjänst
från 1974. Flygplantypen är också standardbeväpning inom fjärrflyget. (Foto: FHS/MHA-bildarkiv) 

Under den kommunistiska eran har synen på de sjöstrategiska målen och hur de
skall kunna uppnås varierat. På Stalin-tiden tävlade de offensiva och defensiva skolor-
na om inflytandet. Under andra världskriget blev sovjetmarinerna huvudsakligen
tvingade att föra defensiva operationer i randhav och inre vattenvägar. Det var de al-
lierade flottorna som bestod med de offensiva operationerna på världshaven, vilka
möjliggjorde underhållstransporterna till Sovjetunionen. Men Stalins marina ambitio-
ner började förverkligas efter krigsslutet. Syftet var att skapa en stor oceangående
flotta som kunde understödja Sovjetunionens globala ambitioner. 

Den vapentekniska utvecklingen, främst tillkomsten av kärn- och robotvapen,
tvingade emellertid till en teknisk självrannsakan. Den nya flotta som var under upp-
byggnad var föråldrad redan när den sjösattes. Man insåg och accepterade detta fak-
tum. Nybyggnadsprogrammet avbröts. Men det måste påpekas att det som redan
bestämts under X:e partikongressen 1920 att det är marinflyget och ubåtsvapnet som
skall kunna utföra strategiska operationer, och att övriga sjöstridskrafter skulle stödja
dessa.110 Den regeln gäller fortfarande. 

110. Se vidare kapitel 2.2, ”Sovjetunionen under mellankrigstiden”.

Figur 6.2. Sovjetisk konventionell
ubåt Zulu-klass representerar den
andra strategiska komponenten
före tillkomsten av robotubåtarna.
Totalt byggdes 26 fartyg som togs i
tjänst 1952–55. Utbyggnaden av
ubåtvapnet med atomdrivna och
konventionellt drivna ubåtar kom
att ske parallellt. (Foto: FHS/
MHA-bildarkiv)
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Nya strategier, tillämpliga för ett kärnvapenkrig, utarbetades. Nya fartygsslag, in-
ledningsvis atomubåtar och robotbestyckade ytstridsfartyg, byggdes i snabb takt. Oce-
angående ubåtsjakts-fartyg byggdes för att kunna bekämpa det nya hot som uppstod
då USA tog strategiska robot-ubåtar i tjänst. Ubåtsvapnet och marinflyget optimera-
des för att kunna bekämpa USA:s hangarfartygsgrupper och sjötransporter över At-
lanten. Det gjordes till och med försök med att utveckla ballistiska sjömålsrobotar
med extremt lång räckvidd.111 

I Sokolovskijs Krigets strategi behandlas frågan om Sovjetunionens sjöstrategiska
mål och hur dessa skall uppnås. I detta verk kan en klar skillnad urskiljas mellan den
”klassiska sjöstrategin” och den sjöstrategi som förespråkades för Sovjetunionen. 

Den klassiska strategin syftar till att:
• uppnå sjöherravälde
• avbryta motståndarens sjöförbindelser
• utnyttja sjövägarna för egna syften 
Sokolovskijs strategi syftade till att:
• uppnå sjöherravälde
• avbryta motståndarens sjöförbindelser
• inte utnyttja sjövägarna 
Den klassiska sjöstrategin kan betraktas som offensiv medan den här redovisade

”Sokolovskijska strategin” kan ses som defensiv. Detta stämmer väl överens med den
gamla ryska synen på sig själv som en kontinentalmakt. Här skall betonas att det en-
bart rörde sig om strategier för kärnvapenkrig i det sovjetiska fallet. Det betraktades
troligen inte som möjligt att genomföra det tredje steget i den klassiska strategin un-
der och efter ett omfattande kärnvapenkrig. 

Denna klart uttalade sjöstrategi för kärnvapenkrig skall ställas i relation till de reso-
nemang som fördes i Gorsjkovs Statens sjömakt. Där hävdas att sjömakten skall ses så-
väl som ett globalt, politiskt offensivt instrument och som ett medel för att trygga
statens säkerhet. Här skall särskilt teorierna om den balanserade sjömakten framhållas.
För att en sjömakt till fullo skall kunna utnyttjas i krig och fred krävs det att det råder
balans mellan dess olika delar. Till sjömaktens komponenter räknas:

• örlogsflottan
• handelsflottan
• fiskeflottan
• forskningsfartygsflottan
• infrastruktur i form av baser, hamnar och varv samt inre vattenvägar

111. Det rörde sig om SS 15 Scrooge (NATO-beteckning) som för en tid bedömdes var ”vanlig” interkon-
tinental robot. Den kom aldrig i operativt bruk. Ulfving, L., ”Sovjetunionens strategiska kärnvapen”,
KKrVA 1/93. 
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Det skall dock påpekas att både den sovjetiska och den ryska sjömakten är balan-
serad med hänsyn taget till landets geografi men inte avseende den marina infrastruk-
turen, som är splittrad mellan de olika randhaven. 

I och med att Sovjetunionen har upphört att existera och något stöd till befrielse-
rörelser i tredje världen inte längre förekommer har huvudincitamentet för ett fredsti-
da offensivt uppträdande på världshaven tillsvidare upphört. I den nya ryska marina
doktrinen framhävs dock världshavens ökande ekonomiska och politiska värde och
Rysslands behov av att hävda sina marina intressen även i framtiden – vi kan här höra
ett eko från den tid då Sovjetunionen hade globala marina ambitioner. Men den ryska
synen på sin egen geografiskt betingade ställning som landmakt, samt betydelsen av
att kunna mäta sin stormaktsställning med USA och dess allierade, har påverkat den
ordning de olika försvarsgrenarna har rankats och prioriterats ekonomiskt från den 1
januari 1960 fram till modern tid inom de väpnade styrkorna. Dessa är:

1. Strategiska robottrupperna, RSVN
2. Markstridskrafterna, VS
3. Luftförsvarsstyrkorna, PVO Strany/Vojska PVO
4. Flygvapnet, VVS
5. Flottan, VMF
I samband med genomförandet av den nya ryska militärreformen kommer, när an-

talet vapenslag minskats till tre, prioriteringsordningen sannolikt att bli: 
1. Avskräckningsstyrkorna 
2. Flygvapnet
3. Allmänna styrkor
Osäkerheten består i vilken betydelse flygvapnet skall få. Klart är att luftförsvaret

och transportflyget sedan länge tillmätts stor strategisk betydelse, vilket påverkar prio-
riteringsordningen. Dessutom har sentida krigserfarenheter från krigen vid Persiska
viken 1991 och 2003 påvisat flygets betydelse för nutida och framtida krig och opera-
tioner. Samtidigt har armén alltid varit juvelen i tsarens krona och partiets stolthet, vil-
ket också har betydelse. Det finns anledning att utveckla militärstrategins innehåll i
mer konkreta termer eftersom de praktiska tillämpningarna och nationella konsekven-
serna delvis utvecklats annorlunda än i väst. 

6.2 Det militariserade Ryssland

Ryssland, tidigare Sovjetunionen, är i många avseenden en genommilitariserad stat och
kommer sannolikt att så förbli under en överskådlig tid. En tredjedel av den ryska stats-
budgeten går till statens våldsapparat – styrkestrukturerna.112 I detta avsnitt behandlas

112. Se bilaga 3, ”Ryska styrkestrukturer”.
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de strukturer som förfogar över beväpnad personal och väpnade formationer. Det är
dessa som skall kunna omsätta Rysslands säkerhetspolitiska ambitioner och strategier
och därmed ge militärstrategin ett konkret operativt innehåll.

Den ryska krigsmakten – Väpnade styrkorna (VS, Vooruzjonnyje Sily) – är givetvis
den starkaste strukturen i kraft av sina militära resurser. Häri ingår de väpnade struk-
turer och formationer som sorterar under försvarsministeriet. Det är dels försvarsgre-
narna och dels av försvarsministeriet centralt kontrollerade förband. För närvarande,
2004, består VS av cirka 980 000 man, men skall minskas till 850 000 man. Som en
jämförelse kan nämnas att den sovjetiska krigsmakten 1985 hade 4,7 miljoner man.
Notabelt är att de centralt kontrollerade förbanden och strategiska robottrupperna
(inte längre egen försvarsgren) i stort behållit sin numerär, medan de övriga försvars-
grenarna bantats hårt. 

Men det finns dessutom ett flertal väpnade formationer inom ett flertal ministerier
och organisationer. Med undantag av inrikesministeriets trupper, samt vissa special-
förband, har de sällan någon större offensiv kapacitet. Det försvårar deras omedelba-
ra medverkan i eventuella operationer utanför Ryssland, utom som ockupationstrupp.
Deras huvuduppgift är inte i första hand förknippad med kravet på att skydda Ryss-
land från ett anfall utifrån utan de är mera knutna till inrikesuppgifter. De kan dock ut-
nyttjas om Ryssland skulle angripas utifrån. Eftersom dessa förband också har sina
främsta uppgifter i krig och då de militära förbanden också används för inrikesuppgif-
ter är distinktionen mellan krigsmakten och de övriga väpnade formationerna flytan-
de. Såväl gränsbevakningsstyrkorna som inrikestrupperna har eget flyg, flotta och
mekaniserade markförband, samt egen underrättelsetjänst. Tillsammans utgör dessa
styrkor Rysslands försvar.

Gränstrupperna, inrikestrupperna och järnvägstrupperna verkar under likartade
principer som de väpnade styrkorna. Men med hänsyn taget till den ryska inrikespoli-
tiska situationen i exempelvis Georgien har inrikestrupperna ett betydligt högre strids-
värde än de väpnade styrkorna hade under 1990-talet. I snitt fick inrikestrupperna 90 %
budgetuppfyllnad av anslagen samt en god personaltilldelning. Motsvarande för de väp-
nade styrkorna var 30 % i snitt med prioritering av de strategiska kärnvapenstyrkorna. 

Gränsbevakningsstyrkorna omfattar cirka 250 000 man, inrikestrupperna tillsam-
mans 2 miljoner, säkerhetstjänsten (FSB) fler än 100 000 och övriga organisationer
något 100 000-tal man. Litet för sig självt står kosackkåren, som är liten i relation till
de övriga styrkorna men likväl regionalt betydelsefull. Dessutom finns 14 000 väktar-
bolag med cirka 500 000 välbeväpnade väktare med militär bakgrund. 

Inrikestrupperna har under de senaste åren förstärkts. Förutom ett antal elitför-
band har också ett antal nya mekaniserade förband satts upp. Denna utveckling fort-
går och är fullt logisk med tanke på de pågående lågintensitetskrigen i Kaukasus. 

Järnvägstrupperna är av vital betydelse för att säkerställa Rysslands strategiska mi-
litära rörlighet. De, som består av cirka 50 000 man, ingick tidigare i försvarsministe-
riet men tillhör numera järnvägsministeriet. Uppgifterna, som består av skydd och
bevakning av järnvägarna förutom banunderhåll och reparationer, kvarstår emellertid.
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Dessutom är krigs- och fredsuppgifterna identiska, varför trupperna kan betraktas
som fullt fältdugliga.113 

6.3 De strategiska kärnvapenstyrkorna 

De strategiska kärnvapenstyrkorna utgör ännu 2004 ett eget överkommando, GK. Vi be-
handlar dessa här därför att det är endast på den strategiska nivån som de skall fullgöra
sina uppgifter. De består av de strategiska robottrupperna (RVSN, Raketnyje Vojska
Strategitjeskogo Naznatjenija); tidigare sex, numera fyra robotarméer, benämnda Vladimir,
Orenburg, Omsk och Tjita;114 den strategiska robotubåtsflottan med flottiljer i Nordflot-
tan och Stilla Havsflottan; det tunga bombflyget, 36. flygarmén Moskva, med två bomb-
fördelningar, Engels och Ukrainka, ur fjärrflyget.115 Från 2005 sammanslås de tre de-
larna från tre skilda försvarsgrenar till avskräckningsstyrkorna som en egen försvarsgren.

Grundläggande beslut om höjning av beredskap och insats ligger hos den högsta
ledningen, president och försvarsminister. Verkställandet av insatser sker av chefen
för försvarsstaben eller, som reserv, chefen för RVSN. I princip gäller att insats görs
som ”launch on warning” som ett svar på en inkommande robotanfall innan målen i
Ryssland nås. Om vi skall tala om att genomföra en operation på strategisk nivå har
det hitintills varit robottrupperna som kunnat genomföra en anfallsoperation mot den
amerikanska kontinenten med någon utsikt till framgång (vad det nu kan vara i ett to-
talt kärnvapenkrig). Den ryska planeringen för insatser av strategiska kärnvapen kän-
netecknas av stor flexibilitet, större än exempelvis den amerikanska SIOP,116 som är
ganska statisk i sin utformning. De länder som kan bli föremål för en insats av strate-
giska kärnvapen är i första hand USA, men även övriga kärnvapenstater beaktas i pla-
neringen. Här skall särskilt beaktas vad som anges i den senaste militärdoktrinen, där

113. Se vidare kapitel 9.3, ”Logistik”.
114. Robotarméerna benämns här efter stabsplatsernas grupperingsorter.
115. Flygförbanden ur Fjärrflyget benämns här efter stabsplatsernas grupperingsorter.
116. SIOP = Single Integrated Operational Plan.

Figur 6.3. Strategisk kärnvapenrobot
RS–12M Topol (SS 25), en viktig
komponent inom avskräckningsstyrkorna
– tillika en potent representant för
Rysslands storhet och ära. Här ett
museiexemplar vid de väpnade styrkornas
centralmuseum i Moskva. Men den finns
inte bara på museum. Den nyproduceras
och vidareutvecklas i nya versioner. (Foto
av författaren.) 
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kärnvapnens betydelse betonas om man utsätts för ett angrepp med massförstörelse-
vapen, eller därmed likvärdiga.117 Aktuella målkategorier är: 

• Kärnvapenstyrkor
• Andra militära mål av strategisk betydelse
• Politiska och administrativa centra
• Krigsviktig industri
Den högsta kategorin innefattar även den högsta civila och militära ledningen, som

kontrollerar kärnvapnen och infrastruktur för kärnvapenproduktion. Det är även den
kategori som tilldelas högsta prioritet. Ett skäl är den oro som finns för att få den
högsta ledningen utslagen, vilket skulle omöjliggöra en strategisk försvarsoperation av
hemlandet. Den målkategorin hos fienden skall helst kunna slås ut med 100 %, de öv-
riga i fallande skala ned till 50 %. 

Enheter vilka ingår i de strategiska kärnvapen-(avskräcknings-)styrkorna, såsom
robotarméer, divisioner och regementen, avses lösa sina uppgifter genom att utföra
kärnvapenanfall mot fienden inom ramen för de planer som gjorts upp av högkvarte-
ret. Sådana insatser avses omintetgöra fiendens insatser eller reducera dennes möjlig-
heter att utföra anfall och attacker mot vänskapligt sinnade väpnade styrkor och
viktiga mål i landet. De skall skapa gynnsamma omständigheter för genomförande av
operationer av andra operativa enheter tillhörande olika försvarsgrenar. Kärnvapenan-
fall avses utföras med huvuddelen av robotstyrkorna eller med delar mot vitala områ-
den och mål hos fienden, men även mot länder allierade med denne. Insatsen kan
utgöras av en serie nukleära anfall eller ”slag”.118 Det inledande anfallet som tidigare,
före 1991, var på förhand förberett hade emellertid en speciell betydelse för det fram-
gångsrika genomförandet av kommande operationer, oavsett om dessa skall under-
stödjas med insatser av massförstörelsevapen eller vara rent konventionella.

Planering av insats med substrategiska kärnvapen är mycket situationsberoende.
Dessa betraktades tidigare som taktiskt-operativa. Vi kan jämföra med Frankrike som
benämner sina taktiska kärnvapen på samma vis. Det som kan komma i fråga har be-
skrivits i doktrinerna från 1993 och 2000. Där redovisas tänkbara källor för militära
hot mot Ryssland. Det som officiellt är nytt är att man uttryckligen sagt sig kunna vara
den förste som kan tänkas tillgripa kärnvapen. De taktiskt-operativa kärnvapnen be-
traktas inte bara som substrategiska utan också som regionalstrategiska. Den relativt
kortfattade doktrinen går dock inte in på hur olika hot mot Ryssland skall bemötas,
frånsett den påtalade betydelsen av kärnvapen. 

Anmärkningsvärt är emellertid att om kärnvapenanläggningar och infrastruktur för produktion
av massförstörelsevapen angrips med konventionella medel ses detta som ett kärnvapenangrepp och
skall bemötas på samma vis. Detta gäller även angrepp mot industri och infrastruktur, exempelvis
petrokemisk, vars sekundära skadeverkningar kan bli lika förödande som ett angrepp med massför-
störelsevapen, dit även Centric Network Operations räknas. 

117. Se även kapitel 4.3, ”Militärreformen” och 7.3, ”Principer för insats med massförstörelsevapen”.
118. Se kapitel 8.3, ”Operativa begrepp”.



– RYSK KRIGSKONST –

106

6.4 Mobilisering samt reorganisering och uppsättandet av 
nya förband

6.4.1 Mobilisering av de väpnade styrkorna

Mobilisering samt reorganisering och uppsättandet av nya förband är en rent strate-
gisk angelägenhet enligt ryskt synsätt. Redan 1930 beslöts, som nämnts tidigare,119 att
skapa ett system för mobilisering som ett led i Röda Arméns uppbyggnad. I detta sys-
tem ingick också en möjlighet att snabbt dubblera eller tredubbla armén. Lösningen
bestod i att reservdivisioner skulle sättas upp av de stående förbanden. Visserligen
fick de inledningsvis omodern materiel. Kvalitén var i övrigt ofta låg. Men systemet
hade och har sina fördelar. Mobiliseringen kunde genomföras förhållandevis snabbt
och gick dessutom att dölja. Under det andra världskriget var inte dessa förband kän-
da av den tyska krigsledningen för Operation Barbarossa. De existerade ju inte före
”avknoppningen”. Metoden utnyttjades även när förband nyorganiserades i den stra-
tegiska reservens regi (mer om detta senare i nästa avsnitt). 

Principen som då valdes var att de stående förbandens staber halverades vid krigs-
utbrott, där den ena stabshalvan blev krigsstab för det stående förbandet och den an-
dra för reservförbandet. Personaluppfyllnaden skedde först vid det reguljära förbandet
sedan av reservförbandet. Det senare fick den omoderna utrustning som blivit över
när det stående förbandet fått ny materiel. 

De stående styrkorna i Ryssland, tidigare i Sovjetunionen, indelas i tre kategorier.
Kriteriet för dessa är graden av personaluppfyllnad vid respektive förband.

• Kategori 1 (rysk beteckning: A)120 har mer än 75 % personaluppfyllnad. Dessa för-
band skall också ha full reglementerad utrustning av modernt slag. Alla luftland-
sättningsdivisioner tillhör denna kategori. Tidigare ingick också stridsgrupperna
utanför Sovjetunionen i denna kategori. Senare har det dock visat sig att dessa
förband inte uppfyllde dessa krav. Det var istället de östtyska som gjorde det.

• Kategori 2 (rysk beteckning: B) har 50–75 % personaluppfyllnad. Dessa förband
har vanligen full reglementerad utrustning, ofta av modernt slag. I Leningrads
militärdistrikt finns exempelvis stridsvagn T–80 vid förbanden.121 Merparten
av pansardivisionerna och inte fullt hälften av motoriserade skyttedivisionerna
tillhörde denna kategori. Bedömningsvis tillhör de nya brigadförbanden denna
kategori liksom marininfanteriet. Det bör emellertid påpekas att dessa brigader
egentligen är ”nedskalade” divisioner som snabbt kan växa till på nytt. Detta
har övats. Materielen för en division finns redan vid dessa. Kravet är att dessa
förband skall kunna vara personaluppfyllda och stridsberedda efter tre dygn.

119. Se kapitel 2.3, ”Det stora fosterländska kriget”.
120. I Sverige (och i NATO) har av hävd använts ”Kategori + siffra”, därför används det även här. 
121. Detta är emellertid en konsekvens av CFE-avtalet som begränsar antalet stridsvagnar och artilleripjä-

ser med grövre kaliber än 100 mm i området väster om Ural.
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• Kategori 3 (rysk beteckning: C) har 20–50 % personaluppfyllnad. Dessa förband
kan ha full reglementerad utrustning med oftast äldre materiel. Civila transport-
fordon behöver oftast tillföras från Autokolonnerna. Avsikten är att dessa för-
band skall kunna vara personaluppfyllda efter sju dygn och stridsberedda efter
c:a 60 dygns repetitionsutbildning. Det skall emellertid inte uteslutas att dessa
förbands stridsvärde är lågt. 

Dessutom finns det ett antal divisioner som har som har förrådsställts med sin ma-
teriel förbandsvis med en liten kaderbemanning ”depådivisioner”, samt ett antal som
är förrådsställda i ”förbandsdepåer” vilka endast bemannas med förrrådspersonal el-
ler är helt obemannade. Dessa beteckningar kan emellertid vara en lek med ord. Dessa
förband utgör ett mellansteg till nästa kategori.

Det finns, eller har åtminstone funnits, ett okänt antal mobiliseringsdivisioner och
andra förband som har maximalt 5 % personaluppfyllnad. Deras stridsvärde kan inte
bedömas men är sannolikt mycket lågt. Ett exempel: Rörläggningsbrigaden i Leningrads
militärdistrikt, som är ett frontförband, har enligt min vetskap inte övat sedan 1970-talet.
Ett flertal förband av denna typ finns endast som ”skugg-” eller ”spökförband”, exem-
pelvis i ovan nämnd depå-organisation eller nedan nämnd RVGK-organisation.

I samband med de nedskärningar som skett av de stående styrkorna i krigsmakten
skall det inte uteslutas att en översyn har ägt rum. Förrådsställandet av ett stort antal
stridsvagnar öster om Ural i enlighet med CFE-avtalet kan antyda detta, liksom ombe-
väpningen av förbanden i Karelen från T–55 till T–80. Ombeväpning av stående divi-
sioner och brigader till äldre artilleripjäser 85 mm D 44 från nyare med kaliber
100 mm eller mer, som också flyttats av samma skäl, visar att även gammal utrustning
sparats och här kommit till användning på nytt. Försiktighet skall därför iakttas när de
ryska markstridskrafternas numerär beräknas. Även om deras stridsvärde är lågt kan
de åtminstone uppnå en hög numerär om det skulle krävas. Stalins språng i det dialek-
tiska synsättet att kvantitet är en kvalitet i sig kanske lever vidare trots allt. 

6.4.2 Reorganisering och uppsättandet av nya förband

”Ett förbands personal tas aldrig ur striden, de kan endast få förstärkning.”
– Röda arméns fältreglemente, PU–1929

Den sovjetryska krigsmakten har inte övat snabb avlösning av markförband på armé-
nivå och lägre. Detta skall ses i relation till den reglementerade underhållsäkerhet som
avses för division, sex dygn, och för armé, två dygn därutöver. Dessutom skall det ses
i relation till att en division skulle kunna strida i fem, en armé i tio dygn innan den an-
sågs förbrukad. Begreppet operativ uthållighet är det som används. Kriterier för strid
med kärnvapen är inte kända, men i de relationstabeller som finns i den operativa
planläggningen finns de sannolikt med.122 

122. Se vidare kapitel 7, ”Strategisk-operativ ledning”.
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Men det skall också ses i relation med det echelongsystem som avses tillämpas för
reorganiserandet av förband på operativ och strategisk nivå. Det har aldrig varit avsikten
att reorganisera det taktiskt-operativa förbandet som helhet med tillförda ersättningsenheter – det
skall bytas ut. Det innebär i korthet att nya enheter tillförs för att ersätta de som för-
brukats i en operativ riktning där avgörande eftersträvas.

I och för sig anges det att förband på taktisk-operativ nivå ”måste bytas ut i tid”,
men det har inte den innebörd som man skulle kunna förvänta sig. Det rör sig i stället
om att dra tillbaka den högre befälsorganisationen och förbandssymboler123 – inte
underlydande enheter. De kvarvarande delarna i det förbrukade förbandet skall anslu-
tas till den formation som skall avlösa resterna av den första echelongen. För dessa
kvarvarande förbandsspillror ges ingen tid för återhämtning eller reorganisation. Sys-
temet anges ha fördelar i en anfallsoperation. Nya förband kan sättas in utan förbere-
dande beräkningar av ersättningsbehov. Förbanden och deras underhåll rör sig
huvudsakligen endast i en riktning mot fronten. Det är endast underhållsförbandens
fordon som rör sig i motsatt riktning, vilket underlättar trafikregleringen i operations-
områdets bakre områden. 

Den taktiskt-operativa formation som ”bytts ut i tid” återförs till överkommandots
strategiska reserv, RVGK. Här kan de tillbakadragna befäls- och stabselementen kläs
på med efterhand mobiliserade förband som utbildats och utrustats vid centrala ut-
bildningsdepåer i det inre av landet. Till dessa depåer skickas även den personal som
skrivits ut från krigssjukvården. Den återförs således inte till sitt gamla förband. 

Befäls- och stabselementen sammanförs med de nyuppsatta enheterna från depå-
erna på ett lugnt frontavsnitt eller i ett bakre område som då återuppstår som det tidi-
gare förbrukade förbandet. Det finns emellertid ett viktigt undantag – den förbands-
ledning som givit sig till fienden kan aldrig påräkna att dess förband kan återuppstå i
någon som helst form. 

Innan de återuppsatta taktiskt-operativa förbanden återinsätts i strid till förs de till
RVGK – Högsta överkommandots strategiska reserv.

6.5 RVGK – Högsta överkommandots strategiska reserver

För att säkerställa tillgången på strategiska reserver tillskapades på den sovjetiska tiden
en organisation för detta – RVGK. Organisatoriskt/administrativt lyder reserverna
under markstridskrafterna under ett eget kommando. Under andra världskriget möj-
liggjorde RVGK att Röda armén kunde kraftsamla i avgörande riktningar med särskilt
uppsatta förband och att ersätta förluster. Hur RVGK är organiserat efter Sovjetunio-
nens upplösning är inte känt, men en rimlig bedömning är att Ryssland strävar efter
att hålla liv i organisationen. Om vi skall se på materieltillgången kan det konstateras
att den stora mängd materiel som lagrats öster om Ural mycket väl kan komma till an-
vändning vid nyuppsättning eller reorganisation av förband enligt de principer som

123. Ett förband som förlorat sina symboler förklaras som ärelöst och sätts inte upp på nytt. Förbands-
symboler som tillhört nedlagda förband sparas i Kreml för att kunna användas om förbandet uppsätts
på nytt. 
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beskrivits ovan. Dessutom är systemet för krigsmaterielproduktion under krig upp-
byggt för att ersätta förluster på ett annorlunda sätt än i väst.124 De enheter som orga-
niseras är av två slag: 1) Specialreserv 2) Allmän reserv. Dessa lyder under markstrids-
krafterna, med reservation för de flygstridskrafter som kan tänkas ingå. 

6.5.1 Specialreserv

Den utgörs av förband som normalt inte återfinns i ordinarie front- eller lägre för-
band. De har annan organisation och utrustning. Vid avgörande skeden i kriget för-
stärker de fronter, motsvarande. De kan ställas under frontchefs befäl men det vanliga
är att operationen då nått ett så pass kritiskt skede att en representant för Stavka VGK
har övertagit befälet. Efter fullgjord uppgift återgår dessa till överkommandots direkta
befäl. Här ingår pansarvärns-, artilleri-, flyg-, ingenjör-, signal-, kemiska- och trans-
portförband samt några andra specialenheter.

• RVGK Pansarvärn: Dessa förband intar en blygsam plats i fredstid, med ges stor
betydelse i krigstid, särskilt vid försvars- och motanfallsoperationer. Därför be-
döms de finnas kvar. Som mest bestod de under sovjettiden av 12–15 brigader
och 30–40 fristående bataljoner. Förbanden har låg eller ingen bemanning. De
kan dock lätt uppgraderas även med oövad trupp eftersom tjänsten endast krä-
ver ett fåtal välutbildade specialister. 

• RVGK Artilleri: Här återfinns ett antal artilleridivisioner, artilleribrigader, gra-
natkastarregementen samt oberoende specialartilleribataljoner. Som mest, un-
der sovjettiden, bestod RVGK Artilleri av 16 divisioner och 16 tunga brigader
samt okänt antal tunga granatkastarregementen. Nuvarande omfattning är inte
känd eftersom den förekommer i de ovan nämnda ”skuggformationerna”.
Pjäsmaterielen är av äldre slag men finns i stora mängder, liksom ammunition,
och den är relativt enkel att handha. Förbanden kan därmed uppstå ur tomma
intet även i framtiden. Föga är känt om specialartilleribataljonerna utom att de
hade eller fortfarande (?) har svårt (305 och 406 mm) bandgående artilleri. 

Figur 6.4. 305 mm bandkanon på förlängt JS 3-chassi vid De väpnade styrkornas centralmuseum i Moskva.
(Foto av författaren.)

124. Se kapitel 9.3, ”Logistik”.
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• RVGK Flyg: Fjärrflyget och transporflyget lyder direkt under VGK. Omorgani-
sationen av de ryska flygstridskrafterna och den minskande tillgången på flygfö-
rare och tillgängligt flyg innebär att det inte är helt klart med flygenheter som i
övrigt lyder under VGK som en del i RVGK. Tidigare var tanken den att de fron-
ter som inte engagerades i stridshandlingar kunde fråntas delar av den organisa-
toriskt ingående frontflygarmén för att förstärka i de strategiska riktningar där
ett behov uppstod eller kunde förutses, exempelvis vid en planerad flygopera-
tion, antingen självständig eller ingående i en anfalls- eller motanfallsoperation.
Sannolikt vill man bibehålla någon likartad form av operativ handlingsfrihet i
framtiden. Det är dock inte helt säkert att RVGK Flyg har funnits eller fungerat
på här angivet sätt.

• RVGK Underhållsförband: Frånsett det nationella rörledningssystemet som kan
användas militärt finns två resurser som är värda att påpeka.125 

• RVGK Transportbrigader är avsedda att komplettera eller ersätta järnvägstran-
sporter.126 

• RVGK Transportregementen är avsedda för stridsvagnstransport. En pansardivisi-
ons stridsvagnar kan transporteras i en omgång av ett regemente. Antalet rege-
menten är inte känt men bedöms vara cirka tio, med hänsyn taget till antal
tungtransportsläp per regemente och totalt.127 De flesta av dessa förband lig-
ger i malpåse i fredstid i Autokolonn-organisationen eller utnyttjas för civila
transporter. Fordonsparken till dessa transportförband uppehålls till 1/3 av be-
hovet, resterande behov avses täckas med civila resurser och nyproduktion vid
krigsmobiliserad industri. Det finns inga tecken på att denna transportorganisa-
tion är organiserad enligt ”skuggprincipen”. 

• RVGK Ingenjörsförband: Frånsett centralt sammanhållna ingenjörsförband av tra-
ditionellt slag finns dessutom anfallsbrigaderna. De kallas ibland för ingenjör-
infanteri. Dessa förband kan genomföra självständig strid för att förhindra att
motståndaren förstör broar och andra vitala objekt samt att reparera dessa om
de inte kan tas oskadade. 

6.5.2 Allmän reserv

Den utgörs av ordinarie fältförband med ordinarie beväpning och utrustning. De är
samgrupperade med förband inom militärdistrikt, numera operativ-strategiska kom-
mandon. Vid behov tilldelas dessa förband befälhavare på operativ nivå för att utnytt-
ja vunnen framgång eller att förhindra ett fientligt genombrott i frontavsnitt som är av
strategisk betydelse. I krigstid kan arméer och armékårer ingå i RVGK. Men dessa in-
går endast temporärt i den strategiska reserven. 

125. Se kapitel 9.3, ”Logistik”.
126. Se kapitel 9.3, ”Logistik”.
127. Se kapitel 9.3, ”Logistik”.
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I fred ingår en eller flera divisioner eller brigader i ett militärdistrikt/operativ-stra-
tegiskt kommando, men de lyder under Stavka VGK även om den regionale befälha-
varen har det fredsmässiga ansvaret för förbandet. Förutom dessa divisioner och
brigader finns det andra formationer med samma lydnadsförhållanden. Därmed har
VGK tillgång till förband som inte inledningsvis lyder under regional operativ chef,
vilket kan vara inrikespolitisk fördelaktigt. 

Under ett krig, motsvarande, utnyttjar VGK en stor del av sina reserver. När de väl
är insatta vidtas åtgärder för att bygga upp nya och att förstärka de strategiska reser-
verna. Tre metoder kan, troligen fortfarande komma till användning:

1. Vissa brigader, divisioner, kårer och även arméer inom respektive militärdistrikt/
operativ-strategiskt kommando ställs under VGK:s befäl och ges RVGK-status.
De kan kvarstå i innehavd gruppering eller förflyttas till strategiskt viktiga
frontasvsnitt. Delar av inaktiva formationer kan ställas under VGK:s befäl.

2. Nya divisioner, motsvarande sätts upp i det inre av landet och ställs under
VGK:s befäl, eventuellt med beredd-uppgifter.

3. Befälsorganisationen från taktiskt-operativa förband som lidit stora förluster
sänds bakåt från de formationer som varit eller är i strid. Dessa befälsorganisa-
tioner tillförs sedan personal och utrustning, antingen nyproducerad eller äldre
förrådsställd. Förbandet återuppstår på nytt som tidigare nämnts i detta avsnitt. 

Antalet förband i RVGK har egentligen aldrig varit känt för västerländska under-
rättelsetjänster. Den kunskapen finns sannolikt inte nu heller. 
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7.1 Ledningsstrukturer 

7.1.1 Planering och ledning av operationer – sekretess och flexibilitet

Med tanke på moderna underrättelsesystems kapacitet torde den under andra världs-
kriget införda planeringsmodellen fortfarande vara aktuell. Planeringsgruppen hålls li-
ten och avskild från omvärlden. Planerna utarbetas i flera alternativ, oftast tre, vilket
innebär att valfrihet kan bibehållas till kort tid innan verkställandet. De detaljerade or-
derna delges sent eller i förseglade kuvert som får brytas först på order. De delas ut i
ett mycket begränsat antal. Om sekretessen skall vara särskilt hög leds operationerna
av den grupp som planerat verksamheten för att slippa ett led i delgivningskedjan. 

På den operativa sidan finns det en ansenlig strukturell flexibilitet i det ryska led-
ningssystemet (även om det kan vara svårt att tro det). Variationer i lydnadsförhållan-
den när det gäller operativt befäl kan bestämmas av Stavka VGK i enlighet med
planerade eller oväntade behov. Det kan hända att en armédivision eller armé blir un-
derställd en marin och att marinen i sin tur blir underställd en front eller en represen-
tant för Stavka VGK inom en kontinental TVD. På mosvarande sätt kan en armé i en
front föra befäl över en flygarmé eller marin brigad (motsvarar flottilj) under en ope-
ration. Det bör påpekas här att man i Ryssland omhuldar flexibiliteten på strategisk
och operativ nivå – inte på taktisk. Taktiskt enkla förfarande anses skapa förutsätt-
ningar för den överraskning och snabbhet i genomförandet som säkerställer framgång
och skapar utrymme för att operativt och strategiskt maximalt utnyttja denna på ett
flexibelt sätt.

7

Strategisk/operativ ledning
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7.1.2 Ledning i fred och krig

De juridiska dokument som reglerar ledningen av de väpnade styrkorna är framför
allt:

• Ryska konstitutionen från 1993
• Lagen ”Om försvaret” från 1996
Den senare innehåller bland annat två bilagor som redovisar försvarsministeriets

och generalstabens befogenheter och skyldigheter. 
Uppdelningen av ansvarsområden i dessa lagtexter är ganska vag. Lagen ”Om för-

svaret” och Militärdoktrinen från den 21 april 2000 ger dock en beskrivning av hur de
väpnade styrkorna ännu så länge leds.

• Presidenten utövar den högsta ledningen av de väpnade styrkorna
• Försvarsministeriet utövar ledningen av de väpnade styrkorna genom långsiktig

planering och övergripande försvarsplanering
• Generalstaben utövar den operativa ledningen och svarar för genomförande av

fattade beslut, såsom verkställande organ, inom de väpnade styrkorna, utbild-
ningsfrågor och fredsbevarande verksamhet, inspektion av stridskrafterna

Men den 14 juni 2004 antog Duman en lag om att försvarsministeriet även skall ha
operativ kontroll över Väpnade styrkorna. Det blir första gången som Ryssland får en
civil operativ ledning under kontroll av den förste civile försvarsministern Sergei Iva-
nov, tillträdd 2001. Det innebär också att generalstabens uppgifter kommer att för-
ändras. Huruvida allt som skrivs nedan eller endast delar därav kommer att förpassas
till historiens sophög är ännu för tidigt att yttra sig om.

7.1.3 Försvarsministeriet 

Direkt under försvarsministeriets stab och därmed försvarsministern finns ett antal
självständiga huvudstyrelser (motsvarande förvaltningar) och styrelser som handhar
områden som direkt behöver lyda under försvarsministern. 

Vad som framgår av ovan nämnd lag är att försvarsministern endast skall ha fyra
ställföreträdande ministrar i stället för dagens nio. Två kommer att vara förste ställfö-
reträdare, varav den ene tillika är chef för generalstaben. De övriga två är ordinarie
ställföreträdare. Dessutom skall en central stab inrättas i ministeriet. Det är den störs-
ta förändringen som kommer att vidtas. Omändringen motiveras av att generalstaben
har ansetts spendera för mycket tid på överflödig administration och daglig ledning av
de väpnade styrkorna på bekostnad av dess egentliga uppgift: situationsanalys och ut-
vecklandet av nya förband och operationsplaner. 

Den nya lagen stipulerar också att generalstaben förlorar sin särställning. I framti-
den lyder den under försvaraministeriet. Denna hierarkiska förändring är inte enbart
administrativ utan innebär också att det inte är presidenten som utser generalstabschef
utan försvaraministern. I och med att antalet ställföreträdande ministrar minskar kom-
mer andra omstruktureringar att vidtas som också berör personalen. Som ett exempel
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kan nämnas att försvarsministern Sergej Ivanov har sparkat chefen för generalstaben,
Anatolij Kvasjnin, under sommaren 2004. Andra på lägre nivåer har också avskedats.
Det måste emellertid påpekas att omstruktureringen inte enbart är motiverat av orga-
nisatoriskt rationella skäl utan också är resultatet av en maktkamp inom den högsta mi-
litära ledningen.

7.1.4 Generalstaben

Generalstabens skyldigheter och befogenheter i samband med ledningen av de väpna-
de styrkorna finns uppräknade i den tidigare nämnda lagen ”Om försvaret”. General-
staben framstår i denna som det verkställande operativ-strategiska organet för genom-
drivandet av beslutad militärpolitik eller en operation. Men som ovan angivits ändras
nu detta med stöd av lagen från den 14 juni 2004.

Den ovan nämnda omdaningen motiveras med att generalstaben i dess gamla
form betraktades som det största hindret för de reformer som presidenten aviserat
och ansett nödvändiga. Generalstaben var organiserad för att kunna leda och adminis-
trera den väldiga sovjetiska krigsmakten. Den har också i stort varit organisatoriskt
oförändrad, trots de drastiska nedskärningarna i de väpnade styrkornas numerär, och
således blivit allt mer oproportionerlig i förhållande till sina uppgifter. Någon vilja att
självmant vidta nödvändiga förändringar har inte kunnat skönjas eftersom det skulle
innebära att generalstaben skulle uppge sin traditionellt starka maktposition. 

Ett antal olika möjligheter att åstadkomma förändringar har studerats, inklusive
möjligheten att helt upplösa generalstaben och ersätta den med ett helt nytt lednings-
komples som skulle återspegla de väpnade styrkornas verkliga numerär och uppgifter.
Man har till och med sneglat på hur USA:s högsta militära ledning är organiserad. Nå-
gon upplösning har till sist inte varit aktuell. Rykten vill göra gällande att det var gene-
ralstabens historiska berömmelse som räddade den. Men dessutom var det inte möj-
ligt av lagtekniska skäl möjligt att utesluta begreppet ”Generalstaben” ur den senaste
lagtexten. 

Försvarsministeriets centrala stab har således övertagit huvuddelen av de operativa
och administrativa uppgifterna från generalstaben. Hur det skall organiseras är inte of-
fentliggjort. Det som beskrivs nedan är det som varit aktuellt till skrivande stund. Min
bedömning för närvarande är dock att en stor del av ledningsstrukturen och filosofin
kommer att finnas kvar under längre eller kortare tid men då överföras till försvarsmi-
nisteriet. VGK kommer då att vara hårdare knutet till den politiska ledningen än som
hittills har varit fallet efter Sovjetunionens fall. 

7.1.5 Generalstabens ledningskomplex

Högsta ledningen: Strategisk eller operativ-strategisk militär ledning utövas från försvars-
ministeriet, generalstaben eller försvarsgrensstab. I begreppet ingår hela organisatio-
nen: personal, struktur och anläggningar. Ledning kan utövas från fredsstabsplatser
eller från fasta krigsanläggningar, dels Kommandopunkt 1 i Moskva, dels Kommandopunkt
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2 (tidigare vid Kujbysjev–Samara, numera i ett nybyggt komplex i mellersta Uralber-
gen). Ledning av strategiska resurser, kärnvapenstyrkorna, luftförsvar och det militära
transportflyget sker vid sidan av övrig operativ ledning. Ledningen utövas direkt från
försvarsministeriet/generalstaben via försvarsgrensstaberna.

Mobila ledningssystemet: Utöver de fasta ledningssystemen finns ett mobilt lednings-
system. Dels är det ett ledningssystem för den högsta ledningen, Stavka VGK, dels för
den strategiska nivån omedelbart därunder, exempelvis Stavka GK för de strategiska
kärnvapenstyrkorna. 

Två rörliga ledningssystem finns: generalstabens flygburna ledningscentraler och tågled-
ningscentraler, de senare har också förberedda fasta uppehållsplatser i bergstunnlar med
på förhand uppkopplat samband. Deras främsta uppgift är att säkerställa samband
med och möjliggöra ledning av strategiska förband, särskilt de strategiska kärnvapen-
styrkorna. De kan även utnyttjas för att stödja ledningsresurserna vid en operations-
grupp – dvs. Stavka VGK-representant med medföljande stabsresurs. Dessutom åter-
finns de vid de försvarsgrenar som skall leda strategiska förband. 

Till saken hör att Ryssland saknar ett modernt heltäckande telefonnät. Det befint-
liga nätet är inte dimensionerat för de stora mängder datatrafik som det militära led-
ningssambandet numera kräver. Det medför att militärt samband oftast är hänvisat till
krypterade radioförbindelser via satellit, troposcatter-länk och framförallt kortvåg.
Stela trådförbindelser finns utbyggda för strategiskt vitala ledningsnät. Ledningsnäten
är ofta uppbyggda som hierarkiskt stjärnformiga.

Strategisk-operativ ledning: Den ryska uppfattningen om strategisk ledning har ett
starkt samband med dess bedömning av militärgeografiska och militärpolitiska förhål-
landen. Denna var fram till och med sommaren 1991 upphängd på marxist-leninis-
mens principer för hur ledning skall bedrivas i krig och fred. Men som vi sett i tidigare
kapitel vilar den uppfattningen på en tradition som sträcker sig betydligt längre tillbaka
i tiden än den sovjetiska.128 Den traditionen synes leva vidare när Ryssland utvecklar
sina operativa och strategiska koncept, även i en ny tidsålder och andra förutsättningar. 

En generell strävan är att ledning skall hållas så centraliserad som möjligt. Skälet är
att man vill att planering och genomförande av såväl verkliga som vilseledningsopera-
tioner sker samordnat till tid och rum. Orsaken är att operationerna inte skall störa ut
varandra. Allmänt gäller också att strategiska försvarsoperationer leds centralt 

Försvarsrådet kontrollerar stridskrafterna genom VGK.129 Det är VGK som an-
svarar för direkt ledning av stridskrafterna i fred, kris och krig, samt numera också in-
ternationella operationer. Den ryske presidenten (tidigare generalsekreteraren i
Sovjetunionens kommunistiska parti) är ordförande och i denna egenskap också över-
befälhavare. De individer som ingår i VGK utgör ett ”beslutsråd” som på ryska be-
nämns stavka. Under andra världskriget var Stavka VGK allmänt känd som ”stavkan”.
Den stabsfunktionen fanns redan på tsartiden och den lever vidare i Ryssland. Den
finns även på lägre befälsnivåer. Den hårda partikontrollen av stridskrafterna under

128. Se vidare kapitel 2.1, ”Det ryska arvet”.
129. Förklaring till förkortningen, se bilaga 1.
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sovjettiden var framför allt betingat av rädslan för ”bonapartism” – en strävan hos mi-
litärledningen att tillvälla sig makten i Sovjetunionen. Det misslyckade kuppförsöket i
augusti 1991 visade prov på detta. Något maktövertagande blev det inte men försöket
ledde till Sovjetunionens fall. 

När inte det militär-politiska dubbelkommandot från tid till annan verkat onödigt
hämmande på krigföringen och förorsakat onödigt stora förluster, har Stavka VGK
och underliggande befälsnivåer egentligen enkla och flexibla tillvägagångssätt för att
utöva befäl över underlydande förband och formationer i tre former:

1. VGK utövar ett direkt befäl över skilda underlydande förband. Det kan påpekas
att strategiska försvarsoperationer fortfarande leds centralt av VGK. Principen
gällde redan under andra världskriget då de inledande försvarsoperationerna
leddes direkt av Stavkan, utom när kontrollen temporärt förlorades på grund av
Stalins tvehågsenhet. Först vid övergång till offensiva operationer ändrades
detta. Det skall också påpekas att ledningsmodellen emanerar från Ivan IV:s
militärreform och fortfarande är gällande, särskilt om hemlandet hotas av ett
kärnvapenangrepp.

2. VGK sänder ut en representant som tar befäl över fronter och operationsgrup-
per för att genomföra en speciell operation. Denne har VGK:s fullständiga be-
fogenheter och kan ge alla nödvändiga order utan tidsödande samrådsförfaran-
den. Förfaringssättet utnyttjades särskilt vid kritiska skeden, såsom vid Zjukovs
insats 1941, då denne utsändes för att reorganisera försvaret av Leningrad inför
det förestående tyska anfallet. Ledningsformen utnyttjas också på lägre nivåer
som ett alternativ till den västerländska uppdragstaktiken, som det inte finns
någon rysk motsvarighet till. Så sent som 1999 leddes den ryska insatsen mot
flygfältet i Pristina på detta vis. Kompanistyrkan stod under befäl av en general
utsänd från Stavka VGK.

3. VGK inrättar ledningsorgan mellan sig och fronterna i viktiga strategiska rikt-
ningar då större anfallsoperationer skall genomföras. Principen var fullt utveck-
lad när en frontgruppstab, under Vasiljevskij, uppsattes inför Manchuriet-ope-
rationen i augusti 1945. Ledningsformen kan åtminstone härledas tillbaka till
Peter I:s militärreform om den inte rentav kan härledas till Djingis Khans krigs-
ledning såsom den genomfördes inför anfallet på Chorezem 1220.

Enligt sovjetryskt synsätt förekommer inte någon form av uppdragstaktik, ett be-
grepp som för övrigt är helt okänt. Även på lägre nivåer löses detta behov istället en-
ligt den ovan angivna modellen med representant för högre stab som då är ansvarig
chef på platsen. Taktisk chef kan då koncentrera sig på sin egen uppgift, men samti-
digt också känna att han är övervakad.130

130. Övervakningen har tidvis också utövats av den politiske kommissarien, ”zampoliten”, som skulle vara
en jämbördig kollega till respektive chef men tidvis dennes överordnade utan dennes militära kun-
skap. Under andra världskriget var detta dubbelkommando tidvis direkt förödande.
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Sedan andra världskriget har det ansetts att flera former av mellannivåer för led-
ning av strategiska operationer är nödvändiga i vissa skeden av kriget och operations-
områden. Krigserfarenheterna talade för att den strategiska riktningen var den
lämpligaste nivån på vilken dessa ledningsorgan skulle inrättas ovanför den operativ-
taktiska nivån. 

En strategisk riktning (ry. napravlenije) är liksom TVD ett geografiskt begrepp där en
eller flera strategiska riktningar avdelas inom en TVD.131 Begreppet kan exempelvis
översättas med riktning, sektor eller axel. Den sovjetiska Militärencyklopedin anger såle-
des att en ”strategisk riktning är en del av en TVD”. Vi skulle därför kunna dra slut-
satsen att den strategiska riktningen ligger fast i planeringen, men däri råder ingen
självklarhet. De vektoriella delarna i ledningsstrukturerna kan likväl finnas. 

Den strategiska riktningen och den eller de operationer som skall kunna föras i
denna kan i och för sig vara planerade redan i fredstid långt i förväg. Men riktningen
kan också avdelas till aktuellt eller omedelbart förestående läge. Det gäller också den
operativ-strategiska planeringen oavsett slag av operation. Utöver de nyss nämnda for-
merna för att utöva befäl finns mer formaliserade delar, då mer relaterade till gällande
stabsorganisation och de ledningsstrukturer och principer som är gällande för denna.

Den strategiska ledningens fyra delar: VGK är det centrala i vad Ryssland (tidigare Sov-
jetunionen) kallar sitt ”system för strategisk ledning”. Nyckelkomponenterna inryms
inom VGK. Det högsta strategiska ledningsorganet är det tidigare nämna Stavka
VGK, fritt översatt högsta överkommandot.

VGK verkställande instans är Generalstaben,132 den andra instansen i ledningshie-
rarkin. Inom Generalstaben finns ett antal ”överstyrelser” (glavnoje upvralenije), jämför-
bara med de stabselement som finns vid västerländska staber. Dessa bedriver stabs-
tjänst enligt gängse mönster, och en utövar också aktiviteter på fältet i stor omfattning.
Detta är särskilt utmärkande för GRU, ”Överstyrelsen för underrättelsetjänsten” och
GUSM, ”Överstyrelsen för den strategiska vilseledningen”. Ytterligare en stor mängd
stabsorgan ingår här. 

Den strategiska ledningens mellannivå, GK – överkommando, är den tredje kompo-
nenten och utgörs av upprättade frontgruppstaber (exempelvis de frontgrupper som
upprättades under kalla krigets senare decennier eller den frontgruppstab som inrätta-
des inför Manchuriet-operationen i augusti 1945). Den består också av staberna för
rymd- och luftförsvaret och de strategiska kärnvapenstyrkorna. Nivån kan även utgö-
ras av de representanter för Stavka VGK som sänds ut till de stridskrafter som befin-
ner sig i strid vid väsentliga frontavsnitt eller vid kritiska situationer. Dessa senare skall
övervaka och vid behov ta befälet över operationen på Stavka VGK:s uppdrag och
dess fulla bemyndigande – de facto vara en utflyttad del ur den högre staben. 

På nivån under GK har vi K-nivån kommando. Självständiga kommandon har varit
militära transportflyget, luftlandsättningstrupperna, norra flottan, strategiska reserven,

131. Se kapitel 5, ”Militärterritoriell indelning”.
132. Med ”Generalstaben” skall inte förstås det gamla svenska begreppet som var synonymt med ”armé-

staben” utan snarare med Försvarsstaben (före 1994), därefter Högkvarteret. 
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medeltung bombflygets flygarméer och självständiga fronter. Detta är nu under för-
ändring. På motsvarande vis finns Generalstabsrepresentanter som har till uppgift att
lösa motsvarande uppgifter på lägre nivåer. Dessa har till uppgift att säkerställa den
strategiska samordningen ned till division, motsvarande. De utövar också kontroll av
att Stavka VGK:s intentioner följs.

7.2 Planering och delgivning 

En operation består, enligt ryskt synsätt, av planering och genomförande. Även i ge-
nomförandet finns planerings- och beslutsmoment som behandlas kortfattat i slutet
av detta avsnitt. 

Figur 7.1. Bilden visar vad som skall beaktas i ett ryskt operativt bedömande. (Illustration: övlt Pär Blid) 

Figur 7.2. Förberedandet av en operation omfattar hela processen från ren planering till verkställighet. 
(Illustration: övlt Pär Blid)

Ryskt operativt bedömande
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• Metoder för beslutsfattning

• Beslutsfattning under pågående operation
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• Ordergivning till underställda

• Detaljplanering av operationen

• Samordning av samtliga stödfunktioner och förbandsledningen

• Praktiska förberedelser av chefer, staber och förband inför
kommande stridsverksamhet

• Gruppering av förband

• Operationsområdets förberedelser ur fältarbetssynpunkt

• Omedelbara åtgärder för att säkerställa bekämpningen av fienden

• Kontroll av underställdas operationsförberedelser
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Figur 7.3. Planeringsprocessens olika delar framgår av illustrationen ovan. Den visar också på var i
planeringsarbetet som uppgiftsställningar, orienteringar och rapporter skall ges. (Illustration: övlt Pär Blid)

Vid operativ planering ligger i Sverige det ”operativa bedömandet” som en viktig
bas för planeringen. I Ryssland är det bara en del i planeringsprocessen. Vi kan också
se att det finns vissa skillnader jämfört med den gamla svenska Bedömandemallen och
också med NATO:s Guidelines to Operational Planning, GOP, som numera utnyttjas i den
svenska militära planeringen. Den senare är egentligen bara en modifierad kopia som
är en kompromiss inom NATO, med de nackdelar som följer med sådana.

De praktiska åtgärderna består av psykologiska förberedelser av operationsområ-
det, koncentrering och uppmarsch jämte uppladdning av underhåll, samt inte minst
kontroll av underställdas operationsförberedelser. Det är också synnerligen väsentligt
att påpeka att maskirovka, döljande och vilseledande åtgärder i alla dess former, är sär-
skilt viktigt i denna fas av operationen. Planeringsskedet betraktas som en del av ope-
rationen, vilken består av planering, förberedelser och genomförande. 

Oavsett läge eller tid till förfogande genomförs förbandens verksamhet enligt en
noggrant upprättad kalendarisk plan. I en sådan framgår grafiskt och med tidsförhål-
landen samtliga åtgärder och mål som ligger inom ramen för de operativa förberedel-
serna. Det bör påpekas att stabsmetodiken är hårt driven där stabsarbetet för en
frontoperation får ta maximalt 24 timmar och för en arméoperation gäller 18 timmar.
Därefter får tid för övriga förberedelser ta maximalt ett par dygn för en anfallsopera-
tion till ett par veckor för en försvarsoperation om fältarbeten skall utföras, annars
kortare tid. 
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Nästa led i processen består av operativa beräkningar som görs mycket detaljerat.
Dels görs de tidsmässigt, dels styrkeberäkningar och därur framkomna underhållsbe-
hov. Motsvarande beräkningar görs för den bedömde motståndaren inför styrkejäm-
förelser och styrkekorreleringar i den operativa modelleringen. För att det skall gå
snabbt räknar man mycket med tabellariska förbands-, vapen- och ammunitionsekvi-
valenter i den kommande modelleringen av operationen.

Figur 7.4. Relationsekvivalenter mellan olika typer av förband som skall användas vid operativa beräkningar.
(Illustration: övlt Pär Blid)

Exempelvis är 152 mm kanonhaubits D 20 en vapenekvivalent och dess spräng-
granat är en ammunitionsekvivalent som är normvärde när väntat motstånd och ty åt-
följande bekämpningsbehov skall räknas fram – även för kärnvapeninsats. 

