
105

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-2009

 
diskussion &
debatt  

Det ryska väldet har alltid varit en land-
makt. Utvecklingen av operations-

konsten har genom århundradena präglats 
av detta. Så kommer det sannolikt att för-
bli. Flottan har oftast haft en underordnad 
ställning och dess verksamhet har främst 
varit att samverka med och understödja 
armén i kustnära farvatten eller på de inre 
vattenvägarna. I samband med Chrusjtjovs 
militärreform genomgick Sovjetflottan en 
omfattande utveckling, men hade likväl 
den lägsta statusen av de fem försvars-
grenarna. Tillkomsten av de Strategiska 
Robottrupperna den 1 januari 1960 ledde 
till att operationskonsten förflackades för 
en tid eftersom kriget skulle avgöras som 

en högintensitetskonflikt på strategisk 
nivå. Därför är det främst mark- och 
flygstridskrafternas operationskonst som 
behandlas här. Visserligen anger rubriken 
att det är tiden efter andra världskriget som 
ska behandlas. Det finns dock anledning att 
inleda med en strategisk operation i krigets 
slutskede – den i väst ofta förbisedda Man-
churietoperationen. 

Från andra världskrigets slut till 
Chrusjtjovs militärreform2

Manchurietoperationen3

Manchurietoperationen tillkom på begä-
ran från västmakterna under Jaltakon-

Sovjetrysk operationskonst efter 
andra världskriget1  

Av Lars Ulfving

1  Zolotariov, V A: (pod redaktorom) Istoria voennoj strategii Rossii (Institut voennoj istorii minterva  obono-
rony RF, Moskva 2000, kapitel fem som kompletterande läsning (ej för avsnitten ”Det postkommunistiska 
Ryssland” och ”Tankar om framtiden”)

2  Med militärreform menas när ett militärteoretiskt – eller tekniskt – paradigmskifte sätter avgörande spår 
i krigskonsten. Voennaja Mysl, specialutgåva maj 1992, bilaga 1 Moskva 1992.

3  Avsnittet bygger på Shtemenko, S M: The Soviet General Staff at War /1941-1945/ Book one, Progress 
Publishers, Kapitel 15 “The Rout of the Kwantung Army” Moscow,  eng ed, 1985 och  Glantz, David: 
Soviet Military Deception in the Second World War, Frank Cass, London 1989 s 544-555
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ferensen i februari 1945 för att åstad-
komma en avlastning inför USA:s 
slutanfall på Japan. Det rörde sig om 
samordnade operationer mot Manchuriet, 
Korea, Sakalin och Kurilerna. Anfallet 
på Manchuriet den 8 augusti 1945 har i 
mycket utgjort grunden för Sovjetunionens 
utveckling av krigskonsten efter andra 
världskriget, med undantag för  kärnva-
penstrategierna, inte bara vilseledning utan 
också ledning och samordning samt lo-
gistik. De offensiva operativa principerna 
tillämpades nära nog till fulländning. 

För första gången opererade en självstän-
dig frontgrupp4 under marskalk Alexander 
Vasiljevskij. De förekom tidigare under 
tillfälliga, lösligare former exempelvis 
vid Operation Bagration då Zjukov och 
Vasiljevskij ledde varsin frontgrupp, bestå-
ende av vardera två fronter i operationens 
huvudriktning. De återuppstod under kalla 
krigets senare del i  organiserad form.

De två kärnvapeninsatserna den 6 och 9 
augusti anses ha fått Japan att kapitulera. 
Det är inte hela sanningen. Manchuriet-
operationen gav insikten om nödvändighe-
ten och kärnvapnen incitamentet eftersom 
den japanska statsledningen inte behövde 
förlora ansiktet.

de första efterkrigsåren
Det stora fosterländska kriget var till än-

da, segern över Tyskland var vunnen. 
Sovjetarmén stod vid Elbe. Men när fre-
den kom var Sovjetunionen utmattat av 
krigsansträngningarna. Vid krigsslutet 
1945 stod det klart att världen aldrig 
skulle förbli densamma igen. Visserligen 
hade sovjetledningen insett kärnfysikens 
vapentekniska möjligheter, men kärnva-
penutvecklingen drevs på sparlåga. USA:s 
framgångsrika kärnvapenprov den 16 juli 
1945 och de krigsmässiga insatserna 1945 
övertygade emellertid Stalin om behovet 
av att driva kärnvapenprogrammet med 
full kraft. Sovjetunionen sprängde sin 
första kärnladdning den 29 augusti 1949 
till omvärldens stora bestörtning.5 Som 
en direkt följd av att USA:s Strategic 
Air Command, SAC, inrättades 1948 och 
beväpnades med kärnvapen blev Foster-
landets luftförsvarsstyrkor, PVO Strani, 
inrättat 1941 upphöjt till egen försvarsgren 
åren 1948 – 1954. 