Det är ett flertal vapensystem av äldre konstruktion, såsom exempelvis stridsvagn
T–62, som är vapenekvivalenter. Vi kan inledningsvis ställa oss undrande till detta.
Varför räknar man inte om ekvivalenterna till modernare vapensystem? Orsaken är
förmodligen ganska enkel. Om ekvivalenterna inte byts ut är det inte nödvändigt att
arbeta om alla tabellverken, med dess komplicerade beräkningsalgoritmer, för alla ex-
isterande vapensystem. Det är då tillräckligt att räkna ut ekvivalenter för de nya vapen-
system som tillförs de Väpnade styrkorna. En sak till: Vi har tidigare behandlat
RVGK (de strategiska reserverna) och konstaterat att äldre vapensystem finns kvar.
Därför är det klokt att behålla de gamla ekvivalenterna även av den anledningen. 

Operativa beräkningar
i operationsområdet och i riktningar

Vi Fi Relation

Divisioner 12,37 28,14 1:2,27

Strv 1479 2200 1:1,48

Pvvapen 757 1892 1:2,50

Art 1857 1910 1:1,03

Hkp 140 297 1:2,12

Stridshkp 180 423 1:2,35
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Figur 7.5. Bilden ovan exemplifierar ytterligare hur det ser ut i omvandlingstabeller visas en tabell för
divisions- och brigadekvivalenter för Ryssland och NATO. (Illustration: övlt Pär Blid)

För olika terrängtyper finns liknande mallar när beräkningar skall göras för opera-
tionens tidsåtgång. Till och med för psykologiska förberedelser för operationsområdet
finns liknande normeringsvärden. Allt för att beräkna all slags tids- och förnödenhets-
åtgång för operationens genomförande.

Figur 7.6. Bilden ovan visar de tabellvärdens som skall användas i beräkningarna inför den modellering som
är nästa steg i processen. (Illustration: övlt Pär Blid)
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Divisions ekvivalenter
Ryssland NATO

MD 0,57 Mot Inf Div 0,73
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LBB 0,07 Mot Inf Brig 0,18
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Figur 7.7. För att klarlägga balansen mellan operationsmål och erforderliga resurser ”styrkekorrelering”
genomförs en modellering av den planerade operationen enligt figur ovan. (Illustration: övlt Pär Blid)

Modelleringen genomförs enligt fastställda kriterier. Motståndaren skall då reduce-
ras till en nivå avseende styrka och numerär som syftar till att säkerställa egen fram-
gång med den förlusttolerans som anges i planeringsförutsättningen. Resultatet av
denna ger underlag för eldplanläggning och som en direkt följd planläggning av bland
annat ammunitionstjänsten. Observera då att all eldplanläggning sker i två parallella spår. Dels
planläggs en rent konventionell insats, dels planläggs för insats med kärnvapen men även andra
massförstörelsevapen.133 

Analysen av läget, som utförs mycket noggrant, kan jämföras med svenskt underrät-
telsebedömande eller NATO:s Joint IPB i GOP-processen. Presentationen av beslutet
sker på lägeskarta som också är planeringskarta. Den ges en konstnärlig utformning,
ofta av förvånansvärt hög klass, som gynnas av det ryska sättet att beskriva förban-
dens fortlöpande tänkta verksamhet, inte organisation och läge.134 

All planering sker på karta. Den är således ett viktigt planeringsinstrument där
operationsriktningar och mål markeras med tidsangivelser och förklarande text, samt
dessutom biläggs en skriven order. I denna analys utgör de nyss nämnda beräkningar-
na, helt i Jominis anda, en mycket viktig beståndsdel. Det måste också återigen betonas att
planerings- och lägeskartan förs vektoriellt inte med statiska lägen. 

133. Se även kapitel 7.3, ”Principer för insats med massförstörelsevapen”.
134. Joint IPB = Joint Intelligence Preparation of the Battlespace. 
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Figur 7.8. Bilden ovan visar en stridsplan presenterad i vektoriell form på karta. (Illustration: övlt Pär Blid)

För ledning av förbanden under förberedelse och genomförande av en operation
inrättas ett kontinuerligt fungerande stabssystem. På front- och arménivå etableras
följande staber: 

• Huvudstaber
• Främre staber (jmf sv: främre uppehållsplatser)
• Bakre staber (för bakre tjänsten, eller transport- och underhållstjänsten)
I försvars- och motanfallsoperationer kan reservstaber inrättas istället för en främ-

re stab. I vissa lägen kan hjälpstaber inrättas för ledning av förband, som opererar
längs separata axlar, som ej kan styras från huvud- eller reservstaber.

Två arbetsmodeller och metoder för beslutsfattning utnyttjas när en operation skall förbe-
redas, sekventiell och parallell metod. De kan också kombineras. Observera att opera-
tionsplanerna utvecklas i tre alternativ om tid medges. Avsikten är att det skall vara
möjligt att välja alternativ sent. 

• Parallell metod. Den används när begränsad tid står till förfogande. Planering på-
börjas på lägre nivåer omedelbart efter det högre chef fattat beslut, men innan
detaljplanering påbörjas. Om möjligt används denna metod då beslutets första
del – operationsavsikten – fastställts. Metoden påminner om den som numera
vanligen används i väst. GOP-modellen kan, som tidigare nämnts, ses som en ef-
terapning av den ryska planeringsmetodiken, men är mer tidsödande. Metoden
är den vanligaste när striderna inletts.

Högre chef

Stabsplats

Reservstabsplats

(Hjälpstabsplats)
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Figur 7.9. Bilden ovan visar de olika formerna för beslutsfattning och relationen dem emellan. 
(Illustration: övlt Pär Blid)

• Sekventiell metod. Den används då gott om tid står till förfogande, eller om kravet
på sekretess är särskilt högt. Planering genomförs på en nivå innan order och
direktiv ges ned till nästa nivå. Planeringsgruppen är liten till antal medlemmar
och den hålls avskild från omvärlden. Då sekretesskravet hålls särskilt högt, till
exempel vid en inledande operation eller inför steg två i en motanfallsopera-
tion, utarbetas planen endast i ett fåtal handskrivna exemplar. Inga moderna, rö-
jande kontorsmaskiner används, framför allt inte kopiatorer och ordbehandla-
re. Telefoner och andra möjligheter till externt samband kopplas ur. Den
egyptisk-syriska operationsplanen inför Ramadanoffensiven (oktoberkriget 1973)
utarbetades på detta vis.

• Delgivning: Utarbetade, detaljerade order delges mycket sent eller i förseglade
konvolut som får brytas först på order. Val av och order om något av de tre
nämnda operativa alternativen kan då enkelt verkställas med ett enkelt kodord.
Order och beslut i stort, liksom operationsplanen i sin helhet, delges inte utö-
ver vad som faller inom ramen för den politiska skolningen och förberedelsen
av den egna uppgiften. Sambandsmedel som kan avlyssnas, såsom radio- och
telefonförbindelser, används endast för kodord som utlöser beordrad aktivitet
eller för stridsledning. Stora mängder kodord torde sändas med rimlig oregel-
bundenhet i vilseledande och döljande syfte.
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Sekretess är nödvändig om inte både verkliga planer och vilseledningsplaner skall
avslöjas i förtid. Sovjetunionen misslyckades med flera operationer i krigets början på
grund av brister i sekretessen. Vid Stalingrad slaget tillämpades ”only need to know-prin-
cipen” i, för västerländskt tänkande, oanad omfattning och effektivitet. Därefter blev
detta regel.

Som exempel kan nämnas att ordern för Belgorod–Charkov-operationen delgavs front-
cheferna den 24 juli 1944. Då anfallet skulle börja den 3 augusti, hade frontcheferna
bara 10 dygn till sitt förfogande för eget orderarbete och delgivning inom fronten.
Det var inte ovanligt att divisionschefer fick sina order mindre än ett dygn i förväg.
Den ordern var i och för sig mycket detaljerad, men bara i de delar som underlydande
chefer absolut måste veta. Divisionschefernas orderarbete reducerades därmed till ett
rent delgivningsproblem till underlydande chefer och förband.

Dåliga erfarenheter av bristande sekretess inom sambandsnäten tvingade till dras-
tiska åtgärder. Från och med Stalingrad-slaget gällde absolut radiotystnad inför ett an-
fall. Radioapparater plomberades. Trådförbindelser kopplades ur och telefonväxlar
stängdes. Order delgavs muntligt, eller i handskriven form, i sista minuten, direkt till
berörda underlydande chefer av medlemmar ur planeringsgruppen.

Inför Vistula–Oder-operationen, januari 1945, som berörde 2,2 miljoner man, utarbe-
tades endast fyra handskrivna exemplar av operationsordern. Den utdelades så sent
som fyra dygn före anfallet. Stavka VGK fick ett exemplar som orientering. De tre be-
rörda frontcheferna fick ett exemplar vardera. Förbanden orienterades inte i förväg. I
själva verket var truppen sysselsatt med att förtäta och fördjupa försvaret i de tilltänk-
ta anfallssektorerna. Betydelsen av försvarsuppgiften betonades i utbildning, politisk
verksamhet och truppinformation. Först någon timme före anfallet blev deltagande
förband orienterade.

Som nämnts är sekretess nödvändig om inte en inledande operation skall avslöjas i
förtid. Sovjetunionen misslyckades med flera operationer i krigets inledning på grund
av brister i sekretessen. Vid Stalingrad-slaget tillämpades ändrade principer. Den då
vanliga planeringsformen, den parallella där alla inblandade staber samtidigt deltar i
planeringen, övergavs. En sekventiell modell infördes som fortfarande tillämpas, där
arbetet ägde rum i flera steg med så få inblandade som möjligt.135 

Det var endast Stavka VGK och dess representanter vid aktuell strategisk operation
som hade tillgång till hela operationsplanen. Planeringsgrupperna var mycket små och
hölls isolerade från omvärlden under utarbetande av de mycket detaljerade beräkning-
arna och planerna. Front-, armé- och divisionschefer fick endast så mycket information
som var nödvändig för uppgiftens genomförande, och då så nära anfallstidpunkten
som möjligt. Order, som var mycket konkreta, gavs muntligt eller i handskriven form i
sista minuten direkt till berörda underlydande chefer av medlemmar i planeringsgrup-
pen. Delgivningsformen har använts vid de kuppförsök som 1993 inträffade i Moskva.
106. Gardesluftlandsättningsdivisionen i Tula fick sina order i förseglade kuvert. Dessa

135. Under samtal med Pär Blid den 30 mars 2000, framkom att detta gäller även nu, särskilt för inledande
operationer som inte skall avslöjas i förtid samt om gott om tid står till förfogande. 
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förmedlades av budbärare från Stavka VGK, på generalsnivå som inte fick ta del av
innehållet. 

Fortfarande gäller att operationsplanen, operationskarta med förklarande text, för-
färdigas i ett fåtal och delges endast högre chef samt inom den egna staben. Respekti-
ve stabsmedlem omarbetar planen till order för egna tjänstegrenar och utdrag som
tillställs underlydande förband. Underställda förband får endast sådan information
som bedöms nödvändig för uppgiftens lösande. Ingen underställd chef känner således
till hela operationsplanen. 

När väl operationen övergått från sin planeringsfas till sin genomförandefas inträ-
der en ny planerings- och beslutssituation. Den är dock inte lika för anfalls-, motan-
falls- eller försvarsoperationer.136 

Av bilden nedan framgår att tiden för ”omtag” i den operativa planeringen kan gå
förhållandevis snabbt. På den operativ-strategiska nivån tar processen om den genom-
förs i sin helhet 6–8 timmar. På lägre nivåer går det betydligt snabbare. För en armé el-
ler armékår, som är operativ-taktiska förband, genomförs den på 2–3 timmar. På den
taktiska nivån, för division motsvarande, tar det maximalt en (1) timme! 

Figur 7.10. Illustrationen ovan visar processen för beslutsfattning under en pågående operation. Den kan
närmast liknas vid ”plan review” i GOP-processen. (Illustration: övlt Pär Blid)

Orsaken till de snabba processtiderna beror inte enbart på de tidigare beskrivna
planerings- och delgivningsmetoderna. De beror också på att taktiken i den ryska
krigsmakten alltid varit enkel och därmed uppfattats som primitiv av en taktiskt skick-
ligare motståndare. Dels beror det på att man tagit hänsyn till soldatens och det lägre

136. Se vidare kapitel 9.1, ”Klassificering av operationer”.
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befälets allmänna utbildningsståndpunkt som av hävd inte medgivit något annat.137

Men det beror dessutom på att den ryska uppfattningen är att om taktiken hålls enkel,
nära nog på stridsteknisk nivå, förenklas ordergivningen till de lägre förbanden. Där-
med vinner man en snabbhet i ordergivning och genomförande som skall vara snab-
bare än fiendens motreaktioner.138 Det ökar också möjligheterna att vara flexibel på
operativ och strategisk nivå. Eftersom det anses att det är på den operativa nivån de
strategiska målen skall kunna uppnås är det här strävan efter flexibilitet prioriteras –
inte på den taktiska. Beaktas inte detta riskerar motståndaren att göra allvarliga felbedömningar
och begå allvarliga misstag om man bara låter sig förledas av den osofistikerade taktiken.

För anfalls- och motanfallsoperationen gäller att när den väl kommit igång sker
ledningen av denna huvudsakligen genom kontroll i någon form. Antingen sker den
genom en representant för högre chef på plats eller med krav på rapportering vid giv-
na tidpunkter eller definierade händelser. Syftet är då att chef/befälhavare på aktuell
nivå skall kunna fatta beslut om att operationsplaner håller eller enkelt måste revideras
eller, vilket kan vara enklare att byta till något av de andra (normalt) två planerade al-
ternativen. Ett historiskt exempel kan vara återtagandet av Krim genom en landstig-
ningsoperation 1944, som omfattade cirka 15 000 man. Då visade det sig att den tyske
motståndaren inte nappade på skenoperationen som genomfördes i vilseledningssyf-
te. Genom uppövad flexibilitet i den operativa ledningen kastade man snabbt om
kraftsamlingsriktningen och lät skenoperationen övergå till att bli den skarpa opera-
tionen och omvänt. Detta visade sig vara framgångsrikt. 

Eftersom motanfallsoperationen innehåller ett moment som är en försvarsopera-
tion tillkommer att ledandet sker i form av stridsledning just för att kunna parera mot-
ståndarens rörelser och genomföra fördröjningsstrid med motanfall. I den rena
försvarsoperationen, som i sig inte är eftersträvansvärd, sker operationsledningen hu-
vudsakligen genom stridsledning. I dess mest uttalade form gäller det försvaret mot ett
överraskande anfall med strategiska kärnvapen. Eftersom principen att en förvarsope-
ration av hemlandet alltid betraktas som strategisk finns det anledning att diskutera just
denna aspekt litet närmare. Strategiska försvarsoperationer leds centralt. Försvaret mot
strategiska kärnvapenangrepp leds således alltid från Moskva eller krigsuppehållsplats
i Ural (tidigare i Kujbysjev) om man hunnit evakuera dit. 

Det är i det perspektivet vi skall se den ryska frustrationen över NATO:s dubbel-
beslut om utbasering av eurostrategiska vapen och ännu tidigare förspelet till Kuba-
krisen, skall ses. Det som kom att kallas MAD-doktrinen139 skulle härmed sättas ur
spel och Sovjetunionen skulle ligga öppet för ett angrepp utan att kunna svara. Det
första som övades efter Sovjetunionens upplösning senvintern 1992 var just förmå-
gan att svara på ett kärnvapenangrepp när alla ledningssystemen kopplats om och åter

137. I detta sammanhang måste det påpekas att det inte var Chrusjtjovs militärreform som motiverade
sänkningen av värnpliktstiden i Sovjetunionen från tre till två år för huvuddelen av åldersklasserna
som skulle grundutbildas och sedan ingå i stående enheter. I själva verket rörde det sig om 1958 års
enhetsskolereform som gjorde detta möjligt eftersom de nödvändiga förkunskaperna inför militär-
tjänsten hade förbättrats.

138. Se vidare kapitel 8.4, ”Operativa principer”.
139. MAD-doktrinen, Mutual Assured Destruction.
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var i drift. Hela kedjan från upptäckt till simulerat motanfall övades. Ännu senare har
det framkommit obekräftade uppgifter om att Sovjetunionen hade byggt upp ett sys-
tem – Ellipton – för att med automatik kunna utlösa strategisk nödeld med ballistiska
robotar.140 

7.3 Principer för insats med massförstörelsevapen

7.3.1 Kärnvapen

I den nya militärdoktrinen stipuleras det att vid väpnat våld kommer Ryssland att ut-
nyttja hela sin vapenarsenal. Vidmakthållandet av kärnvapenkapaciteten har fått en
speciell betydelse under perioder av konventionell militär svaghet, som kännetecknat
större delen av 1990-talet. Samtidigt som denna dimension är viktig ur en militär syn-
vinkel är den också den sista symbolen för en supermaktsställning. Därför finns det
anledning att här behandla principerna för insats med massförstörelsevapen. 

Kontroll: Redan vid kärnvapenprogrammets början tillskansade sig NKVD kontrol-
len över produktionsanläggningarna och de laddningar som producerades. Efter
NKVD-chefen Lavrentij Berijas avrättning 1953 minskades den totala kontrollen över
kärnvapnen. Efter Sovjetunionens upplösande är det åter det nästan återuppståndna
KGB, FSB utom SVR, som kontrollerar laddningarna. Det är således FSB som kon-
trollerar de ”kärnvapenofficerare” som är fullmäktigade att tillse att den högsta poli-
tiska ledningens intentioner följs. Det skall inte heller uteslutas att FSB kontrollerar de
nycklar och koder som är nödvändiga för att armera kärnladdningarna. Dessa kärnva-
penofficerare finns vid alla förband som förfogar över eller tillförs kärnladdningar.
Förfarandet är då regel vid de mark-, sjö- och flygstridskrafter som är avdelade för
kärnvapeninsats. Denne officer styr då de facto eldtillstånden vid eventuell insats. Nor-
malt kan eldtillstånd ges till lägste chef för ett operativt förband, t.ex. arméchef eller
kårchef efter styrning från kärnvapenofficeren. När Egypten skulle erhålla kärnladd-
ningar till sina Scud-missiler under oktoberkriget 1973 skulle dessa kontrolleras på
samma vis. Kriget hade då blivit ett supermaktskrig med oförutsägbara konsekvenser. 

Beslutsprocesser och beslutsvägar för insats med kärnvapen, och dessas handhavande: I Sovjetu-
nionen, och numera i Ryssland, betraktas egentligen inte kärnvapen som en exklusiv
resurs vid operativ planläggning. Det betyder inte att den politiska kontrollen saknas –
tvärtom som nyss nämnts. Kontrollsystemen för kärnvapnen var uppbyggda i avsikt
att förhindra att dessa utnyttjades för att usurpera partiets ledande roll. Dessa är fort-
farande hårda, men numera också för att förhindra att kärnvapen hamnar i orätta hän-
der exempelvis tjetjenska terroristers. KGB kontrollerade sannolikt de enskilda ladd-
ningarna och de väpnade styrkorna kontrollerade vapenbärarna. Behovet att skydda

140. Tanken var att ett antal mätstationer skulle registrera seismiska, radiologiska och EMP-effekter, bland
annat, som skulle starta ett helt eller delvis automatiserat nödeldsförfarande.I det senare fallet skulle
det röra sig om en ren domedagsmaskin. Det som antytts är att det skulle röra sig om en automatise-
rad avfyringssekvens som inledningsvis sänder upp relä-satelliter med RS–18 (SS–19) från Jedrovo-
divisionen som vidareförmedlar eldordern till oskadade RS–20 (SS–18)-divisioner. Detta synes emel-
lertid vara en smula fantastiskt. Men vad som torde vara rimligt är det system för utlösande av nödeld
som finns. Meningen är då att kodord skall kunna sändas ut med alla tillgängliga sambandsmedel.
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laddningarna mot lokala särintressen och kriminella element löstes inom ramen för
den totala kontrollen av stat och befolkning. I Ryssland betraktas kärnvapnen som
massförstörelsevapen. Detta har medfört att principer för insats med och kontroll av
dessa ägnats särskild uppmärksamhet. 

Det krävs ett politiskt beslut på högsta nivå innan kärnvapen kan sättas in. Led-
ningsprincipen för kärnvapeninsats skiljer sig emellertid från övriga ledningsprinciper.
Här har det alltid funnits ett exklusivt ”dubbelkommando”. Under den högsta led-
ningen hade Sovjetunionens Väpnade styrkor kontrollen över utskjutningsanordning-
ar och vapenbärare. Kontrollen över de enskilda laddningarna fanns hos KGB
(tidigare NKVD) och finns fortfarande kvar hos den organisationsstruktur som efter-
trätt KGB. ”Kärnvapenofficerare” finns vid alla förband och enheter som förfogar
över eller tillförs kärnladdningar. Dessa officerare hörde tidigare troligen till KGB.
Även om dessa har bytt organisationstillhörighet är det troligen fortfarande samma in-
divider eller organisationselement. Det skall inte heller uteslutas att KGB hade kon-
trollen över de nycklar och koder som är nödvändiga för att armera kärnladdningarna.
Orsaken till att man hade denna dubbelkontroll i Sovjetunionen var att man inte ville
att de väpnade styrkorna skulle kunna besluta om insättande och på så vis usurpera
den högsta politiska ledningens intentioner.

Metoderna för att ge eldtillstånd med kärnvapen för att förhindra att dessa miss-
brukas skiljer sig från USA:s. Det förekommer, så vitt känt, ingen Permissive Action
Link (PAL) baserad på datorteknologi. Två skäl finns för detta. Man har inte samma
höga nivå på dator- och kommunikationsteknologi som i västvärlden. Ledningssyste-
met har också byggts upp för att kunna fungera i svårt EMP-störd miljö under ett
kärnvapenkrig. PAL-systemen är dessutom inte lämpliga för ubåtsbaserade system.
Det betyder således att de sovjetryska ledningssystemen egentligen är tillförlitliga just
av den anledningen. 

Dåvarande sovjetiske generalsekreteraren, numera ryske presidenten, har i sin ome-
delbara närhet tillgång till nedskrivna, krypterade koder som på det exklusiva militära
sambandsnätet kan delges berörda enheter och förband som skall få eldtillstånd med
kärnvapen. Dessa förbindelser kontrollerades tidigare av KGB, senare under kontroll
av den utbrutna myndigheten för presidentsambandet, FAPSI, som i april 2003 gick
upp i FSB, som i sin tur slogs ihop med SVR den 14 juli 2004. I praktiken innebär det
en återgång till förhållandena under KGB-tiden. Eldtillståndet fördelas dels till för-
bandschefen, dels till ”kärnvapenofficeren” som med erhållna koder kan osäkra och
armera aktuella laddningar. Tiden från beslut om insats med strategiska kärnvapen till
dess eldordern nått enskilt förband bedöms till 15–20 minuter.

All eldplanläggning sker parallellt för konventionell respektive kärnvapeninsats.
Normalt kan eldtillstånd ges av lägst chef för ett operativt förband, exempelvis armé-
eller kårchef, efter styrning från ”kärnvapenofficeren”. Om sambandet till högsta led-
ningen förloras kan denne agera självständigt inom ramen för operationsplanen.

Målval: Doktrinen som avser kärnvapen, och gällande reglementen, antas innehålla
variationer avseende olika mål, beroende på vilken motståndare som skall engageras. 
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Kärnvapen utnyttjas främst för att skapa eldöverlägsenhet för att tidigt nå de stra-
tegiska målen. Det vill säga bekämpning av:

• Ledningssystem
• Utvecklingspotential – forsknings- och utvecklingsinstallationer
• Industripotential – industri och infrastruktur
• Kärnvapenstyrkor, i övrigt de stridskrafter som bedöms vara farligast
• Städer och befolkningscentra 
På den strategiska nivån sammanfaller målvalen med de fem faktorer som Stalin

ansåg konstituera förutsättningarna för att ett krig skall kunna föras segerrikt.141

Kombinationer av olika målval bedöms göras beroende på om kriget skall föras mot
USA, NATO som helhet, NATO:s Europadel, Kina eller någon annan motståndare.

7.3.2 Biologiska stridsmedel

Forskning och utveckling av biologiska stridsmedel pågick i Sovjetunionen. Föga är
känt hur dessa var avsedda att utnyttjas och även deras operativa tillgänglighet. Efter
president Boris Jeltsins dekret om att all forskning och utveckling av dessa stridsmedel
skulle upphöra kan det antas att så har skett, låt vara att det statliga företaget ”Biopre-
parat” finns kvar. Detta har väckt misstänksamhet i väst eftersom detta företagskom-
plex fungerat som täckmantel för B-vapenprogrammen. Utvecklingsnivån på biologis-
ka stridsmedel torde inte medge taktisk insats. Precision till område och tid för verkan
är för dålig. Däremot han det tänkas att de kan utnyttjas i terrorsyfte mot ett målland
med dåligt utvecklad hälso- och infektionssjukvård för såväl människor som djur. De
kan också utnyttjas i punktinsatser vid en dold förbekämpning. Insatsen, om den skulle
kunna tänkas bli aktuell, ligger bedömningsvis på högsta politiska nivå. 

B-vapenkonventionen (BTWC), som undertecknades 1992 och trädde i kraft 1975,
har ratificerats av 145 stater. Det har dock in i modern tid visat sig svårt att få till stånd
en effektiv kontrollregim. Ryssland visar fortfarande inte adekvat öppenhet kring de
tidigare offensiva B-programmen, vilket har lett till en hårdnande amerikansk inställ-
ning till B-stridsmedel och krav på strängare kontroll. Huruvida biologiska vapen
finns kvar utöver för rent defensiva syften, exempelvis vaccinframställning av bered-
skapsskäl, kan därför inte bedömas. 

7.3.3 Kemiska stridsmedel 

Kemiska stridsmedel betraktas som massförstörelsevapen. Beslut om insats fattas där-
för av den högsta politiska ledningen. Efter insatsbeslut utnyttjas kemiska stridsmedel
på samma vis som konventionella understödsvapen. 

Kemiska vapen kan användas som alternativ till eller komplement till såväl konven-
tionella vapen som kärnvapen. De verkar mot människor och övrigt växt- och djurliv.

141. Se vidare kapitel 2.2, ”Sovjetunionen, mellankrigstiden”.
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Materiella tillgångar – såsom vägar, hamnar, flygfält – kan därför i vissa fall utnyttjas di-
rekt efter ett angrepp. Förutsättningarna för insats med kemiska vapen är dock väder-
beroende (vind, temperatur och nederbörd). 

Insats av kemiska stridsmedel har tre syften. Ett är att försätta motståndaren ur
stridbart skick genom att åsamka denne allvarliga förluster. Effekten av insatsen blir
störst mot mål med dåligt eller inget skydd mot dessa stridsmedel. Ett annat syfte är
att för längre eller kortare tid försvåra verksamhet genom att belägga viktiga terräng-
avsnitt eller installationer med kvarliggande kemiska stridsmedel. Det tredje syftet är
att störa eller trötta ut personal inom stora områden genom att tvinga den att bära
skyddsmask och C-skyddsdräkt eller vistas i gastäta utrymmen. Redan hot om insats
med kemiska stridsmedel innebär en fysisk och psykisk belastning. 

Insatser och målval: Kemiska vapen är främst lämpade för taktiska och operativa in-
satser. Strategiska angrepp som kan orsaka omfattande skador kräver stora mängder
C-stridsmedel och speciella väderförhållanden. Därför bedöms dessa sakna betydelse
för strategiska syften annat än som hot och vid anfall mot befolkningscentra som sak-
nar C-skydd. Kemiska vapen skiljer sig härigenom både från kärnvapen och biologis-
ka stridsmedel. 

I ett inledningsskede kan C-stridsmedel användas överraskande för att understödja
exempelvis en luftlandsättning eller landstigning. I markstridsskedet kan C-stridsme-
del användas överraskande mot förband i stridszonen i syfte att slå ut eller försvaga
dåligt skyddad trupp samt tvinga till användande av C-skydd. Mot enheter i bakre om-
råden kan C-beläggningar användas för att försvåra verksamheten, bland annat ge-
nom att tvinga artilleri-, underhålls- och ledningsförband att omgruppera ut ur det
belagda området. Därmed kan motståndarens effektivitet nedsättas i hög grad.

C-anfall, i kombination med konventionellt angrepp, kan användas mot flygbaser,
broar, bangårdar och ställverk samt andra anläggningar för att försvåra reparationsar-
betet och därmed förlänga effekten av de fördröjningar som den konventionella insat-
sen förorsakar. Vägar och terrängavsnitt kan beläggas som flankskydd för att försvåra
passage och tvinga motståndaren till omfattande och tidskrävande saneringsåtgärder.

Det bör emellertid påpekas att C-insats försvåras avsevärt om stridsförloppen på
marken är rörliga med snabba lägesväxlingar. Därför är det inte säkert att det är stri-
dande förband som i första hand väljs som mål för C-insats, utan understöds- och un-
derhållsförband, förutsatt att striderna inte blir statiska. 

C-vapenkonventionen (CWC) trädde i kraft i april 1997 och i slutet av 2001 var an-
talet fördragsparter 145. Den alltjämt överskuggande frågan är Rysslands oförmåga
att påbörja en rationell destruktion av sina kemiska vapen. Det är givetvis ett bekym-
mer att ett land som deklarerat ett innehav av 40 000 ton kemiska stridsmedel inte på-
börjat någon destruktion. Den ursprungliga tidsplanen, enligt CWC, stipulerar att
vapnen skall vara förstörda 2007. Ryssland har begärt dispens för andra gången med
destruktionen vilket ger som slutdatum år 2010.142

142. Det effektivaste sättet att destruera C-stridsmedel är med hjälp av underjordiska kärnexplosioner.
Men det är otänkbart av politiska skäl. Det näst effektivaste är att utnyttja cementfabriker (!) för detta,
men för den cementen finns inga kunder.
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7.3.4 Informationskrig – CNA – som massförstörelsevapen?

Hur stort hotet från informationskrigföring är framgår tydligt då Ryssland har dekla-
rerat att ett omfattande angrepp med informationsoperationer mot den Ryska federa-
tionen kommer att besvaras med kärnvapen om nödvändigt, detta frånsett ett rent
angrepp med massförstörelsevapen eller ett konventionellt angrepp mot exempelvis
ett kärnkraftverk som betraktas som ett angrepp med massförstörelsevapen. Dessut-
om framhålls betydelsen av Computer Network Attack genom Computer Virus Warfare
som ett område för nya krigsformer och som en multiplikator som kan förändra en
konflikts karaktär drastiskt. 

Inställningen motiveras av att man är mycket väl medveten om att en storskalig
CNA har potentialen att störta en regim eller att få en hel nation och dess samhälls-
system att bryta samman bortom vad som kan vara reparabelt. Ett exempel finns på
ett virusangrepp, Sobig A–E, det hittills allvarligaste angreppet som genomförts. Det
iscensattes i augusti 2003. Det sista angreppet avvärjdes då 19 av 20 smittade noder
stängdes av i tid varvid den amorfe angriparen avstod från att verkställa det slutliga
anfallet som sannolikt fått förödande globala effekter. Vem angriparen var och vilka
syften denne kunde tänkas ha är mig veterligen inte klarlagt. Det pekar på ett problem
om Ryssland skall svara på ett sådant angrepp. Det är inte helt enkelt att slå tillbaka med
”vanliga” massförstörelsevapen mot en oidentifierad amorf motståndare som genomför en CNA! Vi
ser här verkligen det neototala kriget in extremis.
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8.1 Allmänt 

I Ryssland (sedermera i Sovjetunionen, numera i det återuppståndna Ryssland) har
man under lång tid haft ett genomtänkt förhållningssätt till vad som är operations-
konst, operativa principer och praktiskt genomförande. Det har behandlats i de tidiga-
re kapitlen, dels i avsnittet ”Ytterligare en militär tillbakablick, operationskonstens
uppkomst”,143 dels i avsnittet ”Militärteoretiska sammanhang”144 samt i ”Militärstra-
tegins innehåll”.145 Här talas det om operation såväl som ett handlande och som en nivå
mellan strategi och taktik. Men samtidigt talar man om att en operation kan bedrivas
på såväl operativ som strategisk nivå – således en strategisk operation. Det synsättet är
nytt i västerländskt militärt tänkande, där begreppet endast avsett handlande oavsett
nivå. Det vållar understundom förvirring, särskilt om man skall försöka tränga in i det
ryska militära tänkandet. Men det som är operationskonstens innersta väsen är att kunna knyta
ihop den högre strategins tankar och intentioner med taktikens enskilda handlingar till ett samman-
hållet helt såväl i teori och praktik. Låt oss försöka reda ut sammanhangen och begreppen,
låt vara att det sovjetryska sättet att förklara detta inte är helt översättbart till svenska i
lättillgängliga termer. 

143. Se kapitel 2.1, ”Det ryska arvet”.
144. Se kapitel 4.2, ”Militärteoretiska sammanhang”.
145. Se kapitel 6, ”Militärstrategins innehåll med konkretiseringar”.

8

Operationskonsten, begrepp och principer
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Figur 8.1. Den ryska synen på militära operationer. (Illustration: övlt Pär Blid)

8.2 Vetenskaplig grund

Att behandla operationskonsten med ett vetenskapligt förhållningssätt betraktas som
mycket väsentligt. Operationskonsten anses således befinna sig mellan strategin och
taktiken. Den är en konst i sig som är ett ”sammanhållande kitt” som avses ge stadga
åt det militära handlandet. Basen för operationskonstens utövande utgörs av operativa
principer och militärvetenskapen i teori och praktik. 

Allmänna principer för och inriktningen av utvecklingen av operationskonsten be-
stäms utifrån ett stort antal faktorer. De viktigaste av dessa, som bestämmer innehål-
let i och utvecklingen av operationskonsten och generellt vägleder utvecklingen av
krigskonsten, är:

• Ledningen av staten
• Principerna i militärdoktrinen
• Vetenskapliga och tekniska framsteg
• Teknisk nivå på förbandens utrustning
• Nivå på stridsberedskap och soldatutbildning
• Nivå och inriktning av utvecklingen av den potentiella fiendens väpnade 

styrkor och dennes teorier inom krigskonsten
• Karakteristiska drag hos operationsområdet
• Krigserfarenhet, övningar, organisation och struktur för de väpnade styrkorna i

fredstid

Militära operationer enligt ryskt
synsätt

• Operationskonstens vetenskapliga grund

• Operativa begrepp

• Operativa förband

• Klassificering av operationer

• Allsidigt sammansatta operationer

• Övriga operationer
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• Den militärvetenskapliga utvecklingen
• Ständig inriktning på stärkande av nationens försvarsförmåga
En av de faktorer som bestämmer innehållet i och inriktningen av utvecklingen av

operationskonsten är statens militärdoktrin. Denna doktrin grundas på instruktioner
från statsmakten samt militärvetenskapliga rekommendationer. Den specificerar pålit-
liga förhållningssätt, former och metoder för att skydda fosterlandet mot fientliga at-
tacker. I doktrinen görs en bedömning av de framtida krigens karaktär totalt sett, de
uppgifter som de väpnade styrkorna ställs inför och även formerna för hur man löser
dessa uppgifter. 

Lokala krig och konflikter eller krig mellan flera nationer med olika statsskick kan
utvecklas till ett allmänt krig. Beroende på hur och i vilka former kriget förs, kan det
utvecklas till ett allmänt kärnvapenkrig eller börja med konventionella vapen och se-
nare utvecklas till ett kärnvapenkrig. Lokala krig kan börja och sluta utan användning
av kärnvapen. Krig kan börja med konventionella vapen och senare utvecklas till en
nukleär konfrontation. På sovjettiden ansågs det att de imperialistiska länderna förbe-
redde sig för ett krig som skulle börja med ett överraskande kärnvapenanfall mot Sov-
jetunionen och de socialistiska länderna. 

Den grundsynen har sedan reviderats till att främst beröra interna, lokalt och regi-
onalt externa konflikter samt fredsunderstödjande operationer i internationell samver-
kan. Den defensiva synen på försvaret av fosterlandet har däremot inte förändrats –
den har däremot ändrat karaktär enligt det nyss nämnda. Ett offensivt preventivkrig
med eller utan massförstörelsevapen är inte längre huvudoptionen. 

Den viktigaste uppgiften för operationskonsten är därför att tillhandahålla teoretis-
ka och praktiska rekommendationer och riktlinjer för förberedelser och genomförande
av operationer av operativa förband under olika förhållanden. Förberedelser måste gö-
ras inför påbörjande och förande av krig med eller utan användning av nukleära vapen
och även för att kunna möta ett tänkbar fientligt överraskningsanfall. Metoderna att
omintetgöra fientliga överraskningsanfall och motanfall innebär utdelande av förödan-
de slag mot den anfallande, följda av beslutsamma anfall mot fienden i form av en mot-
anfallsoperation, för att uppnå hans totala nedkämpning på så kort tid som möjligt.

Innehållet i och utvecklingen av operationskonsten hänger stor utsträckning sam-
man med vetenskapliga och tekniska resultat och framsteg. De har också samband med
standarden på förbandens tekniska utrustning och stridsutrustning. Den inverkan ve-
tenskap och teknik har på stridens karaktär och metoderna för dess genomförande, för-
medlas huvudsakligen av typen av vapen och annan stridsutrustning. Krigföringens his-
toria visar tydligt dessa faktorers betydelse.

Ekonomiska villkor är, förutom vetenskapliga och tekniska framgångar, en viktig
faktor i den militära omvälvningen. Helt enkelt att finansiera moderniseringen av de
Väpnade styrkorna. 

Det ständiga framåtskridandet inom utvecklingen av vapen och stridsutrustning har
medfört en intensiv konkurrens mellan offensiva och defensiva medel. Tillkomsten av
kärnvapen förbättrade kraftigt den offensiva kapaciteten. Samtidigt har emellertid även
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den defensiva förmågan hållit jämna steg med denna utveckling och väsentligt
förbättrats.

I moderna krigsmakter görs, enligt ryskt synsätt, snabba framsteg inom utveckling-
en av operativa och taktiska kärnvapen, parallellt med utvecklingen av den offensiva
kraften på strategisk nivå. Kraftfullare och förbättrade kärnvapen och bärare för dessa
har utvecklats. Samtidigt med utvecklingen av kärnvapenbärare har även förbättringen
av de konventionella vapnen kvantitativt och kvalitativt fortsatt. Särskild vikt har lagts
vid modifieringen och moderniseringen av dylika vapen i alla moderna krigsmakter.
Mängden olika konventionella vapen fortsätter att öka parallellt med att deras kon-
struktion blir allt mer komplicerad. Moderna stridsvagnar, flygplan och fartyg blir allt
mer sofistikerade och representerar de allra mest komplicerade tekniska landvinning-
arna. Dylika vapen är utrustade med ett brett spektrum av avancerade instrument och
annan utrustning. Vapnens destruktiva kapacitet förbättras snabbt liksom deras skjut-
avstånd, precision och verkan i målet. Följden är att eld- och slagkraften hos mark-,
luft- och sjöstridskrafterna ständigt förbättras. Användningen av nyutvecklade kon-
ventionella vapen förstärker stridens dynamiska utveckling och ger i vissa fall opera-
tionerna en avgörande karaktär, utan att kärnvapen behöver sättas in.

Den samtidiga utvecklingen och förbättringen av nukleära och konventionella va-
pen påverkar inte bara operationernas typ och egenskaper, utan förändrar samtidigt
de operativa förbandens sammansättning, struktur och organisation. Den nödvändig-
gör också en omprövning och ett tillrättaläggande av många av operationskonstens
teoretiska och praktiska principer och metoder liksom organisationen, när det gäller
förberedelse och genomförande av operationer och användningen av nya vapen. Be-
hovet av att omorganisera utbildningen beträffande operationer och stridsberedskap
samt den psykologiska förberedelsen av de väpnade styrkornas personal tycks öka.
Därmed krävs det att förbanden skall slå en mäktig fiende med eller utan användning
av kärnvapen under svåra omständigheter. Befälhavare och staber måste lära sig att
leda förbanden under de allra mest komplexa och svårartade förhållanden.

Operationernas natur och operationskonstens teorier påverkas speciellt av använd-
ningen av medel för elektronisk krigföring och laservapensystem med i framtiden en
enorm destruktiv kraft. Dessa vapen har lanserats under senare år eller är under ut-
veckling. Operationskonstens teori påverkas också av beredskapsnivån för strid och
operationer liksom av soldaternas politiska och psykologiska status. Det är i detta
sammanhang vi skall nämna Revolution in Military Affairs, RMA, i dess nuvarande bety-
delse som en gång definierades av marskalken Ogarkov, som tidigare nämnts.146 En
viktig rysk ståndpunkt är att RMA skall ge förutsättningen för oberoende, allsidigt
sammansatta effektiva formationer under en centraliserad ledning. Huvuduppgiften är
fortfarande att förinta fienden (dennes levande kraft och militära utrustning). Även i
Ryssland kommer kvalité före kvantitet. Men kvalité är fortfarande fokuserad på klas-
siska former att föra krig, inte via sterila datorer utan på slagfältet. 

146. Se vidare kapitel 2.4, ”Sovjetunionen, efterkrigstiden”.
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Figur 8.2. Operationskonstens beståndsdelar enligt ryskt synsätt. (Illustration: Pär Blid)

När vi betraktar bilden ovan är det frappant att operationskonst för allsidigt sam-
mansatta förband behandlas särskilt, det vill säga konsten att operera med fronter, ar-
méer och armékårer ur markstridskrafterna. Men vi måste åter erinra oss att Ryssland
alltid har varit en landmakt, låt vara att landet tidvis också haft högtflygande marina
ambitioner. Operationskonsten för övriga operativa förband ur vapengrenar och
truppslag ges inte samma dignitet. Men logistiken – den bakre tjänsten – ges en sär-
skild ställning i detta sammanhang.

Operationskonsten förlitar sig på det faktum att en konstant stridsberedskap sä-
kerställer avvärjandet av ett fientligt anfall och operationernas (stridens) framgångsri-
ka genomförande vid ett krigsutbrott. Det viktigaste elementet i förbandens stridsbe-
redskap är deras stridsvärde. Detta bestäms av följande: 

• Styrkan hos högre förband, taktiska enheter och taktiska underenheter
• Läget avseende dessas stridsförberedelser
• Andan hos soldater och befäl
• Tillgång till materiella resurser
Moral och psykologisk beredskap spelar en viktig roll för förbandens stridsbered-

skap. Ju högre personalens moral är och ju större soldaternas hängivenhet för uppgif-
ten är, desto mer ökar och förbättras stridsberedskapen hos taktiska och operativa en-
heter. Men det ovan nämnda skall inte förväxlas med Stalins fem faktorer som gäller
staten som helhet, inte enskilda formationer och operationer. De inryms i de två läg-
sta av dessa.

Vetenskaplig grund
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För att kunna bestämma det adekvata innehållet i och utvecklingsgången för ope-
rationskonsten, måste man beakta hur en tänkbar fiendes teorier inom ramen för
krigskonsten ter sig, och vilken riktning deras utveckling tar. Förutom styrkor och
svagheter härvidlag, är fiendens teorier om genomförandet av strid och andra former
av militär verksamhet speciellt betydelsefulla. Dessa faktorer hjälper ryska teoretiker
att utarbeta de effektivaste metoderna att slå tillbaka fientlig aggression och säkerställa
ett nedkämpande av fientliga styrkor under strid, oavsett om det rör sig om krig eller
andra typer av väpnade konflikter.

De militärgeografiska villkoren inom operationsområdet måste beaktas när strid
skall genomföras. Erfarenheter från tidigare och samtida krig och den faktiska fredsti-
da utbildningen i organisation och förberedelse av de Väpnade styrkorna, tas också
med i bedömningen i denna process. Att bortse från dessa erfarenheter kan försätta
militärteoretiker, planerare och högre befälhavare i en prekär situation och äventyra
utvecklingen av operationskonsten. Erfarenheter av gångna krig bör utnyttjas, och
framsteg i utvecklingen av vapen och stridsutrustning bör beaktas vid reorganisatio-
nen av förbanden under nya förhållanden. Ett adekvat fastställande av innehåll i och
utveckling av den ryska operationskonsten är möjligt endast genom en djupgående
och omfattande analys och bedömning, som avser ett brett spektrum av faktorer som
fortfarande grundas på en dialektisk metodologisk grundsyn.

Alla tidigare nämnda faktorer sammantagna påverkar utvecklingen av operations-
konsten. Genom direkt inverkan av dylika faktorer kan de framträdande dragen i den
moderna tidens operationskonst illustreras och definieras enligt följande:

1. För det första är operationskonstens teori i sin helhet fullständigt och underför-
stått karakteriserad och definierad på grundval av lagar och principer som gäller
förberedelse och genomförande av operationer. De grundades tidigare på
marxist-leninistiska läror men som nu formas av den rent dialektiska grundsy-
nen som fortfarande är förhärskande.147 

2. För det andra är modern operationskonst komplex och har många aspekter. I
operationer genomförda av operativa förband bestämmer militärvetenskapen
hur de förbereds och genomförs. Eftersom olika vapenslag och truppslag till-
hörande olika försvarsgrenar i de väpnade styrkorna deltar i genomförandet av
operationer, får operationskonsten en komplex karaktär med många olika as-
pekter. Planeringen av en operation måste beakta alla sådana, utarbetas i detalj
och ta under övervägande en samordnad insats av alla förband och resurser
som deltar i operationen, men tidskraven är synnerligen hårda.148 

3. För det tredje måste man inom operationskonsten ta hänsyn till behovet av och
kapaciteten att utnyttja alla typer av militära insatser. Kraven för varje typ måste
uppfyllas i både teori och praktik. Med tanke på de ökade möjligheterna för

147. Det bör dock påpekas att operationskonstens företrädare och utövare är fostrade under den sovjetis-
ka eran. Men det är inte säkert att detta ändras när yngre krafter tar över. Det kan krävas ett helt ge-
nerationsskifte. 

148. Se vidare kapitel 7.2, ”Planering och delgivning”.
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moderna operativa enheter, samt betydelsen av att spara tid och att ta och be-
hålla initiativet, ligger fokus för operationskonsten på att utarbeta anfallsteorier
och deras praktiska genomförande. Samtidigt får man emellertid inte bortse
från andra typer av strid. Dessa drag hos operationskonsten framkommer hu-
vudsakligen ur dynamiken i utvecklingen av militära ämnen samt olika former
och metoder för ledningen av operationer.

4. För det fjärde spelar det kollektiva initiativet en allt större roll i den moderna
operationskonsten. Den moderna stridens ytterligt dynamiska karaktär, liksom
behovet av att fatta snabba beslut om effektiv insats av olika slags vapen i ope-
rationer, samt behovet av att analysera en strid ström av information under stri-
den, kräver att ett stort antal officerare upp till generals nivå utnyttjas som
stabsofficerare vid planeringen och genomförandet av stridsuppgifter. Befälha-
varen behöver deras hjälp i beslutsprocessen för att få information, beräkning-
ar och förslag i rätt tid. Detta visar tydligt vikten och innebörden av kollektiva
handlingar och begrepp. Grundprincipen för ledning är emellertid fortfarande
en enhetlig befälsföring och samordning genom befäl.

Ovan nämnda karakteristika, vilka allmänt gäller för operationskonsten, komplet-
teras av andra speciella egenskaper, som är specifika för olika försvarsgrenar och deras
olika roller, uppgifter, förband och resurser och sätten att använda dessa i operationer.
Med en annan vetenskaplig vinkling har operationskonsten följande beståndsdelar,
vilket uttrycks enligt illustrationen nedan.

Figur 8.3. Ett annat sätt att visa operationskonstens beståndsdelar enligt ryskt synsätt. 
(Illustration: övlt Pär Blid)
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Operationskonst hör, som nämnts, hemma i nivån mellan strategi och taktik och
knyter samman dessa båda nivåer. Operationskonsten ägnar sig åt den krigstida an-
vändningen av operativa enheter (exempelvis fronter och arméer) inom olika trupp-
slag för att lösa de uppgifter som strategin förelägger dem. Operationskonstens syfte
och vetenskap innefattar följande:

• Analys
• Studier
• Klassificering
• Förslag till rekommendationer för förberedelse och genomförande av 

operationer
• Strid med operativa enheter ur de väpnade styrkornas olika truppslag vid 

insatser inom ett strategiskt viktigt operationsområde
Operation, som en kategori av tillämpning av militär vetenskap i form av opera-

tionskonst, är summan av de båda huvudformerna för strid, anfall och försvar med
utnyttjande av alla vapen eller enbart av konventionella sådana. Den innefattar också
de former av strid som genomförs av stridande förband och understödsförband som
organisatoriskt ingår i de operativa enheterna. Operationer utspelas inom ett avgrän-
sat område och är samordnade med avseende på syfte, tid och område. De hänger
samman med varandra och skall lösa en tilldelad operationsuppgift inom ramen för en
enhetlig plan och bedömning, vilket tidigare påpekats i detta kapitel som operations-
konstens innersta väsen. 

Innehållet i operationskonsten omfattar, utöver den rena krigföringen, även förbe-
redelse och genomförande av marsch och förflyttning av operativa enheter över stora
avstånd. Ämnet för operationskonsten är följande:

• Operationers natur och egenskaper och de principer som säkerställer uppnåen-
det av operationernas syfte.

• Utformandet av metoder och former för användning av operativa enheter för
att lösa olika uppgifter. Häri ingår också utarbetande av huvudprinciper och
praktiska rekommendationer för förberedelse och genomförande av verksam-
het med operativa enheter under varierande förhållanden.

• Fastställande av de bästa formerna, metoderna och grupperingarna för förflytt-
ning av trupp över stora avstånd genom marsch och med olika andra transport-
sätt.

• Utarbetande av metoder för alla slags understöd till i operationer deltagande för-
band, liksom metoder för att organisera och genomföra ledning av förbanden.

Operationskonsten har utvecklats starkt fram till den ekonomiska stagnationen och
allmänna oredan vid tiden för Sovjetunionens upplösning. Den omfattar generella teo-
retiska begrepp och principer avseende strid med deltagande av operativa enheter ur
alla trupp- och vapenslag. Den innefattar också vissa delar av den teori som är specifik
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för varje trupp/vapenslag och som definierar de speciella egenskaper som har att göra
med dessas operativa enheter i krig.

Operationskonsten hänger nära samman med de andra delarna av krigskonsten,
alltså strategi och taktik. Det är uppenbart att ingen av dessa tre huvudkomponenter i
krigskonsten ensam och på ett grundligt sätt kan avhandla alla frågor som gäller för-
beredelse och genomförande av krig, operationer och strid. Anledningen är att varje
del av krigskonsten beskriver speciella principer och ger praktiska rekommendationer
om förberedelse och genomförande av militära insatser på en viss nivå och därigenom
kompletterar de båda andra delarna. Lösningen av övergripande uppgifter inom krigs-
konsten uppnås därför genom växelverkan och samverkan mellan alla tre nivåerna.

Bland krigskonstens olika delar spelar strategin den ledande rollen. Att kunna lösa
operativa och taktiska uppgifter har därför samband med och styrs av de allmänna stra-
tegiska målen. Användningen av strategiska missiler och andra strategiska vapen un-
derlättar uppnåendet av betydelsefulla strategiska resultat på kort tid. De vidgar därför
strategins roll inom operationsområdet och stöder också lösningen av den övergripan-
de uppgiften under ett krig. Men vi skall vara medvetna om att vi inte längre skall sätta
likhetstecknen mellan strategiska vapensystem och kärnvapen, numera är det också ak-
tuellt med precisionsvapen med stor verkan som också räknas hit. Vi ser här en del av
språnget från den femte till den sjätte generationens krigföring med ryskt synsätt. 

Detta innebär inte att de andra delarna av krigskonsten minskat i betydelse. I mo-
derna arméer har operativa enheter och högre taktiska förband egna kärnvapenbäran-
de missiler. Det ger dem större handlingsfrihet när det gäller att välja typ av strid och
tvingar dem att agera med större initiativ och mer oberoende. Jämfört med tidigare
ser vi följaktligen en förändring av i vilken grad och omfattning som operationernas
resultat påverkar den strategiska framgången och hur taktiska vinster påverkar opera-
tionernas framgång. Numera inte bara fastslår och specificerar den operativa kom-
mandonivån uppgiften för stora enheter. Genom utnyttjande av egna resurser kan den
samtidigt genomföra vissa operativa uppdrag, till och med före de taktiska uppdragen.
Det är här synen på att betrakta kärnvapen på operativ nivå som ”regionalstrategiska”.

Trots det större oberoendet för var och en av komponenterna i krigskonsten finns
det ett nära samband mellan dem. Detta visar att utgången och resultatet av ett krig
inte enbart är direkt beroende av insatser av strategiska nukleära vapen, utan även av
följderna av utgången av operativa och taktiska uppdrag. I analysen och studiet av kri-
gets lagar och i utarbetandet av formerna för användningen av de väpnade styrkorna
betraktar man inom strategin status och möjligheter inom ramen för operationskon-
sten och taktiken som grundläggande för studier och bedömningar.

I sin tur överväger man inom operationskonsten noga följande punkter i sina stu-
dier, beräkningar och bedömningar:

• Taktikens status och möjligheter
• Militär utrustning som ingår i högre förband, taktiska enheter och taktiska 

underenheter
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Operationskonsten skall verka för:
• Förverkligande av strategiska idéunderlag
• Organisation av strid för operativa enheter i olika trupp- och vapenslag
• Stöd för genomförandet av strategiska planer
Det direkta genomförandet av stridsuppdrag styrs av taktiken, men samtidigt hör

huvudinitiativet när det gäller organisationen av förbandens strid till operationskon-
sten. Förberedelsen och genomförandet av verksamhet med operativa enheter inom
olika trupp- och vapenslag organiseras och förverkligas inom ramen av strategiska
operationer inom operationsområdet. Dessa nämnda delar ingår i operationskonsten
som en följd av omfattande och djupgående framsteg inom området moderna militära
vapen, som har en enorm destruktiv förmåga och slagkraft. Andra viktiga faktorer
som påverkar denna process är följande:

• Kapacitet att slå ut fienden genom massinsats av kärnvapen eller enbart 
konventionella precisionsvapen

• Utökad rörlighet för förbanden
• Effektivare ledning av förbanden
• Högre stridsmoral och utbildningsnivå hos de väpnade styrkornas personal
Det avgörande syftet och den bredare inriktningen för verksamhet med operativa

enheter tillhörande olika försvarsgrenar, avses kunna uppnås genom användning av
strategiska kärnvapenstyrkor och den komplicerade situation som framkallas av den
enorma potentialen som kan finnas hos en motståndares nukleära vapen, om sådana
disponeras. Om fienden anfaller skulle ett ytterst svårt läge inträda när de operativa
enheterna drabbats hårt av dennes kärnvapenattacker. Men den femte generationens
krig har lyckligtvis ännu ej inträffat.

Under konventionella operationer (stridsinsatser) uppträder de mest komplicerade
situationerna när egna styrkor tvingas slå tillbaka överraskningsanfall av fienden, sär-
skilt då under de häftiga striderna i anfallets initialskede. I ett sådant läge krävs det att
man längs vissa av fiendens framryckningsaxlar intar en temporärt defensiv hållning
för att möta ett anfall av överlägsna fientliga styrkor, medan försök görs att få fram
styrkor ur andra echelongen och reserver för att så småningom uppnå överlägsenhet i
styrkor och resurser.

En av den moderna operationskonstens allmänna principer är, att de operationer
som utförs av operativa enheter ur olika försvarsgrenar genomförs inom en strategisk
ram inom operationsområdet. Varje enskild operativ enhet löser sin uppgift med stor
hänsyn tagen till uppgifterna för andra enheter och i nära samverkan med dessa.

Av vikt är också att operationskonstens teori och praktik för den bakre tjänsten (logis-
tiktjänsten) framhålls. Det är inte så konstigt med hänsyn till hur stora förbandsmassor
som avsågs – och avses – kunna operera vid ett storkrig. Den högre militärteorin och
strategin är mycket filosofisk till sin natur. Logistiken däremot är mycket pragmatisk.
Därför framhålls även den praktiska delen. Det måste påpekas att underhållstjänsten
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alltid har varit framåtriktad och setts som ett medel att förstärka i en kraftsamlingsrikt-
ning. Vi återkommer till den bakre tjänste i ett senare kapitel.149 

8.3 Operativa begrepp

Naturligtvis fanns – och finns – kriterier på vad som skulle garantera ett framgångsrikt
genomförande av en operation. I och för sig påminner begreppen om de som används
i väst, även i Sverige. Innebörden är emellertid inte alltid densamma. Det finns mycket
som är helt väsensskilt. Nu aktuella begrepp framgår enligt det som nedan beskrivs:

Figur 8.4. Operativa begrepp enligt ryskt synsätt. (Illustration: övlt Pär Blid)

8.3.1 Operation

Definition: Operation är grundformen för operativa förbands verksamhet. Operationen består av till
mål, uppgifter, rum och tid samordnade eller efterföljande sammandrabbningar, stridsverksamhet,
slag och manövrar genomförda i enlighet med operationsavsikt och operationsplan i syfte att uppnå
operativa (strategiska) mål inom avdelat operationsområde inom avdelad tid. 

Definitionen har följande innebörd: Det är de operativa förbandens verksamhet
som avgör och klassificerar operationen. Detta innebär at operationer kan genomföras
såväl i samverkan som enskilt av robot-, mark-, marin- och flygstridskrafter samt andra
väpnade formationer. Detta oavsett om de tillhör Väpnade styrkorna eller andra minis-
terier och myndigheter som förfogar över väpnad trupp och förband.150 Det väsentliga

149. Se vidare kapitel 9.3, ”Logistik”.
150. Se bilaga 3, ”Ryska styrkestrukturer”.

Operativa begrepp

• Operation - grundform för operativa förbands verksamhet

– Operationen består av till mål, uppgifter, rum och tid samordnade
samtidiga eller efterföljande sammandrabbningar,
stridsverksamhet, slag och manövrar genomförda i enhetlighet med
operationsavsikt och operationsplan i syfte att uppnå operativa
(strategiska) mål inom avdelat operationsområde under avdelad tid

• Sammandrabbning - operationens huvudbeståndsdel

– Sammandrabbningen består av all strid och slag som genomförs av
förband enligt gemensam operationsavsikt genomfört av avdelade
grupperingar av förband för att fullgöra operativa uppgifter

• Stridsverksamhet

– Kan genomföras under eller mellan operationer

• Slag

– Kortvarigt massivt tillintetgörande av fienden
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är att det är en operativ befälhavare som leder och samordnar operationen till mål, upp-
gifter, tid och rum i syfte att uppnå ett väl definierat operativt eller strategiskt mål.

8.3.2 Sammandrabbning

Definition: Sammandrabbning är operationens huvudbeståndsdel. Sammandrabbningen består av all
stridsverksamhet och de slag som genomförs av taktiska förband enligt gemensam operationsavsikt
genomförda av avdelade grupperingar av förband för att fullfölja operativa uppgifter.

Sammandrabbningen utgör en delmängd av operationen. Sammandrabbningen
byggs upp av taktiska förbands (divisioners, brigaders)151 verksamhet inom ramen för
avdelade grupperingar som det operativa förbandet byggs upp av (första och andra
echelong) sammandrabbningen syftar till att lösa en operativ uppgift, det vill säga
operationens delmål. I svenskt språkbruk är sammandrabbning detsamma som fält- eller
sjöslag.152 Det ryska begreppet slag har en helt annan innebörd, vilket vi strax återkom-
mer till, varvid det ovanstående utvecklas.

Figur 8.5. I bilden ovan markeras sekventiellt tidsmässigt var de olika begreppen hör hemma i en operation.
Den återkommer i p 9.2 för att exemplifiera principerna för en motanfallsoperation. (”Slag” markeras med
blixtar i bilden.) (Illustration: övlt Pär Blid)

151. Det bör påpekas att det inte bara är markstridskrafterna som har dessa förbandselement. Även marin-
och flygstridskrafterna har denna begreppsindelning. Exempelvis ubåtsbrigad, bombfördelning (sv.
begrepp motsv. division).

152. Något bra begrepp för motsvarande flygverksamhet finns inte på svenska. ”Slaget om Storbritan-
nien” är väl vad som bäst exemplifierar ett renodlat ”luftslag”.

Operativa begrepps sammanhang

Tid

AK första

försvarsoperation
AK motanfalls-

operation

1.echelonengs

försvar (samman-
drabbning)

2.echelonengs

försvar (samman-
drabbning)

Täckförbandens
försvar (strids-
verksamhet)

Frontreservers
motanfall
(stridsverksamhet)

1.echelonengs
anfall (samman-
drabbning)

2.echelonengs
anfall (samman-
drabbning)
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8.3.3 Stridsverksamhet

Definition: Stridsverksamhet genomförs under eller mellan operationer.
Stridsverksamhet genomförs av taktiska förband såväl inom ramen för operationer

som enskild, planerad eller som spontant uppkommen verksamhet. Stridsverksamhet
genomförs av både motoriserade och stridsvagnsförband såväl som artilleri-, luft-
värns- och arméflygförband. Övriga truppslag och specialförband, även de som ej till-
hör de Väpnade styrkorna (underrättelse-, lednings- och sambands-, fältarbets-, ke-
miska-, telekrigs- och underhållsförband samt järnvägs-, gränsbevaknings- och
inrikestrupp, med mera) genomför operativ (stöd-)verksamhet inom ramen för en på-
gående operation. De gamla svenska begreppen träffningar och skärmytslingar beskriver
en jämförbar verksamhet.

8.3.4 Slag

Definition: Kortvarigt massivt tillintetgörande av fienden.
Slaget (udar) består av en samordnad och kraftsamlad verksamhet som definitions-

mässigt syftar till att tillintetgöra vissa angivna, prioriterade, grupperingar eller infra-
strukturella objekt. I slaget kan flyg- och marinstridskrafter-, telekrigs-, samt markro-
bot-, eldrörs- och raketartilleriförband delta allt efter målens beskaffenhet och läge. 

Slag genomförs under hela operationen. I regel inleds operationer med så kallade
massiva bekämpningsslag. Dessa är särskilt omfattande och ägnas ett större mått av
planering och samordning än övriga slag. I dess mest utrerade form utgjorde eldplan-
läggningen mot Västeuropa under det kalla kriget ett gott exempel. I en mer teoretisk
form finns tankegången beskriven hos Gorjskov i kapitlet ”Flottor mot kust”, som
behandlar den nukleära eldinsatsen från strategiska robotubåtar och ubåtar med kärn-
laddade sjömålsrobotar som också kan ha markmålskapacitet.

Det som i Sverige benämns slag till lands, till sjöss och i luften, eller i alla dimensio-
nerna samtidigt, benämns som tidigare nämnts sammandrabbning i rysk terminologi.
(Det kan jämföras med det engelska ordet battle.) Den betraktas vara operationens vik-
tigaste beståndsdel och utgör en delmängd där de ingående förbanden löser sina del-
uppgifter enligt tilldelad order. Slag, med rysk terminologi, udar (ry. slag, stöt) beteck-
nar ett kortvarigt massivt tillintetgörande av fienden. Vi kan jämföra med de uppgifter
som Triandafillovs tidigare nämnda stötarméer avsågs genomföra, eller ett massivt
kärnvapenangrepp. Det ryska ordet udar används också som förled i motsvarigheterna
till ”slagstyrka”, ”slagflotta” (exempelvis slagflottan i Atlanten; US Strike Fleet Atlantic
blir då US Atlantjeskij Udarnyj Flot, där även det engelska ordet strike används på mot-
svarande sätt i stället för battle).



– RYSK KRIGSKONST –

148

8.4 Operativa principer

8.4.1 Allmänt 

I Ryssland har sedan länge den operativa konsten och nivån setts som avgörande för
att uppnå de strategiska målen. Den är den förenande länken mellan strategi och tak-
tik. Strategin ger den allmänna övergripande inriktningen. Det taktiska handlandet
hålls på en enkel nivå med föga utrymme för egna initiativ på divisions- och lägre nivå.
Detta anses skapa förutsättningar för överraskning och snabbhet i genomförandet då
tid för ordergivning och verkställande minimeras. Nyckeln till framgång ligger i att
tvinga motståndaren till att alltid reagera och förhindra att denne återtar initiativet.

Operationskonsten var inte meningsfull så länge en armé kunde uppnå krigsmålen
genom ett eller möjligen två slag. Under Napoleonkrigen (och tidigare) bestod strate-
gin huvudsakligen i att manövrera de egna stridskrafterna så att motståndaren tvinga-
des att genomföra striden under ofördelaktiga förutsättningar. Därefter skulle det
taktiska handlandet tillintetgöra den fientliga armén och på så vis skulle kriget vinnas.

Efterhand som staternas ekonomi och därigenom deras militära potential ökade,
som en följd av den industriella revolutionen, blev det omöjligt att i ett enda slag tillin-
tetgöra motståndarens stridskrafter och ockupera de ekonomiska centra som är avgö-
rande för fortsatt motstånd. För att uppnå det övergripande krigsmålet blev det
nödvändigt att genomföra ett antal mellanliggande strategiska operationer. Dessa ut-
fördes på den operativa nivån och det är inom denna – samordnandet av fronters och
arméers operationer – som Sovjetunionen sedermera kom att utmärka sig, särskilt un-
der andra världskrigets senare skede.

Strategin utgör den militära konstens viktigaste komponent, eftersom den bestäm-
mer mål, operationsområden och riktningar. Av detta följde grupperandet och ma-
növrerandet av fronter, arméer och flottor, vilka skall genomföra operationerna för
att uppnå målet.

Liksom strategin bestämmer operationernas karaktär, styr operativa anspråk takti-
ken (hantering av lägre förband, såsom divisioner m.m. och ännu lägre förband). Om
sovjetisk, sedermera rysk, taktik har uppfattats som enkel och fantasilös, beror det
inte på att förmåga till finess eller initiativ saknas. Snarare beror det på att den operati-
ve chefens första krav är snabbhet och att eleganta taktiska lösningar är oförenliga
med detta krav. Detta kan i sin tur leda till stora förluster. Men under sovjettiden och
tidigare var man beredd på detta för att uppnå den operativa överraskning som är
nödvändig för framgång. Synsättet kanske kommer att råda även i framtiden trots
samhällets nya genomskinlighet.153

Stel taktik kan leda till taktiska nederlag, som emellertid i det stora skeendet kan
accepteras. Dessutom anser man inte att förband som offrats i sken- och flankopera-
tioner för att säkerställa framgång i huvudriktningen är förslösade då mycket större

153. Vi kan göra en jämförelse med vad som hände den 23 februari 1944 då Groznyj förstördes och folken
i Kaukasus bland annat deporterades till GULAG och Tjetjenienkriget 1994. Under Stalins tid fanns
det överhuvudtaget inget utrymme för någon publicitet eller soldatmödrar att hämta hem sina söner.
Det gjorde det femtio år senare. 
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förluster därmed kan undvikas. Det är på den strategiska och operativa nivån som
flexibilitet och snabbhet eftersträvas. Enkla taktiska förfaranden anses vara en förut-
sättning för detta. 

I Sovjetunionen ansåg man att den militära revolutionen inom krigskonsten ägt
rum sedan det andra världskriget starkt ökat betydelsen av den operativa nivån. Det
rör sig i själva verket om två. Den första utgörs av kärnvapenrevolutionen åren 1954–
60, då begreppet myntades. Senare omdefinierades begreppet under 1970-talet av
marskalk Ogarkov till den betydelse det har i dag. Och det är den senare som har haft
den stora betydelsen. Massiva kärnvapeninsatser skulle inte ha möjliggjort några ope-
rationer i den högre skolan. Det i väst använda begreppet Revolution in Military Affairs,
RMA, är således sovjetiskt från början. Högre chefers och befälhavare hade direkt in-
flytande för framgång. Detta beror på att tekniska framsteg har givit högre befälhava-
re medel att överbrygga problemet med att exploatera taktisk framgång till operativ
och vidare till strategisk eftersom längre räckvidder och högre eldkraft hos nya vapen-
system avsevärt förbättrat kraftsamlingsförmågan. I framtiden torde modern infor-
mations- och sambandsteknik ytterligare förbättra förmågan.

Under andra världskriget kunde den försvarande, efter att ha utsatts för ett genom-
brott, omgruppera förband från mindre utsatta områden och ta upp nya försvarsposi-
tioner. Det var något som den anfallande hade svårt att förhindra på grund av låg
rörlighet hos förbanden och relativt korta räckvidder för artilleriet.

Numera har emellertid högre chefer och befälhavare till sitt förfogande vapensys-
tem som når väl bortom den takiska zonen. Flyget kan bekämpa mål långt in på hela
det operativa och strategiska djupet. Luftburna och amfibiska förband med hög rör-
lighet och eldkraft kan insättas på det operativa djupet, under det att helikopterburna
styrkor kan medverka till att omvandla taktisk framgång till operativ. Markstridskraf-
terna har fått en rörlighet, eldkraft och ledningssystem som givit dem en tidigare oa-
nad anpassningsbarhet. Kraftsamling av eld och rörelse kan härmed ske långt in på
djupet i försvararens områden. Detta beskriver egentligen de tankegångar som ut-
vecklades under 1980-talet om att den första echelongen i en operativ formation,
front eller armé, skulle vara luftburen. Utvecklingen kom sedan att avstanna och torde
för närvarande utgöra en planeringsinriktning inför framtiden. 

Erfarenheter från senare krig har visat att den ökande rörligheten, särskilt med
precisionsvapen och därmed sammanhängande förmåga att genomföra snabba aktio-
ner, i hög grad har ökat betydelsen av manövrerande under och beslutsamhet i striden
i vilken nya situationer utvecklar sig ökat starkt. Stridstempot har dessutom ökat.

Den tid som krävs för att samla, omgruppera, byta anfallsriktning eller att utnyttja
vunnen framgång, har på motsvarande vis minskat. Som en följd av detta anses ren-
konterstriden ha blivit den mest typiska krigsformen. Den anfallande strävar efter att
bryta igenom försvaret på större bredd och djup samt snabbare än tidigare. Försvara-
ren å andra sidan kommer att omgruppera reserver och stridskrafter från mindre ut-
satta områden för att hejda motanfall och, om möjligt, hejda den anfallandes fram-
ryckning. Dessa tankar är också relevanta för en motanfallsoperation.
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Har den operative befälhavaren byggt upp sin plan från grunden och på djupet av
sin gruppering genom att välja rätt område, gruppera stridskrafterna rätt, fattat lämp-
liga beslut och gjort detta snabbare än motståndaren, kommer denne att vinna den av-
görande kampen om tiden och initiativet. Häri ligger enligt rysk uppfattning nyckeln
till framgång i framtida krig.

I denna typ av koncept finns det inte utrymme för taktiska finesser, som tidigare
nämnts. Den sida som agerar snabbast och beslutsammast kommer att segra. Detta är
grunden till inställningen till enkel stridsexercis på regementsnivå och därunder. Ge-
nom att påskynda insättandet av förband kommer det avgörande slaget om tiden att
vinnas. På så vis trängs motståndaren in i en hopplös situation. Under dessa omstän-
digheter medför en enkel taktik inte särskilt stora nackdelar eftersom motståndaren
inte hinner förbereda ett samordnat försvar. 

De operativa principerna härrör från de krav strategin ställer, från uttömmande stu-
dier av andra världskriget och de senare krig som utkämpats därefter intill modern tid.
Dessutom har empiriska analyser gjorts av de effekter nya vapen kan ha på stridsför-
loppet. Principerna anses giltiga både i konventionella och i kärnvapenkrig. De grund-
läggande operativa principerna bedöms därför vara giltiga fram till tiden 2010, trots
den snabba utvecklingen av informationsteknologin. Men vi måste då vara medvetna
om att den mest extrema formen av neototala krig kräver helt andra lösningar – särskilt
om den inbegriper en massiv global CNA som jämställs med ett kärnvapenangrepp.154

Grundläggande för det gamla sovjetiska konceptet är offensiven som det enda sät-
tet att avgöra krig. Omständigheterna har tvingat till att utveckla denna tanke till kon-
ceptet motanfallsoperation, där man inledningsvis tvingas till försvarsoperationer innan
det är möjligt att övergå till offensiv, precis som under andra världskriget. Det övergri-
pande målet är annars egentligen att (enligt den sovjetiska Militärencykolopedien): 

…det fullständiga tillintetgörandet av fiendens huvudstridskrafter. Under of-
fensivens gång tas viktigare områden för att på så vis säkerställa den fortsatta
utvecklingen av offensiven. Vid försvar hindras angriparens offensiv, genom att
tagna områden hålls. Samtidigt skapas förutsättningar för att övergå till offensiv.
(Motanfallssoperation) 

Det är viktigt att påpeka att det övergripande målet är tillintetgörandet av motstån-
darens stridskrafter. Att mota motståndaren framför sig och bara ta terräng är inte till
fyllest eftersom det ger fienden tid till att omgruppera, tillföra förstärkningar och
övergå till motanfall. 

Enligt sovjetisk, numera rysk uppfattning är följande begrepp av särskild betydelse
för att operationer skall kunna bedrivas framgångsrikt.

• Överraskning och vilseledning
• Rörlighet och högt tempo
• Krav på säkerhet
• Initiativ

154. Se kapitel 7.3, ”Principer för insats med massförstörelsevapen”.
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• Bibehållande av egna förbands stridsvärde
• Balans mellan operationsmål och resurser
• Samordning
• Stridsberedskap 
• Samtidig strid på motståndarens hela djup

8.4.2 Överraskning och vilseledning

Överraskning: ”Krigskonstens viktigaste princip, som består i för motståndaren oväntat
handlingssätt; vilket bidrar tillframgång i strid, operationer och krig såväl genom val av
tidpunkt, form och metod för stridshandlingar; och som medger att strid genomförs
när motståndaren är som minst förberedd på försvar, och därmed paralyserar hans
vilja till fortsatt, organiserat motstånd…” (sovjetiska Militärencyklopedin)

I den sovjetiska militärencyklopedin beskrevs de utvecklingstendenser och princi-
per för stridens förande som gynnar överraskning, varvid fem kriterier som ansågs vä-
sentliga för en snabb seger utpekades:

• Överraskning
• Massiv insats
• Snabb framryckning
• Luftöverlägsenhet
Uppfyllandet av de fyra sista punkterna bidrar starkt till möjligheten att överraska

och att utnyttja överraskningsmomentet för fortsatt anfall.
Överraskande anfall kan ge följande fördelar:
• Överraskning och det initiativ som denna ger, anses fördubbla slagkraften och

göra det möjligt att nå åtminstone begränsade, strategiska mål med betydligt
mindre styrkor än vad som erfordras mot en förberedd motståndare.

• Även i ett framtida krig anses fördelarna med överraskning överväga nackdelar-
na. Eftersom överraskande anfall minimerar kravet på genombrytningsopera-
tioner, är behovet av stora sårbara koncentreringar av förband inte så stort.

• En återgång till rörliga försvars-, motanfalls- och anfallsoperationer synes ha
blivit det viktigaste inslaget i nutida rysk planläggning. Överraskning underlät-
tar avsevärt insättandet av starka, rörliga förband i motståndarens rygg för att
därmed snabbt kunna uppnå de operativa målen.

• Genom att överraskande insätta snabba, kraftfulla anfall, minskas underhålls-
behov och förluster vid de egna förbanden.

Begreppet överraskning indelas i tre nivåer: strategisk, operativ och taktisk över-
raskning.



– RYSK KRIGSKONST –

152

Strategisk överraskning kan genomföras såväl i början av ett krig som under ett pågå-
ende. I moderna operationer har överraskning och försök att ta initiativet i striden av-
görande betydelse. Överraskningsanfall kan göra det möjligt för egna styrkor att på kort
tid tillfoga en jämbördig, eller till och med överlägsen, motståndare svåra förluster och
att snabbt förändra balansen mellan styrkor och resurser i övrigt till egen fördel. Det
gör det också möjligt för dem att krossa fiendens motståndsvilja samt att ta och behålla
initiativet. Överraskning och erövring av initiativet uppnås genom följande åtgärder:

• Sekretess (säkerställande av att mål, avsikter och agerande hålls hemliga för
fienden)

• Förståelse av mål för, avsikter med och slag av sannolikt fientligt agerande
• Snabba, dolda förflyttningar och omgrupperingar
• Anfall mot fienden, särskilt med nukleära och andra kraftfulla vapen och mot

oväntade mål
• Effektivt utnyttjande av operativ maskirovka
• Strikt signaldisciplin och åtlydnad av regler för sekretess i ledande av förbanden
• Insats av nya vapen och stridsmetoder, som är oväntade för fienden
• Överlistande av fienden med hjälp av trupp och andra resurser
I det första fallet utnyttjar man försvararens låga beredskap samt genomför före-

gripande, aktiva stridshandlingar. I det andra fallet åstadkoms överraskning genom ett
oväntat utnyttjande av nya stridsmedel med strategisk verkan i den väpnade kampen,
nya metoder för strategiska operationer, klokt val av huvudoperationsriktning, med
mera. Operativ överraskning består i framgångsrikt hemlighållande av anfallets tidpunkt,
styrka, riktning och metod. Detta underlättas av överraskning på strategisk nivå, var-
vid kombinationseffekten kan bli förödande, i synnerhet mot ett begränsat mål. Sovje-
tiska källor hävdade att överraskning på operativ nivå kan åstadkommas separat (se
ingressen) även om moderna övervakningssystem gör det svårt att helt dölja förbere-
delser för en mer omfattande offensiv.

Åtta olika vägar angavs och exemplifierades for att åstadkomma överraskning på
operativ nivå:

• Genom att avstå från detaljerade förberedelser och i stället anfalla ”med flygan-
de start” kan överraskning skapas. (Anmärkning: Det omvända förhållandet
gäller också. Det vill säga att anfallet sker inte när förberedelserna är klara. Man
avvaktar helt enkelt ett gynnsammare tillfälle. Afghanistan, julen 1979.)

• Motståndaren kan göras osäker beträffande verkliga intentioner genom sken-
manövrar såsom låg aktivitet eller uppenbart defensiva åtgärder.

• Ett anfall vid en osannolik tidpunkt får vanligen motståndaren ur balans. Både
vid Vistula–Oder- och Manchuriet-operationerna var försvararen inte på sin vakt då
man beslöt att anfalla under ogynnsamma väderforhållanden. Även invasionen i
Normandie den 6 juni 1944 och den andra Ardenneroffensiven i december 1944
anges som exempel i Militärencyklopedin.
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• Under andra världskriget valdes ofta anfallsriktning genom terräng som avfär-
dats av motståndaren som olämplig för en större offensiv. Det anses att den
bästa terrängen för stridsvagnar är den där motståndaren inte har några, eller
endast svaga pansarvärnsförband. De båda tyska Ardenneroffensiverna 1940
och 1944 anges också som exempel.

• Oväntade anfallsmetoder kan paralysera motståndaren. Det tyska ”blixtkriget”
anges här som exempel. (Anmärkning: Det är inte lika allmänt känt, och exem-
plifieras inte heller, att Sovjetunionen väl behärskade det dynamiska användan-
det av ”rörliga stridsgrupper” till och med ”stötarméer” för strid på djupet.)

• En kraftig chock kan utdelas genom en oväntad insats av nya eller mycket för-
bättrade vapen i stor skala. Samtidig insats över motståndarens hela operativa
djup är den moderna tillämpningen (hagelsvärmseffekten).

• Strikt sekretess är ett oeftergivligt krav för att kunna åstadkomma överraskning.
Tyskarna lyckades egentligen aldrig, i någon avgörande grad, tränga igenom
den sovjetiska sekretessen.

• Vilseledning maskirovka utgör ett operativt fundament, ty det är konsten att säker-
ställa framgång i strid...

Taktisk överraskning uppnås bland annat genom dolt intagande av utgångsgruppe-
ring for anfall; förekomma försvararen vid övergång till stridsgruppering; överraskan-
de utnyttjande av ny stridsteknik, materiel och övrig utrustning; utnyttjande av ter-
rängen, väder och tidpunkt på dygnet; variation i förberedelser och genomförande
även avseende artilleriförberedelsen. Särskilt betydelsefullt är överraskande, samtidigt
eldöppnande med samtliga vapen. Överraskningen behöver inte vara total utan enbart
tillräcklig för att utesluta effektiva och i rätt tid vidtagna åtgärder. 

Maskirovka: ”Konsten att säkerställa framgång i strid, bestående av ett komplex av
åtgärder för att vilseleda avseende läge och stridsvärde hos förband och objekt och
stridsplaner…” I Ryssland finns ett sammanfattande begrepp för aktiviteter som syf-
tade till att åstadkomma militär överraskning, maskirovka. Något egentligt svenskt,
motsvarande begrepp förekommer inte. Ordet ”maskerad” är ljudlikt, men har på in-
tet vis motsvarande betydelse. I Ryssland indelas begreppet maskirovka i tre nivåer,
strategisk, operativ och taktisk maskirovka:

1. Strategisk maskirovka omfattar åtgärder som på order från högsta ledningen,
Stavka VGK, består i ett hemlighållande av förberedelserna för strategiska ope-
rationer och fälttåg, liksom vilseledning av försvararen avseende egna disposi-
tioner och avsikter.

2. Operativ maskirovka omfattar åtgärder som består i ett hemlighållande av förbe-
redelserna för verksamhet på operativ nivå och vilseledning.

3. Taktisk maskirovka består på likartat sätt av döljande och vilseledande åtgärder
för taktisk verksamhet.
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I den sovjetiska Militärencyklopedin angavs de generella metoderna for maskirovka
vara:

• Döljande, det vill säga noggrann maskering, utnyttjande av terräng och säker-
hetsskydd vid utarbetandet av planer m.m.

• Demonstrativa skenoperationer och verksamhet, såsom t.ex. skenbekämpning
• Imitation, såsom uppsättande av skenförband, utförande av skensignalering

m.m.
• Desinformation, spridande av falsk information via massmedia, sambandsme-

del och ryktesspridning
På den operativa nivån anges följande huvuduppgifter:
• Maskera en förstärkning eller omgruppering av styrkor samt vapen som mot-

ståndaren upptäckt
• Förhindra motståndarens upptäckt och identifiering av nya vapen
• Avleda motståndarens uppmärksamhet från annan, viktig verksamhet
• Vid intensiva strider skall bearbetnings och analyskapaciteten hos motstånda-

rens underrättelsetjänst överbelastas hårt
• Skapa en illusion av styrka där det finns svagheter, inge motståndaren respekt

eller fokusera dennes uppmärksamhet på ett område där verklig fara inte hotar
• Inge motståndaren en känsla av säkerhet genom att skapa en bild av svaghet,

där det i verkligheten finns styrka
• Vänj motståndaren vid ett bestämt handlingsmönster, så att denne inte upp-

täcker offensiva förberedelser
• Förvirra begreppen för motståndaren, så att denne misstolkar sovjetiskt upp-

trädande och därmed inte finner de rätta motmedlen
De principer för vilseledande åtgärder som kan urskiljas, utgår från att man sträva-

de efter att åstadkomma originalitet; stereotypt beteende betraktades som ödesdigert
för varje förhoppning att lyckas. De här beskrivna principerna motsäger de observa-
tioner som har gjorts av sovjetisk övningsverksamhet, vilken allmänt betraktats som
stereotyp. Men observera att variationen avser operativ och strategisk nivå, inte taktisk
nivå. Ett strikt fasthållande vid följande grundprinciper betonas starkt i sovjetryska
publikationer:

• Varje plan för vilseledande åtgärder måste ha ett klart definierat syfte som stö-
der den verkliga operationsplanen. Den måste riktas mot ett speciellt mål, van-
ligtvis motståndarens ledare, och grundas på deras kända fördomar och sanno-
lika reaktioner; helst bekräfta deras förutfattade meningar (så som man lärt
känna dem efter studium av handböcker och övningar, samt deras tidigare sätt
att reagera på tidigare åtgärder).
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• Kontrollen utövas alltid på högsta möjliga nivå, annars riskerar man att okoor-
dinerade, vilseledande åtgärder på lägre nivåer äventyrar varandra och huvud-
planen genom att avslöja motstridiga mönster.

• Förberedelser och genomförande måste vara genomtänkta. Tillräckliga resurser
måste avdelas för att ge trovärdighet. Aktiviteterna övervakas kontinuerligt för
undvikande av misstag och sekretessbrott. Det måste finnas nära samstämmig-
het mellan den verkliga operationsplanen och planen för vilseledande åtgärder.
Helst skall man förmå motståndaren att tro att den första är den senare. Varje
nytt skede genomförs när det visat sig att motståndaren fallit för det föregående.

• Trovärdighet är ett oeftergivligt krav. Planen för vilseledande åtgärder måste
vara ett trovärdigt alternativ till den riktiga planen och måste genomföras på ett
logiskt och realistiskt sätt och ge motståndaren de indikationer han förväntar
sig, men inte så tydliga att han fattar misstankar. Motståndarens underrättelse-
tjänst måste få anstränga sig för att insamla och bearbeta sitt material så att den
kan anse sig ha brutit igenom sekretessen (och därmed försvarar sina bedöm-
ningar med övertygelse).

• Det är viktigt att mata så många som möjligt av motståndarens underrättelseor-
gan med så mycket information som möjligt. En information som kommer
från en enstaka källa skulle väcka tvivel (speciellt om den är tydlig). Det måste
därför också finnas normala oförenligheter och tvetydigheter.

• En viktig beståndsdel är flexibilitet i genomförandet. Motståndarens reaktio-
ner, såväl förväntade som oväntade, måste styra genomförandet av planen. Ra-
dikala modifieringar kan bli nödvändiga om motståndaren missar några indika-
tioner, misstolkar en del och inte accepterar andra.

• Sekretess är lika viktig för vilseledningsplanen som för den skarpa operations-
planen. Stora ansträngningar skall göras for att säkerställa sekretessen.

• Val av tidpunkt är också väsentligt. Underrättelsetjänsten måste få tid på sig att
insamla och utvärdera den falska informationen, men inte för att göra en in-
trängande analys som skulle kunna avslöja vilseledningen.

I Sovjetunionen och nu i Ryssland betraktades utnyttjandet av vilseledande åtgär-
der som en konst som erfordrade både originalitet och känsla. Den som hade en ste-
reotyp bild av att Sovjetunionens militära ledning saknade fantasi och improvisations-
förmåga, måste komma ihåg att den sovjetiska krigsmakten, under Andra världskriget,
var mycket framgångsrik i vilseledandets konst.

Det skall också påpekas att i Sovjetunionens reglementen fastställdes att skenope-
rationer och andra vilseledande åtgärder skulle planläggas med samma omsorg som
den verkliga planen, i alla strids- och operationsplaner från regemente till Stavka
VGK. Det var först under 1989 som motsvarande bestämmelser också gällde för
amerikanska förband. I Sovjetunionen gällde denna regel sedan 1930-talet.
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Innan några krigshandlingar inleds, kommer en försvarares regering att begära
mycket starka bevis för Sovjetunionens (numera Rysslands) intentioner att anfalla. Ge-
nom vilseledande åtgärder och desinformation kan det för försvararens underrättelse-
tjänst kanske vara svårt att ge dessa starka bevis.

Chefer på alla nivåer med planeringsansvar skall göra vilseledningsplaner parallella
med de skarpa och lika väl genomförda. Planer för sken- och flankoperationer, som
skall genomföras i vilseledande syfte, skall utföras så att om vilseledningsoperationen
vinner framgång kan den övergå till att bli den verkliga operationen om den skarpa
misslyckas.

Överraskning i modern tid: Det är värt att notera att Sovjetunionen lyckats med strate-
gisk överraskning, när det gällt avsikt och tidpunkt, vid två tillfällen i modern tid; inva-
sionen i Tjeckoslovakien 1968 och ockupationen av Afghanistan 1979. Även den
polska upprensningen 1981 kom överraskande till tid och metod. Den ryska uppmar-
schen för intervention året innan klarlades, men starttidpunkt kunde ej klarläggas. Om
den ryska högsta ledningen finner det nödvändigt att genomföra en invasion av en
grannstat, skulle den se till att omvärldens uppmärksamhet avtrubbades. Kombinatio-
ner av militära aktiviteter med pulserande intensitet, krislösande fredsinitiativ och pro-
pagandistiska utspel av såväl hotande, anklagande som vädjande slag kan komma till
användning. 

Sovjetiska och numera ryska erfarenheter från Afghanistan och Tjetjenien visar
emellertid på att även om överraskning åstadkommits inledningsvis, är det svårt att
vinna en snabb militär seger mot en motståndare som disponerar stort geografiskt
djup och besvärlig terräng, vilken kan utnyttjas för fördröjningsstrid. Tiden arbetar då
för motståndaren. För att kunna utnyttja överraskningseffekten till fullo krävs att de
fortsatta operationerna genomförs med största snabbhet och kraft för att förhindra
att motståndaren övertar initiativet. 

8.4.3 Rörlighet och högt tempo

När överraskning har lyckats är snabbhet i det fortsatta agerandet av största vikt, sett
som den näst viktigaste principen. Det är därför naturligt att, när överraskningen inlednings-
vis rönt framgång, snabbhet i det fortsatta genomförandet är viktigast. Hög framryckningshas-
tighet är nyckeln till framgång. Den psykologiska effekten av att striden snabbt förs in
på djupet kan påskynda en politisk kollaps hos motståndaren. Den försvårar motstån-
darens återhämtning från överraskningen och möjligheterna att upprätta ett hållfast
försvar och samordna sin insats. Snabbheten bidrar till att bibehålla initiativet. Försva-
raren kommer då att delas upp i mindre, isolerade enheter som kan kringgås och slås
efterhand. Ledningssystemet blir svårt att hålla samman för motståndaren och kan
därmed bryta samman, inte oväsentligt i de nya formerna för informationskrigföring
som kan komma att tillämpas. Försvararen tvingas till en serie snabba och sent iscen-
satta improvisationer. Dessutom minskar ett högt anfallstempo de ena förlusterna to-
talt sett. Strävan är att anfallet skall övergå till förföljning, inringning samt förintandet
av motståndaren. Högt anfallstempo minskar i regel egna förluster totalt sett. Rent lo-
kalt kan de dock bli mycket stora.
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Rörligheten innebär också flexibilitet. Till viss del är den kopplad till den rörlighet
som moderna förband har och ledningssystemens kapacitet och enkelhet i det taktiska
utförandet på lägre nivåer. Det sista är mycket väsentligt eftersom det är på operativ
nivå som flexibiliteten skall utövas. Enkel taktik gör ordergivningen enklare och order
kan verkställas snabbt. Därmed vinns ett tidsmässigt övertag gentemot motståndaren.
Vi har ofta i vårt svenska militära tänkande stirrat oss blinda på den enkla taktiken och förbisett
att det är på den operativa och strategiska nivån som operationer och krig avgörs enligt ryskt synsätt.
Det är därför det finns krav på flexibilitet där, och det är där man är flexibel. 

Rysk och tidigare sovjetisk strävan är att åstadkomma kraftsamling och styrkeöver-
lägsenhet på avgörande plats och tid, oavsett om det är en motanfalls- eller ren an-
fallsoperation som skall genomföras. Beräkning av styrkeförhållanden155 är, som
tidigare nämnts, inte enbart en jämförelse av antal stridsvagnar, flygplan m.m. som
skall göras. Även kvalitativa faktorer beräknas, såsom högteknologi, utbildningsstånd-
punkt, stridsberedskap, anda och disciplin som beaktas och beräknas i modelleringen.
Stor betydelse har relationen förband och yta inom vilket det uppträder, då i relation
till typ av terräng.

Vid ett anfall på en motståndare som tillämpar en doktrin som föreskriver ett rörligt
försvar, exempelvis USA:s AirLand-Battle doctrine eller dess efterföljare, kan den tradi-
tionella kraftsamlingen av förband till en genombrottssektor inte längre åstadkommas.
Det är inte heller möjligt mot en motståndare som disponerar kärnvapen. (Men det tor-
de man sedan länge ha insett.)

I framtiden kanske tanken på en flyg- och helikopterburen echelong åter kommer
till heders om och när militärreformen ger resultat. Därmed skulle det vara möjligt att
hålla ett högt stridstempo och snabb framryckning, i form av vertikala omfattningar
även i framtiden, som tidigare nämnts.

8.4.4 Kravet på säkerhet 

Kravet på säkerhet vid genomförandet av militära operationer har alltid betonats
starkt. Detta krav måste emellertid ställas i relation till kravet på överraskning för att
klarlägga om det finns några motsägelser eller inte. Det normala västerländska synsät-
tet går ut på att tillräcklig operativ säkerhet skapas med numerär eller teknisk överläg-
senhet, låt vara att de västallierade under andra världskriget relativt ofta genomförde
vilseledningsoperationer på operativ och strategisk nivå.

De ryska ståndpunkter som kommer till uttryck om överraskning och vilseledning
antyder att det finns andra kriterier på säkerhet. Överraskning som lyckas anses vara
den främsta garantin för att operationen skall kunna genomföras snabbt. Snabbhet i
sin tur betraktas också som en förutsättning för framgång. Det är kombinationen av
dessa båda faktorer som utgör kriteriet på säkerhet. Det är också därför som de fakto-
rerna behandlats först i detta avsnitt. Detta kriterium uttrycks i kvantifierbar form:

155. Se vidare kapitel 7, ”Strategisk/operativ ledning”.
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Framgångsrik överraskning = förband x 2
Högt anfallstempo = förband x 2
_____________________________________
Totalt = förband x 4

Dessa koefficienter används när balansen mellan operationsmål och tillgängliga re-
surser skall klarläggas och vilket behov av nedkämpning i olika former som kan kom-
ma att krävas. De har dessutom betydelse för hur operationsplanen skall utformas.
Koefficienterna är framräknade ur egna krigserfarenheter.

Sovjetiska utvärderingar från 1944–1945 visar att vid pansararméer insatta i snab-
ba och överraskande anfall, 16–45 km/dygn, var förlusterna endast 1/3 av trupp och
2/3 av stridsvagnar (då mest lättreparerade mekaniska fel) jämfört med de pansarar-
méer som anföll mot en förberedd motståndare, då med en framryckningshastighet av
4,5–13 km/dygn. De förra använde dessutom endast 1/3 så mycket bränsle och 1/4
så mycket ammunition som de arméer som anföll ett väl förberett och balanserat.

Det skall inte uteslutas att om inte skenoperationer och vilseledning ger avsedd
överraskningseffekt, ställs operationen in.

8.4.5 Initiativ 

Chefers initiativ på operativ nivå definieras: ”Förmåga att skapa informella lösningar
och beredskap för att ta kalkylerade risker i samband med en sådan lösning. En chefs
initiativ består i att söka den bästa metoden för att fullgöra uppgiften, utnyttja lägliga
tillfällen och att vidta de snabbaste åtgärderna direkt utan att invänta högre chefsor-
der.” ”Förmåga att påtvinga motståndaren sin vilja under operationens förlopp.” Ob-
servera att initiativ på taktisk nivå inte tillåts utom rent stridstekniskt. Det är förbehållet operativ
chef. Uppdragstaktik är, som nämnts, ett okänt begrepp.

Den som tar, eller har, initiativet kan välja område, tid eller metoder för stridens
förande samt åstadkomma överraskning. Härigenom kan motståndaren påtvingas den
egna viljan. I Ryssland är man medveten om att man inledningsvis måste föra för-
svarsoperationer, eller på taktisk nivå föra försvar. Men det har alltid understrukits,
även på sovjettiden, att det rör sig om påtvingade tillfälligheter eller för att stödja en
anfallsoperation i annan riktning. Numera är det också en fråga om att skapa förut-
sättningar för att övergå i en motanfallsoperations offensiva andra fas. Försvar skall
föras så aktivt som möjligt i en intelligent kombination av statiskt försvar och motstö-
tar med pansarförband och attackhelikoptrar för att tillintetgöra motståndaren. Härtill
krävs initiativrika chefer på operativ nivå.

Uppbyggnaden av det statiska försvaret är däremot dess raka motsats. Det byggs
upp kring förband med dragna pansarvärnskanoner. Detta ingår i det operativa kon-
cept att områden som inte får förloras, skall försvaras till det yttersta. Då den enskilde
förbandschefen inte förfogar över dragfordonen kan denne inte omgruppera på eget
initiativ. Då ges bara ett val – att lösa uppgiften. 
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Motståndarens mineringar kan begränsa möjligheterna till initiativ. Det gäller där-
för att anfalla så snabbt att försvararen inte hinner lägga ut dem. 

Tempoförlust kan inte tillåtas vid angrepp eller förföljande. Anfallsrörelsen hålls
igång hela dygnet och helst oberoende av vädret. Tyngden i anfallet upprätthålls genom
att acceptera stora förluster vid tätförbanden, där det anses nödvändigt.156 Förlust av
personal och materiel vid ett enskilt förband är lättare att bära än förlust av tid. Tyngden
upprätthålls också genom djupgruppering av förbanden och att den andra echelongen
finns tillgängliga eller tillförs vid en motanfallsoperation. Ett initiativkraftigt insättande
av andra echelongen ger fortsatt tyngd i anfallet och hög anfallshastighet och därmed
skapa förutsättningar för fortsatt framgång. Även under ett konventionellt krig ges för-
störandet av motståndarens infrastruktur för kärnvapen, såsom ledningssystem, förråd
och utskjutningsanordningar, högsta prioritet. 

Djärva och framför allt snabba beslut är avgörande vid renkonterstrid för att före-
komma en motståndare. De anses också viktiga för att kunna gripa tillfällen i flykten
för att slå in på djupet av motståndarens gruppering. Chefer har alltid skall alltid hålla
sin uppgift i minnet och kunna handla snabbt därefter. Det är också ett skäl till att tak-
tiken och stridstekniken är avsiktligt enkel. 

8.4.6 Bibehållande av egna förbands stridsvärde

Krigshistoriska erfarenheter strider mot vad som här skrivs. Stavka VGK:s vilja att ut-
sätta stora formationer för risken att förintas i meningslösa operationer är herostra-
tiskt ryktbar. Men avsikten är trots allt att hushålla med egna resurser och bibehålla
förbandens stridsvärde. Det måste också påpekas att i Ryssland har man en annan in-
ställning till enskilda förluster, om än stora. Visserligen vidtas åtgärder liknande med
dem som tidigare vidtogs i Sverige inom ramen för det svenska totalförsvarskoncep-
tet, men det finns även en annan aspekt på detta.

På den strategiska nivån strävar man efter att skapa kvantitativ överlägsenhet och
uthållighet. Det anses visserligen att ett kärnvapenkrig kan komma att avgöras tidigt –
kanske inom några timmar eller några dygn. Trots detta konstrueras system i ett så-
dant antal och med sådan uthållighet att utdragna operationer skulle kunna vara tänk-
bara under ett kärnvapenkrig.

Utvecklingen av moderna, konventionella vapensystem i förening med förbättrade
möjligheter att upptäcka och lägesbestämma mål gör att även mål på djupet kan be-
kämpas. Detta kan innebära att stora förluster även kan erhållas vid bakre echelonger.
Ryssland, tidigare Sovjetunionen, ser fyra möjligheter att hantera problemet med att
bibehålla stridsvärdet.

156. Se vidare kapitel 6.4, ”Mobilisering samt reorganisering och uppsättandet av nya förband”.
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8.4.6.1 Följa här tidigare beskrivna principer
En överraskande offensiv som snabbt tränger in på djupet av motståndarens gruppe-
ring och som fullföljs i högt tempo utan uppehåll och där motståndaren förhindras
uppta ett organiserat försvar gör det möjligt att undvika kostsamma strider. Det är så-
ledes kombinationen av överraskning och högt tempo som är det främsta kriteriet för
säkerhet i operationen, främst under anfall. För att detta skall lyckas krävs det initiativ-
rika chefer på operativ nivå som ser möjligheter att exploatera taktisk framgång till
operativ i enlighet med operationsplanens intentioner. Därmed anses förlusterna kun-
na hållas nere och underhållsbehovet minska totalt sett.

Det skall då konstateras att beredvilligheten att ta stora förluster och hänsynslöst
offra enheter i främre echelong inte står i strid med principer om att bibehålla strids-
värdet. De totala förlusterna och uppoffringarna blir då väsentligt lägre eftersom ba-
kre echelonger drar fördel av de offer som de främre gör. Dessutom hävdas uppfatt-
ningen att offrandet av förband i sken- och flankanfall mycket väl kan motiveras om
detta säkrar framgång i huvudriktningen. Man talar även om avlastningsanfall.157

8.4.6.2 Passiva skyddsåtgärder
Dessa säkrar inte bara överraskning utan ger möjlighet för enheter att överleva. Därför
understryks att strategiska och operativa förflyttningar skall ske i mörker. När spa-
ningssatelliter passerar skall marscherande förband gå i skydd. Att dölja och sprida för-
band är mycket viktigt. Ryska förband övar förflyttningar och väntan i beredskapsom-
råden under radio- och elektro-optisk tystnad. Rök utnyttjas i förvånansvärt stor
omfattning. Dessa åtgärder är också en viktig komponent i planeringen av maskirovka.

Inför och under försvarsoperationer intar färdigställandet och utnyttjandet av fält-
befästningar en mycket framträdande plats. Om en front skall genomföra en anfallso-
peration, skall den kunna ingångsättas tre–fyra dygn efter det högre befälhavare givit
uppgiften. Vid en försvarsoperation tillkommer sju–tio dygn för utförande av fältar-
beten.

8.4.6.3 Skadeförebyggande och -avhjälpande åtgärder
Frånsett de åtgärder som just beskrivits i samband med passiva skyddsåtgärder byggs
fasta fortifikatoriskt väl skyddade anläggningar för stabsplatser och ledningscentraler
för strategisk VGK-, GK- och K-nivå. Dessutom utnyttjas rörliga tågledningscentra-
ler och flygande ledningscentraler. De fasta trådsambandssystemen är dubblerade ste-
la förbindelser. De viktigaste går i pansrade kabeltrummor. 

Ledning och samband måste snabbt kunna återupprättas efter ett anfall. Sam-
bands- och signalbrigader kopplar om radio- och radiolänknäten samt återställer tråd-
förbindelserna eller kopplar om till reservsystem. Järnvägs- och landsvägsförbindelser

157. Jämför Operation Bagration och avlastningsanfallen i samband med denna offensiv.
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dubbleras med kringgångsmöjligheter vid känsliga eller strategiskt viktiga avsnitt. Re-
servbromateriel har lagts upp i förväg. Järnvägstruppernas järnvägsbrigader svarar re-
dan i fred för banunderhåll och reparationer. 

8.4.6.4 Bibehålla stridsförmågan
På strategisk nivå utgör skyddet av hemlandet en väsentlig förutsättning för att bibe-
hålla stridsförmågan. Det gäller att i det längsta skydda industrin avsedd för krigsvik-
tig produktion. Om ett kärnvapenkrig utkämpas, bygger teorierna om den ömsesidiga
avskräckningen på insikten om att ingen kan skydda sig mot ett massivt anfall med
kärnvapen. I det ryska synsättet intar emellertid skyddet av vitala installationer och
funktioner en central roll för att, om möjligt, säkerställa en ”tillräcklig” uthållighet.
Luft- och rymdförsvaret samt civilförsvaret har här sina främsta uppgifter. Ryska flot-
tans väsentligaste uppgift är att skydda de strategiska robot-ubåtarna, vilka utgör
Rysslands viktigaste andraslagsstyrka.

På operativ nivå gäller säkerligen fortfarande att stridsutrustning används i liten
omfattning i fredstid för att ha en hög tillgänglighet i krig. Stora förbättringar avseen-
de logistik är planerat inom ramen för militärreformen utan att för den skull ändra
alltför mycket av principerna.158 Viktigast anses dock vara det moraliska tillståndet vid
förbanden, trots eller kanske på grund av att reorganiseringssystemet är uppbyggt
som det är.159

8.4.6.5 Balans mellan operationsmål och resurser
Operativ planering skall baseras på objektiva vetenskapliga studier av styrkerelationer
och antalet förband i förhållande till operationsområdets geografiska storlek och ka-
raktär. Vi kan direkt hänföra detta resonemang till avsnittet ”styrkekorrelationer” i ka-
pitel 7.160 Det har alltid varit den marxist-leninistiska uppfattningen att allt kan brytas
ned till vetenskapliga normer och beräkningsformler. Men detta är som vi redan sett
ett arv från Jominis veteskapliga förhållningssätt och centralt i den ryska planerings-
modellen i förberedelserna för en operation. Det förenklar också och snabbar upp
stabsarbetet. Detta arbete genomförs förvånansvärt snabbt även om räknearbetet ut-
förs för hand eller bara med begränsat datorstöd. Tidskraven är, som tidigare nämnts,
hårda. Därför studeras militärhistoria mycket ivrigt och forskningen bedrivs intensivt
för att finna lagbundenheter och att skapa kvantifierbara normer för alla militära akti-
viteter, även sådana som inte är reellt påtagliga.

Dessa normer är naturligtvis inte oföränderliga. De förändras när de objektiva om-
ständigheterna förändras. Vi kan exempelvis nämna kärnvapenrevolutionen och i sen
tid revolutionen på det informationsteknologiska området. De funna lagbundenheter-
na torde däremot vara av betydligt längre varaktighet. De skapar därmed förutsätt-
ningar för att bygga upp doktriner och strategier som kan vara tillämpliga under lång

158. Se vidare kapitel 9.3, ”Den bakre tjänsten”.
159. Se vidare kapitel 6.4, ”Mobilisering samt reorganisering och uppsättandet av nya förband”.
160. Se vidare kapitel 7.2, ”Planering och delgivning”.
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tid trots snabba förändringar av de objektiva faktorerna, detta trots kommunistpar-
tiets förlorade ledande roll som ändå kanske bara var ett löst utanverk på en hård ur-
sprunglig kärna. 

Vi skall här beakta den ryska inställningen till förbekämpning och psykologiska
förberedelser av operationsområdet, det vi tidigare kallat för uppmjukning. Är de egna
förbandsresurserna underlägsna motståndarens beräknas behovet av nedkämpning
(uttryckt i vapen- och ammunitionsekvivalenter) för att ”mala ned” motståndaren till
en hanterlig nivå. På motsvarande vis beräknas behovet av uppmjukning.161

Modelleringen av operationer i stabsarbetet syftar också till att förhindra att alltför
starka eller alltför svaga stridskrafter avdelas för uppgiften. Att avdela alltför starka
stridskrafter anses vara nästan lika allvarligt som att avdela för svaga. Med den stora
förstörelseförmåga som även moderna konventionella vapensystem besitter kan en
stor ansamling av förband leda till orimliga förluster utan att fördenskull ge en ytterli-
gare förbättrad stridseffekt. Rörliga kvalificerade stridskrafter – stötförband – sätts
inte in där de kan bindas i meningslösa förlustbringande operationer. Då dessa för-
band alltid har varit relativt fåtaliga, måste förutsättningar skapas för framgångsrik in-
sats genom att andra förband engagerar och binder försvararens kvalificerade styrkor.
Där med kan vi i militärteoretiska termer tala om en indirect approach inom den direkta. 

Det finns en medvetenhet om att även de bästa planer kan misslyckas i krig. Stryk-
tålighet måste därför tillskapas. Anfallsförband skall därför tilldelas i sådan mängd och
utnyttjas på ett sådant sätt att helst inga motdrag från motståndaren förhindrar att
operationsmålen nås. Echelongeringen görs först efter modelleringen och noggranna
överväganden i övrigt om motståndarens styrka och läge.

Öppna flanker accepteras så länge anfallsrörelsen kan hållas igång. Men pansarför-
band avdelas för att parera motståndarens agerande utan att behöva överföra förband
från huvudriktningen. Särskilda pansarvärnsförband, ofta beväpnade med dragna
pansarvärnskanoner, tilldelas att försvara anfallande förbands flank. Reserver med in-
genjörs- och saneringsförband avdelas för att minimera förseningar som förorsakats
av fördröjande fältarbeten och insats med kemiska stridsmedel. Under andra världs-
kriget användes de för en tid på 1990-talet återuppståndna ”kulsprute/artilleridivisio-
nerna” för denna uppgift. Större reserver skall avdelas för att möta oväntade händel-
segrunder under en försvarsoperation och för att utnyttja framgång under ett anfall. 

8.4.7 Samordning

Framgång i ett nutida, och framtida, krig beror på effektiv samverkan mellan olika
truppslag och försvarsgrenar samt samordning av dess insatser. Därtill krävs en verk-
sam, pålitlig och stryktålig ledning. Det skall påpekas att det läggs större vikt vid en väl
fungerande övergripande samordning än ren samverkan, om inte annat för att undvi-
ka resurssplittring och tempoförlust. Samordning sker genom befäl som tidvis har utövats

161. Se vidare kapitel 7.2, ”Planering och delgivning”.
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med yttersta stränghet. Särskilt framhålls att ”… enkla [nåja, min anmärkning] lyd-
nadsförhållanden snabbt förmedlade enkla och entydiga order och direktiv för de sy-
nergieffekter som samordning kan ge”.

Seger i ett konventionellt krig kan bara åstadkommas genom kraftfulla, samordna-
de insatser av mark-, flyg- och sjöstridskrafter. Denna samordning avser att balansera
de svagheter som förekommer hos enskilda vapensystem och förband oavsett organi-
satorisk tillhörighet. Syftet är att undvika att lämna några blottor i planering och grup-
pering av och insats med förband. 

Under lång tid bortsågs från detta då det ansågs att insats med kärnvapen var det
sätt varmed de strategiska målen snabbast kunde uppnås. Den ökande betydelse som
tillmäts krig med konventionella stridskrafter och de erfarenheter som vunnits under
krigen i Mellanöstern och vid Persiska viken har resulterat i en återgång till de princi-
per som gällde före kärnvapeneran. Den militärtekniska utvecklingen har emellertid
skapat förutsättningar för att uppnå en dynamik och intensitet i stridsförloppet som
tidigare var helt omöjligt att uppnå enbart med konventionella stridskrafter. Vad som
tidigare kunde åstadkommas på taktisk och möjligen på operativ nivå kan nu genom-
föras på operativ och rentav strategisk nivå. 

Under 1970- och 80-talet ökade rörligheten och eldkraften avsevärt hos de sovje-
tiska divisionerna. Detta skedde genom en tillförsel av fler stridsvagnar, mer artilleri
samt att taktiskt flyg fick en starkare knytning till markstridskrafterna. I samband med
Sovjetunionens sönderfall och den ekonomiska tillbakagången stagnerade den fortsat-
ta utvecklingen. Avsikten var annars att vid de slagkraftigaste operativa arméförban-
den skulle första echelongen göras flygburen med ett stort inslag av strids-, attack-
och transporthelikoptrar som skulle stödjas av intimt samverkande frontflyg. Det är
möjligt att dessa tankegångar åter väcks till liv om den nya militärreformen ger frukt,
förutsatt att Rysslands ekonomiska utveckling medger det. 

Effektiv och kontinuerlig ledning, utövad på högsta möjliga nivå, anses avgörande
för framgång under snabba offensiva operationer, även motoffensiver, där flera för-
svarsgrenars insatser samordnas. Det är i det perspektivet vi skall se de ryska lednings-
övningarna som bedrevs på högsta nivå omedelbart efter Sovjetunionens sönderfall
och slutliga upplösande den 25 december 1991 och som berörde hela orderkedjan för
avvärjande kärnvapeninsats. 

Samordning av operationer innebär en samfälld insats av operativa enheter för att
lösa tilldelade uppgifter i operationer, som genomförs av enheter längs en eller flera
operationsaxlar. Denna samordningsnivå organiseras vanligen på grundval av under-
lag från de väpnade styrkornas generalstab och de operativa enheternas ledning.

Som ett delmoment i samordningen sker samverkan. Men den sker efter samordningen
på högre nivå. Avsikten med samverkan är att skapa ett detaljunderlag för den fortsatta
samordningen av insatsen på lägre nivåer. Observera att det inte rör sig om ett kon-
censusförfarande enligt svenskt mönster. Enligt den ryska uppfattningen är samord-
ningen överordnad samverkan eftersom den kan göras snabbare än den rena
samverkan, där någon form av koncensus eftersträvas. 
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Syfte, tid och plats övervägs för att lösa tilldelade uppgifter och uppnå målet för
operationen (striden). Beroende på de insatta samverkande förbandens mål, strid och
storlek benämns samverkan strategisk, operativ eller taktisk.

Strategisk samverkan är en gemensam insats av operativa enheter ur olika försvars-
grenar för att uppnå strategiska mål. Denna samverkansnivå samordnas och organise-
ras av överbefälhavaren inom ramen för en enhetlig plan och bedömning i ett
sammanhållet helt. Syftet är att genomföra gemensamma stridshandlingar. Den viktigaste
punkten i operativ och taktisk koordinering är samordning av bruket av kärnvapen
och konventionella vapen med insatsen av trupp för att uppnå bästa möjliga använd-
ning av alla styrkor och resurser. Varje chef organiserar samverkan mellan sina under-
ställda för att garantera effektivast möjliga användning av trupp och resurser i övrigt.

Det är således en effektiv och kontinuerlig ledning, utövad och samordnad på hög-
sta möjliga nivå, som är avgörande för framgång under snabba offensiva operationer
där flera försvarsgrenar och truppslag bringas till samverkan. 

Detta är särskilt väsentligt för större, armé och högre, där det inte bara gäller att
samordna markstridskrafternas verksamhet, utan också att koordinera deras aktivite-
ter med flyg-, marin- och luftlandsättningsförbandens verksamhet. Under senare år
har stora ansträngningar gjorts för att påskynda informationsflödet och ordergivning-
en samt att förbättra ledningen. Detta har varit prioriterat trots den sviktande ekono-
min. Datastöd och sambandssystem med lång räckvidd finns numera ned till
divisionsnivå. Strävan är att de skall tillföras längre ner i organisationen så snart eko-
nomin medger. Detta har särskild betydelse när det gäller möjligheter att ledningsmäs-
sigt utnyttja förband för strid på djupet. 

8.4.8 Stridsberedskap

En av operationskonstens allmänna principer är att tillgodose kravet på ständig och
hög stridsberedskap hos förbanden. Det underlättar genomförandet av stridsuppgif-
ter i rätt tid och säkerställer överraskningsmomentet. Kravet på ständig stridsbered-
skap kan uppfyllas både med hjälp av allmän struktur och organisation och genom
förberedelse av förbanden.

Ständig stridsberedskap hos förbanden kräver följande:
• Möjlighet att inleda anfall med kärnvapen mot fienden
• Säkerställande av de egna styrkornas möjlighet att överraska
• Snabb utveckling av stridsaktiviteten från krigets början för att ta initiativet
• Avvärjande av fiendens överraskningsanfall och inledande av motanfall
Följande nivåer i stridsberedskapen gäller i de väpnade styrkorna:
• Ständig stridsberedskap
• Ökad stridsberedskap
• Full stridsberedskap
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Ständig stridsberedskap är ett tillstånd under vilket alla väpnade styrkor effektivt ge-
nomför sina planerade rutinoperationer. Stora förband, taktiska enheter och taktiska
subenheter med full styrka är redo att sättas in i strid, och alla andra stora förband,
taktiska enheter och underhållsförband med reducerad styrka är redo att mobiliseras
och gå över till full stridsberedskap.

Ökad stridsberedskap är det tillstånd från vilket förbanden på kortast möjliga tid kan
övergå till full stridsberedskap. I detta fall är alla stora förband grupperade till sina
permanenta förläggningsplatser och vidtar åtgärder för att höja sin strids- och mobili-
seringsberedskap.

Full stridsberedskap är den högsta nivån av beredskap att snabbt lösa stridsuppgifter.
Om egna och fientliga styrkor är likvärdiga, och även om de fientliga styrkorna är
överlägsna, underlättar full stridsberedskap överraskningsaktioner mot fienden. Det
leder till följande:

• Svåra fientliga förluster på kort tid
• Snabbt förändrad styrkebalans
• Erövrande av initiativet
• Skapande av gynnsamma villkor för att uppnå avgöranden i operationen
De egna styrkorna skall därför ständigt vara beredda och agera med initiativ, be-

slutsamhet, bestämdhet och snabbhet.

8.4.9 Samtidig strid på motståndarens hela djup

Syftet med den samtidiga striden över motståndarens hela djup är att åstadkomma en
operativ-strategisk ”hagelsvärmseffekt” för att, om möjligt, åstadkomma en system-
kollaps hos denne. Det är då särskilt viktigt att:

• Desorganisera försvaret
• Paralysera och demoralisera befolkningen
• Förhindra ledning och samband
• Förhindra insättandet av reserver och motanfall
• Ta och behålla initiativet
För att uppnå detta har tonvikten lagts på:
• Djupanfall med ”stöt”-förband (Frunzes militärreform)
• Samordnad insats med massivt kärnvapenanfall följt av djupanfall (Chrusjtjovs

militärreform)
• Precisa insatser mot mål av strategisk betydelse, ”fragmenterat slagfält”, ”hagel-

svärmseffekten” (Jeltsins militärreform)
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Ett av de stora problem som Sovjetunionen upplevde under det andra världskriget
var motståndarens förmåga – fastän överraskad och slagen – att skapa tid för om-
gruppering, reorganisering av förband och på nytt ta upp försvar. Det tog således för-
hållandevis lång tid att nå den framgång, som säkrast åstadkommes genom att lamslå
motståndarens politiska och militära ledning. 

Under andra världskriget var detta inte möjligt att uppnå. Det var endast möjligt att
åstadkomma framgång på taktisk och i viss mån operativ nivå genom att sätta in rörliga
stridsgrupper upp till arménivå – stötarméer. På operativ-strategisk nivå var det möjligt
först i samband med den stora sommaroffensiven 1944. Då armén huvudsakligen be-
stod av infanteri var det svårt att inledningsvis sätta upp tillräckligt många stridsgrup-
per av denna typ. Men senare, när krigsmaterielproduktionen (främst stridsvagnar och
artilleri) och lend–lease-hjälpen (lastfordon) gav substansiellt resultat blev kombinerade
stötarméer vanliga. Inledningsvis var de sammansatta av stridsvagns- och kavalle-
ri(!)kårer, frånsett de infanterienheter som var ”förstärkta” med NKVD-förband.162 

Efter andra världskriget skapades nya förutsättningar i och med den ”nukleära re-
volutionen” med början 1954 och fortsatt in på 1960-talet. För den eurasiatiska konti-
nenten utvecklades kärnvapenstrategier, där Sokolovskijs och Gretjkos tankar rörande
samordnade insatser med kärnvapen och pansarförband över hela det operativa och
strategiska djupet skulle finna sin tillämpning vid ett krig. 

Doktrinerna förutsatte att ett krig mellan öst och väst skulle utkämpas på strate-
gisk nivå med kärnvapen. I Europa skulle de inledande kärnvapenanfallen följas upp
med anfall av stridsvagns- och mekaniserade förband för att fullfölja segern. Utbygg-
naden av de eurostrategiska kärnvapensystemen, medeldistansrobotar och bombflyg,
samt sovjetarméns fullständiga mekanisering i slutet på 1950-talet, skall ses i detta
sammanhang. 

De kärnvapenstrategier som senare kom att komplettera strategin om den samordnade
insatsen gick ut på att kriget skulle kunna inledas på en konventionell nivå. Den dåtida
satsningen, under senare delen av 1960-talet och 1970-talet, på konventionella strids-
krafter skapade möjligheter för detta. Men numera vet vi att kärnvapenoptionen fanns
med hela tiden och att man var beredd på att vara den förste som tillgrep kärnvapen
vid ett krigsutbrott.163 

Det avtal som slöts mellan USA och Sovjetunionen 1991, INF-avtalet, ändrade
egentligen inte förutsättningarna för en samordnad insats, inte heller det ryska synsät-
tet på strategin. Avtalet innebar att markbaserade robotar med räckvidd mellan 500–
5 500 km och deras utskjutningsanordningar skulle skrotas.

Den militärtekniska utvecklingen har emellertid medfört att behovet av kärnvape-
ninsatser har minskat eller helt utgått för att kunna uppnå bedömda operativa och
strategiska mål. Modern transportteknik och konventionella precisionsvapen medför

162. Se även kapitel 3.3, ”Relationen mellan teori och praktik inom krigskonsten”.
163. Den ryska inställningen till massinsats grundar sig egentligen på den nukleära paradoxen i strategiskt

hänseende. Till skillnad från ett konventionellt angrepp där initiativet ligger hos angriparen överläm-
nas initiativet till försvararen då denne har kärnvapenparitet om inte denne anfalls med full kraft från
början.
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att rörliga operationer kan genomföras på hela det operativa och strategiska djupet.
Informationsoperationer kan bedrivas i hela den elektromagnetiska och cyberrymden,
vilket ger en helt ny dimension åt krigföringen. Men det skall ställas i relation till vad
som sägs i den nya militärdoktrinen om att taktiskt-operativa kärnvapen på nytt fått en
allt mer ökande betydelse. Orsaken är helt enkelt den att Rysslands militära konventio-
nella förmåga anses vara för svag med hänsyn till de behov man anser sig ha. De eko-
nomiska förutsättningarna för att helt tillägna sig den moderna tekniken med preci-
sionsvapen och avancerade spanings- och ledningssystem saknas ännu.

I en operation som genomförs utan insats av kärnvapen kräver etablerandet av
överlägsenhet gentemot fienden längs avgörande riktningar, att starka förband kon-
centreras under en begränsad tid för att sedan åter snabbt spridas ut efter det att man
brutit fiendens försvar eller löst specifika uppgifter. Breddinsats av trupp och andra
resurser är en annan viktig princip inom operationskonsten, som har större betydelse
idag än under andra världskriget. Detta är snarlikt infiltrationskonceptet.

Den samtidiga striden på motståndarens hela djup kan emellertid inte längre ge-
nomföras som massinsats av styrkor och resurser för att lösa huvuduppgifterna längs de avgörande
strategiska riktningarna. Detta är en av de viktiga principerna inom operationskonsten,
och som har undergått stora förändringar jämfört med tidigare krig. Under moderna
förhållanden är en koncentration av trupp på små områden otillåten och oacceptabel
på grund av risken för de stora förluster som är sannolika vid insats av kärnvapen. Det
får betydelse för transporttjänsten eftersom det är nödvändigt att planera för reserval-
ternativ till operativ-strategisk järnvägstransport, vilket kan vara komplicerat med hän-
syn taget till vägnätets struktur.164 Numera uppnås styrkekoncentration framför allt
genom följande:

• Robot- och flyganfall numera med precisionsvapen
• Massinsats av kärnvapen mot fienden för att snabbt förändra styrkebalansen till

egen favör
• Snabba trupprörelser och omfattningar genom luften och på marken, samt in-

sats med spetsnaz-förband i specialoperationer
För att kunna genomföra samtidig strid på motståndarens hela djup har Sovjetuni-

onen och Ryssland sedan länge satt upp förband för ”speciella, okonventionella ope-
rationer”, spetsnaz. De finns inom ett flertal av de ryska kraftstrukturerna, således inte
enbart inom krigsmakten. Sedan länge, redan före 1917, hade de dessutom funnits
inom tsarens underrättelse- och säkerhetstjänster, därefter GRU och KGB, samt inri-
kesministeriets väpnade styrkor. Det kommer de att göra också i framtiden.165 

Traditionellt har dessa enheter med västerländska mått sett osedvanligt stora mili-
tära befogenheter och resurser till sitt förfogande. Specialförbanden inom de säker-
hetsbevarande organen har traditionellt använts till operationer in- och utrikes av

164. Se vidare kapitel 9.3, ”Logistik”.
165. Se kapitel 9.2, ”Olika typer av operationer” (specialoperationer).
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politisk och strategisk betydelse för skyddet av statens säkerhet – även offensivt. De
militära styrkorna inom GRU, spetsnaz-förbanden, har mer specifikt militära uppgifter.
Dessa förband utför inte enbart sabotage för att paralysera och desorganisera mot-
ståndaren, utan viktigare är fjärrspaning och nu och i framtiden målutpekning av pre-
cisionsvapen samt att rapportera vapenverkan. Vid inmarschen i Tjeckoslovakien
1968 insattes dessa som fjärrspaning (GRU) och vid invasionen av Afghanistan för att
eliminera statsledningen (KGB). 

I ett framtida krigs inledning kan specialförbanden ges såväl vittomfattande som
precisa bekämpningsuppgifter för att desorganisera motståndaren på hela det operati-
va och strategiska djupet – hagelsvärmseffekten. Under ett pågående krig genomförs in-
satserna mot ledning och samband, luftförsvar, kärnvapen- och fjärrstridsförband med
mera som kan utgöra ett allvarligt hot mot anfallsoperationen. Dessa insatser kan ske
som klassiska raidföretag eller målutpekning för egna fjärrstridskrafter. Även okonven-
tionella insatser, utplacering av massförstörelsevapen och exempelvis syntetiska EMP-
generatorer kan utföras som en väsentlig del i den samtidiga striden på motståndarens
hela djup.
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9.1 Klassificering av operationer

Operationer klassificeras utifrån fyra kriterier: 1) storlek, 2) typer, 3) innehåll samt 4) ord-
ningsföljd.

Figur 9.1. Olika sätt att klassificera operationer framgår av bilden ovan. (Illustration: övlt Pär Blid)
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9.1.1 Storlek på operationer

Storleken på operationen bestäms av den förbandsnivå som genomför operationen
enligt följande (observera att ”operation” här betecknar såväl förbandsnivå som nivå
på handlingen):

• Operativ-strategiska operationer som genomförs av fronter och flottor, samt strate-
giska robotförband (de senare kan vara rent strategiska), exempelvis ett kärnva-
penangrepp på USA.

• Operativa operationer som exempelvis genomförs av arméer, fartygsbrigader, samt
flyg- och luftförsvarsarméer.

• Operativ-taktiska operationer som exempelvis genomförs av armékårer, eskadrar
eller flygfördelningar och luftförsvarskårer.

9.1.2 Typer av operationer

• Allsidigt sammansatta operationer, vanligen genomförda av allsidigt sammansatta
operativa formationer såsom exempelvis fronter eller tillsammans med mariner.

Figur 9.2. Allsidigt sammansatta operationer, nedbrutna i delkomponenter. (Illustration: övlt Pär Blid)

Med hänsyn taget till att Ryssland (Sovjetunionen) är en landmakt är det givet att
prioriteringen har legat och ligger på utvecklandet av ovan nämnda allsidigt samman-
satta operationer. Övriga operationer, enligt bild nedan, ges inte samma dignitet i den
armédominerade ryska krigsmakten. 
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Figur 9.3. Övriga typer av operationer framgår av bilden ovan. (Illustration: övlt Pär Blid)

• Marina allsidigt sammansatta operationer. Motsvaras på samma vis som det nyss
nämnda av en operation med sammansatta operativa marina operationer.

• Gemensamma operationer som kräver medverkan ur flera försvarsgrenar såsom
luftlandsättnings- eller landstigningsoperationer.

• Självständiga operationer som genomförs av formationer ur endast en försvars-
gren såsom luftförsvarsoperationer eller ett strategiskt robotanfall med enheter
ur de Strategiska robottrupperna.

• Specialoperationer som genomförs under speciella förhållanden eller av särskilda
förband, såsom underrättelseoperationer eller civilförsvarstruppernas rädd-
ningsoperationer.

9.1.3 Operationens innehåll

• Offensiva operationer som omfattar alla slag av anfallsoperationer på olika nivåer
och typer av operativa formationer. Motanfallsoperationen karaktäriseras som en
särskild typ av offensiv operation.

• Defensiva operationer som omfattar alla typer av försvarsoperationer på olika nivå-
er och med olika typer av operativa formationer.

9.1.4 Operationernas ordningsföljd

• Första, eller inledande operation
• Efterföljande operation

Övriga operationer

• Allsidigt sammansatta marina operationer

– Genomförs av marin

• Gemensamma operationer

– leds på operativ-strategisk nivå ~ front

– Avvärjningsoperation mot landstigning

– Luftlandsättningsoperation

– Landstigningsoperation

• Självständiga operationer

– Luftförsvaroperation

– Flygoperation

• Specialoperationer
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Observera att planeringsförutsättningarna för detta slag av operationer är helt oli-
ka. En första-operation kan förberedas under lång tid i fred eller skymningsläge och
då enligt tidigare nämnd sekventiell metod. För efterföljande operationer är det ofta
aktuellt med den tidigare nämnda parallella metoden, såvida det inte rör sig om en
motanfallsoperation som förberetts i största hemlighet. Ett bra historiskt exempel är
Operation Uranus, motanfallet vid Stalingrad som började den 19 november 1942.

Det allmänna innehållet i den sovjetiska operationskonstens teori härrör från la-
garna för väpnad kamp. Dessa definierar i själva verket principerna och metoderna för
förberedelse och genomförande av operationer (strid). De är viktiga för de olika för-
svarsgrenarnas operativa enheter, trots dessas olika och väsensskilda professionella
särdrag. 

Var och en av dessa enheter har speciella uppgifter, organisationsformer, förband
och resurser. Operativa enheter har ingen permanent organisation. Deras organisation
och struktur bestäms efter typ av operationsområde, antal och betydelse av de uppgif-
ter som skall lösas, villkoren för operationen och typen av interaktion med andra ope-
rativa enheter.

Bilden nedan visar olika operativa formationer och på vilken operativ nivå de kan
utnyttjas: operativ-strategiska, operativa och operativtaktiska. Observera att flyg- och
luftförsvarsstridskrafter inte ges operativ-strategisk uppgift. Men då skall vi veta att
såväl tungt som medeltungt bombflyg samt luft- och rymdförsvaret ges då rent strate-
giska uppgifter.

Figur 9.4. Operativa formationer visas på bilden ovan. (Illustration: övlt Pär Blid)
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9.2 Olika typer 

Operationerna kan också särskiljas beroende på vilken verksamhet som bedrivs oav-
sett ovan angivna klassificeringar. Eftersom Ryssland är en landmakt med för närva-
rande begränsade marina ambitioner ägnas störst uppmärksamhet åt operationer på
marken, det vill säga allsidigt sammansatta operationer såsom försvars-, motanfalls-
och anfallsoperationer. 

9.2.1 Allsidigt sammansatta operationer

9.2.1.1 Grunderna för operationer av markstridskrafternas operativa formationer
I den reformering av den ryska krigsmakten som nu eftersträvas intar förmågan att
genomföra markoperationer en särskild roll. Därför ägnar vi särskild uppmärksamhet
åt denna del av operationskonsten. 

Markstridskrafterna utgör en viktig del av de väpnade styrkorna och spelar en spe-
cifik roll i operationer som genomförs med eller utan användning av kärnvapen. Ut-
vecklingen av den strategiska krigföringen har inte minskat betydelsen av markstrids-
krafterna för vinnande av seger. Snarare har deras betydelse blivit allt mer påtaglig.

Framtida lokala krig, liksom generella kärnvapenkrig, kommer att ha ett högt tem-
po och kan komma att bli långvariga och svåra att föra. I dylika krig kan en slutlig se-
ger endast vinnas genom att man slår ut fiendens stridskrafter och erövrar dennes
territorium, vilket är omöjligt utan insats av markstridskrafter. Kriget anses inte längre
kunna avgöras inom någon timme. Även kärnvapenkriget kan komma att fortsätta
med vad som tidvis kallats för ett ”ryggbrutet krig”.

Struktur och organisation för markstridskrafternas operativa formationer är inte
permanent eller standardiserad utan är beroende av deras mål, typen av tilldelade upp-
gifter och operationsområde där operationerna skall genomföras. Fronten är numera
den högsta operativa enheten. Tidvis har de sammanförts till frontgrupper i mer eller
mindre fasta former. 

I vissa situationer kan operativa enheter och förband från andra försvarsgrenar un-
derställas frontens operativa ledning eller ledas av representant från Stavka VGK, ex-
empelvis flottor (mariner), medeltung bomb ur fjärrflyget eller luftlandsättningstrupp. 

Under genomförande av operationer förstärks fronten, armén och armékåren of-
tast med ytterligare taktiska enheter och RVGK-förband, som knyts till dem via högre
nivåer i ledningsorganisationen.

Operationskonsten anger med beaktande av förhållandena inom olika operations-
områden teoretiska principer och praktiska rekommendationer för användningen av
operativa enheter i berg, öknar, nordliga områden (med extrem kyla) och även vid
operationer med syftet att ta och försvara stora bebyggda områden och städer, sam-
manstötar med fienden och förföljande av en retirerande fiende.
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Figur 9.5. Exempel på ett operativ-taktiskt förband. (Illustration: övlt Pär Blid)

Operationskonsten ger också riktlinjer för förberedelse och genomförande av strid
under speciella förhållanden, av vilka de viktigaste är följande:

• Genomföra anfall längs oberoende strategiska och operativa riktningar vitt skil-
da från varandra

• Besluta om större insatsområden för operativa enheter och stora förband
• Gruppera förbanden med mycket stort djup
Dylika riktlinjer innefattar följande:
• Metoder för insats av kärnvapen
• Användning av vapen och flygplan
• Sätt och former för strid
• Förbandsledningens natur och egenskaper
• Understöd av striden

9.2.1.2 Utmärkande principer och egenskaper för förberedelse och genomförande av fronters och
arméers operationer (allsidigt sammansatta operationer)
Utmärkande för att belysa olika operationers natur och innehåll samt metoderna för
deras förberedelse och genomförande är:

• Operationernas grundläggande drag
• Förberedande åtgärder

Exempel på operativtaktiskt
förband - Armékår

-

-
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• Metoder och former för genomförande av operationerna
• Organisationen av understödsåtgärder
• Förbandsledning
Huvudegenskaper hos och principer för förberedelse och genomförande av opera-

tioner är inte en uppsättning fasta regler. De förändras ständigt med utvecklingen
inom följande områden:

• Vapenutveckling och allmän militär utveckling
• Förbandens struktur och organisation
• Förändringar i militärdoktrinen
• Framsteg inom den teoretiska krigskonsten
• Förberedelse och utbildning av förbanden
Införandet av nya och effektivare vapen, framför allt kärnvapen och robotar, och

deras inlemmande i den militära organisationen, den fullständiga motoriseringen och
mekaniseringen av markstridskrafterna och utvecklingen av dessas struktur har med-
fört förändringar i operationernas egenskaper och i principerna för deras förberedelse
och genomförande.

Målet och storleksordningen för moderna operationer, jämfört med dem som ge-
nomfördes under andra världskriget, har utvecklats och ökat snabbt och genomgri-
pande. Under slutfasen av andra världskriget nådde till exempel djupet i frontens
offensiva operation 250–300 kilometer och längs vissa strategiska riktningar upp till
500 kilometer, medan arméns offensiva operationer nådde 200 kilometer. Under mo-
derna förhållanden når, som nämnts ovan, en fronts offensiva operation 600–800 ki-
lometer eller mer på djupet. En armés offensiva operation sträcker sig över 350
kilometer eller mer. Defensiva operationer genomförs också med avgörande mål ef-
tersom strävan är att kunna övergå i en motanfallsoperation.

I operationer som genomförs av markstridskrafternas operativa enheter deltar ett
stort spektrum av stridande förband och understödsförband liksom styrkor och resur-
ser ur andra delar av de väpnade styrkorna. Sammantaget utnyttjar dessa en enorm
mängd olika vapen och stridsutrustning. Vart och ett av dessa vapen och övriga strids-
medel löser vissa speciella stridsuppgifter. Framgång i lösningen av operativa uppgif-
ter uppnås endast genom en samordnad insats av alla stridande förband och frontflyg
i nära samverkan med operativa enheter och stora förband ur andra delar av de väpna-
de styrkorna, som opererar längs samma strategiska eller operativa riktning. Opera-
tionskonsten koncentreras därför på och studerar och anger regler för metoder och
former för samordning mellan deltagande styrkor och andra resurser. Eftersom de
förhållanden under vilka framtida krig sannolikt bryter ut kan vara mycket olika, är det
ytterst viktigt att operationer i förväg förbereds på ett sådant sätt att de kan genom-
föras med eller utan insats av kärnvapen, oavsett omständigheterna i inledningsskedet
och även i de fall fienden gör ett överraskningsanfall.
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De moderna operationernas viktigaste egenskap är det faktum att striden förs över
en bruten frontlinje, längs vitt skilda axlar och samtidigt på olika djup på fiendens ter-
ritorium. Detta gäller inte bara operationer med insats av kärnvapen, utan även opera-
tioner med enbart konventionella vapen under moderna förhållanden. Striden förs på
vitt skilda områden, beroende på den ständiga risken för att fienden skall sätta in
massförstörelse- eller precisionsvapen. Vi måste också känna till och besinna den
gamla regeln ”en modig man besegrar en stad”. Detta är uppenbarligen en varning för
att koncentrera förband på begränsade ytor. Vi bör därför ha klart för oss att en befäl-
havare som försöker sig på djärva manövrer för att slå ut fiendens flanker, att kring-
ränna denne och nedkämpa dennes styrkor, kan vinna segern.

Principen med massinsats av soldater och materiel för att lösa viktiga uppgifter
längs riktningar av avgörande vikt har behållit sin betydelse i det moderna kriget. Prin-
cipen är förvisso inte ny. Den var viktig i gångna tiders krig. Den gäller emellertid
även i vår tid, men i en annan utformning. Idag är villkoren och de i praktiken använ-
da metoderna för massinsats av styrkor och andra resurser längs avgörande riktningar
mycket annorlunda jämfört med i tidigare krig.

I operationer under ett kärnvapenkrig får en massinsats av kärnvapen och andra
massförstörelsevapen längs viktiga operationsriktningar stor betydelse, när det gäller
att tillfoga fiendens huvudgrupperingar och andra viktiga mål stora förluster och ska-
dor. Under sådana omständigheter är en koncentrerad massinsats av konventionella
vapen inte som tidigare nödvändig. I operationer som genomförs utan insats av kärn-
vapen krävs de däremot för att uppnå en avgörande överlägsenhet över fienden. I det
senare fallet är det viktigt med en snabb koncentration av anfallsenheter på avgörande
plats och en snabb utspridning av dem efter lösandet av uppgiften.

En annan egenskap hos moderna operationer är frekventa och snabba förändringar
av läget under operationens gång. Förbanden måste ständigt vara beredda att ta sig an
uppgifter, som härrör ur ogynnsamma eller oförutsedda omständigheter under opera-
tionen. Beroende på läget och uppgifternas art kan förbanden under operationerna till-
lämpa olika typer av strid och lösa sina uppgifter med olika metoder. Vissa operativa
förband och stora formationer kan samtidigt ta upp försvaret. Samtidigt kan högre för-
band, taktiska enheter och taktiska underenheter genomföra luftlandsättningar eller
landstigningsoperationer. 

Genomförandet av komplexa och utmattande stridåtgärder och rörelser på stort
djup med deltagande av ett enormt antal olika stridande enheter, understödsenheter
och specialiserade fordon och annan utrustning gör att förbrukningen av stora mäng-
der material är oundviklig. I moderna operationer är det också oundvikligt med stora
förluster i såväl sårade och döda som i vapen och annan utrustning. Framgångsrika ope-
rationer blir därför i allt större utsträckning beroende av omfattande, effektiv och kal-
kylerad organisation av understöd avseende materiel, teknisk utrustning och sjukvård.

I operationskonsten läggs betydande och avgörande vikt vid förbandens ledning
under en operation. Förbandsledning innebär kontinuerlig och fast vägledning och le-
darskapsutövning från de operativa enheternas befälhavare och stab gentemot under-
ställda förband, för att styra dessas insatser då man skall lösa tilldelade uppgifter och
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uppnå operationens mål. Det specifika innehållet i förbandsledningen bestäms för
varje operation utifrån gällande omständigheter och lägets art.

Jämfört med tidigare krig har förbandsledningen i moderna operationer blivit
komplicerad, och antalet uppgifter som skall lösas har ökat. Utvecklingen av rörlighe-
ten under strid kräver, i likhet med frekventa och snabba förändringar av läget, att de i
förbandsledningen involverade elementen reagerar snabbt i varje givet ögonblick.

Tiden har blivit en avgörande faktor i förbandsledningen som process. Det måste
påpekas att förbandsledning och kontroll av vapen- och materielinsatser sker i skug-
gan av fiendens telekrigföring och signalspaning. Man bör inte heller glömma att sta-
ber och andra medel för förbandens ledning är bekämpningsvärdiga mål. Det blir
därför allt nödvändigare med representation från högre ledningsnivåer med fullständi-
ga instruktioner och befogenheter för att verksamheten skall kunna bedrivas auto-
nomt om sambandet till högre nivå förloras. 

Eftersom kärnvapnens betydelse på nytt har framhävts i den nya militärdoktrinen
kan det vara värt att nämna något om kärnvapen. Då kärnladdningar fördelas medföl-
jer en ”kärnvapenofficer”, tidigare från KGB, numera FSB.166 Förfarandet är regel vid
de mark-, sjö- och flygstridskrafter som är avdelade för kärnvapeninsats. Denne styr
eldtillstånden vid eventuell insats. Normalt kan eldtillstånd ges av lägst chef för opera-
tivt förband, t.ex. arméchef, efter styrning från kärnvapenofficeren. Den nukleära eld-
planläggningen sker alltid parallellt med den konventionella under förberedelsen av en
operation.

Insats vid front kunde ske enligt nedan, men det är möjligt att insatsprinciperna
gäller på nytt:

• Enstaka insats för att slå ut främst ett fast mål av stort värde. Vapenbärare är
främst flygplan, markrobotar eller fartygsbaserade robotar, exempelvis kryss-
ningsrobotar. Insats görs främst vid anfallsstrid.

• Gruppinsats, som innebär att ett mål samtidigt bekämpas med flera (små) kärn-
laddningar. Metoden är avsedd för arménivån och utförs främst med artilleri
och kortdistansrobotar, främst vid anfallsstrid. Även flyginsatser kan göras. 

• Massinsats, som innebär att flera mål bekämpas över motståndarens hela opera-
tiva-strategiska djup samtidigt med en eller flera kärnladdningar vardera mot ett
stort antal mål av operativ-strategiskt värde. Metoden är avsedd för frontnivån.

Om ett beslut fattas om kärnvapeninsats kan markrobotar understödja exempelvis
en flygoperation. Vid grupp- och massinsats avges eld salvvis med artilleri och mark-
robotar samt dessutom med flyginsatser. 

Eld med markrobotar avges i salvor. Tiden för insats kan indelas i flera delmoment
Tidsåtgången för uppdatering av ledningssystem är cirka 30–60 minuter. Intagande av
högsta eldberedskap tar 30–60 minuter. Från målupptäckt till bekämpning är tidsåt-
gången 60–120 minuter. Momenten kan delvis genomföras parallellt. Omladdning
kräver 60–120 minuter vilket också utgör tidsintervall mellan salvorna. 

166. Se vidare kapitel 7.3, ”Principer för insats med massförstörelsevapen”.
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I sjökriget kan motsvarande insats göras mot exempelvis en hangarfartygsgrupp.
Samtliga mål bekämpas samtidigt i flera sekvenser, med olika vapensystem, för att för-
svåra motverkan.

Grupp- och massinsats fick beslutas av lägst arméchef/motsvarande efter tillstånd
från ”kärnvapenofficeren”, som avdelade disponibelt antal laddningar när det politiska
beslutet om insats fattats. Kärnladdningar kan fortfarande tilldelas lägst divisionschef
eller motsvarande. Eldtillståndet regleras dock av lägst arméchef. För de planlagda an-
fallsalternativen mot NATO i centrala Europa var kärnvapeninsatserna i inledningsfa-
sen huvudsakligen planerade som massinsatser.

Det är möjligt att framtida operativ-strategiska offensiver, vilka även kan utgöra
fas två i en motanfallsoperation, kan komma att bestå av en kombination av:

• Operationer på stor bredd för att splittra motståndaren
• Inringningsoperationer som genomförs mot starkt försvar, varvid svagare

frontavsnitt utsätts för anfall och starkare delar binds
Ett framgångsrikt anfall drivs vidare som förföljning. Detta skall ske utan order om

det visar sig att motståndarens enheter tillbakarycker mer eller mindre okontrollerat
eller splittras. 

9.2.1.3 Försvarsoperation (allsidigt sammansatt operation)
Historik. Ryssland har sedan hundratals år framgångsrikt genomfört strategiska för-
svarsoperationer. Försvaret av det ryska moderlandet har då förts med största kraft
och offervilja oavsett om fienden varit Tyska Orden, Polen, Sverige eller Frankrike.
Dessa försvarskrig fördes dynamiskt med en växelverkan mellan fördröjningsstrider,
där den brända jordens taktik utnyttjades i stor omfattning, hårdnackat motstånd i
områden som man inte ville uppge, och till slut i stora fältslag eller motoffensiver.
Sovjetunionen tvingades till att genomföra en försvarsoperation av episka mått när
Tyskland anföll den 22 juni 1941. Även efter det Sovjetunionen övergick till en allt
mer omfattande motoffensiv utgjorde försvarsstriden en viktig komponent i den fort-
satta totala krigföringen.

Anfallsoperationer genomfördes i vissa strategiska riktningar samordnat med för-
svarsoperationer i andra. Resurserna medgav inte att stridskrafterna kraftsamlades i
samtliga riktningar, även om kraftfulla motanfall genomfördes i skilda riktningar. För-
svarsoperationerna syftade då till att dels åsamka motståndaren förluster för att för att
minska dennes överlägsenhet, dels för att möjliggöra kraftsamling i prioriterade an-
fallsriktningar.

I och med kärnvapnens införande nedtonades betydelsen av att kunna genomföra
försvarsoperationer. Anfallsoperationer, föregångna av massiva kärnvapeninsatser,
prioriterades i utvecklingen av den sovjetiska militärstrategin. Försvar skulle endast fö-
ras temporärt.

Från 1980-talets början har sovjetiska militärstrateger senare återgått till det syn-
sätt som var förhärskande under andra världskrigets senare del. Den militärtekniska
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utvecklingen har dock medfört att en försvarsoperation måste föras mer dynamiskt
och över större ytor än tidigare. Orsaken till denna förändring står bland annat i att
finna i kärnvapnens ”minskande betydelse”167 efter det ”kärnvapenparitet” uppnåtts
mellan USA och Sovjetunionen. Här förda resonemang gäller sannolikt egentligen en-
dast för TVD Sydväst, Väst och Nordväst. 

För TVD Fjärran Östern var situationen annorlunda. Folkrepubliken Kina fram-
stod, under 1960-talet, som en allt mer potentiell och kraftfull motståndare. Gränsen
mot Kina och Yttre Mongoliet är mycket lång, 7 240 km. Det skapade problem för
Sovjetunionen när en ny hotriktning uppstod. För att kunna möta detta hot, som bland
annat riktade sig mot Transsibiriska järnvägen och vitala områden kring denna, måste
nya strategier och metoder för att föra försvarsoperationer utvecklas. Bland annat
byggdes järnvägen Baikal-Amur Magistral, BAM, längre norrut. Gränsens längd och
närhet till strategiskt viktiga områden framtvingade nya lösningar. Grundidén var att
fasta försvarslinjer med väl sammanhållna eldsystem skulle byggas ut i hotade riktning-
ar. Dessa skulle stödjas av lättrörliga motanfallsreserver, om möjligt bestående av luft-
transportabla förband. Det var här som konceptet med luftanfallsbrigader utprovades.

Försvarsstriden avsågs och avses sannolikt också att understödjas av massiva kärn-
vapeninsatser. Sovjetunionen arbetade till och med på att konstruera ”koboltbomber”
som skulle vara särskilt lämpliga till att sättas in mot befolkningstäta områden av
ulandskaraktär med dålig utbyggt skydd (läs Kina). Härmed vanns fördelen med att en-
dast en begränsad mängd trupp behövdes. Med konventionella försvarsgrupperingar
hade inte tillgången på personal och förband medgett ett försvar utmed mer än en bråk-
del av gränsen. Gamla uttjänta stridsvagnar utnyttjades i stort antal som nedgrävda värn-
kanoner i djupa försvarslinjer med sammanhängande eldsystem. Därmed fann man en
lösning som var eldkraftig, välskyddad, billig och föga personalkrävande. Principerna
för att föra en försvarsoperation mot Kina torde i huvudsak fortfarande vara aktuella.

De lösningar som eftersträvas för västliga TVD skiljer sig från de lösningar som ti-
digare valdes för TVD Fjärran östern. Den stora skillnaden utgörs troligen av att för-
svarsstriden kan föras rörligt över större ytor med förhållandevis moderna konventio-
nella förband med tillfälliga fältbefästningar i viktiga riktningar.

En försvarsoperation är definitionsmässigt ”motsatsen” till en anfallsoperation
med i övrigt ungefär samma förutsättningar. Striden förs främst i form av ren försvars-
strid eller motanfall. Fördröjningsstrid undviks då det anses vara den svåraste stridsfor-
men. En försvarsoperation kan genomföras såväl med som utan kärnvapeninsats. En
front kan inta försvarsgruppering i fasta stödjepunkter i en eller två echelonger. Denna
består av fältbefästa motståndsområden och linjer med stridsvagns-, pansarvärns- och
artilleriförband. För försvar väljs helst öppen eller småbruten terräng. Strävan är att an-
griparen skall kanaliseras in i områden ”eldfickor”, bl.a. med hjälp av omfattande mi-
neringar, där denne kan bekämpas med tung eld och kärnvapen, som då företrädesvis

167. Kärnvapenoptionen var i samband med kärnvapenrevolutionen det främsta, kanske enda, alternati-
vet. Efterhand sjönk den ned i prioritetsordning till sista plats. Men den hölls vid liv till Berlinmurens
fall 1989. 
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insätts som gruppinsatser i spärreldlägen ofta nog nära egen gruppering. Nödeld med
kärnladdning kan utlösas över eget förband.

Starka reserver avdelas för motanfall eller för att ta viktig terräng i hotade riktningar.
Motanfall kan övergå, eller planeras som en viktig del i en motanfallsoperation som så-
ledes är en försvarsoperation som övergår i en anfallsoperation, som kan genomföras
med dolt framförda starka motanfallsförband ur den strategiska reserven. Kärnvapen-
insatserna planeras på motsvarande vis som under en anfallsoperation för motanfall.
Kärnvapeninsatsen avses främst avges som avvärjande eld av karaktären massinsats.

En försvarsoperation betraktas som en temporär, påtvingad typ av strid, speciellt
under operationer som genomförs med insats av kärnvapen. Försvaret genomförs i
regel som understöd till ett framgångsrikt anfall längs huvudriktningen. Om kärnva-
pen inte sätts in, kan förbanden emellertid ta upp försvarsstrid i syfte att försvaga
överlägsna fientliga styrkor, vinna tid för gruppering av anfallsenheter och förbereda
för övergång till anfallsstrid.

En defensiv frontoperation kan genomföras i början av en strategisk operation,
vid ett fientligt anfall på det egna landet eller under förloppet av en strategisk opera-
tion, under vilken fienden lyckas vinna överlägsenhet i styrka och resurser längs en
axel och ta initiativet. Defensiva arméoperationer kan bli nödvändiga på olika stadier
av en offensiv frontoperation eller ingå som en integrerad del.

Uppgifter och mål för försvarsoperationer. Uppgifterna tilldelas fronten av överbefälhava-
ren och armén av frontens befälhavare inom ramen för beslut i stort om strategiska
operationer inom operationsområdet. De grundas också på beslut i stort om frontens
operationer. Uppgifterna formuleras för att uppnå större mål med hänsyn tagen till lä-
get i området för de operativa enheternas strid.

Användning av nukleära och kemiska vapen under defensiva operationer, och en
ökning av förbandens eldkraft och rörlighet, kräver att försvaret genomförs beslut-
samt och aktivt, så att tilldelade uppgifter fullföljs på mycket kortare tid än tidigare.
Genom en effektiv användning av moderna vapen och ett bättre utnyttjande av ter-
ränghinder och byggda hinder kan större förluster tilldelas fienden snabbare. Mål och
uppgifter för defensiva operationer är följande:

• Tillfoga fiendens huvudgrupperingar avgörande förluster i sårade och döda 
• Avvärja dennes anfall
• Försvara livsviktiga områden och vägar
• Vinna tid för organiserande av motanfall
Försvarsoperationer kan också bli nödvändiga för att spara förbanden och under-

lätta kraftsamling längs riktningar, där anfallsoperationer skall genomföras. Defensiva
operationer genomförs också för att skydda flankerna på de huvudgrupperingar som
genomför offensiva operationer inom operationsområdet.

Arméerna med olika stridskrafter tilldelas en försvarszon i huvudriktningen, 100–
150 kilometer bred, ibland bredare. Armékåren försvarar ett avsnitt som är 70 kilome-
ter bred eller mer. När fronten tar upp försvaret, kan bredden på dess försvarszon bli
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500 kilometer eller mer. Inom operationsområden med speciella förhållanden kan de
operativa enheterna försvara bredare frontavsnitt.

Försvarsstriden skall föras kraftfullt och aktivt. Dessutom skall det på djupet vara
inrättat enligt olika mönster – inte på ett enhetligt och stereotypt sätt. Styrkorna och
resurserna skall vara utspridda över försvarsområdet och eldplanen organiserad i de-
talj, särskilt när det gäller pansarvärn och luftvärn. Vid förberedelse av försvarsställ-
ningar och befästningar skall hinder flitigt användas och starka reserver grupperas på
djupet. Tid för förberedelser beräknas till sju till tio dygn efter order. Djupet för ar-
méns försvarsdispositioner kan uppgå till 100–150 kilometer och för frontens till
250–300 kilometer.

De operativa enheterna kommer att ha ett begränsat antal kärnvapen till sitt för-
svar, och de kommer ofta tvingas motstå fiendens anfall med konventionella vapen
och metoder. Trots den begränsade tillgången till nukleära vapen kan de operativa en-
heterna ibland agera med större effektivitet i avvärjandet av ett fientligt anfall, efter-
som de som stöd för sina operationer kan räkna med kärnvapeninsats av högre
förband. Eldtillståndet för en avvärjande massinsats ligger då hos den högre chefen.
En sådan uppgift kan numera fullföljas när som helst under ett fientligt anfall.

Inom operationskonstens teori studeras och övervägs defensiv strid längs marina
riktningar eller i områden, som kust- och inlandsförsvar, eller enbart som kustförsvars-
operationer genomförda av front och armé (armékår). I vissa fall läggs försvaret på
flottstyrkorna själva i samverkan med kustrobotförband, marinflyg och marininfanteri.

Principer för försvarsoperationers förande. En försvarsoperation genomförs när en an-
fallsoperation inte kan inledas omedelbart. En försvarsoperation innehåller såväl sta-
tiska, defensiva element som rörliga fördröjnings- och anfallsmoment. Den förs när
följande förutsättningar råder:

• Anfall skall inte genomföras, utom som störande eller bindande verksamhet,
och då för att vinna tid för att hinna bygga upp anfallsstyrkorna inför det pla-
nerade motanfallet. 

• Styrkeförhållandena är ogynnsamma. Syftet med försvarsstriden kan dels vara
att skapa överlägsenhet i en annan riktning, dels för att nöta på en angripares
anfallskraft.

• Vid anfall inpå djupet av motståndarens gruppering måste allt längre öppna
flanker skyddas.

• När en inringad fiende försöker bryta sig ut eller när man försöker undsätta
denne.

• Egna förbands tillbakaryckning måste skyddas vid fördröjningsstrid eller ur-
dragning för att ändra kraftsamlingsriktning.

• Efter fullbordat anfall in på djupet av motståndarens gruppering, då anfallsför-
banden skall avlösas av andra echelongen, intas försvarsgruppering.168

168. Jfr dock med kapitel 6.4, ”Mobilisering samt reorganisering och uppsättandet av nya förband”. Trup-
pen från första echelongen faller sedan in i kön på andra echelongen.
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En försvarsoperation kan genomföras såväl med som utan kärnvapeninsats. En
front kan inta försvarsgruppering i en eller två echelonger. Denna består av fältbefästa
stödjepunkter som innehåller stridsvagns-, pansarvärns- och artilleriförband. Starka
reserver för motanfall avdelas i varje echelong. För försvar väljs helst öppen eller små-
bruten terräng för att de direktriktade vapnens skottvidder skall kunna utnyttjas max-
imalt. Strävan är att anfallande förband skall kanaliseras in i områden dit såväl
direktriktad som indirekt eld kan kraftsamlas, så kallade eldfickor, eller där de kan
kringrännas och slås av motanfallsförband.

Fördröjningsstrid. Fördröjningsstrid är en naturlig del i en försvarsoperation. Syftet är
att dels vinna tid för förband som förbereder försvar längre tillbaka i gynnsamma eller
viktiga terrängavsnitt, dels för att klarlägga motståndarens kraftsamlingsriktning, samt
att kanalisera och minska en angripares anfallskraft.

Enligt ryskt synsätt är fördröjningsstrid en mycket svår stridsform som ställer sto-
ra krav på förbanden, såväl avseende stridsteknik som anda och disciplin. Strävan är
därför att genomföra fördröjningsstriden i mörker eller nedsatt sikt om den inte går
att undvika.

Om egna förband är i stridskontakt med motståndaren genomförs fördröjnings-
striden bakåt mot förutbestämda, helst också förberedda försvarslinjer. Om man inte
har stridskontakt sker urdragning längs så många vägar som möjligt. I båda fallen för-
dröjs motståndarens framryckning med insats av attackflyg och attackhelikoptrar, he-
likopter- och raketartilleriutlagda mineringar och mindre luftlandsättningar. 

Om man inte befinner sig i stridskontakt ordnas en skyddszon framför huvudför-
svaret. Helst bör sju till tio dygn stå till förfogande för en front169 för att bygga upp
ett sammanhängande eldsystem med fältbefästa stödjepunkter. Syftet är att tidigt
tvinga motståndaren till anfall i ogynnsam terräng, vinna tid och att kanalisera fram-
ryckningen och dessutom försvaga anfallsförbanden redan innan huvudförsvarslinjen
nås. Skyddszonen kan ges ett djup på 15–30 km; i extrema fall upp till 100 km. Om
skyddszon inte upprättas framgrupperas framskjutna avdelningar cirka fem km fram-
för huvudförsvarslinjen för att förhindra överraskande anfall mot denna.

Försvarsstrid. Högre förband grupperas ofta i två försvarsechelonger. Den bakre
görs lika stark, eller starkare, än den främre. Huvuduppgiften för den bakre är att för-
bereda motanfall mot en genombrytande angripare och luftlandsättningar, samt i fö-
rekommande fall landstigningar. Vid brist på förband, eller då ett stort frontavsnitt
skall försvaras, grupperas försvarande förband i en echelonglinje. Allsidigt samman-
satt reserv avdelas. Motståndaren skall helst kanaliseras till de områden där denne kan
bekämpas med såväl direkt som indirekt eld.

Motanfall är den viktigaste komponenten i försvarsstridens förande. Det kan utfö-
ras dels som anfall på konventionellt sätt eller som framgruppering till förberedda
stridsställningar. Anfall väljs ofta om eget förband är lokalt överlägset en anfallande
angripare. Framryckning till förberedda stridsställningar görs om förhållandet är det
omvända om man hinner. Om möjligt utförs flankanfall.

169. Se vidare kapitel 7.1, ”Planering och delgivning”.
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Vid högre förband utförs motstötar och motanfall främst av stridsvagnsförband
understödda av artilleri, attackflyg och attackhelikoptrar. På taktisk nivå är syftet att slå
tillbaka en angripare, på operativ nivå kan motanfallet utgöra inledningen till en mot-
anfallsoperation. 

Mineringar genomförs framför och mellan motståndsnästen och -områden samt i
flanker. Återhållsamhet iakttas med mineringar i bakre områden för att inte försvåra
egna motanfall. Rörliga mineringsreserver avdelas för att snabbt kunna minera i hota-
de riktningar om inte raketartilleri kan lösa denna uppgift, det senare då främst i främ-
re områden.

Döljande och vilseledande åtgärder genomförs i stor omfattning. Skenmotstånds-
linjer och områden samt nästen byggs ut. Vandrarpjäser och stridsvagnar samt hela
vandrande artilleri- och stridsvagnsförband avdelas för att dölja skarpa grupperings-
platser, eldsystem och eldplanläggning. Skensignalering utnyttjas i stor omfattning. 

I skarpa motståndsområden grupperas stridsvagns- och pansarvärnsförband om
möjligt i förberedda fältbefästningar och värn. Stridsvagnsförband utnyttjas i växeleld-
ställningar där striden kan föras i ett större område. Skenområden byggs ut med sam-
ma noggrannhet, dels givetvis i vilseledningssyfte men också för att utnyttjas som
växelområden eller av ovan nämnda vandrarenheter. I flanker och andra områden
som inte kan uppges eller där fientliga genombrott inte får ske grupperas dragna pan-
sarvärnspjäser. Draget kanonpansarvärn utnyttjas i områden och situationer där man
inte vill att enskild pjäsbesättning själv skall kunna bestämma över när omgruppering
skall ske. 

Artilleriförband sammanförs i artillerigrupper för att understödja försvarande för-
band med samlad, indirekt eld för att förstärka motståndsområdenas och linjernas
eldsystem. Division ges ett område med 20–40 km bred och djup. Armé ges på mot-
svarande sätt ett område med 40–80 km bredd och djup.

Försvarsoperation genomförs på operativ och strategisk nivå i form av en dyna-
miskt samordnad fördröjningsstrid, försvar i motståndsområden och som motanfall
med särskilt avdelade reserver ur armé eller front, så kallad mobil försvarsoperation.
Det kan vara värt att nämna att mobila försvarsoperationer genomfördes framgångs-
rikt under ”Det stora fosterländska krigets” första period. Men detta hölls hemligt
ända fram till sommaren 1993 då ryska forskare och militärteoretiker fick tillgång till
befintligt material som ett stöd när det blev aktuellt att utveckla nya koncept för för-
svars- och motanfallsoperationer. När situationen så medger sker övergång till en
motanfallsoperation. Försvarsoperationen kan föras med avsikt att dra på sig ett fient-
ligt anfall för att denne skall öppna sig för flankanfall. 

9.2.1.4 Motanfallsoperation (allsidigt sammansatt operation)
Motanfallsoperationen har också en lång historisk tradition, som delvis redan antytts.
Men operationsformen tillämpades redan av Djingis Khan, exempelvis vid anfallet på
sultanatet Chorezem 1220 för att locka motståndaren i en fälla. Motanfallsoperatio-
nen utgör en kombination av en försvars- och en anfallsoperation. Ett flertal av de
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stora operationerna under andra världskriget var av denna typ, exempelvis motanfallet
vid Stalingrad i november 1942 och Kursk juli 1943. 

Figur 9.6. Bilden ovan beskriver sekventiellt tidsmässigt en motanfallsoperation med den ryska begreppsappa-
raten. (Anmärkning: ”Slag”,170 ry: udar, markeras i bilden med blixtar.) (Illustration: övlt Pär Blid)

Vid ett fientligt anfall inleds motanfallsoperationens inledande skede – täckförban-
dens försvar (stridsverksamhet) – med ett massivt avvärjande eldöppnande – slag – i
form av störande och fördröjande eld i syfte att bromsa angriparens anfallshastighet
och nedsätta dennes anfallskraft. Även oplanerade skärmytslingar och mindre träff-
ningar har samma syfte, liksom också moment av fördröjningsstrid. Därmed avses tid
skapas för intagande av försvarsgruppering och att göra nödvändiga förberedelser i
form av fältarbeten. 

Arméns/armékårens första försvarsoperation inleds på motsvarande vis med ett eller
flera slag, helt enkelt ett massivt eldöppnande eller en omfattande spärreld på operativ
nivå, ett antal samtidiga spärreldar. De följs omedelbart av 1. echelongens försvar – sam-
mandrabbning – och 2. echelongens försvar med syfte att bryta angriparens anfallskraft
för att åstadkomma en stridspaus. Med svenskt språkbruk kan vi tala om avvärjnings-
strid på operativ nivå.

Därefter vidtar frontreservens stridsverksamhet, först med ett massivt slag, sedan i
form av inledande motanfall av varierande styrka. Här kommer det att röra sig om
”mobila försvarsoperationer”, som dessa kallades under andra världskriget. Dessa kan
ha till syfte att 1) förhindra att angriparen återupptar sitt anfall, 2) spaningsanfall, eller

170. Den massiva eldinsatsen kan insättas med såväl konventionell ammunition som kärnvapen. Som ti-
digare nämnts sker eldplanläggning för båda alternativen parallellt. 

Operativa begrepps sammanhang

Tid

AK första

försvarsoperation
AK motanfalls-

operation

1.echelonengs

försvar (samman-
drabbning)

2.echelonengs

försvar (samman-
drabbning)

Täckförbandens
försvar (strids-
verksamhet)

Frontreservers
motanfall
(stridsverksamhet)

1.echelonengs
anfall (samman-
drabbning)

2.echelonengs
anfall (samman-
drabbning)
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3) skenanfall i vilseledande och störande syfte. Även här genomförs de för att skapa
tid för koncentrering och uppmarsch av motanfallsförbanden.

Slutligen inleds motanfallsoperationens anfallsskede med ett eller flera massiva
slag omedelbart följt av 1. echelongens anfall – sammandrabbning – och 2. echelongens för-
svar. Därefter kan övergång till en ren anfallsoperation ske. Beräknad tidsåtgång för
denna typ av operation är 15–21 dygn för en frontoperation.

9.2.1.5 Anfallsoperation (allsidigt sammansatt operation)
Allmänt. En anfallsoperation kan utgöra såväl en allmän som en gemensam operation
där förband ur samtliga försvarsgrenar kan delta, utom normalt det fasta områdes-
bundna luftförsvaret. Strävan är att anfallet inleds på stor bredd med allsidigt sam-
mansatta arméer som anfall ur marschgruppering föregånget av en omfattande
flygoperation. Denna fortsätter under anfallet och understödjer detta. Operativa luft-
landsättningar kan insättas i bakre delar av motståndarens avvärjningszoner.

Syftet är att inringa och förinta en motståndare. Tidigare avsågs genombrottsope-
rationer med efterföljande djupanfall att genomföras. Genom att genomföra striden i
samtidiga faser hålls ett snabbt tempo och tillintetgörandet kan inledas tidigt. Kraft-
samling sker till tid och målval i stället för till geografiskt område, ”hagelsvärmseffek-
ten”. Offensiven drivs in på motståndarens djup utan uppehåll för att binda dennes
operativa och strategiska reserver för att förhindra motanfall. 

Beslut om val av anfalls- och kraftsamlingsriktningar fattas av frontchef eller i fö-
rekommande fall frontgruppchef, eller rentav Stavka VGK. Uppgiften att genomföra
en anfallsoperation ges till fronter och i mindre grad till arméer. Samordning, anvis-
ningar till och övervakning av fronternas och arméernas verksamhet genomförs av
VGK-representant eller av generalstaben. Det finns ingen fast organisation på dessa
nivåer. Högre förband sätts samman beroende på given uppgift. Hur detta sker be-
stäms av:

• Uppgiften
• Huruvida operationen genomförs oberoende eller samordnat med andra 

förband
• Motståndarens styrka och gruppering (se modellering)
• Terräng, årstid, klimat och väder inom operationsområdet
Efterhand som operationen fortskrider, eller vid avslutande och igångsättandet av

en ny, kan förbandssammansättningen. Den övergripande planen kan vara oförändrad
men väntade framgångar eller misslyckanden kan mycket väl leda till förändringar.
Nyckelbegreppen är flexibilitet genom centraliserad ledning och kontroll av strid och
underhåll på högsta möjliga nivå. Detta gäller såväl strategisk som operativ nivå. 

Inringning har varit den traditionella formen för offensiva operationer. Under de
stora inringningsslagen under andra världskriget startade de olika framryckningsaxlar-
na åtskilda 250–300 km för att förenas mellan 70–100 km in i motståndarens bakre
område.
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Dessa omfattningar organiserades på frontgruppnivå. Omfattningar och de efter-
följande striderna för att tillintetgöra motståndaren var huvudmedlet att säkra territo-
riella mål. Det finns emellertid stora problem med inringningsoperationer. De är
mycket förbandskrävande. Det krävs både en yttre och en inre frontlinje för att för-
hindra utbrytning samtidigt som avlastande flankanfall måste kunna hejdas. 

I en framtida inringningsoperation kommer det inte att finnas sammanhängande
yttre och inre frontlinjer som tidigare. I stället kommer de troliga urdragningsvägarna
att blockeras med luftlandsättningar eller kringgångsförband, inte med traditionell in-
ringning. Om motståndaren väljer att dela upp sina styrkor på ett mindre antal fram-
ryckningsvägar har målet delvis nåtts till en liten kostnad, särskilt i tid. Motståndarens
stridskrafter upphör att fungera som sammansatta, effektiva operativa enheter. Kraft-
samling sker då till tid och målval, i stället för som tidigare till geografiskt område. 

Offensiven fortsätter in på motståndarens djup utan uppehåll, så att dennes opera-
tiv-strategiska reserver förs in i striden samtidigt med dem som inringas. Härigenom
hindras reserverna att genomföra avlastande motanfall.

Anfallsoperationer inom en TVD kommer troligen att bestå av samtidiga anfall ut-
med flera strategiska och operativa riktningar. Detta innebär inte att inringning har
förlorat i betydelse. Den genomförs i en något mindre skala än tidigare eftersom det
inte avses uppstå några pauser i rörelsen framåt under den tid som de inringade för-
banden slutgiltigt slås.

Förband upp till armékårsstyrka kan komma att bli inneslutna, särskilt om de för-
svarar besvärlig terräng med öppna flanker lämpliga för framryckning med pansarför-
band. Taktisk inneslutning av divisioner genomförs efterhand som anfallet utvecklas
längs flera riktningar. Genom detta förfarande avses potentiellt farliga styrkor att eli-
mineras.

Offensiv genomförd längs flera riktningar för att samtidigt bryta igenom försvaret
på bred front och snabbt fokusera operationerna på motståndarens operativa och
strategiska djup, har tilldragit sig det största intresset hos sovjetiska, numera ryska, mi-
litärteoretiker. Motståndarens huvudförsvarslinjer genombryts på flera ställen samti-
digt. En armé kan då bryta igenom på ett–två ställen. En division kan vid genombrott
ha en anfallsbredd på 5–10 km. 

En anfallsoperations framgång är i avgörande grad beroende av att överraskning
uppnås. För att förstärka överraskningseffekten skall det första anfallet vara så våld-
samt som möjligt. Detta åstadkoms genom en massiv artilleri-, robot- och flyginsats i
ett första ”slag”. Omedelbart därefter sker anfallet med så stora resurser som möjligt.
Dispositionerna av anfallsförbanden görs med hänsyn till hela operationen i den
främre operativa echelongen. Ur anfallsförbanden avdelas endast svaga eller inga re-
server överhuvudtaget. De förstärkningar som behövs för att utnyttja vunnen fram-
gång avdelas ur närmast högre förband eller RVGK, överkommandots reserv för den
andra echelongen. 

Det bedöms att en försvarare inte har möjlighet att parera flera samtidiga genom-
brott och ”stötförband” som utnyttjar luckor i grupperingen för att snabbt nå in på
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djupet. Med våldsamma anfall längs flera operationsriktningar blir det svårt för för-
svararen att urskilja vilket frontavsnitt som är mest kritiskt och det stora genombrot-
tet sker. Principen är att högre chef kraftsamlar insatsen med förstärkningsförband
och underhåll där genombrott och inledande framgång uppnås. Sekundära sken- och
flankanfalls bindande effekt på försvararen gör det svårt för denne att omgruppera
sina förband till prioriterade frontavsnitt. Därmed avses försvararens stridskrafter att
splittras.

Även om de kringgångna förbanden har kvar sitt stridsvärde bedöms de inte ha
möjlighet att påverka utgången av operationen då de snart kommer att drabbas av un-
derhållskris. De slås av efterhand tillförda förband som avdelas ur den andra strategis-
ka echelongen. Denna sätts annars in med huvuddel i de luckor som skapats. Allt i
enlighet med att framgång skall utnyttjas till det yttersta. 

Under tiden strävar man att på djupet engagera försvararens operativa och strate-
giska reserver innan dessa hinner uppta ett effektivt försvar framför de strategiska må-
len. Dessa anfall avses utföras med särskilda grupper upp till och med stötarméer. Mål
för dessa grupper kan även vara att ta viktig terräng före motståndaren.

Genom att agera på detta sätt bedöms det att de fastställda målen uppnås på det
säkraste viset. Utbytet av överraskningsmomentet blir då som störst. Motståndaren
kommer på efterhand och får otillräcklig tid att förbereda sitt försvar. Det minskar
också behovet av att ha antalsmässig total överlägsenhet när anfallet inleds. När det
väl har inletts kommer det därför inte att finnas någon sammanhängande front. An-
griparens och försvararens styrkor kommer att vara blandade över ytan där den som
har den bästa lägesuppfattningen kommer att ha en klar fördel. Angrepp på motstån-
darens ledningssystem kommer att försvåra för försvararens samordning av strids-
krafterna. Ledningssystemen står därför högt på målvalslistan.

Denna typ av offensivt uppträdande kommer att ge långa flanker. Det kommer
också att uppstå egna ledningsproblem. En viktig anfallsoperation, eller del av opera-
tionen, leds emellertid av en utsänd representant från en högre ledningsnivå. Dignite-
ten på denne är direkt beroende på hur pass viktig anfallsoperationen är. Denne har
såväl befogenhet som förmåga att agera som högste chef på platsen.171 Därmed anses
att operationsplanens intentioner kan fullföljas trots att sambandet uppåt har brutits.
Problemet med taktiska chefers oförmåga att ta eller bevilja initiativ blir därmed inte
av avgörande betydelse. Initiativ skall tas av operativ chef, inte av taktisk. Om tempot
i anfallsrörelserna kan hållas blir inte heller de långa flankerna något större problem.
Försvararen tvingas ju ständigt att parera nya hotande situationer. 

Eftersom det är svårt att underhålla förband på djupet under en pågående anfalls-
operation tillämpas echelongprincipen. Anfallsförband som sätts in i strid medför erfor-
derligt underhåll, exempelvis för sex dygn/division. När förbandet och dess under-
håll är förbrukat172 avlöses det av andra echelongens ”friska” förband. Därefter sker

171. Jämför Pristina 1999, där ett kompani leddes av en general som var Stavka VGK representant på plat-
sen. Se även kapitel 7.1, ”Ledningsprinciper”.

172. Se vidare kapitel 6.4, ”Mobilisering samt reorganisering och uppsättandet av nya förband” samt 9.3,
”Den bakre tjänsten”.
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återhämtning av stabdelarna som ”kläs” på med nya enheter från den strategiska re-
serven. Truppen sluter upp i kön på den avlösande divisionen. Förband som anfaller
i det som är eller blir sekundära riktningar tillförs endast föga eller inget underhåll.
Kraftsamling av underhåll, liksom understöd och tillkommande förstärkningar sker
till den riktning där framgång är på väg att vinnas. 

Det är troligt att framtida operativa eller strategiska offensiver består av en kombi-
nation av operationer på stor bredd för att splittra försvararen och av inringningsope-
rationer som genomförs mot starkt försvar. Svagare avsnitt i försvaret insätts för
anfall samtidigt som starkare delar binds. Den gamla tanken på att en anfallsstyrkas
första echelong i första hand skall vara flygburen kanske åter kommer till heders.

Flygbekämpning under en anfallsoperation. En flygoperation ingår som en mycket vä-
sentlig del i en anfallsoperation. Strävan är att inleda anfallet överraskande i den första
massiva insatsen. Ett led i denna eftersträvade överraskning är den inledande bekämp-
ningen med flyg av motståndarens flygstridskrafter så att största möjliga grad av ope-
rativ handlingsfrihet skapas. Samtidigt skall eldöverlägsenhet åstadkommas.

Målet med flygbekämpningen är att förinta motståndaren i kraftsamlingsriktning-
en. Bekämpningen ingår som en del i eldplanen och genomförs som regel samtidigt
som artilleriförberedelsen och stormelden. 

Längden på bekämpningen bestäms av motståndarens motståndskraft, målens ka-
raktär och den styrka som insätts.173 Bekämpningen övergår i samband med storm-
ningen till understöd av anfallande markstridskrafter.

Planering för flygstridskrafternas bekämpning samordnas med övrig eldplanlägg-
ning, varvid det klarläggs när och i vilken ordning olika typer av mål skall bekämpas
och med hänsyn till vilka mål som skall bekämpas med artilleri, markrobotar och ra-
ketartilleri samt attackhelikoptrar. 

Bekämpningen genomförs med samtidiga eller på varandra följande ”slag” med
frontflygstridskrafter och riktar sig mot mål på det taktiska och operativa djupet. Med-
eltung bomb ur fjärrflyget bekämpar mål på det operativa och strategiska djupet. Så-
dana mål väljs som inte kan bekämpas med raket- och eldrörsartilleri, omgrupperar
under anfallet eller där endast flyget har lämpliga vapen. 

En kort, förnyad flygbekämpning kan genomföras under operationens förlopp ex-
empelvis:

• Då motståndaren har hejdat egna truppers framryckning
• Före övergång av vattendrag
• Före anfall mot mellanliggande försvarslinjer och områden
• Vid andra echelongens insättande
• Vid försvar i samband med motanfall
Flygstridskrafternas stora inverkan på stridsförloppet genom möjlighet till snabb

insats med hög effekt gör det nödvändigt att bekämpa motståndarens flyg. En tidig

173. Se även kapitel 7.2, ”Planering och delgivning”.
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reducering av dessa skapar en egen operativ handlingsfrihet och minskar risken för
anfall mot egna förband och baser. Skapandet av egen luftöverlägsenhet är ett viktigt
syfte med den inledande flygoperationen. 

För att försvåra för motståndaren att inledningsvis vidta samordnade verkningsful-
la motåtgärder är även lednings-, sambands- och underrättelseorgan (exempelvis ra-
dar- och signalspaningsstationer) prioriterade mål. För att kunna nå målen på
motståndarens hela operativa och strategiska djup slås korridorer upp i dennes luft-
värnsbarriärer med fjärrvapen om det inte är möjligt att passera förbi dessa. 

Luftförsvar under en anfallsoperation. Efterhand som en offensivs främre echelongs-
fronter framrycker, organiseras en luftförsvarsechelong mellan första och andra eche-
longen för att täcka den lucka som uppstår och skulle kunna utnyttjas av
motståndaren för att slå ut den bakre echelongen eller hålla echelongerna delade.

Fristående luftförsvarsstyrkor kan komma att skapas i varje strategisk riktning för
att säkerställa ett kontinuerligt luftförsvar från främre strategiska echelongen till eget
territorium. 

Uppmarsch och utgångsgruppering för anfall. Efter personaluppfyllnad m.m. utgångsgrup-
peras främre fronter och arméer. Uppehållet i utgångsgrupperingen skall vara så kort
som möjligt. Samtidigt eller i nära anslutning till inledandet av en operativ eller strate-
gisk anfallsoperation sker framgruppering av den andra strategiska echelongen.174

Förband som ingår i den andra strategiska echelongen har en betydligt lägre perso-
naluppfyllnad än den första. Inför ett anfall är det önskvärt att även denna kan vara
fullt bemannad och utrustad så att motståndaren inte tidigt kan slå ut förråd och an-
dra resurser och därigenom försvåra eller förhindra dess insats. Vid en motanfallsope-
ration torde detta villkor inte kunna uppfyllas. Uppfyllnaden av de båda strategiska
echelongerna är ett så stort ingrepp i samhället att den inte går att dölja, bland annat
beroende på nu i skrivande stund varande värnpliktslagstiftningen i Ryssland.

De ryska principerna för val av kraftsamlingsriktning medger stor flexibilitet. Där-
med möjligörs överraskning och hållandet av ett högt anfallstempo. Den praktiska till-
lämpningen avses åstadkommas genom den nämnda echelongindelningen av fronter
och arméer samt att starka ”stöt-” eller ”genombrottsförband” avdelas. Dessa avses
kunna insättas kraftsamlat inom tilldelat anfallsområde där inledande framgångar vun-
nits för at fullfölja dessa. (Detta genombrottsförfarande lärde sig ryssarna av mongo-
lerna på 1200-talet. Kunskapen om genombrottsoperationens principer utgör en
viktig del av Rysslands militärkulturella arv.) 

Anfallet. Strävan är att anfallet inleds på stor bredd med allsidigt sammansatta ar-
méer eller kårer som anfall ur marschgruppering. Samtliga tillgängliga vägar och stråk
utnyttjas. Markstriden domineras av ett eftersträvat högt tempo och är tänkt att ske
som renkonterstrid. Främre regementen skall framrycka snabbt och upprensning skall
ske efterhand av bakre förband. Operativa luftlandsättningar kan insättas i motstånda-
rens bakre områden. Flygbekämpningen kraftsamlas fortfarande till det operativa dju-
pet. Viss attackkapacitet understödjer luftlandsättningar.

174. Huruvida en sådan kan organiseras eller ej för närvarande är inte känt. Men strävan torde finnas.
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Syftet med frontens strid i detta skede är att snabbt tränga in i motståndarens för-
dröjningzoner på bred front:

• Komplettera spaningen genom att klarlägga var motståndaren kraftsamlat sina
styrkor samt var lämpliga områden för genombrott finns, det vill säga svaga
punkter i motståndarens gruppering.

• Ta sådan stridskontakt med motståndarens förband att denne får svårt att an-
vända taktiska kärnvapen, om sådana disponeras.

• Vilseleda motståndaren om avsedda genombrottssektorer och kommande
kraftsamling.

Striden genomförs främst som anfall ur marschgruppering med bataljons- och re-
gementsförband, även anfall ur direkt känning med motståndaren kan förekomma.
Kringgångsförband och taktiska luftlandsättningar genomförs för att tvinga motstån-
daren till strid över hela ytan och för att öka hastigheten i röjning av blockerade vägar.
Även armé avdelar kringgångsförband. De består då av bandgående förstärkta rege-
menten som ges självständiga uppgifter på upp till 50 km djup. Samordning och sam-
verkan med luftlandsatta förband kan ske. 

Operativa luftlandsättningar för att understödja frontens eller främre arméns strid
genomförs som regel i motståndarens bakre områden. Syftet med dessa är:

• Tidigt ta kontroll över viktiga terrängavsnitt som behöver säkras inför fortsatt
framryckning på motståndarens operativa djup

• Försvåra motståndarens framryckning och gruppering av stridskrafter i tilltänk-
ta avvärjningszoner

Om motståndaren huvudsakligen är uppmarscherad och grupperad, eller om den-
nes anfallskraft har brutits, genomförs operativa luftlandsättningar för att understödja
frontens fortsatta strid eller tillkommande motanfallsfront. För en operativ luftland-
sättning skall fronten kunna disponera en luftburen brigad eller ett underställt luft-
landsättningsregemente. Ytterligare resurser kan vid behov underställas.

Taktiska och operativa landstigningar kan insättas som kringgång vid kust för att
understödja en anfallsrörelse nära en kust. Syftet med landstigning kan vara detsamma
som för operativa luftlandsättningar, det vill säga att ta viktig terräng eller försvåra
motanfall.

Ett anfall eller motanfall mot en motståndares avvärjningszon kan dels ske som
anfall ur marschgruppering, dels som anfall ur direkt känning med motståndaren.
Främre arméer genombryter avvärjningslinjer och områden på ett eller två frontav-
snitt. Genombrytningarna sker på smal bredd. Snarast efter genombrytning sprids
förbanden åter ut för att inte utgöra bekämpningsvärdiga mål för kärnvapeninsats, om
motståndaren förfogar över sådana. Operativa och taktiska luftlandsättningar genom-
förs för att understödja främre armés strid. Frontflyg insätts för understöd. Flygbe-
kämpning på det operativa djupet minskas för att kunna frigöra resurser för
närunderstöd. 
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I denna fas är syftet med striden att snabbt genombryta motståndarens försvarszo-
ner. Fronten slår fiendens främre förband och tar tillräckligt stort område för att med-
ge framgruppering av efterföljande förband inför fortsatt anfall. Frontens bereddupp-
gift är att ta andrahandsmålet på det operativa djupet. I frontens första echelong
anfaller en till tre arméer i bredd.

Främre armé indelas så att första echelongen innehåller två–tre divisioner och den
bakre en–två. Om endast ett genombrottsställe valts, anfaller normalt två divisioner
tätt anslutna på en sammanlagd bredd på cirka 20 km. Om två genombrottsställen
planerats, utnyttjas det område där framgång vunnits för det fortsatta genombrottet. 

Divisionens anfallsbredd är normalt 15–30 km. Inom denna anfallsbredd grupperas
vanligen divisionen på smalare bredd vid det planerade genombrottsstället. Första-
handsuppgiften är att bryta igenom motståndarens främre försvar. Beredduppgift, be-
roende på kvarvarande anfallskraft, är att ta arméns eller kårens andrahandsmål. Divi-
sionen är i princip förbrukad efter fem dygns strid. 

Om någon främre divisions genombrott går snabbare än sidodivisionernas, efter-
strävas normalt kraftsamlingen till genombrottspunkten. I vissa fall kan fortsatt anfall
framför division som framrycker långsammare beordras om dess anfallsriktning är
prioriterad. Uppgiften för bakre divisioner i arméns andra echelong är att snarast efter
genombrott ta arméns andrahandsmål. Striden i motståndarens bakre område genom-
förs i stort på samma sätt som striden i främre zoner. 

Operativ luftlandsättning kan insättas mot det bakre området inom 100 km från
främsta divisioner. Syftet med en sådan luftlandsättning kan vara detsamma som för
front vid strid på det operativa djupet. Bakre armé ingår i frontens andra echelong och
grupperas normalt 150–250 km bakom främre arméer och inom ett cirka 10 000–
15 000 km² stort område per armé.

Förföljning. Om motståndarens försvar bryter ihop övergår man till förföljning
inom främre armé och divisioner. Detta görs utan order då man märker att motstån-
darens förband tillbakarycker. Förföljning genomförs dygnet runt. Förbandets huvud-
del rycker fram parallellt med den tillbakaryckande motståndaren medan del av
förbandet under förföljning binder motståndarens enheter frontalt. Strävan är att iso-
lera motståndarens retirerande kolonner och att slå dem en i taget. Framryckning sker
i en kombination av marsch-, manöver- och stridsgruppering. Marsch- och manöver-
gruppering eftersträvas. Kringgångsavdelningar och luftlandsatta förband tar och hål-
ler viktig terräng i motståndarens rygg för att inringa denne och om möjligt hindra att
dennes reserver ingriper.

Strid i vägfattig terräng. Striden sker efter motsvarande principer men med större
bredder och djup och under längre tid. Striderna antar mer en kamp om viktiga ter-
rängpartier och viktiga kommunikationsknutpunkter samt tätorter än att direkt ned-
kämpa motståndaren. 
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Figur 9.7. Vid operationer i arktisk, vägfattig terräng är det ibland nödvändigt att återgå till gamla beprövade
transportmedel. Bilden visar en transportfora i form av en renraid under Petsamo–Kirkenäs-operationen
i oktober 1944. Denna transportform kan fortfarande förekomma i brist på helikoptrar. (Bilden är hämtad
ur författarens privatarkiv.)

9.2.2 Allsidigt sammansatta marina operationer

9.2.2.1 Sjöoperation (allsidigt sammansatt marin operation) 
Denna typ av operationer sönderfaller i tre undertyper: offensiva respektive defensiva ope-
rationer på oceanerna och sjöoperation i randhav. De kan också definieras som allsidigt sam-
mansatta marina operationer.

Den offensiva operationen kan dels riktas mot mål i land på motståndarens territori-
um, dels mot strategiska robotubåtar och övriga sjöstridskrafter (då främst hangarfar-
tygsgrupper) samt motståndarens sjövägar och sjötransporter. Den defensiva operationen
genomförs främst för att skydda viktiga strategiska resurser såsom robotubåtarna och
det egna hemlandet. Det skall påpekas att insats med marininfanteri inte är att betrak-
ta som en sjöoperation. 

Vid insatser, exempelvis mot en hangarfartygsgrupp, skall samtliga mål i gruppen
bekämpas samtidigt, i flera sekvenser, med olika vapensystem (bland annat kärnvapen
om sådana fick utnyttjas) för att försvåra motverkan. Här kan det vara värt att nämna
att även okonventionella lösningar för att bekämpa motståndarens hangarfartygsgrup-
per studerades under 1950- och 60-talen. Bland annat gjordes prov och försök med
såväl mark- som ubåtsbaserade ballistiska långdistansrobotar. Försöken slog inte väl
ut. I amerikanska marina kretsar har också diskuterats möjligheten att Sovjetunionen
inte bara planerade att bekämpa målen direkt. Man har framfört misstanken att Sov-
jetunionen skulle använda ett större antal kärnladdningar för att generera en kraftig
svallvåg som skulle kunna oskadliggöra större utspridda fartygsförband när målläges-
bestämningen var osäker. Dessa kärnladdningar skulle då ha kunnat insättas med äldre
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interkontinentala robotar som inte längre var avdelade för primäruppgiften. Om den-
na misstanke varit berättigad är inte känt.

Figur 9.8. Sovjetunionens marina försvarslinjer i Nordatlanten. (Illustration: Lars Ulfving)

Enligt Sovjetunionens sjöoperativa principer var det ubåtsvapnet och marinflyget
som skulle utgöra den operativt och strategiskt offensiva komponenten, oavsett om
insats sker med eller utan kärnvapen. Det skall påpekas att denna uppgiftsfördelning
har gällt sedan tidigt 1920-tal och således inte är en konsekvens av kärnvapnens till-
komst. Den är dessutom fortfarande giltig i Ryssland. 

Övriga sjöstridskrafter, inklusive hangarfartygen, utgör den defensiva komponen-
ten som skall säkerställa att den offensiva kan komma till verkan. Det mest uttalade
fallet utgör de sjöstridskrafter som skall skydda de strategiska robotubåtarna i Norra
Ishavet och Ochotska Havet.
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Principerna för att genomföra operationer i randhav har utvecklats i en mer tradi-
tionell riktning. I randhav kan även andra operationer än rena sjöoperationer genom-
föras, såsom kustförsvars- och landstigningsoperation.

Sjöoperation i randhav genomförs med syftet att understödja markstridskrafternas
framryckning vid en anfallsoperation vid kust, och i Östersjön sjöfartsskydd. Sjötran-
sporter utmed den baltiska och polska kusten sågs som ett viktigt reservalternativ till
marktransport om järnvägs- och landsvägnät skulle bli alltför skadat. Den kan också
ha mer renodlat offensiva sjöoperativa syften. Under mellankrigstiden var en av hu-
vuduppgifterna för Baltiska flottan att bekämpa den svenska flottan i sina baser. I det
senare fallet kan de även utföras dolt i form av ”främmande undervattensverksam-
het”, men som då också kan hänföras till kategorin specialoperationer. 

Marinstridskrafterna understödjer främst markstriden i form av flankoperationer
till sjöss och på inre vattenvägar. Motståndarens sjöförbindelser bekämpas med lätta
sjöstridskrafter, ubåtar och marinflyg. Den egna sjöflanken skyddas med motsvarande
resurser, kustrobotförband samt luftförsvarets luftvärnsrobotenheter, där dessa har
täckning, samt stödjer sig på utsjömineringar i stor omfattning. Skydd av sjöflank kan
också ingå som en betydelsefull del i en kustförsvarsoperation.

9.2.3 Gemensamma operationer

9.2.3.1 Kustförsvarsoperation (avvärjningsoperation mot landstigning, gemensam operation)
Denna typ av operationer planeras och genomförs för att skydda örlogsbaser, hamnar,
viktiga kustavsnitt, öar och farledsförträngningar mot angrepp från havet. Det torde
främst vara landstigningsoperationer som man avser att avvärja. Kustförsvarsoperation är
en typ av försvarsoperation, vars principer, metoder och resursbehov är annorlunda
än den rena försvarsoperationen. Övningen Mobilnost–2004 syftade just till att öva en
kustförsvarsoperation med den strategiska snabbinsatsstyrkan.

Figur 9.9. Hangarfartyge
Kiev, sjösatt 1972,
36 000 ton, 12 Jak–38
VSTOL-flygplan och 14
Ka–25 helikoptrar sam
sjö- och luftvärnsrobotar
Totalt byggdes fyra enheter
Fartyget fotograferat i Öst
ersjön (!) under övningen
Zapad–81. (Foto: FHS/
MHS-bildarkiv)
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För försvar av ett kustavsnitt upp till c:a 200 km bredd avdelas en motoriserad
skytte- eller marininfanteridivision och två–tre kustrobotbatterier. Markstridsförban-
den grupperas med skytteregementena i bredd och stridsvagnsregementet som mot-
anfallsreserv.

Figur 9.10. Det ryska kustförsvarskonceptet, vilket är avsett att kunna möta det amerikanska ”expanded be-
ach-” eller ”over the horizon-”konceptet som avses möjliggöra en landstigning på fritt vald plats utmed en kust-
sträcka på 200 km. En motoriserad skyttedivision grupperas med tre skytteregementen i bredd och stridsvagns-
regementet som reserv. Divisionen förstärks med kustrobotbatterier och enheter ur flottan och marinflyget.
Försvaret stöds av sjö- och strandmineringar. Den amerikanska uppfattningen är att ett kustförsvar av denna
typ blir svårt att nedkämpa. (Illustration: Lars Ulfving)

Marinflyg, ubåtar och ytattackförband upptar tidigt strid med angriparen. Kustro-
botbatterier understödjer med kärnvapeneld, i form av gruppinsatser, mot mål på sjön
om tillstånd därtill givits, annars med konventionella vapeninsatser. Mineringar ut-
läggs i stor omfattning för att stödja operationen. 

9.2.3.2 Luftlandsättningsoperation (gemensam operation)
Luftlandsättningsoperationer kan genomföras inom ramen för allsidigt sammansatta
operationer (flyg-, anfalls-, försvars- och motanfallsoperationer) eller ingå som en vik-
tig del i en landstigningsoperation (amfibieoperation) och marin allsidigt sammansatt
operation (inte nödvändigtvis i samband med en landstigning). Genomförande kan
ske såväl med som utan kärnvapeninsats.

Luftlandsättningsoperationens tre nivåer överensstämmer med nivåindelningen i
övrigt inom den ryska militärvetenskapen och krigskonsten:
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• Strategisk luftlandsättning. En sådan operation organiserades för att kunna ge-
nomföras på grundval av överbefälhavarens order för att utnyttja verkan av de
strategiska robottruppernas kärnvapeninsatser och för att lösa operativa och
strategiska uppgifter i fiendens bakre linjer. Det första fallet är inte längre aktu-
ellt med hänsyn till INF-avtalet från 1991 eftersom Strategiska robottrupper-
nas medeldistansrobotar är skrotade. I det senare fallet rör det sig om ett led i
samtidig strid över motståndarens hela strategiska djup inom ramen för en flygopera-
tion men med samma syfte. Med hänsyn till tillgänglig transportkapacitet ut-
trycker man sig normalt inte i storleksordning på operationen utan till målval
för denna. Det har dock förekommit uppgifter på att en strategisk luftlandsätt-
ning genomförs med luftlandsättningsdivision. En anmärkning: När det sovje-
tiska transportflyget, VTA, var som störst kunde maximalt en luftlandsätt-
ningsdivision transporteras i en omgång om samtliga flygplan var tillgängliga,
vilket aldrig var fallet. Mot vitala mål av strategisk betydelse kan spetsnaz-enhe-
ter användas (men det är inte självklart att dessa fälls, innästling kan ske på an-
nat sätt exempelvis som turister).

• Operativ luftlandsättning. Luftlandsättningsoperationer genomförs inom ramen
för frontens eller arméns anfalls- eller motanfallsoperation som en väsentlig del
i en allsidigt sammansatt operation. Uppgifterna för en operativ luftlandsätt-
ning är följande:
– Ta vitala mål och områden i fiendens bakre linjer
– Förstöra fiendens kärnvapen och staber
– Understödja egna styrkor som anfaller ur fronten i nedkämpandet av fient-

liga huvudgrupperingar
– Underlätta snabb framryckning på djupet av motståndarens territorium
Normalt anges att en operativ luftlandsättning skall ske med luftlandsättnings-
regementes styrka. Det ligger inom ramen för var som kan vara realistiskt, även
i skrivande stund.

• Taktisk luftlandsättning genomförs för att understödja regementes, brigads, divi-
sions eller armékårs anfall eller som ett raidföretag. Normalt anges att taktisk
luftlandsättning kan ske med en eller flera bataljoners styrka. Vid fällning ut-
nyttjas luftlandsättningstrupp, vid landning med helikopter kan vanlig skytte-
trupp användas. Raid- och innästlingsföretag kan genomföras av specialför-
band ur spetsnaz.

Vid genomförandet landsätts förbanden med fallskärm och landning. Vid större
operationer fäller man förband för att säkra flygfält för att efterföljande delar skall
kunna landas. Mindre taktiska luftlandsättningar genomförs även med helikopter. Om
förbanden är utrustade med lätta pansarskyttefordon sker luftlandsättningen inte på
eller vid anfallsmålet utom då det är oförsvarat. Försvarade mål anfalls på marken ef-
ter genomförd luftlandsättning i oförsvarade områden. Det framgår inte ur öppna käl-
lor hur många kärnladdningar som kan avdelas.
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Sammansättningen av styrkor och andra resurser med uppgift att genomföra luft-
landsättningsoperationer är beroende av målet för operationen och vilka uppgifter
som skall lösas. 

Avståndet till luftlandsättningen kan uppgå till 500–600 kilometer från fronterna.
Om luftlandsättningsoperationen genomförs för att uppnå frontens mål, kan emeller-
tid avståndet röra sig om 150–300 kilometer. Den luftlandsatta styrkan och dess strid
understöds av de frontenheter i vars område styrkan landsätts eller sätts in på marken.
Luftlandsatta enheter och förband ställs under frontens befäl efter föreningen med
egna förband, eller till överbefälhavarens förfogande som reserv för förnyad insats.

9.2.3.3 Landstigningsoperation (gemensam operation)
Det sovjetiska marininfanteriet återuppsattes 1964 efter nedläggning kort efter andra
världskrigets slut. Detta ägde rum under den tid då de sovjetiska kärnvapenstrategier-
na var som mest uttalade. Det är möjligt att även det nyuppsatta marininfanteriet av-
sågs utnyttjas då konventionella stridskrafter skulle genomföra offensiva operationer
efter de inledande massiva kärnvapeninsatserna. Det är tänkbart att kärnvapnens bety-
delse senare har nedtonats starkt. Det här beskrivna hänsyftar till en förmåga som
Ryssland inte längre har (eller ens överhuvudtaget haft) men som berör de principer
för genomförande som kan ligga till grund om eller när en amfibieförmåga av någon
betydelse skall återupprättas. Därför behandlas landstigningsoperationen något mer
detaljerat eftersom det ändå kan vara intressant för svenskt vidkommande i en avläg-
sen framtid.175 

Landstigningssoperationer kan genomföras inom ramen för flyg-, anfalls-, försvars-
och motanfallsoperationer eller sjöoperationer i randhav. Under särskilda omständig-
heter kan de genomföras självständigt, även om luftlandsättningar kan vara en viktig
komponent i operationen. Genomförande kan ske såväl med som utan kärnvapeninsats.

175. En inofficiell viljeinriktning är att Ryssland inom 15 år efter order skall förfoga över en amfibiekapa-
citet per randhav som omfattar en marininfanteribrigad som transporteras med specialtonnage och
som skall kunna följas upp med en tilltransporterad division på roro-tonnage. 

Figur 9.11. Landstignings-
fartyg typ Ropucha
(2 200 ton, tpkap 800
ton, lastyta 840 kvm).
Exempel på lastning: ½
marininfanteribataljon,
med 20 BTR–60PB eller
BTR–80. (Foto: FHS/
MHA-bildarkiv) 
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Landstigningsoperationens tre nivåer överensstämmer med nivåindelningen i öv-
rigt inom den ryska militärvetenskapen och krigskonsten:

• Strategisk landstigning (invasion över hav). Syftet är att öppna en ny operativ-stra-
tegisk riktning. Flera divisioner eller arméer erfordras (enligt definition mer än
50 000 man). En landstigning på denna nivå har aldrig övats och resurserna har
inte byggts upp. Detta trots att marininfanteriet återuppstod 1964. (Landstig-
ningen på senvintern 1945 i Oranjenburg-brohuvudet var dock en sådan enligt
angiven definition.)

• Operativ landstigning (invasion över hav, kringgång över vatten). Syftet är att stöd-
ja framryckande arméer, eller front maximalt 150 km egna förband, ta öar, far-
vattensförträngningar och basområden. Regemente till division erfordras (en-
ligt definition 10 000–45 000 man).
Besättande av dessa senare områden ger de egna styrkorna viktiga baser och
gynnsamma villkor för ett bättre och effektivare utnyttjande av flottstyrkor och
för nedkämpning av fientliga flottgrupperingar. Sådana operationer genomförs
i samverkan mellan markstridskrafter och flotta, understödda av de strategiska
robotstyrkorna, flygvapnet och luftförsvarsstyrkorna.
När Sovjetunionens amfibiekapacitet var som störst under 1980-talet hade den-
na landstigningsoperation ianspråktagit allt lämpligt tonnage. Landstignings-
momentet i övningen Zapad–81 avsåg kringgång över vatten. Den var av sådan
storleksordning att landstigningsfartyg och marininfanteri tillfördes från alla
övriga flottor (även från Stilla Havsflottan – amfibieattackfartyget Ivan Rogov)!

• Taktisk landstigning (kringgång över vatten, raidföretag). Stödja framryckande di-
vision max 50 km framför egna förband. Utförs med kompani – regemente/
motsvarande. Krav på specialtonnage är inte gränssättande (inte ens i skrivande
stund). Till nöds kan denna typ av landstigning genomföras med markförban-
dens egna resurser som organisatoriskt ingår i en division. Skärgårdsterräng är
lämplig för en sådan operation.

Amfibieoperationens olika faser. Landstigningsoperation är en av de mest komplicera-
de kombinerade operationer som kan genomföras, särskilt om den skall genomföras
på operativ-strategisk nivå med insats av sjö-, flyg-, luftlandsättnings-, marininfanteri-
och markförband i en sammanhållen, samordnad form. Komplexiteten ökar expo-
nentiellt med omfattningen. En kommentar: Under andra världskriget genomfördes
hundratals taktiska och operativa landstigningar, där Kirkenesoperationen i oktober
1944 är den intressantaste för svenskt vidkommande. De stora landstigningsövningar-
na i Östersjön på 1980-talet väckte också berättigad uppmärksamhet. Därefter har
förmågan nedgått. 

Planeringen. Denna kan pågå i månader och år, särskilt om det skulle röra sig om en
strategisk landstigning. Det kan sägas att komplexiteten ökar exponentiellt med opera-
tionens omfattning. Dessutom finns det mycket litet eller inget utrymme för ”impro-
visationen när väl startskottet har gått”. Flexibiliteten i genomförandet består (i likhet
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med övrig planering) att flera alternativ planeras. Det slutgiltiga valet kan då ske sent,
ibland mycket sent. Påståendet som är gjort här stämmer för operativ-strategiska land-
stigningar. Under andra världskriget var tiden för planering av taktiska-operativa land-
stigningar i de flesta fallen kortare än 24 timmar. Planeringen görs delvis med hänsyn
till ett (numera kanske inte så troligt) kärnvapenhot.

Landsättningsoperationer organiseras och genomförs normalt under ledning av
frontens befälhavare. I detta speciella fall fungerar flottstyrkornas befälhavare som
ställföreträdande chef med ansvar för flottans agerande. Ibland kan landsättningsope-
rationer också genomföras under ledning av flottans befälhavare.

Vid genomförandet av landstigningsföretag strävar man att genomföra operatio-
nen mot oförsvarat eller mycket svagt försvarat område. Om landstigning skall ske mot
försvarat område kan förbekämpningen genomföras såväl med som utan kärnvapen-
insats. Det framgår inte ur öppna källor vilken tilldelning av kärnladdningar som pla-
nerats för skilda slag av landstigningsoperationer. Det finns dock anledning att förmo-
da att mycket hårda punktmål, såsom fasta kustartillerianläggningar, mycket väl kan
bekämpas med enstaka insats med kärnladdning som har god träffsäkerhet, men detta
är inte längre aktuellt för svenskt vidkommande eftersom kustartilleriet är nedlagt.

Uppmjukning, förbekämpning. Frånsett den typ av förbekämpning som kan utformas
som en flygoperation och också genomföras med fartygsartilleri och av spetsnaz-för-
band, kan den utformas på ett mer subtilt sätt inom ramen för informationskrig och -
operationer. Den processen är utdragen där desinformation kombineras med en för-
täckt förbekämpning som sedan övergår i en öppen bekämpning av traditionell typ. 

Tilltransport av förband. Transport av förband till hamnar och lastningsområden sker
om möjligt dolt, helst nattetid. Om dessa transporter inte går att dölja, stöds dessa av
vilseledande åtgärder. Det är samma principer som gäller för tilltransport och upp-
marsch inför en allsidigt sammansatt operation. 

Lastning. Även denna sker dolt. Ibland lastas materielen flera dygn i förväg. Last-
ning sker normalt utspritt, max en regementsstridsgrupp/lastningsområde. Lastning-
en sker med förbanden stridsindelade så att strid kan upptas direkt efter landstigning,
så kallad taktisk lastning. När brohuvud tagits i förekommande fall transportlastas för-
banden fredsmässigt för att hushålla med transporttonnaget. 

Överskeppning. Strävan är att överskeppning sker i mörker samt under radar- och ra-
diotystnad. Varje fartygsgrupp bör inte transportera mer än regementsstridsgrupp och
avståndet skall vara minst sex km för att begränsa verkan av kärnvapeninsats om inte
kärnvapenhotet helt kan försummas. Överskeppningen kan ske inom ramen för en ma-
rin allsidigt sammansatt operation med hänsyn till behovet av när- och fjärrskydd.

Landstigning: Denna sker inledningsvis från landstigningsfartyg och svävare eller
med hjälp av helikopter. Vissa roro-fartyg har möjlighet att sjösätta amfibieförband
över ramp. Beroende på landstigningsområdets geografi, bottenförhållanden, hamnka-
pacitet, minerings- och blockeringsläge kan följande lossningsförfaranden användas:

• Lossning utanför stranden av amfibiefordon som simmar in till land
• Lossning på stranden från landstigningsfartyg och -båtar
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• Lossning över tillfälligt lossningsläge eller permanent kaj
• Läktring
Helikoptrar kan användas för landsättning av trupp på stranden eller lossning av

lättare materiel.
Om amfibieoperationen skall lyckas måste lossningskapacitet säkerställas genom

att iordningsställa befintliga lossningslägen och kajer utifall man avser att genomföra
en fortsatt styrketillväxt om operationen är på operativ-strategisk nivå. 

Figur 9.12. Principskiss för transport- och rangeringsområden vid landstigning på öppen kust. 
(Illustration: Lars Ulfving)
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9.2.4 Självständiga operationer

Utan att vidareutveckla ämnet i någon högre grad måste det dock påpekas att strategis-
ka robotförband kan utföra självständiga operationer. Det är för övrigt endast dessa
som kan genomföra en självständig operation mot den nordamerikanska kontinenten. 

9.2.4.1 Flygoperation (självständig operation)
Flygvapnets operativa enheter genomför strid genom att utföra fjärroperationer och
stridsinsatser av frontflyg. I luftoperationer med uppgift att förstöra fiendens flygplan i
krigets början, krävs insatser inte bara i form av fjärroperationer utan även av front-
flyg och flottans flygstyrkor.

Allmänt. En flygoperation definieras som: ….en del i en strategisk operation som börjar
och genomförs med eller utan insättande av kärnvapen. Dess syfte är att slå ut eller försvaga motstån-
darens flygstridskrafter och kärnvapen för att därmed uppnå flygöverlägsenhet och eldöverlägsenhet.

De viktigaste principerna för insats med flygstridskrafter är:
• Kraftsamling till avgörande front eller område (frontavsnitt)
• Kraftsamlad insats (utöver ovan angivet) på strategisk nivå
• Nära samverkan med markstridskrafter (och i förekommande fall 

sjöstridskrafter)
• Operativ-strategisk luftöverlägsenhet 

Figur 9.13. Exempel på en flyg- och luftförsvarsarméefter sammanslagning av flygvapnet, VVS, och luftför-
svaret PVO Strani/Vojska PVO. (Illustration: övlt Pär Blid)

Flyg och luftförsvarsarmé (ex.)
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Under en flygoperation skall luftförsvaret ha hög insatsberedskap. Enligt den sov-
jetryska uppfattningen är luftherravälde en förutsättning för att motståndaren skall
kunna besegras. Utan luftherravälde är det svårt att genomföra operationer till lands
och till sjöss. Strategiskt luftherravälde kan inte tillkämpas på kort tid (utom möjligen
med kärnvapen). För att lyckas krävs insatser från flera allsidigt sammansatta forma-
tioner och försvarsgrenar. Det säkraste sättet att uppnå luftöverlägsenhet eller herra-
välde är att genomföra särskilda flygoperationer som syftar till att slå sönder
motståndarens flygstridskrafter och ledningssystem. En förutsättning för att åstad-
komma luftherravälde är att nedkämpa motståndarens luftförsvar.

Genomförande. Detta är en operativ strategisk operation och genomförs med fjärr-
flyg i samverkan med andra flygstridskrafter, operativ-strategiska formationer av sam-
mansatta förband ur skilda försvarsgrenar. Detta innebär att en flygoperation även
kan innefatta en insats med kärnladdade markrobotar, tidigare också medeldistansro-
botar, och artilleri liksom utnyttjandet av fallskärms- och helikopterluftlandsatta för-
band och spetsnaz-enheter. Dessa kan vara utrustade med kärnladdade minor.

Flygoperationen påbörjas samtidigt med den strategiska offensiven eller utgör dess
inledning. Den kan pågå i flera dygn upp till en eller två veckor. Den kan också utgöra
en självständig operation.

Flygoperationen startar med två till fyra massiva flyginsatser de första tre till fyra
dygnen för att därefter genomföras med en till tre insatser per dygn. Den första vågen
är den viktigaste och kraftfullaste där den eventuella kärnvapeninsatsen görs mest
massiv, minst en kärnladdning per flygplansföretag. Syftet är att åstadkomma avgöran-
de förluster hos motståndarens flygstridskrafter och eventuella kärnvapenstyrkor.
Härigenom skall motståndaren försvagas så att dennes förmåga till motåtgärder mot
det egna territoriet nedgår och att det strategiska initiativet kan tas. 

Telekrigföring, elektronisk krigföring (EW, Electronic Warfare) används i stor om-
fattning, med hög intensitet, för att störa ut luftförsvarets radar- och sambandssystem
och på sätt underlätta utslagningen av dessa. Signalsökande robotar, artilleri och mar-
krobotar med konventionella laddningar eller syntetiska EMP-generatorer utnyttjas
för att slå ut vitala mål under kritiska skeden i flygoperationen.

För att med rimliga förluster kunna genomföra en flygoperation mot ett kvalificerat
luftförsvar måste inflygningskorridorer slås upp i motståndarens luftförsvar. Med hän-
syn till respektive systems räckvidder kommer artilleri, markrobotar, helikoptrar och
attackflyg efterhand att sättas in. Attackflyg och bombflyg går därefter in i de uppslag-
na korridorerna för att bekämpa flygbaser, viktiga ledningscentraler m.m. inom det
operativa djupet – 300 till 400 km. Även marinflyg kan medverka i en flygoperation.
Uppgiften blir då främst att angripa sjöstridskrafter, örlogsbaser och kustförsvar.

Angrepp mot flygbaser inriktas mot att förstöra bansystemet, start- och landnings-
banor samt att minera basområdet. För detta avses specialvapen såsom bomber med
banpenetrerande substridsdelar och minor. I framtiden kan även mark- och kryss-
ningsrobotar med förbättrade stridsdelar av skilda slag utnyttjas för dessa uppgifter. 
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Nedhållning av luftförsvaret är en del i kampen om luftherraväldet. Det viktigaste
medlet för nedtryckning av motståndarens luftförsvar är signalsökande robotar i kom-
bination med störinsatser mot radar- och sambandssystem. Även en omfattande insats
med markrobotar kan utnyttjas för att trycka ned luftförsvaret under en flygoperation.
Specialförband i form av spetsnaz utnyttjas för målutpekning och verkansrapportering.
I framtiden avses en strategisk flygoperations beståndsdelar indelas enligt nedan: 

• Fas 1.

Syfte: Ta initiativet för att få övertaget inom informationsområdet och av ledning
och kontroll av väpnade styrkor och vapensystem; neutralisera motståndarens
luftförsvar och robotsystem, bekämpa dennes kärnvapenstyrkor, övriga flyg-
stridskrafter, sjö- och markstridskrafter, ödelägga den militärekonomiska po-
tentialen.
Innehåll: Första och efterföljande strategiska angrepp, ”slag”, med koncentrerade
insatser av precisionsvapen mot vedergällningsvapen, de viktigaste ekonomiska
och militära målen, civila och militära ledningssystem, neutralisera luftförsvaret.
Tidsåtgång 10–15 dygn, insatserna sker globalt.

• Fas 2.

Syfte: Bekämpning av fientliga markstridskrafter, splittra koalitioner och allianser
samt att förhindra intervention.
Innehåll: Efterföljande strategiska angrepp, ”slag”, med koncentrerade insatser
av precisionsvapen mot kvarvarande väpnade styrkor och medel för kampens
förande, ekonomiskt och politiskt viktiga mål. Tidsåtgång 30–60 dygn insatser-
na, sker globalt även nu. 

9.2.4.2 Luftförsvarsoperation (självständig operation)
Allmänt: Denna typ av operation syftar till att skydda det egna hemlandet, egna strids-
krafter och att medverka till att uppnå luftöverlägsenhet. Luftförsvarsoperationer som
genomförs av det strategiska rymd- och luftförsvaret, det vill säga PVO-Strany eller
dess efterföljare inom flygvapnet, när hemlandet skall försvaras betraktas alltid som
strategiska, även om de med vårt synsätt skulle betraktas som ren taktiska. 

Strävan är att förena alla luftförsvarsåtgärderna inom ett luftförsvarsdistrikt/opera-
tiv-strategiskt kommando eller TVD i ett koncept och i en plan inom den strategiska
operationen. Luftförsvarsoperationen som utförs av det strategiska rymd- och luftför-
svaret, betraktas alltid som strategiska operationer när hemlandet skall försvaras. Den
kan utgöra en självständig operation. Hemlandet försvaras mot hot från såväl rymdba-
serade spaningssystem, ballistiska och kryssningsrobotar som strategiskt bombflyg.
Passivt försvar, i form av civilförsvar och befolkningsskydd, ingår inte i rymd- och luft-
försvarets uppgifter. Taktiskt-operativt luftförsvar genomförs inom ramen för mark-
och sjöstridskrafternas operationer.
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Strävan är att ta och vidmakthålla initiativet genom en kombination av defensiva
och offensiva åtgärder. För detta utnyttjas fjärr- och frontflyg, luftförsvarsflyg, mark-
robotar, artilleri samt luftvärn. Om man lyckas ta initiativet i luften genom en flygope-
ration fokuseras luftförsvarsoperationen till åtgärder för att skydda egna stridskrafter
från motståndarens kvarvarande flyg.

Om initiativet i luften inte kan bibehållas är syftet att genomföra luftförsvarsopera-
tionen så att det egna territoriet skyddas på bästa möjliga vis och de egna stridskrafter-
na kan ges största möjliga rörelsefrihet. Här kan särskilt betonas att skydd av de
strategiska robotubåtarnas baser och operationsområden ges hög prioritet. Motstån-
daren skall samtidigt åsamkas största möjliga förluster i flygkriget.

Eftersom robotar är den viktigaste vapenbäraren för fiendens strategiska kärnva-
penstyrkor, är den viktigaste uppgiften för luftförsvaret ett antirobotförsvar som
framgångsrikt och effektivt klarar att omintetgöra fientliga attacker med kärnvapenro-
botar. En annan viktig uppgift för luftförsvarets styrkor i modern tid är att slå ut fien-
dens militära rymdbaserade vapen och resurser. Luftförsvarsstyrkorna löser sin upp-
gift genom strid som förs inom ramen av en enhetlig plan, antingen självständigt eller
i samverkan med andra försvarsgrenar, framför allt då markstridskrafterna. Luftför-
svarets operationer blir särskilt viktiga vid kärnvapenkrig. I detta fall spelar luftförsva-
ret tillsammans med de strategiska robotstridskrafterna en vital roll när det gäller att
avvärja en fientlig attack.

Rymdförsvar kan ses som en viktig delmängd i denna typ av operationer. Sovjetunio-
nen gjorde sitt första försök med satellitbekämpning med ”jaktsatellit” 1968. Denna
försöksserie upphörde, troligen avbruten efter 20 försök 1982. Huvudsakligen använ-
des radarmålsökare. Försök med termisk målsökare genomfördes men gav inte önskat
resultat. 

Aktivt försvar mot rymdbaserade spaningssystem avses kunna utföras med jaktsa-
tellit kanske upp till 1 000 km höjd. I en framtid kan kanske markbaserad högenerila-
ser komma till användning som då främst kommer att verka mot sensorerna i
satelliten. Order om insats skall troligen ges av högsta ledningen, Stavka VGK. Insat-
sen leds av Stavka GK för rymd- och luftförsvaret. Passivt försvar mot rymdbaserade
spaningssystem genomförs av Överstyrelsen för den strategiska vilseledningen,
GUSM, som ingår i generalstaben. Det passiva försvaret skall försvåra insyn från rym-
den genom att vidta samordnade döljande och vilseledande åtgärder av skilda slag. 

Försvar mot ballistiska robotar. Ett tidigare väl utbyggt radarvarningssystem finns för
att ge tidig varning för ett inkommande massivt anfall med ballistiska robotar. Efter
de baltiska staternas frigörelse finns det ett hål i radarkedjan när storstationen i Skrun-
da i Lettland stängts samt tidigare Krasnojarsk i Sibirien. För att snabbt kunna reagera
med ett vedergällningsanfall finns fasta direkta sambandslinjer etablerade mellan Stav-
ka VGK, Stavka GK för Rymd- och luftförsvaret och Stavka GK för de strategiska
kärnvapenstyrkorna/avskräckningsstyrkorna. Därmed kan Stavka VGK ges möjlighet
att evakuera till krigsuppehållsplats tidigare belägen i Zjiguli-massivet vid Samara (tidi-
gare Kujbysjev) vid Volga. (Kommandopunkt Volga började byggas redan före andra
världskriget.) En ny krigsuppehållsplats i centrala Ural började byggas 1991.
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Säkerställandet av den högsta politiska och militära ledningens överlevnad är san-
nolikt den viktigaste uppgiften för robotförsvaret. Därmed bibehålls förutsättningar-
na att för en central kontroll och ledning av de fortsatta strategiska operationerna. 

Som en följd av ABM-avtalet från 1972 finns endast ett aktivt system uppbyggt
mot ballistiska robotar runt Moskva för att skydda den högsta statsledningen med 100
ramper. Inledningsvis bestod systemet av 64 st SH–1 Galosch/UR–96 med möjligen
80 robotar i reserv. Försvarsringen, med ledningscentral i Kaliningrad, byggdes upp
mellan 1968 och 1972 med fasta batterier i Klin, Novo-Petrovskoje, Verena och Alex-
androv. Då roboten var försedd med en 1 Mt fusionsladdning torde EMP-effekten ha
blivit förödande för eget samband vid exoatmosfärisk insats. Systemet avvecklades
mellan 1980 och 1988. Det ersattes med SH–11 Gorgon med en 550 Kt kärnladdning
och som finns i 36 robotsilos.

SH–8 Gazelle antas ha tagits i tjänst med början 1984 med totalt 64 robotar för att
inte överskrida ABM-avtalets statuter. Den påminner starkt om en amerikansk mot-
svarighet, ”Sprint”. Insatsen skall ske i atmosfären, vilket minskar EMP-effekten. Ut-
över tidigare nämnda batteriplatser finns robotarna utplacerade i en inre försvarsring
vid Schodna, Mervskino, Kaliningrad och Lytkarino. 

Kapaciteten på robotförsvaret torde endast medge insats mot enstaka robotar av
enklare slag. Ett massivt anfall från USA hade inte kunnat avvärjas. Däremot torde
systemet ha medgivit ett försvar mot ett kinesiskt robotanfall176 eller ett framtida an-
fall från någon annan mindre kärnvapenmakt.

Luftförsvar. Det territoriella luftförsvaret var indelat i luftförsvarsdistrikt, numera
ingående i operativ-strategiska kommandon. Inom vart och ett av dessa finns en fast
grupperad luftförsvarsarmé eller kår. På denna nivå sker såväl taktisk som operativ
ledning av ingående luftförsvarsjakt och luftvärnsrobotförband. Det territoriella luft-
försvaret samordnas i förekommande fall operativt med frontgrupps eller fronts luft-
försvar. Taktisk samordning av luftförsvaret sker i luftförsvarszoncentral.

Luftförsvarsjakt leds direkt från marken eller via flygburen ledningscentral. Jaktfly-
get dirigeras mot målet från zoncentral som också ger order om insats. Autonomt
uppträdande, som det tillämpas i väst, förekommer inte. Det strider mot gällande luft-
försvarsoperativa principer, där strävan är att den som har bäst överblick över läget
också leder insats med luftförsvarsjakt och robotar. Strävan är att kryssningsrobotbä-
rande bombflyg skall kunna bekämpas innan robotarna hunnit fällas. 

Regelmässigt sker en separering av de områden som skall jaktförsvara och försva-
ras med luftvärnsrobotar. Luftvärnsrobotarna är dels grupperade i kedjor utmed grän-
serna och runt vitala objekt. Vid kärnvapeninsats undviker man jaktinsats i närbelägna
områden. (Anm: Den ”primitiva” rörbestyckade elektroniken, som var den allmänt
förekommande in i modern tid vid luftförsvarsjakten, är dock avsevärt mer mot-
ståndskraftig mot EMP-effekter än moderna system med integrerade kretsar.) Robot-
insats med kärnladdning sker dels med enskild robot mot mål av särskild betydelse
eller i salvor mot större anfallsföretag.

176. Kina förfogar sannolikt endast över 8–10 robotar som kan nå Moskva.



– RYSK KRIGSKONST –

206

Figur 9.14. Allvädersjaktflygplan Suchoj Su–15 Flagon, maxhastighet M 2,5, max topphöjd 29 000 m
(?). I tjänst inom PVO Strany från 1967, numera endast i ett ringa antal. Detta plan var baserat på jaktre-
gemente Vainode i dåvarande Lettiska Rådsrepubliken. (Foto: FHS/MHA-bildarkiv) 

I krigstid råder generellt eldtillstånd för luftvärnsrobotförbanden i kedjorna nära
gränsen. När eget bomb och attackflyg skall passera dessa, öppnas korridorer där ro-
botarna beläggs med eldförbud. Korridorerna öppnas i förhandsbestämda områden
och tidpunkter. Eget flyg (speciellt återvändande) som missar korridorerna skjuts
obönhörligen ned. (Anm: Egyptierna hade byggt upp ett motsvarande luftvärnssys-
tem som det sovjetiska vid Suez-kanalen 1973. Det egyptiska robotluftvärnet åsamka-
de eget flyg 25 % av de totala förlusterna när återvändande flygplan missade korrido-
rerna i tid eller rum.) I framtiden avses en strategisk luftförsvarsoperations indelas i
följande beståndsdelar:

• Fas 1.

Syfte: Avslå inledande och efterföljande strategiska flygangrepp, ”slag”, oavsett
om de sker med flyg, precisionsvapen eller ballistiska robotar.
Innehåll: Stridshandlingar med operativa eller strategiska formationer ur flyg-
vapnet (tidigare PVO-Strany och frontflyg) samt rymdsförsvaret. Tidsåtgång
10–15 dygn, insatserna sker globalt om möjligt och vid behov.

• Fas 2.

Syfte: Avslå efterföljande strategiska flygangrepp, ”slag”, oavsett om de sker
med flyg, precisionsvapen eller ballistiska robotar.
Innehåll: Systematiska stridshandlingar med operativa och strategiska formatio-
ner ur luft- och rymdförsvaret. Tidsåtgång 30–60 dygn, insatserna sker globalt. 

9.2.5 Specialoperationer 

Specialoperationer genomförs under speciella förhållanden, av särskilda förband eller ci-
vilförsvarstruppernas räddningsoperationer. Några typer kan vara värda att nämna ef-
tersom det inte enbart är de väpnade styrkorna som förfogar över specialförband av
spetsnaz-typ:
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• Underrättelseoperationer genomförs i akt och mening att inhämta informationer
och underrättelser. Ett belysande men något udda exempel utgör det brittiska
och sovjetiska hemliga avtalet som slöts 1947, där respektive sida skulle få be-
driva underrättelseoperationer med specialenheter inom varandras ockupa-
tionszoner och senare i de båda tyska staterna, Brixmix och Soxmix. Verksam-
heten pågick till 1989 och hölls strängt hemlig. 

• Säkerhetsoperationer genomförs för att upptäcka och förhindra säkerhetshotande
verksamhet såsom exempelvis motståndarens underrättelseoperationer och för
att avslöja innästlade spioner och infiltratörer. Även inrikestruppernas, federala
skattepolisens och vanliga polisens veksamhet kan vara av likartat slag. 

• Fritagningsoperationer genomförs för att exempelvis frita gisslan eller att återta ett
kapat flygplan. Ett exempel utgörs av gasanfallet när inrikestruppernas spetsnaz-
enheter slog till mot den tjetjenska gerillan som ockuperat Dubrovka-teatern i
Moskva i oktober 2002. Merparten av gisslan kunde fritas. (En del av gisslan
och alla ockupanterna omkom dock.)

• Kidnappningsoperationer utförs ibland för att exempelvis återbörda avhoppare till
hemlandet för förhör, rannsakning och dom. Det rör sig då om sådana indivi-
der vars kunskap inte får falla i motståndarens händer. 

• Likvideringsoperationer utförs för att eliminera misshagliga motståndare. Ett bely-
sande exempel är likvideringen av Leo Trotskij som förvisats och gått i lands-
flykt i Mexico. Mordet utfördes 1940 av NKVD-agenten Ramon Mercader.
Mordvapnet var en ishacka.

Figur 9.15. Ubåten S–
363 (mera felaktigt känd
som U–137) utlöper från
Karlskrona skärgård efter
en misslyckad underrättel-
seoperation, då hon gick på
grund i Gåsefjärden i okto-
ber 1981. (Foto: FHS/
MHA-bildarkiv)
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• Spetsnaz-operationer kan utföras antingen självständigt som raidföretag eller som
en deloperation i en operativ eller strategisk anfalls- eller flygoperation. ”Den
främmande undervattensverksamheten” i svenska farvatten under 1980-talet
kan hänföras till denna kategori.

• Räddnings- och röjningsoperationer utförs av civilförsvarstrupperna, även i samver-
kan med övriga väpnade formationer. Ett exempel är insatserna vid Tjernobyl
1987 efter reaktorbranden. 

9.3 Logistik

9.3.1 Allmänt

I detta avsnitt behandlas den kanske mest pragmatiska konkretiseringen av den ryska
krigskonsten och som kommit att skapa förutsättningarna för uppbyggnaden av hela
det sovjetiska samhället, nämligen de väpnade styrkornas logistik i alla dess former.
Logistiken brukar normalt delas upp i användar- och produktionslogistik. Militärt bru-
kar vi i stället för användarlogistik använda oss av begreppet transport- och underhålls-
tjänst. Det gäller generellt. Produktionslogistiken i det sovjetryska fallet är hela det mi-
litärindustriella komplexet. Här ser vi slutsteget i den i huvudsak deduktiva process
som leder från utformningen av statens säkerhetspolitik via utformningen av doktri-
ner, strategier och operativa principer till krigsmaktens uppbyggnad och försörjning. 

Den högre militärteorin och strategin är mycket filosofisk till sin natur. Logistiken
däremot är mycket pragmatisk och är något som inom den högre strategin sedan
länge kommit att betraktats som ett besvärande och störande inslag. Men den operati-
va aspekt som kan läggas på logistiken är att dess betydelse ökar exponentiellt med
verksamhetens omfattning, något som sällan beaktas innan man ställts inför en obe-
haglig verklighet. Extremfallen är exempelvis att en skyttegrupp inte behöver planera
för logistiken såvida inte maten uteblir efter några timmar. Att planera och genomföra
en operation med en armégrupp eller front är huvudsakligen en fråga om logistik i
mycket stor skala. 

Den ryska transport- och underhållstjänsten – bakre tjänsten – är framåtriktad. Prin-
cipen är ett arv från sovjettiden. Det innebär att högre chef är ansvarig för att under-
håll tillförs underställda förband. I enlighet med generella principer för kraftsamling
koncentreras tillförseln av underhåll till förband och områden där framgång eftersträ-
vas och vinns. Övriga får stå tillbaka. Principen tillämpas numera även i väst. 

Markstridsförband skall ha 30 dygns underhållssäkerhet för front, medelstor strid.
Det anses medge 10–15 dygns anfallsstrid. Den organisatoriska underhållsdelen vid
markstridskrafterna under divisionsnivå är inskränkt till ett minimum. Lägre chef är
om möjligt befriad från underhållstjänstens problem. I den nya armékårsstrukturen
avses underhållssäkerheten dubbleras vilket innebär att ovan nämnda gäller under bri-
gadnivå. (Men brigaderna är i förekommande fall bara nedskalade divisioner.)

Marinens underhållstjänst bygger på utnyttjandet av tillgångarna inom respektive
flottas basområden. Omfattande förråd läggs upp och, om möjligt, hålls fortlöpande
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uppfyllda. Detta gäller särskilt Nordflottan och Stilla Havsflottan, där basernas all-
männa bakomliggande infrastruktur och förnödenhetstillgång är begränsad. Förråds-
komplettering till sjöss avses kunna genomföras, numera endast till ankars. 

Vid flygstridskrafterna och de strategiska robottrupperna stödjer sig underhålls-
tjänsten främst på omfattande förrådshållning inom respektive basområden.

Tankarna på en territoriell uppbyggd, försvarsgrensintegrerad underhållstjänst har
ännu endast prövats i begränsad omfattning i skrivande stund, bland annat i Fjärran
östern. De här redovisade tankarna bedöms därför gälla tillsvidare. 

9.3.2 Underhållstjänsten

Den centrala – strategiska – underhålls- eller bakre tjänsten administreras av den högsta
statsledningen, försvarsrådet, försvarsministeriet samt respektive försvarsgrenar. Di-
rekt under den högsta statsledningen lyder statsreservens förråd, de så kallade minis-
terieförråden. Dessa skall innehålla alla slags krigsviktiga förnödenheter, såväl hel-
som halvfabrikat som råvaror, exempelvis strategiska metaller. Planerad strategisk un-
derhållssäkerhet avses vara minst ett år, exempelvis 150 miljoner ton spannmål. Såväl
krigsmakt som krigsviktig produktion avses kunna underhållas. Rysslands prekära
ekonomiska situation det senaste decenniet har dock medfört att väsentliga delar har
sålts ut. Underhållssäkerheten är därför inte den eftersträvade.

För de väpnade styrkornas vidkommande indelas även den bakre tjänsten i tre ni-
våer:

1. Strategisk nivå, som lyder under Stavka VGK, i fred under försvarsministeriet.
Den omfattar alla centrala underhållsbaser och depåer samt vidhängande
underhålls- och transportförband samt baser. 

2. Operativ nivå, som omfattar underhållsförband, baser och anläggningar som in-
går i fronter, militärdistrikt, luftförsvarsdistrikt och numera operativ-strategiska
områden eller kommandon (samt frontgrupper i förekommande fall) och flot-
tor, samt även arméer. 

3. Taktisk nivå, som omfattar underhållsförband, baser och anläggningar som in-
går i armé, armékår och lägre förband. 

Chefen för den bakre tjänsten lyder direkt under försvarsministern och är tillika
vice försvarsminister. Denne samordnar de väpnade styrkornas samlade underhålls-
och transporttjänst, som på alla nivåer leds av en chef för den bakre tjänsten under
respektive förbandschef.

Högre chef ansvarar i princip för att underlydande förband tillförs nödvändigt un-
derhåll. Det omfattar också avdelandet av de transportresurser som krävs. Det innebär
att underhållstjänsten är framåtriktad och utnyttjas som en förstärkningsresurs där framgång efter-
strävas och uppnås.177 Principen är inte alltid helig. Avvikelser kan förekomma, främst

177. USA har i sen tid accepterat principen push, not pull logistics eftersom den ryska principen för den fram-
åtriktade logistiken blivit normerande. 
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inom ammunitions- och drivmedelstjänsten på lägre nivåer. Ett eller flera led i under-
hållskedjan kan hoppas över om läget så kräver, dels om en framgång skall utnyttjas
för strid på djupet och dels om det finns risk för exempelvis ammunitionsbrist i en
hotad riktning där genombrott inte får ske. Prioriteringen inom underhållstjänsten av-
seende olika förnödenheter och varuslag är:

1. Ammunition och robotar
2. Driv- och smörjmedel
3. Teknisk materiel
4. Förplägnad samt annan oprioriterad och icke teknisk materiel
Tillförsel av ammunition och drivmedel ianspråktar den absoluta merparten av till-

delade transportresurser. Som exempel kan nämnas att för en förstärkt motoriserad
skyttedivision åtgår cirka 1 000 ton ammunition och 500 ton drivmedel per dygn,
samt drygt 100 ton övrigt för en strid av ”medelstor omfattning”.

9.3.3 Transporttjänsten

För den ryska kontinentalmakten är det av största betydelse att landtransporterna
fungerar såväl i fred som i krig. Utvecklingen av det militära transportväsendet står i di-
rekt samband med metoderna för modern krigföring och teknisk utveckling. Föränd-
ringarna sedan 1992 till dags dato har varit en brytningstid även för transportväsendet.
Väsentliga inslag i den ryska krigsplanläggningen är därför transportrörelser där såväl
snabbhet som ytan skall utnyttjas. Utvecklingen av det militära transportväsendet står
i ett direkt samband med metoderna för modern krigföring och tekniks utveckling. 

Förbandsreduktioner, strukturrationaliseringar omstationering och förflyttningar
av förband ökar betydelsen av strategiska transporter, oavsett om Ryssland möter sin
geostrategiska situation offensivt eller defensivt. Särskild vikt läggs vid marktransport
i detta avsnitt. 

Marktransporterna delas upp i civila och militära transporter. De senare indelas i
sin tur i:

• Strategiska (koncentrering bland annat)
• Operativa (uppmarsch bland annat)
• Taktiska
• Underhållstransporter (bland annat uppladdning)
Strategiska och operativa förflyttningar förutsätts pågå under en förhållandevis

kort tidsperiod, ungefär en månad. Under denna tid utnyttjas fordon, personal och
transportleder maximalt. Detta medför ett mycket tillfälligt mycket stort trafikflöde
och ett högt slitage eftersom ingen hänsyn tas till transportleders bärighet mm. Efter
en forcerad uppmarsch eller flera operativ-strategiska förflyttningar måste en del väg-
avsnitt och andra transportleder stängas för reparation. 
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För att kunna säkerställa att förband finns på rätt plats vid en given tidpunkt vidtas
förberedelser i fredstid. Dessa består bland annat i att reservbromateriel läggs upp
och att omfarter förbereds vid större tätorter och knutpunkter. 

Chefen för bakre tjänsten i försvarsministeriet förfogar över samtliga strategiska transportresur-
ser. Det möjliggör ett rationellt utnyttjande och en snabb kraftsamling av den samlade
transportapparaten. Formerna för organisation och ledning är huvudsakligen ett arv
från sovjettiden. 

Under chefen för den bakre tjänsten svarar Centralstyrelsen för militära transporter, VO-
SO, inom försvarsministeriet för planering, samordning och genomförande av militära
transporter. Direkt underlydande VOSO-staber återfinns exempelvis vid vissa civila
järnvägsmyndigheter, hamnar och flygförvaltningar samt militärt ned till armé-, armé-
kår- och marin nivå. De utgrupperas vid viktigare knutpunkter, hamnar och flygfält i
planerade koncentrerings- och uppmarschområden. VOSO-staber kan vara upprätta-
de i fred. Planläggning och genomförande av transporter sker i samråd med militära
chefer och civila myndigheter som berörs som uppdragsgivare eller verkställare av
transporterna. VOSO-staberna utövar direkt ledning under höjd beredskap och i krig.
För att säkerställa militär företrädesrätt kan VOSO-stab överta transportledning i fred. 

Figur 9.16. Anläggningsutnyttjande i underhållskedjan Front UH-bas–Armé UH-bas–Divisions UH-bas.
(Illustration: Efter J-O Lövenholm, HKV)

Järnvägarna utgör ryggraden i transportsystemet såväl civilt som militärt.178 För den strate-
giska rörligheten är järnvägstransport av särskild betydelse. Numera flygtransporteras
vanligen personalen över större avstånd medan förbandens fordon, tyngre materiel
och underhåll transporteras på järnväg. De ryska markstridskrafterna är direkt bero-
ende av järnvägstransporter och kommer att så förbli. I den nya militärdoktrinen ges
dessa en ökad betydelse. Cirka 80 % av alla mobiliserings-, underhålls-, gods- och per-
sontransporter bedöms komma att ske på järnväg i kris och krig. 

Järnvägstrupperna, ZjDV (Zjeleznodorozjnyje Vojska), som uppsattes redan 1853 när
den första järnvägen byggdes mellan S:t Petersburg och tsarens sommarslott vid
Tsarskoje Selo, är en viktig strategisk resurs för att upprätthålla järnvägsförbindelserna
i krig och fred. Tidigare ingick en brigad per militärdistrikt, men eftersom de operativ-
strategiska kommandona är såväl större till ytomfång och färre torde flera brigader

178. Som en liten kuriositet kan nämnas att landsväg på ryska ibland benämns njezjeleznodoroga, ”väg utan
järn”. 
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ingå i viktiga kommandom. De skulle i så fall vara grupperade utmed den transsibiris-
ka järnvägen och andra strategiskt viktiga förbindelser.179 

Ryssland ser flera fördelar med att transportera förband på järnväg. Det sparar
drivmedel, motorer och bandaggregat som får längre livstid, och personalen kan ges
vila. Framför allt är transporthastigheten och kapaciteten högre än för landsvägstran-
sport. Dessutom är man mindre väderberoende. På väl underhållna linjer kan ett för-
band förflyttas mellan 600–1 000 km per dygn. En nackdel är dock att det glesa
linjenätet, särskilt öster om Ural, medför att det tar lång tid att förflytta en armé från
ett geografiskt område till ett annat. 

Normalt järnvägstransporteras förband vid marscher som är längre än 250 km el-
ler där marschmålet inte kan nås inom ett dygn. Med hänsyn till moderna precisions-
vapen räknar man emellertid numera med att vid transporter understigande 1 000 km
är landsvägstransport eller kombinerad järnvägs- och landsvägstransport att föredra.
Då går den tyngre materielen och bandfordonen på järnväg, resten på landsväg. Det
är en transportekonomiskt optimal transportform. Men förbanden kan inte transpor-
teras stridsindelade. Uppstår störningar i någon av transportrörelserna blir det pro-
blem när förbanden skall återsamlas. Denna transportform är därför mest lämpad för
freds- och krisskeden. Som ett exempel kan nämnas att för att transportera en motori-
serad skyttedivision krävs 62 militärtåg om 52 vagnar.

På järnväg utförs också underhållstransporter som omfattar ammunition, drivme-
del, livsmedel, fältarbetsmateriel samt sjuktransporter. För underhållstransporter krävs
järnvägsanslutning till frontens underhållsplatser, om möjligt ännu längre fram. Ett mi-
litärtåg om 52 vagnar avsett för ammunitionstransport, transporterar 3 000 ton. Mot-
svarande för drivmedelstransport är 2 000 ton. I front ingår en materielunderhållsbri-
gad med cirka 1 800 tunga transportfordon med släp, som ersättning. Lastkapaciteten
är 12 900 ton ammunition och 6 200 ton drivmedel/brigad. Skulle järnväg saknas eller
slås ut tillförs normalt en transportbrigad om 900 tunga lastfordon, vanligtvis
MAZ 543 eller senare versioner av detta fordon.

Järnvägstrupperna är ett specialtruppslag som har en strategisk nyckelroll för
banunderhåll, reparation, byggnation, drift och spärrning av järnväg för att underlätta
egna militärtransporter. Förbanden är organiserade i järnvägsbrigader som självstän-
digt kan planera och genomföra alla uppgifter som är förenade med nybyggnad eller
reparation av en järnvägslinje. Normalt eftersträvas efter reparation under krigsförhål-
landen en minsta linjekapacitet på 12 tåg per dygn i vardera riktningen, med en hastig-
het av 30 km i timmen. Denna linjekapacitet medger förenklingar vid reparationsarbe-
ten, men ställs högre kapacitetskrav måste mera fullständiga reparationer göras. I
detta sammanhang är det värt att påpeka att Murmansk-banan, som skall kunna un-
derhålla Kolabasen och Nordflottan, ägnas särskild uppmärksamhet. Reparationsre-
surser och avdelad järnvägstrupp är ungefär den dubbla mot övriga linjesträckor.
Nordflottans strategiska betydelse avspeglas således även i antalet järnvägsbrigader i

179. Se även kapitel 6.2, ”Det militariserade Ryssland”.



– KLASSIFICERING OCH OLIKA TYPER AV OPERATIONER –

213

Oktoberdistriktet, som det järnvägsadministrativa området i Leningrads operativ-strate-
giska kommando kallas. 

Figur 9.17. Omlastningsprinciper från järnvägs- till landsvägstransport. (Illustration: Efter J-O Lövenholm,
HKV) 

Landsvägstransport utnyttjas främst för operativa och taktiska förflyttningar. Vägnä-
tet är glest och av dålig kvalitet i stora delar av Ryssland. Endast i västra Ryssland och
i vissa storstadsregioner är vägnätet förhållandevis väl utbyggt och under fortsatt ut-
byggnad. Av tradition ses landsvägsnätet endast som ett komplement till järnvägen.

Ryska erfarenheter från krig och fredsövningar har påvisat att divisioner kan ge-
nomföra landsvägsmarsch på upp till 1 000–1 500 km med upp till 300–350 km långa
dygnsetapper. Detta grundas på de traditionella ryska ansträngningarna att vidmakt-
hålla en väl tilltagen operativ manöverförmåga. Denna förmåga förstärks av de strids-
vagnstransportregementen med totalt 3 500 tungtransportfordon som finns tillgängli-
ga. Ett transportregemente räcker till att transportera samtliga stridsvagnar i en
pansararmé.

Långa landsvägsmarscher har dock sitt pris i form av ökat slitage speciellt på band-
fordon (därför stridsvagnstransportregementena) och tyngre materiel. Ryska källor
antyder att marschförlusterna rör sig om 2–3 % per dygn. Detta skall ställas mot den
kravspecifikation som finns för ryska stridsvagnar som kräver att de skall kunna för-
flytta sig 3 600 km varav 1 000–1 500 km förflyttning till operationsområdet. Därefter
anses de vara uttjänta.

Marschkontroll och underhåll för strategisk marsch ombesörjs normalt av de mili-
tärområden/motsvarande som passeras samt den front som armén lyder under. Detta
för att inte tära på arméns resurser för strid. Speciell vikt läggs vid drivmedelsersätt-
ning där tankningsplatser upprättas i förväg för att vid de dagliga etappvisa marsch-
målen tillsammans med reparationsresurser för medelsvåra operationer. 

Den rikliga förekomsten av väl utbyggda inre vattenvägar inom det europeiska Ryss-
land utgör också en betydelsefull, om än i krig sårbar, transportresurs. Det är i huvudsak
underhållstransporter som går på de inre vattenvägarna, främst under uppladdnings-
skeden. Det bör dock påpekas att möjligheten att utnyttja dessa är årstidsberoende.
Vintertid, när isen ligger, pågår i stort ingen trafik. 
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Figur 9.18. Marschvägar och etapplinjer för en armé vid landsvägsmarsch. (Illustration: Efter J-O Löven-
holm, HKV)

Sjötransporter med civilt handelstonnage kan utnyttjas för förbands- och underhåll-
stransporter, främst vid operationer i och vid randhav.180 Militära sjötransporter över
världshaven till progressiva mottagare i tredje världen har i stort upphört. 

Rörledningsnätet är också en viktig komponent i transportapparaten. Det är utbyggt
från produktionsfälten för gas och olja, främst i Sibirien och områdena vid Kaspiska Ha-
vet, mot Europa. Inga rörledningar leder mot Fjärran östern. Det är oljeledningsnätet
som är intressant för drivmedelstransport. Råoljeledningarna kan ställas om för trans-
port av raffinerade oljeprodukter med kort varsel. Under sovjettiden fanns en rörlägg-
ningsbrigad vid varje front som skulle kunna stödja drivmedelstjänsten för att minska
behovet av järnvägs- och landsvägstransporter av drivmedel till anfallande förband. 

Vad den sovjetiska transportapparaten avsågs kunna åstadkomma inför och under
ett krig kan illustreras med följande: Under det kalla kriget byggdes omfattande resur-
ser upp inför det befarade storkriget i Europa. Frånsett den massiva kärnvapenupp-
rustningen som krävde särskilda logistiska lösningar i sig, satsades stort på den
konventionella krigföringen. Sovjetunionen byggde upp transportapparaten, i form av
järnvägsnät och rörledningar, för tillförsel av den andra och tredje strategiska eche-
longen från det inre av Sovjetunionen och deras underhåll. Stora verkstadsanläggning-
ar anlades i de västliga militärdistrikten. Förråd lades upp i satellitstaterna som
nominellt skulle kunna försörja Frontgrupp väst, som i första echelongen bestod av tre
fronter, under 90 (!) dygn.181 Allt avvecklades på mycket kort tid efter 1991, vilket i sig
visade på Sovjetrysslands stora förmåga att genomföra strategiska järnvägstransporter
när allt skulle fraktas hem. 

180. Det är i det perspektivet vi skall se järnvägsfärjelinjerna i Svarta Havet (Varna–Iljitjovsk) och Öster-
sjön (Klaipeda–Neu Mukran) som skulle fungera om reservförbindelse om landförbindelserna bröts. 

181. Frontgrupp väst bestod av GSST (Gruppen Sovjetiska Stridskrafter i Tyskland) 20 divisioner jämte
armé- och frontförband samt östtyska, polska och tjeckiska förband, bland annat. Om vi betänker att
förbrukningen för medelstor strid var 30–50 000 ton/dygn/front (=armégrupp) kan läsaren räkna
själv vilka enorma mängder det rörde sig om. Transportbehovet var c:a 60 sovjetiska militärtåg (52
vagnar) per division som krävde 1 500 ton underhåll/dygn. För underhållstransporter gäller 3 000 ton
ammunition eller 2 000 ton drivmedel/militärtåg. Allt för bredspår, för normalspår det dubbla. Den
militära spårväxlingszonen vid den sovjetiska västgränsen var ett stort komplex uppbyggt för växling
mellan bredspår (1 524 mm) och normalspår (1 435 mm). Nu är den helt övergiven.
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9.3.4 Krigsviktig produktion, systemfilosofi

När det gäller produktion av krigsmateriel finns det några doktrinära och strategiska
aspekter som återspeglar sig i de praktiska tillämpningarna. Den uppdelning av mark-
stridsförbanden i allmänna och gardes- och stötförband av operativa skäl återspeglar
sig också här. 

Som en direkt följd av synsättet som utvecklades i samband med utformandet av
Stalins fem faktorer och utarbetandet av planerna för industrins mobilisering, utveck-
lades också en systemfilosofi som kan betraktas vara tvåfaldig.

• För det första skall industrins kapacitet hållas hemlig, såväl kvantitativt som 
kvalitativt.

• För det andra skall industrin kunna fungera även under ett förödande krig.
Inledningsvis kan vi i den första tvåfaldigheten anknyta till den andra av dessa fem

faktorer, som utgörs av forsknings- och utvecklingspotential, varför sekretessen är
synnerligen väsentlig för att hålla omvärlden i osäkerhet om den egna krigspotentia-
len. Det har därför varit utomordentligt svårt, ibland omöjligt, att tränga in i forsk-
nings- och utvecklingsprogrammen för västerländska underrättelsetjänster. Frånsett
den utveckling av krigsmateriel som är avsedd för export inledningsvis torde denna
princip fortfarande vara gällande. Framför allt torde det gälla den forskning och ut-
veckling som är direkt förknippad med sjätte generationens krigföring. 

Forskning och utveckling har bedrivits vid ett stort antal forskningsinstitut, labora-
torier och industrier. Efter Sovjetunionens sönderfall har antalet minskat, dels för att
ekonomin försämrades, dels för att en del av dessa inte längre finns i Ryssland. Sekre-
tessen har emellertid alltid varit hög ända in i modern tid (undantag finns men de är
få). Stora områden av landet var skyddsområden, förbjudna för utlänningar. En del av
dessa var dessutom förbjudna för vanliga sovjetmedborgare. Atomstäderna hölls
hemliga även till sin existens. 

Utformningen av programmen för framtagning av massförstörelsevapen har varit i
det närmaste okända i västvärlden, till och med för stormakternas underrättelsetjänster
som har en omfattande inhämtnings- och bearbetningskapacitet. I Ryssland hävdar
man att CIA aldrig lyckades kartlägga var produktionsanläggningarna var belägna i sin
helhet, utom de som skulle producera kärnvapen och som hade en sådan karaktäristik
att de kunde observeras från rymden (exempelvis reaktorer ovan jord med kringinstal-
lationer). De installationer som varit (och kanske är) avsedda för B- och C-program-
men är svåra till omöjliga att särskilja från motsvarande anläggningar som är avsedda
för fredliga medicinska ändamål och kemisk industri.182 Det skall inte uteslutas att den
forskning som misstänks pågå kring moderna biologiska och kemiska samt kombina-
tionsvapen av dessa fortfarande omgärdas med den yttersta sekretess.183 Det första

182. Den svenska produktionen av C-stridsmedel skulle för övrigt döljas på samma vis. Agrell, W., Svenska
förintelsevapen (Lund: Historiska media, 2002), s. 200–207. 

183. Den fentanyl-gas som användes vid stormningen av teatern i Moskva var just en sådan substans som
tagits fram i hemlighet för dylika ändamål.
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sovjetiska kärnvapenprovet 1949 kom som en obehaglig överraskning för USA, liksom
också det första provet med en fusionsförstärkt laddning 1953. President Truman hade
strax innan försäkrat att USA skulle behålla sitt kärnvapenmonopol, åtminstone de
närmaste 10–15 åren. Någon tilltro sattes inte heller till de första rapporterna om den
första sovjetiska kärnsprängningen.

Lika svårgenomträngliga har rymd- och robotprogrammen varit. Visserligen gick
det inte att dölja att provverksamhet bedrevs på kosmodromen i Bajkonur, eftersom
telemetrisignaler till och från raketerna kunde uppfattas av den amerikanska signalspa-
ningen i Turkiet. Men uppskjutningen 1957 av Sputnik 1 blev även den en obehaglig
överraskning. 

Fortsättningsvis kan vi för den andra tvåfaldigheten anknyta till den tredje av Sta-
lins fem faktorer, som utförs av den ekonomiska och industriella potentialen som
skall medge krigsviktig produktion även under ett krig. Det är i detta sammanhang vi
skall diskutera produktionsfilosofin.184 

Vi måste redan här påpeka att det sovjetiska synsättet på relationen kvantitet och
kvalitet på utrustning och förband är en viktig beståndsdel i det ryska militära kultur-
arvet. Vid studium av Sun Tzu och nutida ståndpunkter finner vi även här nära nog
identiska formuleringar. Det som poängteras är hur en stor mängd allmänna förband
med lägre kvalitet skall interagera med en begränsad mängd kvalitativt högtstående
förband på ett samordnat intelligent sätt. Den bärande idén går ut på att de allmänna
förbanden skall säkerställa att de högtstående förbanden kan sättas in när ett avgöran-
de söks – när man funnit eller skapat en blotta i fiendens gruppering. Detta har en di-
rekt betydelse för förbandens uppbyggnad och sammansättning, vilket i sin tur påver-
kat produktionsfilosofin och krigsindustrins uppbyggnad. Exempelvis kan nämnas de
markstridsförband som åsattes ”stöt-” eller gardesförband gavs ett högre personellt
och materiellt innehåll än de övriga. Detta är särskilt markant vid pansarförbanden.
”Högteknologivagnarna” tilldelades de förband som skulle sättas in vid ett genom-
brott. Dessa var relativt fåtaliga och de stridsvagnar som tillverkades för dessa, såsom
KV 1, JS I–VIII , T 64B och T 80, producerades i förhållandevis små serier. Detta på-
verkade i sin tur hur hela den tunga industrin byggdes upp. Vagnar avsedda för de all-
männa förbanden tillverkades i mycket stora serier. 

Stridsvagnsproduktionen och produktionen av stridsvagnskanoner utgör ett bely-
sande exempel på den produktionslogistiska systemfilosofin. För stötförbanden tillver-
kades inledningsvis tunga stridsvagnar vilkas existens ofta hemlighölls. Exempelvis kan
nämnas att de KV 1-vagnar, som först levererades under andra världskriget, tilldelades
förband som tillhörde andra, strategiska echelongen eller de strategiska reserverna.
Dessa förband insattes inte förrän tiden var mogen för någon form av avgörande, det
vill säga när anfallet mot Moskva återupptogs. Den 6 oktober sattes de in samlat för första
gången i större mängder, när anfallsriktningen och hotet mot Moskva blev uppenbart.

184. Utöver tidigare nämnda källor i fotnot 12, se särskilt Samuelson, L., Röd koloss på larvfötter (Stockholm
1999) som är en utveckling av dennes doktorsavhandling från 1996 framlagd vid Handelshögskolan
i Stockholm. Dessa arbeten kan betraktas som banbrytande i sitt slag. 
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Även produktionen av JS-serien hölls delvis hemlig. JS III visades upp först under
segerparaden i Berlin 1945 till de västallierades stora överraskning. Men vad som inte
var känt är att därefter konstruerades JS IV–VII, som aldrig kom på förband.185 Pro-
duktionslinjerna var emellertid förberedda för att kunna tillverka vagnar som skulle
kunna insättas överraskande. JS VIII togs i tjänst som T 10. Därefter övergavs det
tunga stridsvagnskonceptet. 

Medeltunga stridsvagnar kom att tillverkas i stort antal. Vi kan också se en rak ut-
vecklingslinje från T 34, via T 44, T 54/55 och T 62186 till T 72 och T 80. När det inte
längre var aktuellt med tunga stridsvagnar kom de högteknologiska versionerna av
medeltunga stridsvagnar att ingå i stötförbanden. Dessa exporterades inte. De lågtek-
nologiska vagnarna tillverkades i flera versioner med skiftande kvalitet. ”Första sorte-
ringen” infördes endast i sovjetiska förband. ”Andra sorteringen” var den bästa kvali-
ten som exporterades. Enklare konstruktioner togs också fram för att kunna
produceras i krig under störda förhållanden. I ännu enklare utförande blev de tillver-
kade som kanonvagnar. Denna princip gällde också för de tunga stridsvagnarna. 

Men det finns en aspekt till. De kanoner som skulle beväpna stridsvagnarna sattes
också på hjullavetter som kunde dras av vanliga lastbilar. Vad som dessutom gjordes var
att produktionen lades upp så att först tillverkades dragna pansarvärnskanoner, sedan
kanonvagnar och till sist stridsvagnar. Vi kan se ett exempel, dragen 100 mm T–12
(fortfarande i tjänst), kanonvagn SU–100 och stridsvagn T–54. Vi kan konstatera att
principen fortfarande gäller.

Vi skall också vara medvetna om att Sovjetunionen stundom var världsledande
bland annat vad avser konstruktion av effektiva luftvärnsrobotsystem. Det gäller fort-
farande för Ryssland. Fartygskonstruktioner kunde tidvis vara avancerade. Exempel-
vis kan nämnas att Kasjin-jagarna var de första större örlogsfartyg som enbart försågs

185. Dessa stridsvagnar finns att beskåda på Pansarmuseet i Kubinka där alla ryska stridsvagnskonstruk-
tioner finns utställda oavsett om de kom i produktion eller ej.

186. T–62 var den första stridsvagnen i tjänst som hade en slätborrad kanon, 115 mm U–5 och dessutom
pilammunition. 

Figur 9.19. Stridsvagnen T 34
kom att bli de sovjetryska medel-
tunga stridsvagnarnas ”moder”,
liksom dieselmotorn, en 39 liters
V–12, kom att vidarutvecklas
och som finns även i T 72 star-
nardversion. Anm: ”Urmodern”
utgörs av BT-serien som utveck-
lats ur den amerikanska Christie-
vagnen. (Bilden är hämtad ur för-
fattarens privatarkiv.) 
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med gasturbiner för framdrivningen. Dessutom utvecklades importerad teknik för att
svetsa titan till sådan fulländning att man var de första som byggde ubåtar med ti-
tanskrov – Alfa-ubåtarna. Ryssarna var dessutom tidigast med att införa sjömålsrobo-
tar. Det var först sänkningen av den israeliska jagaren Eilath 1967 som satte fart på
utvecklingen i väst. Men Ryssland är fortfarande teknikledande. Detta bara som några
exempel. 

Redan under arbetet med Jeltsins militärreform planerades en bantning av det mi-
litärindustriella komplexet, som egentligen var en koloss med en förstelnad och rigid
produktionsapparat med ringa möjligheter att ställa om sin produktion till annan pro-
duktion än rent militär, utom i begränsad mängd. Den industri som verkar inom ett
bredare teknikområde har dock ej haft samma svårigheter. Där har produktionen lagts
om till civil med endast en mindre militär produktion för att behålla kompetensen för
att kunna möta kravet på snabbare leveranser i större mängder om så erfordras och
för export. 

Programmet syftar till att koncentrera industrin till 530 företag från tidigare 1 600.
De nya storföretagen skall innehålla hela kedjan från forskning och utveckling–pro-
duktion–försäljning–underhåll. Målsättningen är att kunna tillverka högteknologiska
militära produkter som är konkurrenskraftiga både på den inhemska och den interna-
tionella marknaden. Omprioriteringen innebär också att nyproduktion prioriteras
framför forskning och utveckling, då från 2002. Produktionskapaciteten skall också
anpassas till Väpnade styrkornas och övriga kraftministeriers behov. Huruvida det
också innebär att tidigare produktionsfilosofi för det egna behovet kommer att gälla
även i framtiden är ännu inte känt, men det skall inte uteslutas just för att kunna bibe-
hålla en krigsviktig produktion under besvärliga yttre omständigheter. Ett problem för
företagens ekonomiska bärkraft om en marknadsekonomi skall tillåtas, är att de enligt
utvecklingsprogrammet även i framtiden kommer att tyngas av krav på mobiliserings-
kapacitet. För närvarande går en stor del av nyproduktionen på export, även av hög-
teknologiska produkter. Det är ett trendbrott jämfört med tidigare. 

Figur 9.20. Sovjetisk
konventionell attackubåt,
2 500 ton i ytläge, togs i
tjänst med början 1982.
Efter sovjettiden byggs ty-
pen huvudsakligen för ex-
port beväpnad med de mo-
dernaste vapensystemen,
vilket tidigare inte var fal-
let med exportversioner.
(Foto: FHS/MHA-bild-
arkiv)
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Det skall också ses som en överlevnadsstrategi avseende forskning och utveckling
och senare nyproduktion. Den strategin börjar nu bära frukt i och med att Rysslands
ekonomi förbättras och nyproduktionen också börjar tillföras den egna krigsmakten.
Därmed har det militärindustriella komplexet lyfts ur ett vegeterande tillstånd som va-
rat i ett decennium, där strategisk nyckelkompetens ändå behållits. 

Det måste dock påpekas att produktionsteknikens utveckling uppvisar stora skill-
nader mellan det forna Sovjetunionen och OECD-länderna. I de senare kommer till-
verkningsindustrin att i framtiden bli automatiserad i allt högre grad, långt utöver
förekomsten av numeriskt styrda maskiner och industrirobotar som ersättning för
människor i farliga eller svåra arbetsmoment. Hastigheten varmed automatiseringen
kan införas bestäms av tillgången på datorkraft och programvara samt utveckling av
ett fåtal standarder där olika leverantörers utrustning kan fås att fungera tillsammans.
Också materialtekniken spelar en stor roll eftersom bearbetningstekniker måste utgå
från materialens egenskaper. Automatiseringen är viktig även här då förbättrade mät-
och kontrollmetoder medger produktion med höga kvalitetskrav.

Sammankoppling av flera så kallade tillverkningsceller genom central datorstyr-
ning, utgör den mest avancerade produktionstekniken och återfinns inom krigsmateri-
elproduktionen, men ännu inte hos den ryska. Konsekvenserna av detta är att utnytt-
jandet av flexibla produktionsresurser inom en och samma industri knappast är möjlig
i Ryssland. Det har därför tagit lång tid att ställa om produktionen, om man överhu-
vudtaget har lyckats, vilket har visat sig då man försökt att övergå till civil tillverkning.
Innan den här beskrivna tekniken införs kommer industriproduktionen fortfarande
att domineras av långa tillverkningsserier med små modifieringar mellan olika pro-
duktgenerationer. Det skall dock påpekas att Ryssland har en lång metallurgisk tradi-
tion, vilket avspeglat sig i krigsmaterielproduktionen. 

I förlängningen av allt högre automation krävs system med mycket stort utnyttjande
av avancerade sensorer för processtyrning och produktkontroll, men också av seende
och kännande robotar för sammansättningsmomenten. Men dessa produktionsmeto-
der kan inte realiseras, utom i liten skala, i en snar framtid av de länder som leder ut-
vecklingen såsom Japan, Tyskland och i något mindre grad USA, således inte Ryssland
om inte hela anläggningar och kunskapen att driva dessa kan köpas utifrån. Men detta
skedde i stor skala under mellankrigstiden och kan mycket väl bli aktuellt i framtiden. 

Ett annat problem för moderniseringsprogrammets genomförande är kravet på
självfinansiering. Ytterligare ett sammanhänger med olika ledtider. Tiden för att ut-
veckla komplexa nätverk för konkurrenskraftig produkt- och produktionsteknik inom
tekniskt avancerade områden bedöms normalt vara 10–15 år. Då skall omständighe-
terna vara gynnsamma avseende uthållig finansiering, utbildad personal, fysisk och
immateriell infrastruktur och inte minst en marknad för produkterna i fråga. Stora va-
riationer i de tekniska ledtiderna kan förväntas även i framtiden, bland annat beroende
på vilka inriktningar som väljs vad gäller materielslag, teknikinnehåll och tekniknivåer
samt teknikimportens omfattning och inriktning. Det skall ses i kombination med det
militärindustriella komplexets förmåga att tillgodogöra sig den importerade tekniken.
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Men i detta sammanhang måste vi vara medvetna om att Sovjetunionen, numera
Ryssland, inte alltid slaviskt följt och efterapat den västerländska utvecklingen. Som
påpekats tidigare har man tidvis varit teknikledande; i vissa sammanhang är man det
fortfarande. 

Generellt kan sägas att ledtiderna ökar i takt med ökande komplexitet hos produk-
tions- och produktteknik. Annorlunda komplexa produktionstekniker och processer
krävs både för att uppnå bättre prestanda och för att hålla ned priserna. Det är ett
krav såväl från den ryska krigsmakten som från exportkunderna. Det skall då påpekas
att det rör sig om den produktionsteknologi som behövs för att framställa precisions-
vapen och ammunition i stora mängder och för modern informationsteknologi. Det
är inte längre möjligt att, som under den industriella elektromekaniska eran, köpa pro-
duktionsanläggningar och tekniskt kunnande utifrån för att snabbt införa nya produk-
tionsmetoder och produkter. Det är en fråga om att ta ett språng i teknikutvecklingen
som det tar tid innan man är mogen för även om teknik och kunnande kan inköpas
utifrån. Det är endast när det gäller vissa spetsteknologier som den mognaden finns,
men där kan den faktiskt vara världsledande.

Om Ryssland accepterar detta omvärldsberoende och om den ryska ekonomin
fortsätter att utvecklas i samma takt som skett sedan i slutet av 1990-talet finns goda
förutsättningar för att reformeringen av det militärindustriella komplexet skall lyckas
och därmed också reformeringen av krigsmakten till en i och för sig mindre men mo-
dernare. Men det måste påpekas att det finns bromsande krafter i form av hög medel-
ålder med föråldrat synsätt i kombination med svag nyrekrytering, revirtänkande,
korruption, sysselsättningen i regionerna kontra ekonomisk effektivitet. Det har med-
fört och kommer kanske att medföra att den fortsatta reformeringen av krigsmakten
tar längre tid än vad regeringen avsett. Detta leder in på tankar om Rysslands framtida
utveckling och dess militära konsekvenser. 

Figur 9.21. Det var inte alla konstruktioner som lämnade prototypstadiet eftersom som de var misslyckade.
Här ett exempel: Tung transporthelikopter Mi–12, fotograferad på flygmuseet i Monino utanför Moskva, som
bara byggdes i tre exemplar. Flygegenskaperna var urusla. (Foto av författaren.) 
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10.1 Rysk syn på framtida konflikters karaktär

Allt eftersom nya precisionsvapen utvecklas och blir operativa kommer detta förhål-
lande att medföra en omfattande omstrukturering av de Väpnade styrkorna. Dessut-
om kommer det att framtvinga nya former för deras utnyttjande. Nya teknologier, ex-
empelvis automatiska och autonoma system med stor träffsäkerhet, strålvapen i form
av HPM-vapen187 och högenergilasrar, nya superexplosiva ammunitionsslag som
minskar avståndet till svaga kärnladdningar i verkanshänseende, kommer att i kombi-
nation med datateknologins utveckling medföra att den elektroniska krigföringen in-
tegreras med övriga former för vapeninsats, vilket kommer att få en avgörande bety-
delse. Tankegångarna finns också i väst. 

Detta skall dock ställas mot den satsning som görs i Ryssland på att konstruera
kärnvapen som saknar de oönskade sidoeffekter som kvarliggande radioaktiv strål-
ning utgör. Dessa skulle då kunna tänkas utgöras av svaga termonukleära laddningar
som inte behöver en fissionsbomb som primärladdning. Gapet mellan små rena kärn-
laddningar och konventionella vapen med högexplosivämnen blir då inte särskilt
stort, om ens något. Det kan få konsekvenser för den framtida krigföringen. 

På motsvarande vis kommer kriget i luften och efter hand i rymden bli utvecklas
till en ny form för militära operationer med stor betydelse för utfallet, då i samband
med framtidens konventionella krigföring. I detta sammanhang kan påpekas att flera
ryska militära tänkare hävdar att kärnvapnens betydelse kommer att minska i förhål-
landet mellan de ledande stormakterna. En del av kärnvapnen kommer att ersättas av
de nya icke-nukleära, offensiva strategiska vapnen som på grund av sin precisa strids-
effekt med högexplosiva konventionella laddningar kommer ha samma verkan som

187. HPM = Highpowered microwave. 

10
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svagare kärnladdningar. I ett modernt intensivt krig kommer följaktligen både dagens
kärnvapenstyrkor och de stora konventionella markstyrkorna att få en minskad bety-
delse, eftersom dessa till viss grad kan ersättas med precisionsstyrda vapensystem när
dessa kan produceras i större mängder.

Därmed kommer den sjätte generationens krigföring att bli en allvarlig utmaning
för alla doktrinförfattare och för de som skall anpassa mer generella militära principer
till den nya verklighet som ligger nära i framtiden. I detta sammanhang kommer skif-
tet av fokus från markstriden, som till nu dominerat modern krigföring enligt ryskt
synsätt där flygkriget bara haft en stödjande funktion till markkriget, att innebära en
revolution i sig. Flera militära tänkare hävdar att det är flygkriget som kommer att ut-
göra huvuddimensionen och att markkriget bara kommer att ha en stödjande funk-
tion. Det är här vi kan se att Reznienkos tankar på en flygburen första echelong kan få
en renässans när ekonomin medger detta. Det är i luftrummet som huvudstriden
kommer att stå om kontrollen av stridsrummet och det egna behovet av att därifrån
kunna leverera vapen mot motståndarens strategiskt viktiga mål. Därför kan de existe-
rande militära principerna behöva revideras även av denna anledning. 

Tidigare krigföring var beroende av egna markstyrkor för att uppsöka och förinta
motståndarens militära kapacitet, ockupera dennes territorium och störta dennes poli-
tiska regim eller system. I framtiden kommer icke-nukleära strategiska flyg- eller
rymdbaserade offensiva system vara i stånd till att slå ut motståndarens viktigaste eko-
nomiska och militära installationer. Det medför att denne inte längre är i stånd att ut-
föra effektiva motangrepp. Att också ryska militära tänkare funderar i dessa banor är
rimligt efter flygkrigen i Kosovo 1999 och Afghanistan 2001–02. Emellertid kan erfa-
renheterna från Afghanistan samt Irakkriget 2003 och dess irreguljära fortsättning
leda till en total omprövning med ännu så länge okänt resultat. 

Om vi studerar ryska källor framgår det att förstahandsmålen som kan angripas är
kärnkraftverk, kemisk industri, dammar och vattenkraftverk. Det kan leda till att stora
områden blir radiakbelagda, kemiskt förorenade eller översvämmade.188 Detta är sär-
skilt viktigt eftersom det inte kommer att finnas några klara frontlinjer i den här
nämnda framtida krigföringen. Påståendet gäller även globalt om icke-statliga transna-
tionella organisationer, även amorfa organisationer som exempelvis al-Qaida, skall be-
aktas i den framtida militärstrategin.

Enligt den ryska synen utgör det framtida kriget en del av ett mer allmänt interna-
tionellt konfliktmönster. Tre dominerande tendenser kan ses, enligt ryskt synsätt. Den
första pekar på ökad vikt vid icke militära kampformer. Samtidigt framhålls dock be-
hovet av militär styrka för att värna den nationella säkerheten som oförändrat stort.

För det andra växer en mer eller mindre öppen konfrontation på det informations-
teknologiska området, bland annat i cyberrymden, i intensitet och omfattning. Den
ses som ett växande hot mot staten och det ryska samhället. Den kampen förs stän-
digt, i fred som i kris och i krig. Det är med den insikten vi skall se att Ryssland har ut-
arbetat en informationssäkerhetsdoktrin.

188. Här beaktar man inte de folkrättsliga bestämmelser som finns avseende bekämpandet av dylika mål.
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Till sist präglar den informationsteknologiska utvecklingen i allt högre grad utveck-
lingen av den militära materielen och organisationens verksamheter. Den får sitt uttryck
i ökande prestanda hos vapensystemen, luft- och rymddimensionens ökande betydelse,
allt smartare precisionsvapen och realtidsorganisering av den väpnade kampen. 

Den ryska synen präglas också av följande:
• Världen är i dag huvudsakligen multipolär, låt vara att recidiv till den tidigare

världsordningen kan tänkas uppstå i någon form med viss oregelbundenhet.
• Att lokala och regionala konflikter uppstår i Rysslands gränsområden och ”nära

utland” utgör större risker för landet medan risken för storkrig har minskat. 
Enligt militärdoktrinen avser Ryssland i första hand försöka förhindra väpnade

konflikter genom icke-militära åtgärder. Ryssland bör, enligt militärdoktrinen, sträva
efter ett effektivt system av politiska, rättsliga, organisatoriskt-tekniska och andra in-
ternationella garantier för att förhindra att väpnade konflikter och krig uppstår. Skulle
det likväl komma till väpnat våld avser Ryssland att agera militärt beslutsamt och vid
behov använda hela sin arsenal av stridsmedel, även massförstörelsevapen. 

Moderna krigs och väpnade konflikters karaktär bestäms av deras militärpolitiska
mål, medlen för att uppnå dessa samt de militära aktiviteternas omfattning. I fråga om
militärpolitiska mål kan det moderna kriget vara rättfärdigt om det inte strider mot
FN-stadgan och mot mer grundläggande normer och principer i den internationella
rätten. Detta är en helt annan inställning än den som gällde under sovjettiden då det
var befrielse-, revolutionära och försvarskrig mot en kapitalistisk angripare som an-
sågs rättfärdiga. Försvarskrig anses numera vara de enda som är rättfärdiga. Övriga
krig anses orättfärdiga. I fråga om militära maktmedel förutses att hela spektret av
stridsmedel från enkla, konventionella till massförstörelsevapen kan komma till an-
vändning. Krigen kan vara lokala, regionala eller mer storskaliga. 

I sen tid har den ökande tonvikten just nu lagts på kampen mot den internationella
terrorismen och nedtonandet av strävan mot en multipolär värld. Dessa element
hänger samman. I kampen mot internationell terrorism har Ryssland valt att påpeka
vikten av en internationell koalition och mer samarbete med västliga demokratier, främst
USA. Huruvida kampen mot den internationella terrorismen ger en bestående för-
ändring av den ryska synen på framtida krigs karaktär är ännu för tidigt att yttra sig
om. Men den kampen kommer att ge krigföringen en helt ny dimension.

10.2 Synen på utvecklingen av krigföringen

Under 1990-talet var man i Ryssland mest intresserad av utvecklingen av den konven-
tionella krigföringen, låt vara att även andra krigsformer diskuterades. Ryssarna an-
vänder gärna begreppet futurologi om denna form av militärteori. Den är kanske mer
att betrakta som beskrivandet av visioner av science fiction-karaktär än grundad på de
ekonomiska realiteter som då var för handen för det ryska försvaret. De ger emellertid
klara indikationer på hur man i ledande militära kretsar ser på den kommande utveck-
lingen och därmed uttryckta ambitioner och viljeinriktningar.
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Följande frågeställning är central: Hur kommer en framtida väpnad konflikt att te sig, vil-
ka karaktärsdrag kommer att utmärka den, och efter vilka former och metoder kommer den att ut-
kämpas? Finner man inte svaret på detta, är det omöjligt att enligt rysk uppfattning
främja utvecklingen av de väpnade styrkorna, utbilda och öva samt utrusta dessa med
lämpliga vapen och utrustning. Felbedömningar i de strategiska prognoserna kan
medföra allvarliga negativa politiska konsekvenser. Målen kan helt enkelt inte uppnås.
Detta gäller också ekonomiskt om felsatsningar görs eftersom det medför stora eko-
nomiska påfrestningar i onödan. Militärt klarar då inte de väpnade styrkorna av att
lösa förelagda uppgifter. 

Även om uppgiften är mycket komplicerad, anses det vara möjligt att se framtida
lösningar om militärteoretiker och praktiker går samman för att klara ut alla problem.
Grunden för detta är den stora mängden militärfuturologiskt material som ryssarna har
utvecklat, särskilt inom området väpnad konflikt. Som ett antal ryska militärteoretiker
påpekat, kommer konflikterna i det 21 århundradet vara av ”post-nukleär karaktär”
dominerat av sjätte generationens lednings- och vapensystem. Nya typer av preci-
sionsvapen kommer att spela en avgörande betydelse, vilket redan visat sig i det senas-
te Irakkriget 2003.189 Vapenverkan närmar sig de små kärnvapnens men saknar de
sekundära bieffekterna, främst kvarvarande radioaktiv beläggning, som inte är önsk-
värda av ekologiska skäl. Den hänsynen var inte tidigare något som beaktades i den
sovjetryska krigsplanläggningen.

Andra världskriget ses som ett fjärde generationens krig, som nogsamt studerats i
detalj, liksom de lokala och regionala krigen som ägt rum under det förra århundradet.
Däremot har det inte förkommit något femte generationens krig med kärnvapen. In-
satserna mot Hiroshima och Nagasaki 1945 är ett undantag. Men dessa kom att avslu-
ta ett fjärde generationens krig. Massförstörelsevapen anses inte vara kontrollerbara.
Insätts de får det konsekvenser som ligger utom mänsklig kontroll. Deras användande
kommer att bryta sig utanför de etablerade ramarna för väpnad konflikt. Men den
ståndpunkten har inte alltid varit förhärskande.190 Vi kan här se att Rysslands militär-
teoretiker även öppet accepterat kärnvapenparadoxens reella orimlighet. 

Konsekvenserna av förödelsen av att kärnvapen tas i bruk anses numera i rysk mi-
litär föreställningsvärld bli så stora att segerherren i ett kärnvapenkrig inte kan tillgo-
dogöra sig fördelarna av de politiska, ekonomiska och de andra fördelarna av en
militär seger. Därmed förvandlas segerns frukter till aska i segrarens mun. Insikten
finns numera officiellt redovisad att det inte finns någon segrare i ett storskaligt kärn-
vapenkrig. Därför har kärnvapnen efterhand allt mer kommit att betraktats som ett
avskräckningsmedel mot en eventuell angripare. Det är ett förhållningssätt som på ett

189. Det förra Irakkriget 1991 kan i ett sentida perspektiv ses som det sista där de konventionella ”dum-
ma” vapnen dominerade; det senaste däremot det första där precisionsvapen kom till användning i
stor mängd och flygkrigföringen kom att dominera. Ockupationsmaktens dilemma har emellertid
inte lösts. Det ansiktslösa motståndet hårdnar och ställer USA inför svåra militära problem som inte
kan lösas av en högteknologisk militär organisation som närmast blivit anorektisk till sin karaktär.
Man resonerar inte heller om terrororganisationers möjligheter att utnyttja massförstörelsevapen.

190. Se Sokolovskij 1962 och 1963.
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dialektiskt vis speglar en utvecklingstendens hos den mänskliga civilisationen. Efter
andra världskriget fanns det ett behov av en längre period av fred för återuppbyggnad
efter det andra världskriget. En insikt nåddes också om att mänskligheten inte heller
skulle överleva en global konflikt. 

Å andra sidan började motsatsförhållandet mellan målen för en väpnad konflikt
och möjligheterna att utkämpa densamma med kärnvapen förändras i och med till-
komsten av vad som benämns kontrollerbara konventionella vapen; därmed avses pre-
cisionsvapen även med långa räckvidder. Som en följd av detta skulle en väpnad
konflikt kunna kontrolleras och det därmed också vara möjligt att segra. 

Detta bryter med den jämna utvecklingen inom krigskonsten som man tidigare
sett eftersom vi här kan se ett språng från den fjärde generationens krigföring till den
sjätte (litet raljant ungefär som i spelet Monopol där man skall ”gå till… utan att pas-
sera Gå”). Det medför naturligtvis stora militärteoretiska problem för dem som skall
analysera den framtida krigskonsten och hur den skall konkretiseras. Ryska militärteo-
retiker använder begreppet intuitiv heuristisk framsynthet. Det har ingen västlig motsva-
righet. Men låt oss försöka förmedla vad det kan tänkas röra sig om. Heuristik är
inledningsvis läran om de metoder som tjänar till att vinna nya vetenskapliga resultat,
som ursprungligen tillskrivs Sokrates. Det rör sig om den metod som utövaren genom
att analysera det givna kunskapsstoffet skall kunna söka sig fram till nya upptäckter.
Därtill lägger vi till det intuitiva momentet som innebär att ”hjärnan tänker fortare än
medvetandet hinner med” och det förutseende som är nödvändigt för all planerings-
verksamhet om den skall bli framgångsrik. 

Vad innebär då detta för hur en framtida väpnad konflikt kan komma att te sig?
Det som framhålls är att det som sägs berör krig eller väpnade konflikter mellan stater
som kommit långt i ekonomisk, militär och informationsteknologisk utveckling. Den
som då går till angrepp gör det endast under den förutsättningen att framgången är
garanterad redan från början. I framtiden är det inte längre aktuellt att utkämpa lång-
variga krig, särskilt inte om utgången är oviss. Det blir mer effektivt att uppnå politis-
ka mål genom långvariga informationsoperationer samt ekonomisk och psykologisk
krigföring. Det innebär att förberedelserna för den väpnade kampen blir långvariga
och mödosamma men att inom denna tidsram blir kriget kortvarigt i likhet med Sun
Tzus tankegångar. Det blir lämpligt att beskriva en väpnad kamp i termer av tid, rum
och information. Kriget i Kaukasus motsäger dock dessa tankegångar.

När det gäller rumsaspekten kan en väpnad konflikt utkämpas var som helst på
jordklotet. Den utgör summan av alla angreppsformer huvudsakligen från luften,
oavsett om dessa sker samtidigt eller sekventiellt. De riktas mot vitala punktmål. Sam-
manhängande frontlinjer på marken är inte längre aktuella. Den väpnade kampen
kommer i stället att centrera sig kring punkter och zoner. 

Allt eftersom avancerade flygburna system spelar en allt större roll, kommer den
strategiska flygoperationen, offensivt och defensivt, att bli huvudstridsformen. Under
en offensiv strategisk operation kommer det strategiska angreppet att vara huvud-
komponenten. Beroende på syftet med operationen, kriget, och styrkerelationerna
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mellan de stridande parterna är det nödvändigt att planlägga för såväl ett som flera an-
grepp. Motståndarens militära och politiska potential måste ödeläggas och viljan till
fortsatt motstånd brytas. Båda parter kommer att sträva efter att uppnå målet genom
upprepade angrepp inom ramen för en flygoperation. Men de klassiska sanningarna
gäller fortfarande att den som är bäst förberedd och kan välja tidpunkt för anfallet har
störst möjlighet att vinna framgång.

Enligt de ryska teoretikerna skulle det inte längre vara nödvändigt att ta och be-
härska territorier, men man utesluter inte ett besättande om det skulle vara stridseko-
nomiskt lönsamt eller nödvändigt för att uppnå de uppsatta målen. Det bör emellertid
påpekas att dessa tankegångar är framförda före Iraqi Freedom 2003 och den efterföl-
jande komplicerade situationen. Erfarenheterna studeras nu mycket noga i Ryssland
och kommer sannolikt att leda till omprövningar av teorierna kring krigens förande. 

Det ovanstående strider mot de tankar som framförts om möjligheterna att en
väpnad konflikt kan kontrolleras och slutföras på kort tid, men där hävdar man att nya
medel kommer att utvecklas för att möjliggöra detta då man skiftar fokus från att kon-
trollera stridskrafter till att kontrollera konflikten i sig. Detta skall uppnås genom att
motståndarens ledning paralyseras och dennes stridande styrkor desorganiseras till
följd av de informationsoperationer och den psykologiska krigföring som föregår
konfliktens väpnade fas. De tankegångar som framförts är att en konflikt skall för-
vandlas från att vara multi- eller bilateral till att bli en unilateral ”målbekämpningspro-
cess”, inte helt olikt amerikanska principer. 

Att söka förutse hur nya former för militära handlingar kan komma att te sig är,
enligt ryskt synsätt, mycket viktigt vid förutsägandet av hur en väpnad konflikt kan se
ut i framtiden. Det antas att det huvudsakligen kommer att röra sig om samordnade
strategiska flygoperationer i olika former, men enskilda operationer kan vara av mer
självständig karaktär. Ryska militära experter och så kallade futurologer bedömer att
de viktigaste operationsformerna kommer att vara av elektronisk karaktär samt utfö-
ras som ”underrättelsebekämpning”, ”elektronisk bekämpning”, luftlandsättningar,
robot- och flygangrepp, specialoperationer, bekämpning av underrättelsesystem och
liknande. Här står militärvetenskapen inför ett stort behov av en grundlig genomar-
betning av de metoder som krävs för att genomföra den typen av operationer. Väpna-
de handlingar kan komma att genomföras utan direkt stridskontakt med motstånda-
ren på vad som benämns ett utvidgat slagfält. Det är kombinationen av underrättelse-
och målutpekningssystem och snabbt insättande av enskilda precisionsvapen i ett
fungerande system som kommer att borga för framgång.

Därför kommer, enligt ryska militärteoretiker, framtida stridshandlingar att dras-
tiskt skilja sig från dagens. Denna förändring springer fram ur det moderna samhällets
själva väsen som baseras på informationsteknologi och från de objektiva lagbundna
realiteter som gäller för hur en väpnad konflikt kommer att utvecklas. Förutsättning-
arna för detta måste skapas i nu gällande och kommande militärreformer. 

En ytterligare viktig slutsats är att den mycket snabba utvecklingen och globalise-
ringen av informationsteknologin inte alltid ger ett övertag mot en motståndare. Mot
en ”lagom” underlägsen motståndare i ett krig av konventionellt slag, bevisligen ja.
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Men mot en amorf substatlig och transnationell aktör som opererar i alla dimensioner,
reella som virtuella, kan egen teknologisk överlägsenhet bli en svaghet och vändas mot
ett sårbart informationssamhälle. Det är den stora utmaningen nu och i framtiden.

Det senaste kriget mot Irak 2003 har tilldragit sig stort intresse inom Rysslands
väpnade styrkor. Några lärdomar och snabbt redovisade slutsatser för ryskt vidkom-
mande kan vara värda att redovisa:

1. Lärdom ett. Alla vapensystem, exempelvis kryssningsrobotar, och andra preci-
sionsvapen avfyrade från alla slag av vapenbärare, stridsvagnar och system för
indirekt eld, är helt beroende av externa navigationshjälpmedel och medel för
extern målinmätning. För den ryska armén är det helt nödvändigt att anskaffa
rymdbaserade system med tillhörande sjö-, flyg- och markkomponenter som är
i stånd att leverera navigations- och måldata, både som ett stöd till den nukleära
avskräckningen som till operativa och taktiska enheter. Det finns ett trängande
behov av att anskaffa och sätta i drift ett nytt system för operativt stöd – navi-
gationsstöd – som den ryska armén inte har idag.

2. Lärdom två. Den strategiska betydelsen av flygstridskrafterna som det viktigaste
vapenslaget i modern krigföring. Det är den fullständiga luftöverlägsenheten
som ger en avgörande fördel i varje slag och sammandrabbning.

3. Lärdom tre. Nödvändigheten av att utrusta markförbanden med kraftfulla pan-
sarvärnssystem som kan förinta fiendens pansarfordon på maximalt stridsav-
stånd. De taktiska enheterna bör ha tillgång till markstridssystem som kan upp-
täcka fienden på maximalt avstånd under dager och mörker samt förinta
moderna stridsvagnar på medelavstånd 800–1 000 m och med kul- och splitter-
verkan på infanteri på avstånd mellan 300 och 500 m. 

4. Lärdom fyra. Den ständigt ökande betydelsen av hemlighållande och förmåga att
förbli oupptäckt som det väsentligaste för striden. Procedurer för hemlighål-
lande och att inte upptäckas kommer att bli en strategisk uppgift för försvars-
styrkor i precisionsvapnens tidsålder.

Den första officiella amerikanska studien om det senast Irakkriget, publicerad den
2 februari 2004, avslöjar att den amerikanska underhållstjänsten drabbades av under-
hållskriser av flera slag och vid flera tillfällen. Orsakerna var flera. Den snabba fram-
ryckningen hejdades på grund att underhållslinjerna tänjdes till det yttersta. Detta
tillsammans med att transportförbanden fick stå tillbaka vid den inledande styrkeupp-
byggnaden till förmån för de rena stridande enheterna ledde till att främst drivmedel och
reservdelar inte nådde förbanden i den jämna ström som den av USA införda ”just in time-logisti-
ken” avsågs möjliggöra. Detta förhållande torde noga studeras i Ryssland. USA har ko-
pierat det ryska synsättet avseende logistik, nämligen att den skall vara framåtriktad.
Men USA har kombinerat den tanken med ett system som lämpar sig för fredstida in-
dustriproduktion under ostörda förhållanden – inte för krig. Det ryska samhället har i
all tid uppvisat många former av tillkortakommanden, men när det gäller krig har
pragmatismen alltid fått vara rådande.
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Flera andra tillkortakommanden, som bland annat avser ledning och samband
samt stabstjänsten inom logistiken, beskrivs i rapporten som ett ”moras” som hade
kunnat bli mycket kritiskt om motståndet varit hårdare. I korthet kan det konstateras
att kombinationen med slimmade – rentav ”anorektiska” stridande förband, just in
time-logistics och tröga administrativa rutiner avseende underhållstjänsten inte fungera-
de tillfredställande. Sannolikt kommer rapporten att bli början på en omfattande själv-
prövning av USA:s strategiska och operativa koncept inför framtiden. Den ompröv-
ningen kommer noga att följas i Ryssland för att man skall kunna undvika att begå
samma misstag. 

(En kommentar: Det är intressant att notera att de lärdomar och slutsatser som
presenteras uppenbarligen inte pekar på en förmåga att kunna föra ett anfallskrig på
det nya amerikanska sättet. Man ser snarare ett behov av att kunna försvara sig mot ett
sådant krig.)

10.3 Den framtida reformerade krigsmakten 

När vi betraktar Rysslands nuvarande tillstånd, dess förmåga till politiska, demokratis-
ka, ekonomiska, industriella och militära reformer, är det lätt att en pessimistisk bild
framträder och att den ryska målbilden försvinner ur fokus. Målet för dess ambitioner
är ett politiskt, ekonomiskt och militärt starkt Ryssland. Det är troligt att denna ord-
ning också avslöjar politikens prioritetsordning. Det måste då konstateras att i Ryss-
land anses inte demokrati vara en förutsättning för ekonomisk tillväxt och nationell
styrka. Det är snarare så att först prioriteras ordning, sedan ekonomisk tillväxt och sist
demokratiska reformer. Ordning har annars inte varit normaltillståndet i landet. Det
är bara under despotiska självhärskare såsom Ivan den Förskräcklige, Peter den Store,
Katarina den Stora och Josef Stalin som ordning skapats. 

Ryssland har för närvarande nedtonat sina storpolitiska maktambitioner. Men vi
skall inte bortse från dess religiöst inspirerade imperietankar. Nu strävar Ryssland ef-
ter en systematisk och konstruktiv samverkan med omvärlden för att skapa stabilitet
och lugn i sin omgivning. Under tiden kan landet ägna sig åt sina interna angelägenhe-
ter, inte minst ekonomiska och militära reformer, prioriterade i nämnd ordning. Den
ryska ledningen har äntligen sedan Brezjnev-tidens allmänna förfallsperiod insett att
en stark ekonomisk bas är en förutsättning för militär styrka. 

Trots att USA avser att bygga upp ett missilförsvar kommer Ryssland att för lång
tid vidmakthålla sin nukleära kapacitet, strategiskt och operativt. Samtidigt planeras
reduktioner i den nukleära strategiska arsenalen. Det senaste SORT-avtalet, Strategic
Offensive Reduction Treaty, undertecknades den 24 maj 2002 av USA och Ryssland. Da-
gens arsenaler om 5 000–7 000 stridsdelar avses minskas till 1 700–2 200 strategiska
laddningar vid förband till 2012. De laddningar som tagits ur bruk eller reparerats och
underhållits räknas inte. Därmed upphävs START-avtalen.191 Ett strategiskt nukleärt

191. Se även kapitel 2.5, ”Det postkommunistiska Ryssland”.



– TANKAR OM FRAMTIDEN –

229

övertag gentemot Kina kommer sannolikt att eftersträvas. Men här kommer de kine-
siska ambitionerna att påverka det ryska agerandet när det gäller uppbyggnad av av-
skräckningsstyrkorna. Ryssland kommer sannolikt att bibehålla och utveckla sitt
missilförsvarssystem.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi kan se såväl kontinuitet som förändring
i de rysk–amerikanska kärnvapenrelationerna. Kontinuiteten består i att USA och Ryss-
land kvarstår i sin speciella relation som kärnvapenmakter med en arsenal som vida
överstiger övriga kärnvapenstaters. Även om USA och Ryssland inte ser varandra som
huvudantagonister, kommer vidmakthållandet av denna ställning ha högsta prioritet.

Rent principiellt kommer Ryssland att ändra sina kärnvapenstrategier för de opera-
tiv-taktiska kärnvapnen. De kommer att betraktas som regionalstrategiska vilka kan
disponeras av befälhavare för militärstrategiskt kommando efter politiskt eldtillstånd.
De senare ses då, liksom nu, som vilka militära vapen som helst. Eldplanläggning sker
ju sedan länge parallellt med konventionella och nukleära stridsmedel med samma
dignitet vid planering av en operation.

Ett särskilt problemområde utgör de andra två kategorierna av massförstörelseva-
pen. Det går att identifiera såväl politiska som militära motiv för att behålla en offen-
siv BC-kapacitet. I likhet med kärnvapnen, fyller de biologiska och kemiska vapnen en
viktig roll vid tider av konventionell militär svaghet. BC-vapnen kan fylla en lucka
mellan de rent konventionella stridsmedlen och kärnvapnen. Eskalationsmöjligheter-
na kan därmed hållas mer kontrollerade vid en väpnad konflikt. Dessutom kan de ver-
ka avskräckande på stater eller grupperingar som inte förfogar över ett adekvat skydd
och USA kan balanseras politiskt även här. Vi måste också beakta den ryska inställ-
ningen till CNO, Centric Network Operations såsom likställda med massförstörelsevapen. 

Efter att ha säkerställt den nationella säkerheten genom att bevara och modernisera
kärnvapengarden, blir näst högsta prioritet att reformera den konventionella delen av
krigsmakten. Oavsett om Ryssland skapar en yrkesarmé eller behåller värnpliktsarmén
i någon form, kommer de framtida stående styrkorna att bli mindre än dagens. Dessa
kanske bemannas med fastanställd personal, medan reservförbanden troligen beman-
nas med värnpliktiga. Mark- och flygstridskrafterna står i centrum av reformarbetet.
De bedöms komma att utvecklas på samma vis som omvärldens, de blir färre till nu-
merären men mer kapabla med högteknologiska materielsystem. Det är här de tidigare
nämnda flygburna echelongerna kanske kan komma att bli intressanta att utveckla. 

Trots en ambitiös marindoktrin från år 2000 bedöms marinstridskrafterna även i
framtiden bli den lägst prioriterade delen inom de Väpnade styrkorna, även om dessa
av naturen för det mesta alltid varit högteknologiska. De strategiska robotubåtarna
förs in i avskräckningsstyrkorna, en organisation som i sig innebär en fredsmässig ad-
ministrativ indelning som operativt varit rådande sedan länge. Oceanflottorna kom-
mer att ha som huvuduppgift att skydda dessa, samt att vid behov kunna hävda
Rysslands intressen till sjöss exempelvis genom ”power projection”. När det gäller
randhavsflottorna kommer deras uppgifter sannolikt att begränsas till sjöfartsskydd,
kustförsvar och att stödja markoperationer utmed kust. Men ingendera uppgiften är
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ny för den ryska flottan. Sammanslagningen av markstridskrafterna och marinen till
Allmänna styrkorna kommer sannolikt inte ändra på det nyss nämnda förhållandet. 

Den tyngdpunktsförskjutning av markstridskrafter, såväl ur de Väpnade styrkorna
som ur inrikesministeriet, som karaktäriserat utvecklingen det senaste decenniet kom-
mer sannolikt att bestå så länge det nuvarande läget består eller förvärras utmed Ryss-
lands södra gränsområden. Flygstridskrafterna som är lättrörliga kommer sannolikt att
grupperas som i dag, relativt jämt fördelade över det ryska territoriet med luftförsvar
och attackuppgifter mot mark- och sjömål som huvuduppgifter. Här måste dock hän-
syn tas till den baskapacitet som finns om spridning och ombasering skall kunna ske. 

Detta skall också ställas mot behovet av att ha en större numerär med enklare för-
band som sättas in vid konflikter eller begränsade krig i landets gränsområden, såväl
inrikes som i det nära utlandet. Den långa gränsen mot Kina erbjuder här särskilda
problem som redan på sovjettiden tvingade till andra operativ-strategiska koncept än
de som utvecklades gentemot NATO. Här kanske vi fortfarande får se ett regionalt
gränsförsvar som kan stödjas av mobila luftrörliga styrkor vilka förfogar över ett kraft-
fullt kärnvapenunderstöd som kan utnyttjas för att avvärja en massiv kinesisk offensiv.
Om ambitionen finns, kan redan nu lågteknologiska arméförband sättas upp med be-
fintlig äldre materiel.192 Tankarna på ett regionalt försvar som kan stödjas av mobila
styrkor i hotad riktning kan här finna sin tillämpning. Vi känner igen oss från Ivan den
Förskräckliges militärreform. 

I takt med att reformarbetet fortskrider kommer huvudansvaret vid internationella
operationer att läggas på markstridskrafterna. Utbildning av motoriserade skytteför-
band för denna nya uppgift pågår redan i dag. Därmed kan luftlandsättningstrupperna
frigöras eftersom de behövs som en viktig komponent i de framtida mobila styrkorna.
Där har 76. Gardesluftlandsättningsdivisionen i Pskov en viktig framtida roll som
snabbinsatsstyrka med fast anställd personal.

Sammantaget synes förutsättningarna för en framgångsrik militärreform i Ryss-
land aldrig varit gynnsammare än nu, även om ledtiderna för systemförändringarna
riskerat att bli längre än den ryska statsledningens uttalade ambitioner (liksom för öv-
rigt även vad som gäller vår svenska omdaning). Planeringen vittnar till stor del om en
stor realism från beslutsfattarnas sida. En anomali i detta sammanhang är dock det
statliga materielförsörjningsprogrammet som gäller för tiden 2001–2010. Den kan
välvilligt betraktas som krigsmaktens önskelista. Den kommer sannolikt inte att ge-
nomföras i sin helhet inom angiven tidsram, om än någonsin. Men då är det säkert ak-
tuellt med den nya materielplanen med hänsyn taget till den säkerhetspolitiska och
militärtekniska utvecklingen. 

Slutligen måste en bedömning av den ryska militärreformen och dess realiserbarhe-
ter göras med rätt måttstock. Att militärreformen lyckas innebär inte att Ryssland får
toppmoderna stridskrafter av amerikanskt snitt med förmåga till en global styrkepro-
jektion. Det är kanske inte heller är så att man eftersträvar detta. I det senaste Irakkriget

192. Här avses lastbilstransporterat infanteri, stridsvagnar, äldre fordonsdraget artilleri, med tillgång till N-
och C-stridsmedel. 
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2003 har det ju sedermera visat sig att den amerikanska organisationen rentav var alltför
anorektisk och den logistiska ”svansen” farligt smal, vilket naturligtvis ryska analytiker
noterat. Efter att segern i kriget har proklamerats har det visat sig att det motstånd som
fortfarande finns kvar och dessutom hårdnat vållar stora problem för den slimmade or-
ganisationen. 

Snarare bygger Ryssland upp moderna, mobila styrkor för att kunna spela rollen av
regional euroasiatisk stormakt. En tillräcklig militärteknisk bas finns för att den fram-
tida ryska krigsmakten skall kunna behålla ett teknologiskt försprång till de flesta po-
tentiella motståndare under det närmaste decenniet. En sådan militär organisation
skulle därmed stå i samklang med de utrikespolitiska ambitionerna som Ryssland för
närvarande har. 

Det är i detta sammanhang vi skall betrakta utvecklingen av Rysslands militära
strategier och operativa principer och koncepten för deras realiserbarheter, med kän-
nedom om att Ryssland betraktar sina historiska erfarenheter som en rik källa att ösa
ur när det gäller att generera idéer för utveckling av det tillkommande. Det skall därför
inte uteslutas att det som redovisats tidigare i detta arbete fortfarande betraktas som
relevant och värdefullt att ta tillvara i den ryska utvecklingen av krigskonsten. 

Vissa konkretiseringar kan vi redan se. Under februari 2004 genomfördes en stor
övning som omfattade alla delar i de Väpnade styrkorna, inklusive skarpa robotskjut-
ningar med strategiska vapensystem, utom de som var engagerade i Tjetjenien. Öv-
ningen var den mest omfattande som bedrivits sedan Sovjetunionens sönderfall, även
med delar som varit inaktiva i åratal. Genomförandet påvisade emellertid att ett stort
utbildnings- och övningsbehov kvarstår, men vägen till att återupprätta Rysslands
storhet och ära har kanske redan anträtts. I juni 2004 genomfördes den komplicerade
operativ-strategiska övningen Mobilnost–2004 som omfattade strategiska transporter
från västra Ryssland till Fjärran Östern av tillfälligt sammansatta mobila styrkor enligt
det koncept som skissas i militärreform och militärdoktrin. Det är den största övning-
en i sitt slag som genomförts på tolv år. Konceptet med mobila styrkor som sänds till
ett område som kräver kvalificerad militär insats känns igen från Ivan den Förskräckli-
ges militärreform.193 Men den militärtekniska utvecklingen har medfört att insatstider
och avstånd är av helt annan dimension – men principen är densamma! 

Figur 10.1. Tre Il–76 transportflygplan i gryningen ”i väntan på bättre tider”. (Foto av författaren.) 

193. Se vidare kapitel 2.1, ”Det ryska arvet”.
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10.4 Ryska operationer, realiserbarheter i modern tid – en analys

Den tekniska utvecklingen har drastiskt ökat möjligheterna till insamling och sprid-
ning av information. Termen transparanta eller genomskinliga samhällen antyder förhål-
landet i det moderna informationssamhället. Man skulle därför kunna tänka sig
svårigheter att genomföra lyckosamma, överraskande operationer för Ryssland, även
om militärreformen bär frukt. Moderna övervakningssystem skulle kunna göra såda-
na omöjliga att genomföra.

Då bortses emellertid från grundläggande fakta. Övervakning ger endast data, nu-
mera i extremt stora mängder. Den tekniska utvecklingen för underrättelseinhämtning
har emellertid inte gjort tolkningen av denna väldiga informationsmängd lättare. De
system med artificiell intelligens som börjar tas i bruk, kan visserligen bidra med snab-
ba utsorteringar enligt tidigare kända parametrar och därmed påvisa nya samman-
hang. Det bör dock påpekas att utvecklingen av artificiell intelligens inte gått så snabbt
som det bedömdes tidigt 1990-tal. Det skall också påpekas att de stora datamängder
som måste kunna hanteras med stor snabbhet, till exempel för fjärranalys och synte-
tisk aperturradar, kräver kraftfulla datorer. Utveckling av dessa sker emellertid snabbt.

Det torde dock vara långt kvar till dess man kan ge datorer den intuitiva förmåga
som är nödvändig för att kunna utföra inträngande och snabba analyser. Detta är spe-
ciellt viktigt när man inte riktigt vet vad man söker. Här har man inte hjälp av modern tek-
nologi. Möjligheterna till vilseledning och desinformation torde snarare kunna öka
om motståndarens ingångs- och sökparametrar i de automatiska bearbetningssyste-
men är kända eller kan härledas intellektuellt.

Överraskningen behöver inte heller vara total för att ge en angripare ett avsevärt
övertag. Detta gäller speciellt om avsikten är begränsad och seger kan vinnas innan
överraskningseffekten släppt. Kvalificerade döljande åtgärder, säkerhetsskydd samt
avsiktlig desinformation försvårar också upptäckt av anfallsförberedelser i tid. Den
ryska formen för planering av militära operationer bygger på att man skall komma
innanför motståndarens beslutscykel och att den skall kunna hållas hemlig. Stabsruti-
nerna för planeringsprocessen kan tyckas primitiva utan större mängd tekniskt stöd –
men kanske just därför är de effektiva eftersom snabbheten i stabsprocessen är en
kvalitet i sig.

Vi skall också vara medvetna om att det, särskilt vid ett krigsutbrott, kan vara vik-
tigt att vilseleda egen befolkning och trupp för att inte förlora överraskningseffekten. Men
det kan naturligtvis vara nog så viktigt även i andra skeden av ett krig. 

Vad som inte är mindre komplicerat och inte heller ofarligt är den inte orimliga
tanken att vilseledning och desinformation kan få mycket stor betydelse inför och vid
ett krigsslut. Vad som då inte vunnits på slagfältet kanske kan vinnas vid förhandlingsbordet.

Tanken att föra informationskrig är långt ifrån ny. Påverkan av människor genom
psykologisk krigföring har tusenåriga anor. Kampen mellan spioner och kontraspio-
ner likaså. Det som är nytt är de tekniska hjälpmedel som återfinns i det framväxande
informationssamhället och möjligheter att verka inom och via cyberrymden. 
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Fram till för cirka 10 år sedan var det framför allt två faktorer som ansågs påverka
möjligheten att överraska, informationsrevolutionen samt rörligheten och slagkraften
hos moderna förband och vapen. Numera är det också förmågan att uppträda och
verka i skilda virtuella samhällen och miljöer.

Den tekniska utvecklingen ökar fortlöpande drastiskt förmågan till insamling och
fusionering av stora informationsmängder. Det är emellertid svårigheterna att extrahe-
ra, utvärdera och analysera den relevanta informationen ur ett våldsamt inflöde av
motstridig information som är ett allt mer växande problem. Inför ett krigsutbrott, el-
ler i en ”gråzonskonflikt”, kommer informationen – även oavsiktligt – att vara motsägel-
sefull. Avsiktlig vilseledning och desinformation försvårar ytterligare denna ”intellek-
tuella extraktionsprocess”, kanske framför allt ur ett omfattande informationsflöde.
Risken för övermättnad av underrättelseprocessen är uppenbar. 

Det är den inte kvantifierbara dynamiken i kombinationen av mättnad av underrät-
telsetjänsten och det flexibla utnyttjandet av moderna förband, vapensystem och
okonventionella informationsaktörer som fortfarande skapar nya förutsättningar för
överraskning.

Under ett pågående krig, även vid ett krigsutbrott, kommer insatserna över stora
områden med flyg och robotar samt snabbheten i stridsförloppen att ställa ökande
krav på underrättelse- och beslutsprocessen. Frånsett stora mängder motstridig infor-
mation som skall behandlas, tillkommer här också ökad tidspress. Svårigheterna att
hantera informationer med olika aktualitet försvåras också av dynamiken i stridsför-
loppet. Inkommande underrättelser kan därför snabbt bli inaktuella, till och med helt
missvisande, även utan avsiktlig vilseledning. Utredandet av det faktiska stridsförlop-
pet innebär tidsförlust gentemot motståndaren, vilket kan medföra förlust av initiati-
vet eller oförmåga att återta det. Störning och utslagning av egna sambandsmedel kan
förstärka effekten. 

Vi finner också att dessa grundprinciper har varit och fortfarande är grundelement
i ryskt tänkande, något som för svenskt vidkommande borde beaktas – och även ut-
nyttjas till egen fördel. 

Dynamiken i nutida stridförlopp och möjligheterna till en massiv informations-
krigföring, även i ”virtual communities” har till och med gjort det lättare att överraska
och därmed ta initiativet, oavsett krigsform. Överraskning är fortfarande enligt det
ryska synsättet, nu och i framtiden krigskonstens viktigaste princip och maskirovka, konsten
att säkerställa framgång i krig…

10.5 En utblick

Vi måste avslutningsvis reflektera över nationalstaternas vara eller icke-vara. I Europa
ser vi två dikotoma194 utvecklingslinjer. Den ena är en ökande integration inom ett EU
som efterhand utvidgas. Dessutom utvecklas andra säkerhetsstrukturer, såväl hårda

194. Två begrepp som parvis är motstridiga varandra. 
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som mjuka, även utanför EU:s ram, transatlantiskt och transkontinentalt. Den andra är
en ökande uppdelning i regioner och olika etniska grupperingar. Tillsammans med-
verkar de till att nationalstaternas roll minskar. Samtidigt skall det inte uteslutas att in-
tegrationsprocesserna kulminerar och övergår i sin motsats. Om, när och hur vet vi
inte. Rysslands ställning blir då mycket intressant och kan få en avgörande betydelse.
Utanför Europa är det annorlunda. Där förekommer allt från starka nationalstater till
rent kaotiska förhållanden i stater och regioner där de sociala strukturerna brutit sam-
man, eller områden där de egentligen inte funnits.

USA är för närvarande världens enda supermakt. Men den är bevisligen inte osår-
bar och dess fortbestånd är inte obestridligt. Inga träd växer till himlen och inga impe-
rier äger bestånd för evigt. Även den tredje världens utveckling sker enligt två linjer,
också inomnationellt. Tre folkrika stater, Kina, Indien och Pakistan, har uppnått kärn-
vapenstatus. Kina, med en 4 000-årig historia, har dessutom sällat sig till den exklusiva
grupp stater, USA och Ryssland, som genomför bemannade rymdfärder. Men befolk-
ningsökningen, ofta kopplat till försämrad miljö, medför att fattigdomen är svår att
bemästra i u-länderna, även om några är på väg att bryta sig loss ur denna onda cirkel.
Utvecklingen i Afrika söder om Sahara går inte i en positiv riktning. Konkurrensen
om minskande tillgång på naturresurser, särskilt vatten, utgör en konfliktanledning
även i framtiden mellan och inom nationer samt mellan transnationella aktörer. 

Sovjetunionen upphörde att existera den 25 december 1991 och efterträddes av ett
löst sammanhållet samarbetsorgan, bestående av 11 tidigare sovjetrepubliker, kallat
SNG (fritt översatt Oberoende Staters Samvälde), uttolkat av ryssar på gatan ”Spasi
Nas Gospod” (”Fräls Oss Herre Gud”). SNG har numera ingen större betydelse.
Därmed är USA den enda kvarvarande supermakten.

Ryssland, visserligen en nation med en sönderfallande infrastruktur och i skrivan-
de stund en ekonomi som fortfarande är instabil, ser sig som den naturliga arvtagaren
till Sovjetunionen. Av de tidigare sovjetiska delrepublikerna är trots allt Ryssland
störst och rikast. Detta visar sig framför allt utrikespolitiskt och i kärnvapenhänseen-
de. Rysk traditionell nationalism, med ty åtföljande ambitioner, stödd av kyrkan, har
ersatt den kommunistiska ideologin. Detta parat med den ökande nationella förbitt-
ringen över tingens nuvarande tillstånd förtjänar uppmärksamhet. Medan Vitryssland
allt mer integreras med Ryssland, strävar Ukraina att bevara sin självständighet om än
med viss återhållsamhet. Priset verkar bli högt om inget görs år landets ekonomiska
situation.

Efter det att Sovjetunionen upphörde att existera har Ryssland hållit fast vid att ut-
vecklingen av en ny doktrin är en viktig del i nationens militärpolitiska utveckling.
Ledningen, organiserandet och uppsättandet av väpnade styrkor förutsätter en forma-
liserad doktrin, vilken vi nu ser i Ryssland. Det har tagit lång tid att utveckla denna,
den interimistiska doktrinen från 1993 undgick inte kritik Den doktrin som antogs
2000 synes vara mer konsistent. Som nämnts har kärnvapnens betydelse lyfts fram på
nytt, men det hade gjorts redan 1993. 
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Ryssland ställdes inför ett antal svåra vägval då landet skulle utveckla sin krigsmakt
under ekonomiskt besvärliga förhållanden. Men det mesta tyder på att Ryssland kom-
mer att bestå som en regional stormakt, låt vara att ambitionerna egentligen är ställda
högre än så. Landet är för tillfället försvagat, men den religiöst inspirerade imperietan-
ken lever och kan kanske vara en stark drivkraft för den framtida utvecklingen.

De klassiska krigshandlingarna mellan nationalstater är inte längre den vanligaste
aggressionsformen, om de någonsin varit det. Aktörerna är numera av det mest skif-
tande slag, ofta av transnationell karaktär. Den moderna informationstekniken har
dessutom givit dessa aktörer helt nya möjligheter, främst internet, att agera. Som ett
exempel kan nämnas en omfattande, förödande ”Centric Network Attack”, CNA,
som dessutom kan vara svår att spåra till sitt ursprung. Detta är av stor betydelse när
underrättelsetjänstens förhållningssätt till nya uppgifter under nya förhållande skall
beaktas. Anfallet måste kunna upptäckas, mötas och mötas snabbt! 

Även äldre former för väpnade konflikter kan förekomma samtidigt som de mo-
dernaste neototala krigen. De centralasiatiska republikerna ses som nya potentiella
hot, då såväl Turkiet som Iran söker vinna inflytande över den muslimska befolkning-
en. Befolkningstillväxten hos dessa är också cirka fyra gånger högre än hos de slaviska
folken. Läget i Kaukasusregionen är mycket instabilt. Ryssland anser sig också ha ett
ansvar för över 25 miljoner ”diasporaryssar” i det ”nära utlandet”, som de icke-ryska
gamla sovjetrepublikerna numera kallas. Dessutom synes det som om gamla pansla-
vistiska tankar åter väckts till liv.

Med inre spänningar och de två Tjetjenienkrigen, 1994 och det som fortfarande
pågår, samt den möjliga utvecklingen i det nära utlandet (tidigare Sovjetrepubliker) ser
Ryssland ett behov av att utveckla effektiva interventionsstyrkor, bland annat mobila
styrkor, där nu 76. Gardes-luftlandsättningsdivisionen, som nämnts, kommer att få en
särskild roll. 

Till sist: Det är inte självklart att utvecklingen i Ryssland går mot en, under ett de-
mokratiskt styrelseskick, sund marknadsekonomi. Under president Vladimir Putin ta-
lar man numera om ”kontrollerad demokrati”. Det är inte heller givet att en
återhämtning efter oredan vid Sovjetunionens sönderfall går snabbt. Den stora osä-
kerhetsfaktorn är om de självförvållade ekologiska skadorna går att rätta till. En upp-
fattning som hävdas i Ryssland är att demokrati inte är en förutsättning för
ekonomisk återhämtning. Först måste ”ordning” skapas som grund för ekonomisk
tillväxt där demokratin kan bli ett resultat av utvecklingen. Autokratiska styrelsefor-
mer är därför fullt tänkbara, apropås den kontrollerade demokratin. Vi måste dock er-
inra oss om att Ryssland och dess folk under hela sin historia besuttit stor förmåga att
överleva under mycket besvärliga omständigheter. Därefter har man klarat av att åter-
hämta sig när livsbetingelserna förbättrats. Den tidigare beskrivna militärreformen
skall i sin första fas vara genomförd år 2005 och sin helhet 2025. Sett i det nyss nämn-
da perspektivet skall det inte uteslutas att det faktiskt är möjligt. Ambitionen är ju
trots allt att ”Rysslands storhet och ära” skall återupprättas och att landets alla krafter
kan komma att samlas för att förverkliga den ambitionen, oavsett vilken väg Ryssland
än väljer. 
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Som General M.A. Garejev uttrycker det:
As far as Russia is concerned, the possibilities of its recovery as a great power
will not suit many in this world. However, for Russia the question of whether
‘to be or not to be’ a great power is not denied by other states, which pursue
their own interests, and not even by the will of its political leadership. Rather it
is defined by a number of fundamental, objective factors: its historical tradi-
tions, its geopolitical situation in Eurasia, and in the world, and, finally, by the
reality of the economic, political and spiritual needs which will continue to exist
and cannot be abolished.195

195. Garejev, M., If War Comes Tomorrow? (London: Frank Cass, 1998), s. 34.

Figur 10.2. ”Ryssland är
heligt och evigt.” Katedralen i
Sergijev Possad (Zagorsk)
renoverades inför 600-årsju-
bileet av den helige Sergius
död 1392. Dagen firades
med en stor gudstjänst som
direktsändes i rysk TV.
(Foto av författaren.)
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Bilaga 1: Förklaring av förkortningar och definitioner

DA (Dalnaja Aviatsija): Fjärrflyget eller bombflyget.
DKB (Dogovor Kollektivnoj Bezopasnosti): Avtalet om kollektiv säkerhet inom OSS, se även 

ODKB nedan.
FAPSI (Federálnoje Agénstvo Pravítelstvennoj Svjázi i Informátsii pri Prezidente RF): Federala 

agenturen för skydd av regeringsförbindelser och information. Numera ingående 
i FSB, se nedan.

FPS (Federalnaja Pogranitjnaja Sluzjba): Federala gränstjänsten. Numera ingående i FSB, se 
nedan.

FSB (Federalnaja Sluzjba Bezospasnosti): Federala säkerhetstjänsten. Efterträdare till KGB.
FSNP (Federalnaja Sluzjba Nalogovoj Politsii): Federala skattepolistjänsten.
GAI (Gosudarstvennaja Avtomobilnaja Inspektsija): Trafikpolisen.
GFS (Gosudarstvennaja Feldjegerskaja Sluzjba): Statliga kurirtjänsten.
Gostechkomissija (Gosudarstvennaja technitjeskaja kommissija): Statliga tekniska 

kommissionen.
GK (Glavnoje kommandovanije): Överkommando. Näst högsta operativa ledningsnivån 

under VGK.
GKO (Gosudarstvennyj Komitet Oborony): Försvarskommittén. Det högsta civil-militära 

ledningsorganet. Består av presidenten (tidigare generalsekreteraren KPSS), 
försvarsministern, chefen för generalstaben, ordföranden i SVR respektive FSB 
(tidigare KGB), samt regeringschefen.

GOZ (Gosudarstvennyj Oboronnyj Zakaz): Statliga försvarsbeställningen.
GRU (Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije): Huvuddirektoratet för underrättelser. Den 

militära underrättelsetjänsten (inom Generalstaben). 
GSVS (Generalnyj Sjtab Vooruzjonnych Sil): Generalstaben i de Väpnade styrkorna.
GTK (Gosudarstvennyj Tamozjennyj Komitet): Statliga tulltjänsten.

Bilagor
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GUBOP (Glavnoje Upravlenije po Borbe s Oranizovannoj Prestupnostju): Överstyrelsen för 
bekämpande av organiserad brottslighet.

GUSM (Glavnoje Upravlenije Strategitjeskoj Maskirovki): Överstyrelsen för den strategiska 
vilseledningen. Ingår i generalstaben.

GUSP (Glavnoje Upravlenije Spetsialnych Programm Prezidenta): Presidentens överstyrelse för 
särskilda program.

KMO (Kollegija Ministerstva Oborony): Försvarsministeriets kollegium. Ansvarar inför 
försvarsrådet vad avser utbildning och beredskap vid de väpnade styrkorna.

K (Komandovanije): Kommando. Tredje högsta operativa ledningsnivån.
KGB (Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti): Kommittén för statlig säkerhet. Den statliga 

säkerhetstjänsten.
KPSS (Kommunistitjeskaja Partija Sovietskogo Sojuza): Sovjetunionens kommunistiska parti.
MID (Ministerstvo Inostrannych Del): Utrikesministeriet.
Minatom (Ministerstvo po atomnoj energii): Atomenergiministeriet.
MPO (Morskaja Progranitjnaja Ochrana): Kustbevakningen, ingående i FSB tidigare i 

KGB, se ovan.
MTjS (Ministerstvo Rossijskoj Federatsinpo delam grazjdanskoj oborony, tjrezvytjajnym situatsijam i 

likvidatsii posledstvij stichijnych bedstvij): Nödfallsministeriet eller 
Räddningsministeriet.

MVD (Ministerstvo Vnutrennich Del): Inrikesministeriet.
NKVD (Narodnyj Komissariat Vnutrennich Del): Folkkommissariatet för statens säkerhet, 

den statliga säkerhetstjänsten.
ODKB (Organizatstija Dogovora Kollektivnoj Bezopasnosti): Organisationen för kollektiv 

säkerhet inom OSS, se även DKB ovan.
OMON (Otdel Militsii Osobogo Naznatjenija): Polisavdelning för särskilda ändamål. 

Inrikesministeriets specialtrupper.
PVO Strany (Protivovozdusjnaja Oborona Strany): Hemlandets luftförsvar.
RKO (Raketno-Kosmitjeskaja Oborona): Antirobotförsvaret.
RVGK (Reserv VGK): Högsta överkommandots reserv.
RVSN (Raketnyje Vojska Strategitjeskogo Naznatjenija): Strategiska robottrupperna.
SBP (Sluzjba Bezopasnosti Prezidenta): Presidentens säkerhetstjänst.
SNG (Sodruzjestvo Nezavisimych Gosudarstv): Oberoende staters samvälde OSS (i rysk 

folkmun ”Spasi Nas Gospod, fräls oss herre Gud”).
SOBR (Spetsialnyj Otrjad Bystrogo Reagirovanija): Särskild (speciell) avdelning för 

snabbinsatser.
SO (Sovjet oborony): Försvarsrådet. Den högsta militärekonomiska planeringsenheten, 

ansvarig för att förbereda landet för krig.
SVOP (Sovjet po Vnesjnej i Oboronnoj Politike): Rådet för utrikes och försvarspolitik.
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SVR (Sluzjba Vnesjnej Razvedki): Utrikesunderrättelsetjänsten. Tidigare KGB:s 1. 
Huvudstyrelse, sedan den 14 juli 2004 gått upp i FSB.

VDV (Vozdusjno-Desantnyje Vojska): Luftlandsättningstrupperna.
VGK (Verchovnoje Glavnokomandovanije): Högsta överkommandot. Den högsta militära 

ledningen.
VGO (Vojska Grazjdanskoj Oborony): Civilförsvarstrupperna.
VKS (Vojenno-Kosmitjeskije Sily): Militära rymdstyrkorna.
VPK (Vojenno-Promysjlennyj Kompleks): Militärindustriella komplexet, MIK.
Vojska PVO (Vojska Protivovozdusjnoj Oborony): Luftförsvarstrupperna.
VV (Vnutrennije Vojska): Inrikestrupperna.
VVS (Voenno-Vozdusjnyje Sily): Flygvapnet.
ZjDV (Zjeleznodorozjnyje Vojska): Järnvägstrupperna.



– RYSK KRIGSKONST –

240

Bilaga 2: Definitioner 

Begrepp som inte definieras på annan plats i detta arbete

Armékårstrupper. Vapenslags-, stöd- och underhållstrupper direkt under armékårens be-
fälhavare.

De mobila styrkornas armékår. Ett operativt förband med hög beredskap under fredstid
som är underställt antingen generalstaben eller det operativt-strategiska området.
Dess underställda ledningsorgan kan utgöras av brigader eller divisioner.

Echelong. Förband som framrycker eller är grupperade omgångsvis, antingen bakom var-
andra eller trappstegsvis i flankformering. 

Lokalt krig eller väpnad konflikt. Ett krig eller en väpnad konflikt som utkämpas i regionen
för ett operativ-strategiskt område eller militärdistrikt.

Luftanfall (desantno-sjturmovaja eller vozdusjno-sjturmovajaataka). Ett anfall som helikopter-
luftsättningstrupperna genomför med stöd av stridshelikoptrar och attackflyg-
plan.

Mobilt operativt förband (mobilnoje operativnoje obedinenije, MOO). Ett operativt förband avsett
för anfallsuppgifter djupt inne på motståndarens område. Förbandet omfattar
trupper lämpade för självständiga anfallsuppgifter från markstridskrafterna, luft-
landsättnings- eller luftanfallstrupper samt helikopter- och attackflygplansenheter
lämpade för stridsstöd. De mobila operativa förbanden kan omfatta till exempel
en armékår, en luftlandsättningsbrigad samt nödvändiga flyg-, stöd- och under-
hållsenheter.

Mobila styrkor. Termen betydde ursprungligen ett operativt-strategiskt storförband med
hög beredskap, bestående av alla försvarsgrenar. Förbandet kan snabbt centrali-
seras till krisområdet. Här avser de mobila styrkorna också markstyrkornas och
luftlandsättningstruppernas armékårer, divisioner och brigader med hög bered-
skap som är underställda militärdistrikten eller de operativ-strategiska områdena. 

Operativ truppgruppering (operativnaja gruppirovka vojsk, OGV). Den krigstida truppsamman-
sättningen bildas för det operativt-strategiska området eller militärdistriktets led-
ning för kriser eller krig. Den operativa truppgrupperingen bildas av förband
planerade att användas av det operativt-strategiska ledningsorganet/militärdi-
striktet (fronten, armén, armékåren, divisionen, brigaden), vapenslagstrupper
samt trupper från andra ministerier.

Operativ manövergrupp (operativnaja manjovrennaja gruppa, OMG). En trupp utvecklad av de
sovjetiska väpnade styrkorna med uppgift att, genom en genombrottsöppning i
motståndarens försvarsgruppering, anfalla djupt in i fiendegrupperingen och ut-
plåna dess operativa reserver, erövra viktiga mål bakom fiendens rygg, samt
åstadkomma sammanbrott i försvarssystemet. Frontens OMG bestod i allmänhet
av pansarvagnsarmén. Pansarvagnsdivisionerna fungerar i allmänhet som armé-
ernas manövergrupper.
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Operativt spaningseldsystem (razvedyvatelno-udarnyj kompleks, RUK). Ett system avsett för kon-
centrerad ledning av precisionsvapen, taktiska luftanfall, eldgivning med vapen-
system för fjärrbekämpning och artilleriets eldkoncentrationer.

Operativ-strategiskt område/ledningsorgan (operativno-strategitjeskoje komandovanie, OSK). Ett re-
gionalt ledningsorgan som svarar för ledningen av alla väpnade trupper på sitt
område. Ryssland kommer sannolikt att bilda sex sådana ledningsorgan i framti-
den genom att slå samman nuvarande militärdistrikt.

Regionalt krig eller väpnad konflikt. Ett krig eller en väpnad konflikt som täcker 2–3 militär-
distrikt/operativ-strategiska kommandon.

Stavka = Chefsgrupp. Ledningsnivåns chefsgrupp, t.ex. Stavka VGK som närmast kan
jämföras med svenska MIL, Militärledningen.

Taktiskt spaningseldsystem (razvedyvatelno-ognevoj kompleks, ROK). Ett system närmast avsett
för samordnad och integrerad ledning av salvpjäsernas och artilleriets taktiska
eldgivning.

Väpnade trupper. Trupper och ledningsorgan underställda Ryska Federationens försvars-
ministerium.
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Bilaga 3: Ryska styrkestrukturer*

Styrkestrukturer (även ”kraftministerier”, ”kraftstrukturer”, ”president-
kontrollerade strukturer”)

Styrkestrukturer (silovskij vedomstva, silovyje struktury, prezidenty blok) är begrepp som
ofta förekommer i ryska tidningar och tidskrifter. Det används för att hänvisa till
ministerier och myndigheter som kontrolleras direkt av presidenten, som har en
säkerhetspolitiskt relaterad funktion eller verksamhet och /eller förfogar över
väpnad personal och förband. Begreppet är svårt att definiera då olika författare
och skribenter använder det på olika sätt. Det är inte alla ministerier och myndig-
heter som är direkt underställda presidenten och som förfogar över beväpnade
formationer i någon form, exempelvis Utrikesministeriet som inte har några be-
väpnade enheter. Samtidigt är inte alla myndigheter som förfogar över väpnad
personal direkt underordnad presidenten, exempelvis den ryska tullen. Vanligtvis
ligger dock tyngdpunkten på en säkerhetspolitisk anknytning när begreppet styr-
kestrukturer används, eller behörigheten att förfoga över värnpliktig trupp. Många
av dessa styrkestrukturers chefer är också medlemmar i Säkerhetsrådet. Ministe-
rier och myndigheter som är direkt underställda presidenten listades i president-
dekret (ukas) nr. 867, från den 17 maj 2000. De ministerier och myndigheter vars
chefer ingår i Säkerhetsrådet markeras nedan med asterisk. För de kraftstrukturer
som förfogar över väpnade formationer anges styrkan i antal man.

• Inrikesministeriet (MVD)* c:a 2 000 000

• Inrikestrupperna, (lyder under MVD) så småningom nationalgardet* 
> 250 000

• Nödfallsministeriet (MTjS)*

• Utrikesministeriet (MID)

• Försvarsministeriet* 900 000 COL

• Justitieministeriet*

• Utrikesunderrättelsetjänsten (SVR)*

• Federala kurirtjänsten

• Federala järnvägstrupperna (ZjDV)* 50 000

• Federala säkerhetsjänsten (FSB)* c:a 100 000

• Federala skattepolistjänsten (FSNP) c:a 50 000

* Efter Leijonhjelm, J. (projektledare), Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – en förnyad bedömning
2002 (FOI rapport FOI–R—08111—SE ISSN 1650–1942, Stockholm 2003), appendix 2. 



– BILAGOR –

243

• Federala skyddstjänsten) (FSO)* c:a 20 000

• Federala gränstjänsten (FPS)* c:a 250 000

• Federala särskilda byggnadstjänsten

• Federala agenturen för skydd av regeringsförbindelser (FAPSI)* > 50 000

• Federala direktoratet för särskilda program (GUSP)

• Statliga tekniska kommissionen

• Direktoratet för administrativa frågor (hos presidenten)

• Kommittén för militärteknologiskt samarbete med utlandet

• Kommittén för finansiell övervakning

• Civilförsvarstrupperna okänt antal man, men betydande

• Tullen > 60 000
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Bilaga 4: Viktigare händelser i Rysslands militära historia 

500–800

De första slaviska statsbildningarna uppstår i det område som idag omfattas av
Ukraina, Vitryssland och de västra delarna av Ryssland.

862

Ruriklegenden: Tre rusiska bröder kallas till slaverna med bönen: ”Vårt land är
stort och rikt, men där råder ingen ordning. Kom och härska över oss.” Enligt
legenden upprättas det ryska riket. Legenden är delvis sann, arkeologiska fynd
påvisar en längre process.

988

Kiev-staten, som började formas på 800-talet (kanske med varjagisk hjälp) krist-
nas från Bysans under Vladimir den Helige som omfattade den grekisk-ortodoxa
tron. Vid denna tid uppstår uppfattningen om Svjasjtjennaja Rus – ”Det heliga
Ryssland”. 

1054

Vid tiden för Jaroslav den Vises död uppstår den stora schismen, den slutliga
brytningen mellan den romerska-katolska och den grekisk-ortodoxa kyrkan.

1136

Novgorod skiljs från Kiev och blir en handelsrepublik. Novgorod omfattar till
slut hela norra Ryssland, östlig gräns vid Ural. Som kuriosum kan nämnas att ut-
bredningen under storhetstiden är nästan identiskt lika med Leningrads militär-
område. 

1147

Första skriftliga omnämnandet av Moskva som underlydande regenten Jurij Dol-
gorukij (död 1157) från Suzdal. Vi ser här begynnelsen till framväxten av stor-
furstendömet Moskva som sedermera blivit Sovjetunionen och dagens Ryssland.

1169

Kiev erövras, plundras och förstörs av furst Andrej Bogoljubskij av Suzdal (död
1175). Därmed var Kiev-statens storhetstid över. Staden Vladimir kommer för en
tid att bli både storfurstens och metropolitens säte tills Moskva tog över 1326.
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1240

Mongolerna stormar och bränner Kiev. Det innebär slutet för Kiev-staten som
ägt bestånd i drygt 200 år, men som efterhand försvagats p.g.a. inre stridigheter
och angrepp österifrån av petjenger och andra nomadfolk. Mongolväldet över
det ryska landet kommer att bestå 240 år. Det får en avgörande betydelse för
Rysslands utveckling politiskt, religiöst och militärt. 
Slaget på Nevan, då en svensk korsfararhär under Birger Jarl slås av en rysk som
är under ledning av storfursten av Vladimir, Alexander Nevskij (1220–1263),
som sedermera helgonförklarats.

1242

En rysk här under Alexander Nevskij besegrar den tyska riddarorden på Peipus-
sjöns is.

1323

Freden i Nöteborg sluts mellan Sverige och Ryssland som fastställer gränsen till
Systerbäck. Gränsen kommer att äga bestånd för mycket lång tid. 

1380

Slaget vid Kulikovo Pole. Storfurst Dimitrij Donskoj (död 1389) fördriver kha-
nen Mamajevs mongolhopar den 8 september. Men khanatet behåller sitt infly-
tande i ytterligare 100 år.

1478

Moskvaväldet under Ivan III (1440–1505) erövrar Novgorod som ett led i ex-
pansionssträvandena mot väst och Östersjön.

1480

Moskva under Ivan III lyckas upphäva tributskyldigheten till khanatet Gyllene
Horden som mongolväldet kallades. 

1495

Viborgska smällen. Det första kriget mellan Sverige och furstendömet Moskva.
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1552

Ivan IV den Förskräckliges (1533–1584) seger över det Kazanska khanatet var-
vid de sista resterna av mongolvälde i det europeiska Ryssland krossas. Därmed
inleds den ryska expansionen österut mot och in i Sibirien när Jermak påbörjar
sitt fälttåg mot centrala Sibirien 1681 och så småningom till den Nordamerikan-
ska kontinenten. 

1500-talets senare del

Ett flertal krig utkämpas mellan ryska, polska och svenska intressen om den sön-
derfallande Tyska Ordens områden i Baltikum med början 1558.

1571

Moskva bränns vid tatarernas motanfall på Ryssland.

1577

Vid denna tid genomdrivs Ivan den Förskräckliges militärreform. Dess viktigaste
komponent, den s.k. Kanonorden, utfärdas den 10 oktober och placerar det ryska
artilleriet under en central ledning. Ett för tiden modernt skytteinfanteri, streltser-
na, sattes upp redan 1540 men utrustning och organisation moderniseras nu. Vid
utvecklingen av Rysslands nya försvarskoncept utgör denna reform en viktig in-
spirationskälla. 

1595

Freden i Teusina sluts mellan Ryssland och Sverige reglerar gränsdragningen upp
till Norra Ishavet.

1598–1613

Smutnoje vremja – ”den stora oredan”. Ryssland befinner sig i ett kaotiskt tillstånd
under flera konkurrerande tronpretendenter. År 1605 drabbas Ryssland av det
första stora bondeupproret under Ivan Bolutnikov; det skulle bli flera in i mo-
dern tid. Moskva befrias från de polska trupperna av en folkresning under Kuz-
ma Minin och Dmitrij Pozjarskij den 5 november 1612. Ätten Romanov intar
tronen 1613 då tsar Michail III (1613–1645) blir krönt till tsar. 

1600-talets första hälft

Efter den stora oredan börjar bland annat gruvnäringen och vapenindustrin att
utvecklas. Nya järnmalmsfyndigheter upptäcks i Ural. Tula blir ett centrum för
vapentillverkning, främst för finkalibriga vapen, som det fortfarande är.
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1617

Freden i Stolbova reglerar gränsdragningen mellan Sverige och Ryssland. Inger-
manland och Kexholms län tillfaller Sverige. 

1637

Donkosackernas erövrar den turkiska fästningen Azov, vilket utgör den första
öppningen mot Svarta Havet sedan Kiev-väldets fall. Återtas senare av Turkiet.
Flera strider om fästningen 1689 och 1695 under Peter I och Boris Sjeremetevs
ledning.

1654

Fördraget i Pereslavl sluts varvid hetman Bogdan Chelmnicki ställer sig och
Ukraina under Rysslands överhöghet sedan han förgäves sökt stöd hos Karl X av
Sverige i sin frihetskamp. I en flott symbolisk gest av Nikita Chrusjtjov överläm-
nas Krim 1954 till Ukrainska SSSR, vilket kom att medföra framtida problem. 

1653 

Den stora kyrkosplittringen i Ryssland. Statsmaktens krav på kyrkliga reformer
möts av ett starkt motstånd från prästerskapet. Såren från splittringen är ännu
inte helt utläkta. 

1696

Peter I den Store (1682, 1696–1725) tillträder som ensam regent. Han ses som
hela Rysslands kejsare, förnyare av samhället och militären, fältherre, grundare
av reguljär armé och flotta. 
Peter den Store grundar den ryska flottan den 26 juli. 

1700

Det stora nordiska kriget inleds. Ett hemligt förbund mellan Danmark och Po-
len, senare också Ryssland, sluts 1699, vilket är upptakten till det kommade kri-
get vilket börjar våren 1700 med polska angrepp på Livland och danska mit Hol-
stein Gottorp. Ryssarna belägrar Narva. 
Slaget vid Narva den 20 november. Det slutar med ett fullständigt ryskt nederlag
trots stor numerär överlägsenhet vilket kom att leda till en rysk självrannsakan
och en våldsam upprustning och omdaning av den ryska krigsmakten – Peter den
Stores militärreform – vilket kom att få en förödande betydelse för det svenska
stormaktsväldet.
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1703

Peter Pauls-fästningen grundas på Harön i Nevans mynning den 27 maj i det bli-
vande Sankt Petersburg (svenskt territorium).

1704

Örlogsbasen Kronstadt inne i Finska viken upprättas. I Sankt Petersburg inleds
uppförandet av Amiralitetsvavet (svenskt teritorium).

1709

Ryska armén segrar över Sverige i slaget vid Poltava under ledning av Peter I.

1710

Viborg intas och Finland ockuperas, ”den stora ofreden”.

1712

Sankt Petersburg blir ny rysk huvudstad (svenskt territorium).

1714 

Ryska flottan vinner sin första seger under ledning av Peter I över svenskarna i
slaget vid Hangö den 7 augusti.

1719–1721

Ryska galärflottor brandskattar den svenska kusten i flera omgångar. Vid det in-
ledande angreppet görs försök med att framtränga till Stockholm. Operationen
syftar inte till att ockupera Sverige utan att tvinga motståndaren till förhandlings-
bordet.

1721

Freden i Nystad mellan Sverige och Ryssland betecknar slutet för det svenska
stormaktsväldet krig Östersjön. Hela Livland, Estland och Ingermanland samt
Karelen tillfaller Ryssland. 
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1722

Peter den Store inför tjänstegradstabellen, i vilken det för första gången i Ryss-
land upprättas en hierarkisk princip för statliga tjänster. Det innebär också full-
bordandet av militärreformen som kan sägas ha inletts i och med grundandet av
den ryska flottan.

1767–1774

Under Katarina II den Storas regering (1762–1796) utkämpas ett av två krig med
Turkiet.

1783

Krim erövras under Katarina II. Sevastopol grundas och blir huvudstation för
Svarta Havsflottan som grundas samma år. 

1787–1792

Ytterligare ett krig utkämpas med Turkiet varvid Ryssland befäster sin ställning
som strandstat vid Svarta Havet. Det fanns ett motiv utom det realpolitiska.
Ryssland försökte legitimera sin expansion med att Moskva ses som den naturli-
ga efterträdaren till Konstantinopel.

1790

En rysk eskader under ledning av amiral Usjakov besegrar en turkisk eskader vid
Tjesma (Kap Tendra) den 8 september.

1800-talets första år

Konflikterna efter franska revolutionen 1789 leder till en kamp om dominansen
i Europa.

1801

Georgien införlivas med Ryssland efter ett par decenniers erövringsförsök. Det-
ta införlivande har dock aldrig lyckats bli totalt, vilket visar sig i skrivande stund. 

1807

Ryske tsaren Alexander I (1801–1825) tvingas av Napoleon till freden i Tilsit. En
för Sverige ödesdiger konsekvens är att Ryssland ges fria händer i ett krig med
Sverige 1808–1809 varvid Finland förloras. 
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1812 

Slaget vid Borodino utkämpas mellan den ryska armén under Kutuzov och Na-
poleonarmén den 7 september. Kriget kom att benämnas Fosterländska kriget. En
av samtidens (två) ledande teoretiker von Clausewitz’ erfarenheter från sin ryska
tjänstgöring vid denna tid kom att få stor betydelse för dennes militärteoretiska
uppfattning.

1813

Ryssland för krig mot Persien varvid Baku tillfaller Ryssland. Därmed skapas
möjligheterna för en framtida rysk utvinning av oljan i och vid Kaspiska Havet.

1832 

Generalstabsakademin i Moskva grundas av Henri Jomini, en (av två) ledande
militärteoretiker med stor framtida betydelse för rysk militärteori och krigskonst. 

1853

Järnvägstrupperna inrättas i samband med de första ryska järnvägsbyggena. Man
väljer avsiktligt en annan spårvidd än normalspårvidd, 1 435 mm, som är den
vanliga i Europa. Motivet är att en inträngande fiende inte skall kunna åka tåg
ända fram till Moskva. Med valet av spårvidden 1 524 mm vinns också en större
transportkapacitet än vad som normalspårvidd medger. 
En rysk flotteskader under befäl av amiral Nachimov besegrar en turkisk eska-
der vid Sinop-sundet den 30 november. Det blir inledningen till Krimkriget, låt
vara tidigare ryska framstötar på Balkan samma år. Denna strid kommer att
innebära en revolution inom sjökrigföringen, då slätborrade bombkanoner an-
vändes för första gången med ett förödande resultat. Därmed inleds de pansrade
maskindrivna krigsfartygens era som varade fram till andra världskrigets slut.

1853–1856

Krimkriget utkämpas mellan Ryssland på ena sidan och Frankrike, England och
Turkiet samt Persien och några italienska småstater på den andra. Det nyss
nämnda sjöslaget vid Sinope var den utlösande faktorn. Kriget kommer dels att
utspela sig på Svarta Havet och på Krim (mest känt stridsområde, därav namnet)
men också i Östersjön, Norra Ishavet, Kaspiska Havet och Stilla Havet. 
 
1856

Freden i Paris som tvingar Ryssland till att avveckla sina befästningar i Östersjön
(Ålandsservitutet) och i Svarta Havet. Svarta Havsflottan måste upplösas.



– BILAGOR –

251

1860

Krigsminister Miljutins militärreform 1860–1865 är den tredje och var en direkt
följd av erfarenheterna från Krimkriget. Samtidigt avskaffas livegenskapen 1861.

1867

Tsar Alexander II (1855–1881) säljer Alaska till USA för att kunna finansiera mi-
litärreformen, utbyggnaden av järnvägsnätet samt fortsatt industrialisering i övrigt.

1877

Rysk–turkiska kriget 1877–78 inleds. Ryska framgångar trots att Miljutins mili-
tärreform inte ännu inte hunnit få avsett resultat.

1878

Berlinkongressen, när freden sluts, söker begränsa de ryska framgångarna; bl.a.
införs de begränsande bestämmelser rörande ryska örlogsfartygs passage genom
Bosporen som fortfarande råder. 

1899

Den första Haag-konferensen, tillkommen på initiativ av tsar Nikolaus II, (1894–
1917) misslyckas med att uppnå enighet kring Rysslands nedrustningsförslag,
varefter kapprustningen mellan Tyskland, England, Frankrike och Ryssland ac-
celererar.

1904–1905

Rysk–japanska kriget. Japansk eskader anfaller den ryska flottbasen i Port Arthur.
Markstrider i Manchuriet leder inte till avgörande. Den ryska flottan förintas i
Tsushima-slaget 27–28 maj 1905. 

1905–1906

Den första ryska revolutionen. Konstitutionella reformer utlovas. Arbetarråd bildas i
S:t Petersburg och andra städer. Radikala reformkrav avvisas. Kraftfull repres-
sion mot revolutionsledare vidtas.

1905–1912

Den fjärde militärreformen i det tsaristiska Ryssland genomförs till del. Bland annat
sker en stor satsning på att på nytt bygga upp den ryska flottan. Programmet
hinner aldrig fullföljas. 
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1909–1914

Den omfattande moderniseringen, militärreformen ledd av storfurst Nikolaj Niko-
lajevitj, av den ryska krigsmakten har inte avslutats då första världskriget utbryter.

1914

Första världskriget inleds. Tyska stridskrafter förintar 1. och 2. Armén i Ost-
preussen under augusti månad.

1916

Brusilov-offensiven m.m. De ryska arméerna kan inte framtvinga ett avgörande trots
stora framgångar mot Österrike-Ungern och Tyskland under denna offensiv.

1917

Den ryska revolutionen utvecklas från en demokratisk fas efter februari till ett
maktövertagande av bolsjeviker och vänstersocialistrevolutionärer i november.
En regering som stöder sig på sovjeterna (råden) bildas. 

1918

Bolsjeviker och vänstersocialistrevolutionärer tar över makten för att ensamma
regera i landet. Sovjetdiktaturen konsoliderar sin maktställning i Petrograd, Mosk-
va och andra städer. Freden i Brest-Litovsk.

1918

Den sovjetiska militära underrättelsetjänsten, RU (sedermera GRU), inrättas den
5 november.

1918–1921

Inbördeskriget utvecklas till en kamp mellan ”de röda” och ”de vita” (arbetare mot
besuttna klasser). Bolsjevikregeringen nationaliserar industrin och inför ”krigs-
kommunism”. Den röda sidan segrar på alla fronter. Röda armén består som
mest av fem miljoner man. En omfattande hungersnöd bryter ut 1921–22 till
följd av bolsjevikernas ekonomiska politik. Den nya Röda armén, under Tuchat-
jevskij, besegras utanför Warszawa. 
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1920

Den ryska federativa, sedermera sovjetiska, säkerhetstjänsten tjekan inrättas den
20 december. Organisationen kom att under olika namn att hålla Sovjetunionen i
ett järngrepp som i sina värsta former utmynnade i Jezjovsjtjinan, de stora utrens-
ningarna 1936–38. Efter Sovjetunionens upplösande fortlever organisationen,
efter en tid av uppdelning, som FSB.

1922

Rapallofördraget. Vid sidan av detta utvecklas ett hemligt militärt och industriellt
samarbete mellan Sovjetunionen och Tyskland (1922–1933).

1924–1928

Röda armén reformeras, ny organisation för generalstaben, en mindre del av de
värnpliktiga bildar en kaderarmé, flertalet sammanförs i en milisarmé med tre
månaders utbildning.

1927

En mindre krigspsykos råder i Moskva under sommaren. I juni knyts Statliga
plankommissionen, Gosplan, genom inrättandet av försvarsavdelningen till
Röda armén och den militära krigsplanläggningen.

1928

Den första femårsplanen inleds. En hemligstämplad del förutskickar en utbygg-
nad av försvarsindustrin.

1929

Femårsplanen revideras för att ge högsta prioritet åt strategiskt viktiga sektorer. 

1930

Tvångskollektiviseringen av det sovjetiska jordbruket inleds.

1931

Japan invaderar Manchuriet i september. Det framtvingar en ökning av 1932 års
produktion av krigsmateriel. Röda arméns motorisering och mekanisering får
klartecken från den politiska ledningen.
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1935–1936

Röda armén har blivit den största krigsmakten i Europa med modern materiel.
Vid fälttjänstövningarna i Vitryssland och Ukraina uppvisas för första gången
omfattande luftlandsättningar och djupanfall med stora pansarförband.

1937

Upprättandet av Norra marinen ur före detta Norra militärflottiljen.

1937–1938

Den ”stora terrorn” innebär blodiga utrensningar inom krigsmakten och för-
svarsindustrin. Efter en skenprocess den 11 juni 1937 likvideras fem marskalkar
och åtta generaler i den högsta ledningen. Detta blir upptakten till NKVD:s av-
rättningar av tusentals officerare. Sovjetunionens militära prestige och förmåga
har undergrävts för åratal framåt.

1939

Sovjetiska styrkor, under befäl av general Sjukov, besegrar den japanska armén
vid Chalkin Gol under sensommaren. 
Molotov–Ribbentrop-pakten ger Hitler fria händer i Polen, som inledning till
andra världskriget den 1 september 1939. Stalin får fria händer i Finland och Bal-
tikum. (Jmf freden i Tilsit 1807.) 
Sovjetunionen anfaller Finland den 30 november. Industrin inleder en omställ-
ning till krigsförhållanden. Forcerad modernisering av flyget, pansarstyrkorna
och den traditionella vapenproduktionen äger rum. 

1940

Reformer genomförs inom de väpnade styrkorna under ledning av försvarsmi-
nistern, marskalk Timosjenko, för att möta de befarade tyska invasionen. Efter
Frankrikes fall ändras de strategiska perspektiven. Sovjetunionen ockuperar de
baltiska staterna och inkorporerar Bessarabien (nuvarande Moldavien).

1941

”Det stora fosterländska kriget” eller Operation Barbarossa – det tyska angreppet
på Sovjetunionen inleds den 22 juni och syftar till att slå ut Röda armén och be-
sätta sovjetiskt område fram till AA-linjen (Archangelsk–Astrachan). De första
stora motanfallet inleds 5–6 december vid Moskva.
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1942

Krigets ”första period” med omfattande reträtter och stora förluster varar fram
till den 19 november då Operation Uranus, motanfallet vid Stalingrad, inleder
krigets ”andra period”.

1943

Det strategiska initiativet övergår slutgiltigt till Sovjetunionen. Under slaget vid
Kursk i juni krossas den tyska armégruppen på det centrala frontavsnittet. Kri-
gets ”tredje period” inleds i december då Dnepr övergås på stor bredd.

1944

Under sommaroffensiven, bland annat Operation Bagration, befrias Ukraina och
Vitryssland; den dåvarande tyska östgränsen nås i slutet av juli. Offensiven är
samordnad med Operation Overlord, landstigningen i Normandie. 

1945

Jalta-konferensen hålls 4–11 februari. Möte äger rum mellan Stalin, Churchill
och Roosevelt för att göra upp om segern mot axelmakterna. Samtidigt läggs
grunden för uppdelningen av Europa, vilket i praktiken kom att utgöra starten
på det kalla kriget. 
Krigets ”fjärde period” inleds i januari. Vistula–Oder-operationen, slaget om Berlin,
leder till Tysklands kapitulation den 9 maj. 
Röda armén genomför en blixtoperation i Manchuriet med början den 8 augusti
som tillsammans med de amerikanska kärnvapeninsatserna mot Hiroshima och
Nagasaki leder till Japans kapitulation den 2 september. 
En ny femårsplan för åren 1946–1950, en plan för återuppbyggnad, antas. Kom-
munistpartiets kontroll över de väpnade styrkorna skärps på nytt.

1946

Den första grafitmodererade reaktorn sattes i drift vid Laboratorium nr 2 i
Moskva, Kurtjatov-laboratoriet. 
Konstruktionsbyrån KB–11 sätts upp i staden Sarov, med täcknamn Arzamas 16,
där de första kärnladdningarna konstruerades och monterades.

1947

Kalla kriget myntas som term. 
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Truman-doktrinen ersätter Monroe-doktrinen; USA skall stödja länder som
motstår kommunistiska påtryckningar. Marshall-planen innebär att de krigsdrab-
bade länderna i Europa skall få amerikanskt bistånd. Under fyra år får 16 länder
ta emot 13, 5 mdr dollar. 
Utbyggnaden av prov- och försöksplatsen i Semipalatinsk påbörjas. Försöksom-
rådet skall användas för kärnvapenprov.

1948–1954

Luftförsvaret av det sovjetiska hemlandet, PVO Strany, blir en egen försvars-
gren. Till skillnad från de övriga hade PVO Strany samma organisation och led-
ningsstruktur såväl i fred som i krig. 
Den första plutoniumproducerande kärnreaktorn tas i drift vid Kusjtym vid
Tjeljabinsk, anläggningen kallades Tjeljabinsk–40. Här byggs också ytterligare en
monteringsanläggning för kärnladdningar. 
Pragkuppen resulterar i ett kommunistiskt maktövertagande i Tjeckoslovakien. 
Berlinkrisen; sovjetiska styrkor inleder en markblockad av tillfarterna till Väst-
berlin som sedan försörjs via en luftbro t.o.m. 1949. 
VSB-avtalet. Sovjetunionen tvingar Finland att skriva på ett samarbetsavtal som
kan tolkas så att Sovjetunionen kan blanda sig i Finlands inre angelägenheter.

1949

Det första sovjetiska kärnvapenprovet genomförs vid Semipalatinsk den 29 au-
gusti. Nästa prov med en rent sovjetisk konstruktion genomförs den 18 oktober
1951. 
De båda tyska staterna DDR (Östtyskland) och BRD (Västtyskland) bildas av de
gamla ockupationszonerna. 
NATO (North Atlantic Treaty Organisation) bildas med inledningsvis 14 medlems-
stater.

1950–1953

Koreakriget. Sovjetunionen stöder Nordkorea med militära rådgivare, tekniker,
och materiel, bl.a. MiG 15 som flygs av sovjetiska flygförare.

1953

Stalin avlider den 15 mars. Så småningom utnämns Nikita Chrusjtjov, som över-
tagit makten, till generalsekreterare i KPSS. 
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Arbetarupproret i Östberlin slås ned av sovjetiskt pansar den 17 juni, ett datum
som sedan blir västtysk nationaldag. 
Den första fusionsförstärkta kärnladdningen sprängs den 12 augusti. 

1954

Den nukleära revolutionen, Chrusjtjovs militärreform, påbörjas. Den inbegriper
sovjetflottans ominriktning 1957 och sovjetarméns mekanisering fram till 1960.
Strategiska robottrupperna blir självständig försvarsgren 1960. Reformen be-
nämns även kärnvapenrevolutionen som pågick 1955–60, dåtidens Revolution in
Military Affairs. 
Västtyskland blir medlem i NATO och den västtyska återupprustningen påbörjas.

1955

Som en konsekvens av att Västtyskland går med i NATO bildas Warszawapak-
ten. (Det ändrar inte mycket i sak eftersom medlemsstaterna redan ingår i den
sovjetiska militärförvaltningen.)
Den sovjetiska ”fredsoffensiven” som bl.a. innebär hävandet av ockupationen i
Österrike och återlämnande av basområdet i Porkkala. 
Den första riktiga fusionsladdningen (”vätebomben”) sprängs den 22 november,
fälld från en Tu–95. 

1956

Suezkrisen. Frankrike och Storbritannien besätter temporärt kanalzonen. Israel
besätter Sinai. Detta medför att den egyptiske presidenten Nasser vänder sig till
Sovjetunionen för att få militärt bistånd. 
Avstaliniseringen påbörjas i Sovjetunionen, vilket leder till ökande krav på frihet
inom östblocket. 
Polenupproret. Polsk militär dödar 75 arbetare i Poznan. Efter krav på reformer
blir Wladyslaw Gomulka ledare. Denne lyckas avvärja en sovjetisk invasion. 
Ungernrevolten. Omfattande gatustrider, framför allt i Budapest. Efter en kort
tids tillbakadragadragande av sovjetiska styrkor slår dessa tillbaka och nedkäm-
par upproret. Något stöd från väst ges ej. 

1957

Märkesåret då Sovjetunionen blir en kärnvapenmakt i ordets egentliga betydelse: 

• De första robotförbanden med kärnladdade medeldistansrobotar R–5
(SS–3) blir operativa
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• Fjärrflyget tilldelas kärnladdningar i form av frifallande bomber

• Armén tillförs de första förbanden med markrobot R–11, R–17 (SCUD B)
och markraket R–70 (FROG)

• Marinen tilldelas de första marina kärnvapnen då de tas i bruk i form av
torpeder som lastas ombord på ubåten S–144 den 10 oktober

• Luftförsvaret, PVO Strany, tilldelas kärnladdade robotar då luftvärnsro-
bot V–75 (SA–2) blir operativ

Sjösättning av den första sovjetiska atomubåten, Leninskij Komsomol, den 9 augusti. 
Byggnadsarbeten påbörjas i Archangelskoblasten för ett raketskjutfält som kom
att utvecklas till kosmodromen Plesetsk. Senare har stationen använts för prov
med ballistiska robotar och uppskjutning av militära satelliter, främst spaningssa-
telliter med nära cirkumpolärt orbital-plan. 
Den första ryska satelliten Sputnik 1 skjuts upp den 4 oktober med en R–7 (SS–
6) som bärraket. Uppskjutningen var föregången av flera lyckade prov med R–7
samma år. Sovjetunionen tar ledningen i ”rymdkapplöpningen” med USA. 
Världens första atomisbrytare, Lenin, sjösätts den 5 december, vilket förlänger
seglationsperioden för Nordflottan och sjöfarten på ”norra sjövägen”.

1959

Castro tar makten på Kuba. Därmed kan Sovjetunionen få ett militärt fotfäste på
västra halvklotet.

1960

Den 1 januari blir Strategiska robottrupperna en självständig försvarsgren inom
de väpnade styrkorna. På Plesetsk baseras Sovjetunionens första interkontinen-
tala robotar; fyra SS–6 stod ”på linjen” sent samma år. 
Den 1 maj skjuts ett amerikanskt spaningsflygplan typ U–2 ned vid Sverdlovsk. 

1961

Den första människan i rymden, Jurij Gagarin, skjuts upp i omloppsbana från
Bajkunur i Kazachstanskaja SSR den 12 april. 
Berlinkrisen, då det hettar till mellan stormakterna. Senare samma år byggs Ber-
linmuren för att hejda flyktingströmmen till väst. 
Som en följd av det tilltänkta inrättandet av COMBALTAP (Det dansk-tyska ge-
mensamma försvaret av Östersjö-utloppen) begär Sovjetunionen militära kon-
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sultationer med Finland, den s.k. ”Notkrisen”. På sikt går dock Finland stärkt ur
krisen eftersom Finland tillåts att bygga upp ett luftförsvar värt namnet. 

1962

Kubakrisen eller karibiska krisen, Operation Anadyr: Sovjetisk basering av med-
eldistansrobotar R–12 och R–14, luftvärnsrobotförband, jakt- och bombflyg på
Kuba. Krisen nära att övergå i ett kärnvapenkrig där såväl sovjetiska som ameri-
kanska kärnvapenstyrkor går upp i högsta beredskap.

1962–1964

Algerietkriget. Sovjetunionen stödjer med militära rådgivare samt materiel via
bulvaner.

1962, 1963, 1968 

Sokolovskij 1962, 1963 & 1968. Vojennaja strategija utkommer. I utgåva 1 och 2
konstateras att ”segern skall egentligen inte utnyttjas”, men i utgåva 3 beskrivs
mer begränsade krig, kärnvapenpaus, och hur förhindra ett kärnvapenkrig.

1963

Avtal sluts om begränsningar för utförandet av kärnvapenprov. Sådana får inte
längre utföras i atmosfären, havet eller rymden.

1965–1974

Vietnamkriget. Sovjetunionen stödjer Nordvietnam med stora mängder materi-
el, bl.a. luftvärnsrobotar och stridsflyg.

1967

Invigningen av den okände soldatens grav vid Kremlmuren den 8 maj. 
Sexdagarskriget mellan Israel och Egypten, Syrien och Jordanien 5–10 juni. Isra-
el vinner en fullständig seger och erövrar Sinai, Golanhöjderna och Västbanken.
Den egyptiska krigsmakten, särskilt flyget, utplånas nästan fullständigt. 
Den israeliska jagaren Eilat sänks av sjörobotar SSN–2 Styx utanför Alexandria.
Denna händelse startar en intensiv sjörobotutveckling i väst. Tidigare var det
bara Sovjetunionen som hade operativa sådana. 
Efter kriget påbörjar Sovjetunionen en omfattande återupprustning av Egypten
och Syrien. Framför allt förstärks det egyptiska luftförsvaret med ett stort antal
luftvärnsrobotsystem.
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1968

Tjeckoslovakien invaderas med början den 21 augusti av förenade WP-styrkor.
Därefter förtätas den sovjetiska utgångstrupperingen mot Västtyskland även på
detta frontavsnitt fram till 1990. Strategiska robottrupperna går upp i högsta be-
redskap med delar.

1969

Gränskonflikt med Kina om gränsdragningen vid Amur- och Ussuri-floderna.
Omfattande strider, varvid Sovjetunionen vid ett tillfälle går upp i högsta bered-
skap med de strategiska kärnvapenstyrkorna. 

1972

Under det tidiga 1970-talet åstadkoms en avspänning, detente, mellan Sovjetunio-
nen och USA. Det får till följd att två avtal kan slutas: Strategic Arms Limitation
Talk (SALT)-treaty, 1972 och Anti Ballistic Missile (ABM)-treaty samma år, med ett
tillägg 1974. Det senare berörde begränsningar i utbyggnaden av det ballistiska
robotförsvaret. Endast Sovjetunionen utnyttjade sin kvot och byggde upp ett
försvar runt Moskva. 

1973

Oktoberkriget mellan Israel och Arabstaterna pågår mellan 6–28 oktober. Det
syrisk-egyptiska anfallet tog israelerna med överraskning. Egypten går över
Suez-kanalen och Syrien återtar Golan-höjderna. Det israeliska flygvapnet åsam-
kas stora förluster. Efter att ha hejdat Syrien i norr tränger israeliska styrkor långt
in i Egypten. Då Sovjetunionen hotar med intervention riskerar kriget att eskale-
ras till en konfrontation mellan supermakterna. Sovjetunionen går upp i högsta
beredskap med de strategiska kärnvapenstyrkorna. USA svarar med att gå upp i
högsta larmberedskap världen över.

1975–1979

Befrielsekrig i Angola och Mozambique som stöds av Sovjetunionen (materiel)
och Kuba (trupp).

1977

Gorsjkovs Statens sjömakt utkommer.
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1979

Sovjetisk utveckling av RSD–10 Pioneer (SS 20) som ersättning för äldre robot-
system leder till ”dubbelbeslutet”, dvs. USA:s utbasering av Pershing II och Toma-
hawk GLCM i Europa. Särskilt Pershing II-systemet vållar stor rysk oro eftersom
bantider och precision öppnar för ett överraskande angrepp som Sovjetunionen
inte skulle kunna bemöta. 
SALT 2-avtalet undertecknas men ratificeras inte av amerikanska kongressen. 
På juldagen 1979 inleder Sovjetunionen invasionen av Afghanistan. Det är det
första och sista krig som Sovjetunionen förlorar, med urdragning 1989. Det är
starkt bidragande till Sovjetunionens sammanbrott. Kriget skapar också en mili-
tant muslimsk rörelse riktad mot väst.

1983

SDI – stjärnornas krig. Reagan presenterar tanken på att bygga upp ett högtek-
nologiskt försvar mot ett sovjetiskt kärnvapenangrepp med strategiska vapen.
Forskningssatsningen blir enorm och Sovjetunionen har svårt att hänga med i
utvecklingen. 

1985

Michail Gorbatjov utses till ny generalsekreterare i Sovjetunionen och börjar tala
om en reträtt från Afghanistan och en ny öppenhet i politiken, glasnost. Fruktan
för ett överraskande kärnvapenanfall är mycket stor. Planer på ett strategiskt sys-
tem för att slå tillbaka mot USA tar form. 

1987

Treaty Between the USA and the USSR on the Elimination of Their Intermediate- and
Shorter-range Missiles. INF-avtalet slöts mellan USA och Sovjetunionen den 8 de-
cember 1987. Därmed avlägsnas det strategiska överraskningshotet mot Sovjetu-
nionen.

1988

INF-avtalet träder i kraft den 1 juli.

1989

Östblocket splittras slutgiltigt i och med Berlinmurens fall den 8–9 november.
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1990

Tyskland återförenas den 3 oktober.

1991

INF-avtalet implementeras den 31 maj. Alla markbaserade robotar med räckvid-
der mellan 500 och 5 500 km räckvidd, med avskjutningsanordningar, skrotade. 
Strategic Arms Reduction Treaty, START-avtalet, undertecknades den 31 juli mellan
USA och Sovjetunionen syftande till att reducera de strategiska vapensystemen i
två steg fram till 2003. 
Warzawa-pakten upphör att existera den 1 juli 1991. Sovjetunionen faller slutgil-
tigt sönder den 25 december 1991. De viktigaste staterna för svenskt vidkom-
mande är Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Kazakstan (OSS) samt inte minst
Estland, Lettland och Litauen. 
Ryssland blir den största staten i OSS och Sovjetunionens säkerhetspolitiske arv-
tagare. Alla kärnvapen återförs till Ryssland. 

1992

Ryssland, Ukraina och Vitryssland undertecknar ett tilläggsprotokoll den 23 maj
1992 till START-avtalet där förpliktelserna övertas av Sovjetunionens arvtagare
som innehar strategiska kärnvapen. 

1993

START 2 undertecknas av Rysslands president Jeltsin och USA:s president Clin-
ton men ratificierades först 2000 av ryska Duman. Blev inaktuellt med under-
tecknandet av SORT. 
En preliminär militärdoktrin antas.

1996

Den ryska federala lagen ”Om försvaret” antas 24 april. 

1998

Boris Jeltsins militärrefom antas i augusti.

1999

Polen, Ungern och Tjeckien ansluts till NATO. Låset till Moskva, 1. Gardespan-
sararmén, Smolensk-armén, läggs ned ungefär samtidigt. 
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2000

Ryska militärdoktrinen antas den 21 april. 
Ryska informationssäkerhetsdoktrinen antas den 9 september. 

2002

Den 24 maj 2002 undertecknar USA och Ryssland Strategic Offensive Reduction Tre-
aty, SORT. Dagens arsenaler om 5 000–7 000 stridsdelar avses minskas till
1 700–2 200 laddningar i strategiska vapensystem.

2004

De baltiska staterna ansluts till NATO. 
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Bilaga 5: Bemärkelsedagar inom de väpnade styrkorna och de 
säkerhetsbevarande organen

Följande datum är hämtade ur Vojeninforms kalender för 2002. Vojeninform är rys-
ka försvarsministeriets officiella informationstjänst. Texten är direktöversatt. Of-
ficiella helgdagar markeras med fet stil. De bemärkelsedagar som anges avser så-
väl stort som smått, utan någon angivelse varför somliga tilldragelser är mer
värda att högtidlighålla än andra. Gamla kommunistiska högtidsdagar firas fort-
farande under andra namn. Kristna helgdagar har tillkommit. 

Datum År Händelse

Januari

1 jan Nyårsdagen

2 jan Annandag nyår

2 jan 1942 Kert–Feodosja-operationens avslutande, vilket ledde till befriandet 
av Kertj-halvön.

7 jan Kristi födelse

8 jan 1942 Rzjev-Vjazma anfallsoperation påbörjas, under vilkens lopp Moskva 
och Tula-oblasten befriades helt från ockupanter.

10 jan Mariningenjörens och marinmekanikerns dag.

11 jan 1957 Byggnadsarbeten påbörjas i Archangelskoblasten för ett 
raketskjutfält som kom att utvecklas till kosmodromen Plesetsk.

21 jan Ingenjörtruppernas dag.

22 jan Luftförsvarsflygarens dag.

23 jan 1927 Grundandet av organisationerna OSOAVIAChIM–DOSAAF–
ROSTO.

25 jan Flygnavigatörens dag.

27 jan 1944 Ryska militära ärans dag. Dagen för brytandet av Leningrads 
blockad.

Februari

2 feb 1943 Ryska militära ärans dag. Dagen då de ryska styrkorna förintade de 
tysk-fascistiska styrkorna i slaget om Stalingrad.

4 feb 1722 Peter den Store inför tjänstegradstabellen, i vilken det för första 
gången i Ryssland upprättas en hierarkisk princip för statliga 
tjänster.

8 feb 1827 Kuznetsovs marinakademi grundas.

8 feb 1947 Massproduktion av M.K. Kalasjnikovs automatvapen AK–47 
påbörjas.

10 feb 1812 Ryska arméns topografiska tjänst grundas.
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15 feb De militära internationalisternas minnesdag.

23 feb Fosterlandsförsvararnas dag.

26 feb 1807 Inrättande av den helige segraren Georgs utmärkelse – den högst 
rankade tapperhetsmedaljen för tjänstgörande i ryska tsarens armé.

Mars

5 mar 1927 Kölsträckning av den första serien av sovjetiska ubåtar av 
Dekabristtyp som deltog i stora fosterländska kriget.

8 mar 1943 Internationella kvinnodagen.

14 mar 1927 Sjösättning av första inhemskt producerade torpedbåten ANT–3 
Perevenets, konstruerad av A. N. Tupolev.

19 mar Ubåtsmatrosens dag.

20 mar 1992 Benämningen ”Ryska Federationens Hjälte” tas i bruk samtidigt med 
utmärkelsen Den gyllene stjärnan.

27 mar Inrikesministeriets inrikestruppers dag.

31 mar 1992 Grundandet av det militära universitetet för markstridskrafternas 
luftvärn. Numera Ryska federationens väpnade styrkors 
luftvärnsuniversitet.

April

1 apr 1932 Första serietillverkade sovjetiska amfibieflygplanet Sj–2. Konstruerat 
av V.B. Sjavrova.

4 apr 1147 Första skriftliga omnämnandet av Moskva som underlydande 
regenten i Suzdal Jurij Dolgorukij.

4 apr 1942 Grundandet av det marina gardet i de sovjetiska 
marinstridskrafterna.

5 apr 1242 Ryska militära ärans dag. Alexander Nevskij besegrar den tyska 
riddarorden på Peipussjöns is.

11 apr Luftförsvarstruppernas dag.

12 apr Kosmonauternas dag.

15 apr Radioelektroniska krigföringens dag.

21 apr 1947 Utbyggnaden av prov- och försöksplatsen i Semipalatinsk påbörjas.

Maj

1 maj Vårhögtid.

2 maj Vårhögtid.

7 maj 1992 Ryska väpnade styrkornas dag.

7 maj Radiodagen.

7 maj Dagen för ryska marinens radarspecialister.

8 maj 1967 Invigningen av den okände soldatens grav vid Kremlmuren.

Datum År Händelse
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9 maj 1945 Segerdagen.

9 maj Militära ärans dag. Sovjetiska folkets segerdag i ”Det stora 
fosterländska kriget” 1941–45.

11 maj 1937 Upprättandet av Norra marinen ur före detta Norra militärflottiljen.

13 maj 1932 Grundandet av militära pansarakdemin – Malinovskijakademin.

15 maj 1987 Uppskjutning av världens starkaste bärraket Energija vid 
kosmodromen Bajkonur.

28 maj Gränstruppernas dag.

Juni

9 juni 1672 Peter I Aleksejevitj Romanovs födelsedag. Hela Rysslands kejsare, 
förnyare av samhället och militären, fältherre, grundare av reguljär 
armé och flotta.

12 juni Självständighetsdagen. Dagen för antagande av Ryssländska 
Federationens suveränitet.

20 juni 1637 Donkosackernas erövring av den turkiska fästningen Azov.

20 juni Min- och torpedtjänstens dag.

22 juni 1941 Minnes- och sorgedag. Inledningen av ”Det stora fosterländska 
kriget”.

26 juni 1992 Grundandet av Ryska regeringens statliga militärhistoriska 
kulturcentrum.

27 juni 1909 Militära ärans dag. Slaget vid Poltava, Ryska armén segrar över 
Sverige i slaget vid Poltava under ledning av Peter I.

29 juni 1942 Inledningen av försvarsoperationen Voronezj-Vorosjilovgrad.

Juli

6 juli 1927 Första massproducerade stridsvagnen (T–16) tas i bruk i Röda 
Armén.

10 juli 1709 Ryska militärärans dag. Ryska arméns seger i slaget vid Poltava 
under ledning av Peter I. 

10 juli 1922 Grundandet av militära flygingenjörsakademin – Zjukovskijakademin.

17 juli 1962 Atomubåten Leninskij Komsomol fullföljer seglatsen under isen i 
Arktis, under vilken isen genombröts och sovjetunionens flagga 
placerades vid Nordpolen.

17 juli Marinflygets dag.

26 juli 1696 Peter den Store grundar den ryska flottan.

30 juli 1942 Inledning av anfallsoperationen Rzjev-Sytovka.

30 juli Radartjänstens dag i luftförsvaret.

Datum År Händelse
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Augusti

1 aug Bakre tjänstens dag.

2 aug Luftlandsättningstruppernas dag.

6 aug Järnvägstruppernas dag.

7 aug 1714 Militära ärans dag. Ryska flottans första seger under ledning av 
Peter I över svenskarna i slaget vid Hangö.

9 aug 1957 Sjösättning av den första sovjetiska atomubåten.

12 aug Flygstridskrafternas dag.

19 aug 1942 Inledningen av det heroiska försvaret av Novorossijsk.

22 aug Ryska Flaggans dag

23 aug 1943 Militära ärans dag. Dagen för de sovjetiska styrkornas förintande av 
de tysk-fascistiska styrkorna i slaget vid Kursk.

September

1 sept 1581 Jermak påbörjar sitt fälttåg mot centrala Sibirien.

7 sept 1812 Ryska militärärans dag. Slaget vid Borodino mellan de ryska armén 
under Kutuzov och Napoleonarmén.

8 sept 1380 Ryska militärärans dag. Slaget vid Kulikovo där de ryska hären 
under Dmitrij Donskoj besegrar den mongoltatariska hären.

8 sept 1790 Ryska militärärans dag. Ryska marineskadern under ledning av 
Usjakov besegrar en turkisk eskader vid Kap Tendra.

8 sept Stridsvagnssoldatens dag.

10 sept Internationella minnesdagen för fascismens offer.

20 sept 1802 Grundandet av militärministeriet.

Oktober

1 okt 1857 Starten av första världsomseglingen av ryska marinens ångfartyg 
under ledning av kommendör Kuznetsov.

4 okt 1957 Sputnik 1 skjuts upp. Kosmiska truppernas dag.

10 okt 1577 Utgivandet av kanonordern – grundläggning av centrala 
artilleritjänsten i Ryssland.

10 okt 1957 Första marina kärnvapnet tas i bruk i form av torpeder ombord på 
ubåten S–144.

13 okt 1827 Grundandet av den militärhydrografiska tjänsten i Ryssland.

15 okt 1967 Öppnandet av Stalingradmonumentet i Volgograd.

20 okt Signaltruppernas dag.

24 okt Spetsnaz-soldaternas dag.

Datum År Händelse
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November

3 nov 1957 Första rymdfärden med en levande varelse ombort – rymdhunden 
Lajka.

5 nov 1612 Militära ärans dag. Moskva befrias från de polska trupperna av en 
folkresning under Kuzma Minin och Dmitrij Pozjarskij.

5 nov 1918 RU (sedermera GRU) grundas. Militära underrättelsetjänstens dag.

7 nov Försonings- och hågkomstdagen.

10 nov Milisens dag.

16 nov Marininfanteriets dag.

17 nov Rakettruppernas och artilleriets dag.

24 nov 1667 Sjösättning av Rysslands första militära fartyg Örnen vid byn 
Dedinovo vid floden Oka.

24 nov 1942 Inledningen av anfallsoperationen Velikolukskij.

30 nov 1853 Ryska militärärans dag. Ryska flotteskaderns under befäl av 
Nachimov besegrar en turkisk eskader vid Sinopsundet.

December

5 dec 1941 Ryska militärärans dag. Motanfallet mot de tysk-fascistiska 
styrkorna inleds av de sovjetiska trupperna i slaget om Moskva.

5 dec 1957 Världens första atomisbrytare Lenin sjösätts.

8 dec 1832 Generalstabsakademin grundas.

12 dec Ryssländska Federationens konstitutionsdag.

17 dec Strategiska robottruppernas dag.

20 dec Säkerhetstjänsternas dag, ”Tjeka-dagen”.

24 dec 1790 Ryska militärärans dag. Ryska trupper under Suvorov erövrar den 
turkiska fästningen Izmail.

26 dec 1752 Marina kadettkåren grundas.

27 dec Räddningstjänstens dag.

Datum År Händelse
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Bilaga 6: Persongalleri

I denna bilagas persongalleri behandlas endast de personer av sovjetrysk nationa-
litet som omnämns i texten och är försedda med hänvisningar till denna bilaga. 

Budjonnyj, Semjon Michajlovitj (1883–1973): Bondson från Don-området. Han in-
trädde i det ryska kavalleriet 1903. Han deltog i rysk–japanska kriget och som
underofficer i första världskriget. Efter revolutionen steg han i graderna och or-
ganiserade de kavalleriförband som sedermera blev 1. Ryttararmén 1919. Han
blev medlem av kommunistpartiet samma år. Med sina kavalleristyrkor deltog
han med framgång i inbördeskriget och i kriget mot Polen 1920. Stalins för-
bundne från den senares tid i 1. Ryttararmén vid Tsaritsyn (Stalingrad) under in-
bördeskriget. Kavalleriinspektör 1924 och senare chef för Moskvas militärdi-
strikt. Utnämnd till marskalk 1935. Budjonny blev 1940 1. vice folkkommissarie
för försvaret samt utnämndes 1941 till befälhavare för sydfronten. Avlöstes i
september samma år av Timosjenko, varefter han användes bakom fronten i or-
ganisations- och utbildningsarbete. Utrensades ej.

Chripkin, Vasilij (1893–1937): Sovjetisk flyggeneral som utvecklade en för dåti-
den mycket modern flygdoktrin. Han var dessutom tekniskt innovativ och före-
språkade bland annat utnyttjandet av radar och television i flygkrigföringen. 

Frunze, Michail Vasiljevitj (1885–1925): Rysk politiker, sedan 1904 medlem av rys-
ka Bolsjevikpartiet, tidvis förvisad till Sibirien; 1917 ordförande i bonderådet i
Vitryssland. Som arméchef slog Frunze 1919 Koltjak och tillfogade med sydar-
mén Wrangel ett avgörande nederlag 1920. Som medlem av bolsjevikpartiets
centralkommitté och Sovjetregeringens centrala exekutivkommitté utövade han
stort inflytande, vilket bl.a. kom till uttryck i den första kommunistiska militärre-
formen och doktrinen. Sovjetisk folkkommissarie för försvaret 1925 efter Leo
Trotskij, död under mystiska omständigheter.

Golikov, Filip Ivanovitj (1900–1980): Sovjetisk general. Medlem av ryska bolsjevik-
partiet 1918. Tjänstgjorde som zampolit i 3. armén. Efter en kortare tids trupp-
tjänst chef för det politiska direktoratet i försvarsministeriet. Tog aktiv del i ut-
rensningarna 1937. Zampolit i Vitryska militärdistriktet 1938. Utnämnd till chef
för GRU i juli 1940. I den rollen misslyckades han med att förutse det tyska an-
fallet 1941, låt vara att stor skuld också faller på Stalin. Fronttjänst 1942–43. Se-
dan vice folkkommissarie för försvaret. Därefter olika stabsbefattningar. Ut-
nämnd till marskalk av Sovjetunionen 1961, men utan egentligt inflytande eller
befogenheter. 
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Gorsjkov, Sergej Georgijevitj (1910–1988): Sovjetisk amiral och marinchef 1956–
1985 och vice försvarsminister. Sovjets främste marinteoretiker, kanske den
främste marinteoretikern sedan Alfred T. Mahan. Hans främsta arbete är Morsk-
aja mosjtj gosudarstva (Statens sjömakt), utgiven 1977. Nydanare av Sovjetflottan i
samband med Chrusjtjovs militärreform med en omfattande satsning på robot-
bestyckade ytfartyg och atomubåtar. Efter Kubakrisen lyckades han med att över-
tyga Sovjetunionens Kommunistiska parti att staten behöver en allsidigt sam-
mansatt oceanflotta som kan operera på alla världshav såväl militärt som civilt.

Kulik, Grigorij Ivanovitj (1890–1950): Sovjetisk general, för en tid vice försvarsmi-
nister, chef (inspektör) för Röda arméns artilleri, sedermera avsatt p.g.a. inkom-
petens och degraderad till generallöjtnant. Efter kriget chef för Volga militärdi-
strikt. Likviderad 1950. Upprättad postumt 1957. 

Ogarkov, Nikolaj Vaslijevitj (1917–1994): Sovjetisk marskalk, tjänstgjort vid gene-
ralstaben sedan 1968 och generalstabschef 1977–1984, 1. vice försvarsminister,
tillskyndare av inrättandet av GUSM, Glavnoje Upravlenije Strategitjeskoj Maskirovki
(fritt ”Överstyrelsen för den strategiska vilseledningen”). Därefter chef för
frontgrupp Väst.

Rodionov, Igor Nikolajevitj (1936– ): Rysk general, för en kort tid försvarsminister
1996–97. Vid tiden för dennes kritik av militärdoktrinen 1993, chef för general-
stabsakademin i Moskva 1989–96.
 
Rokossovski, Konstantin Konstantinovitj (1896–1968): Polsk-rysk kavalleriofficer,
marskalk av Sovjetunionen. Enrollerade sig i tsaristarmén 1914. Anslöt sig till
den Röda armén 1917. Chef för 5. kavallerikåren när han arresterades 1937.
Dömd till döden; straffet verkställdes dock ej. Frigiven i mars 1940, samt återfick
sitt befäl. Steg snabbt i graderna och förde befäl över olika fronter vid de flesta
avgörande slagen under kriget. Efter segern över Tyskland chef för stridskrafter-
na i Polen. Utnämnd till polsk försvarsminister (=militärguvernör) 1949. Den vi-
lande dödsdomen upphävd efter Stalins död 1953. Efter oroligheterna i Polen
1956 olika befäl av varierande dignitet. Pensionerades 1962 märkt av sjukdom.
Han ansågs vara en godhjärtad och mänsklig officer med känsla för militära tra-
ditioner och värderingar. 

Sokolovskij, Vasilij Danilovitj (1897–1968): Rysk arméofficer. Sokolovskij var vid
krigsutbrottet 1941 generallöjtnant samt blev 1943 armégeneral och 1946 mar-
skalk. Under andra världskriget var han stabschef åt Zjukov 1941–1942 och ar-
mégruppchef 1943. Senare stabschef åt Konjev. Han efterträdde Zjukov 1946
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som medlem i det allierade kontrollrådet i Berlin och som chef för Sovjetunio-
nens ockupationsstyrkor i Tyskland. Sokolovskij blev 1949 ställföreträdande
krigsminister och 1953 chef för generalstaben. Han var huvudredaktör för Vojen-
naja Strategija, som är det mest klarläggande arbetet i sitt slag om dåtida sovjetiska
kärnvapenstrategier. 

Svetjin, Alexander Andrejevitj (1868–1938): Sovjetisk general och den främste sov-
jetiske militärteoretikern. Dock förbigången i befordran. Likviderad 1938? Om-
värderad och upprättad i modern tid. Denne står för många militärteoretiska de-
finitioner som fortfarande används i den ryska Militärencyklopedin. 

Timosjenko, Semjon Konstantinovitj (1895–1970): Marskalk av Sovjetunionen, kaval-
leri- och pansarofficer. Han deltog i första världskriget samt anslöt sig till Röda
armén 1918. Hade en ledande roll i den stora fälttjänstövningen i Kievs militär-
distrikt 1935 direkt under frontchefen Jakir. I samband med utrensningarna
1937 fick han ”hoppa in” för att fylla vakanser allt efter de uppstod. Efterträdde
Vorosjilov som befälhavare över Nordvästfronten i januari 1940 för att reda ut
misslyckandet mot Finland, vilket ledde till Moskvafreden i mars. Efterträdde
Vorosjilov som folkkommissarie för försvaret i maj 1940 och utnämndes till
marskalk. Under dennes ledning inleddes reformeringen av den ryska krigsmak-
ten som pågick fram till årsskiftet 1942–43. Avlöste generalen Pavlov den 1 juli
1941 efter dennes likvidering till följd av Västfrontens sammanbrott. Den 10 juli
utnämnd till befälhavare för en tillfälligt sammansatt Frontgrupp väst, samt för-
de därefter befäl över skilda fronter och tillfälliga frontgrupper. Efter kriget för-
de han befäl över ett antal militärdistrikt. Från 1960 försvarsministeriets general-
inspektör. 

Triandafillov, Vladimir Kiriakovitj (1894–1931): Sovjetisk general, skapare av en mi-
litärteori för mekaniserade förband. Författare till Röda arméns doktrin avseen-
de det framtida kriget. som bland annat innefattade stötarmékonceptet och
djupanfallets idé. Han tillhörde ”Tuchatjevskij-skolan”. Efter det att han om-
kommit i en flygolycka utvecklades och realiserades tankegångarna av Tuchatjev-
skij fram till 1937. Hans mest kända arbete är The Nature of the Operations of Mo-
dern Armies, utgiven 1929.

Trotskij, Leo egentligen Leib Bronstein (1879–1940): Rysk kommunistisk politiker
av judisk börd. Vid sidan av Lenin var han den bolsjevikiska novemberrevolutio-
nens organisatör 1917. Sovjetunionens förste folkkommissarie för försvaret och
utrikes ärenden 1918–25. Han anses vara den Röda arméns skapare, men det var
i själva verket en fråga om att förhindra tsararméns sönderfall. Efter Lenins död
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1924 kom han i opposition mot Stalin genom kravet på en permanent revolu-
tion. Utesluten ur partiet 1927, landsförvisad 1929, slutligen mördad av en
”kompetent NKVD-specialist” 1940 i Mexico. Han var en lysande vältalare och
skribent, vilket väckt Stalins misstänksamhet eftersom Trotskij inte delade synen
om ”socialismen i ett land”.

Tuchatjevskij, Michail Nikolajevitj (1893–1937): Rysk militär och politiker, gardesof-
ficer 1914, i tysk fångenskap 1915–17, återkom till hemlandet via Schweiz. Tuc-
hatjevskij blev medlem av bolsjevikpartiet 1918. Han blev arméchef under in-
bördeskriget och besegrade Koltjak i Sibirien, samt deltog i striderna mot
Denikin i söder. Han förde befälet över västfronten i fälttåget mot Polen 1920,
men besegrades av den polske generalen Pilsudski. Efter flera högre uppdrag
blev han chef för Leningrads militärdistrikt 1928. Utnämndes till en av vice folk-
kommissarierna för försvaret 1931 och 2. vice 1934. Utnämndes till marskalk
1935 och generalstabschef. Tuchatjevskij var en av de främsta operativa nydanar-
na för sin tid. Anklagad för konspiration mot staten i juni 1937 inför en sluten
krigsrätt och sköts omedelbart därefter. 

Vasiljevskij, Alexander Michajlovitj (1895–1977): Marskalk av Sovjetunionen. Trots
att han föddes och uppfostrades i den ortodoxa kyrkans hägn lyckades Vasiljevskij
göra karriär i röda armén. Avancerade till kapten under första världskriget. Efter
ett kort mellanspel som lärare enrollerades han i Röda armén 1919. Accepterades
som medlem i kommunistpartiet först 1938 på grund av sitt ursprung. Gjorde
dock karriär tack vare sin duglighet. Under kriget förde han befäl vid flera tillfällen
som Stavka VGK-representant vid viktiga frontavsnitt. Tillförordnad som chef
för generalstaben 1942 under Stalin, en post som han innehade till 1945. Samtidigt
fungerade han som överbefälhavare växelvis med Zjukov. Under Operation Bagra-
tion 1944 fungerade båda som parallellställda Stavka VGK-representanter i den
strategiska huvudriktningen. I samband med Jalta-konferensen beordrades Vasil-
jevskij att planera för anfallet i Manchuriet augusti 1945 och förde befälet över den
frontgrupp som sattes in. Efter kriget utnämndes han till försvarsminister. 

Vorosjilov, Kliment Jefremovitj (1881–1969): Verkstadsarbetare från Ukraina och ti-
dig medlem av bolsjevikpartiet. Han stödde Stalin i kampen mot Trotskij. Han
efterträdde Frunze som folkkommissarie för försvaret 1925–40. Han var en av
pådrivarna av den sovjetiska militära upprustningen före andra världskriget. Han
utnämndes till den förste marskalken 1935 och undertecknade dödsdomen över
Tuchatjevskij 1937. Efter sina misslyckande i kriget mot Finland 1939–40 och på
den norra fronten 1941 ledde han under resten av kriget organisations- och ut-
bildningsfrågor bakom fronten. Efter ett antal högre befattningar blev han Sov-
jetunionens president 1953 efter Stalins död. Utrensades ej.
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Zjukov, Georgij Konstantinovitj (1896–1974): Marskalk av Sovjetunionen 1943. Del-
tog i första världskriget som kavallerist vid ett dragonregemente och blev under-
officer före 1917. Han inträdde i Bolsjevikpartiet 1918 och deltog i inbördeskri-
get där han slutade som kårchef. Han blev känd då han ledde operationerna vid
Chalkin Gol sommaren och förhösten 1939. Chef för generalstaben 1941, tidvis
de facto överbefälhavare direkt under Stalin växelvis med Vasiljevskij. Han förde
befäl över ett antal frontoperationer och organiserade bl.a. försvaret av Lenin-
grad samt ledde försvaret av Moskva 1941. Operationerna vid Stalingrad leddes
av Zjukov, där han förde befälet över fyra fronter. Under Operation Bagration
fungerade han som Stavka VGK-representant parallellt med Vasiljevskij. I slutet
av andra världskriget ledde han anfallet mot Berlin i konkurrens med Konjev.
Den tyska kapitulationen mottogs den 9 maj (den 8 maj enligt västerländskt syn-
sätt). Han tog emot segerparaden i Moskva den 24 juni, på Stalins order, men
folkets uppskattning väckte Stalins misstänksamhet varför han förvisades som
chef för Odessas militärdistrikt. Efter Stalins död återupprättades Zjukov och
fungerade som vice försvarsminister åren 1953–55 och försvarsminister 1955–
57, men hamnade på nytt i onåd och pensionerades. Den ende som har dekore-
rats med utmärkelsen ”Sovjetunionens hjälte” fyra gånger. Zjukov får betraktas
som Sovjetunionens främste fältherre under andra världskriget, var ofta Stalins
personlige rådgivare och verkade för skärpning av den militära disciplinen och
återinförandet av gamla krigstraditioner.
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PM

PM (MUST) UND A LN–W 2000–05–08 (översättning från ryska) Ryska federationens 
militärdoktrin (hos förf).

PM Doctrine of the Information Security of the Russian federation (”9 september 2000, No – Pr 
1895”, manus hos förf).

Enskild utredning FHS

Forssberg, U., Ryska informationsoperationer – Tjetjenienkrigen och doktriner 
(Försvarshögskolan, Beteckning 19 100:2001, Stockholm 2003).

FOI-rapport

Leijonhjelm, J., (projektledare) Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – en förnyad bedömning 
2002 (FOI rapport FOI–R––08111––SE ISSN 1650–1942, Stockholm 2003).

Intervju

Övlt Pär Blid, elev från 1998–08–01 till 2001–06–25 på Ryska federationens 
Generalstabsakademi. Första året förberedande språkkurs och därefter 
utbildning på akademins andra fakultet, den 2-åriga kursen.

Föreläsning

Forskare Olavi Punga, Baltiska Försvarshögskolan, Tartu, föreläsning i Törva-terrängen 
2003–06–16.
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