Men under de tidiga efterkrigsåren kom 
Josef Stalins kontroll över den öppna dis-
kussionen om operativa frågor i skrivna 
arbeten att resultera i att den sovjetiska mi-
litärvetenskapen stelnade och förtvinade. 
Merparten av texterna visade en devot akt-
ning för Stalins betydelse för den militära 
vetenskapen och betonade den allmänna 
tillämpningen av Stalins fem faktorer av 
betydelse för krigskonsten i stort. Analy-

4  Frontgrupp, en formation sammansatt av flera fronter (armégrupper) som i sin tur består av flera arméer 
och kårer.

5   Ulfving, Lars: Rysk krigskonst , Военное искусство, en introduktion till den ryska militärvetenskapen 
sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv, Försvarshögskolan, Stochholm 2005 s 41.
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sen av de krigstida operationerna fortsatte 
emellertid relativt obehindrat, låt vara att 
vissa ämnen såsom överraskningen i juni 
1941 inte fick beröras.6 Sovjetunionens 
väpnade styrkor omorganiserades och 
ombeväpnades i samklang med nya behov 
och den accelererande militärtekniska ut-
vecklingen efter kriget. Det var inte heller 
tillåtet att diskutera kärnvapnens betydelse 
för den framtida krigföringen, vilket delvis 
dolde Stalins intresse för utvecklingen av 
kärnvapen som antytts ovan.7

 Stalins död den 15 mars 1953 föränd-
rade förutsättningarna för Sovjetunionens 
kärnvapenprogram, utvecklingen av dess 
krigsmakt och operationskonsten i stort.

Chrusjtjovs militärreform och den 
militärtekniska revolutionen
Stalins död och de omfattande politiska 
förändringar som följde, bland annat avsta-
liniseringen från 1956, tillät så småningom 
sovjetiska militärteoretiker att skrapa bort 
Stalins fernissa från det militära tänkandet. 
Den hade isolerat militärteorin från ett 
noggrant kritiskt studium och förhindrat en 
aktiv mer öppen diskussion kring operativa 
frågor. Det blev också tillåtet för dessa 

teoretiker att fundera över sannolikheten 
av ett kärnvapenkrig och dess natur. Teo-
retiska diskussioner ökade i intensitet och 
omfattning och kulminerade 1960 då man 
tillfullo erkände att en revolution av mili-
tära frågor hade inträffat. Men att så var 
fallet var känt redan dessförinnan.8   

Kort därefter likviderades Lavrentij 
Beria, chefen för MVD (f d NKVD), av 
en ståndrätt som en militärdomstol under 
marskalk Konjevs ledning höll vid gene-
ralstaben i Moskva.

Beslut fattades sannolikt mycket snart 
efter Berias likvidering, att Sovjetunionens 
Väpnade Styrkor skulle beväpnas med 
kärnvapen. 

Den exakta tidpunkten är inte bekant, 
men beslutet kan ha fattats under andra 
halvåret 1953. En ungefärlig tidpunkt är 
känd. I november 1953 beslöt centralkom-
mitténs presidium att en ballistisk inter-
kontinental robot skulle utvecklas och R-7 
Semjorka (SS-6) blev operativ 1960.9  

Operativt användbara kärnvapen infördes 
emellertid tidigare. Tidpunkterna varierade 
beroende på när de olika laddningarna och 
vapenbärarna var färdigutvecklade. Redan 
1955 fanns vapensystem tillgängliga som 

6   Ett arbete kan nämnas som exempel Zlobin, V & Vetosjnikov L: Ob operativnom iskusstvie Sovjetskoj 
Armii, Voennaja Mysl, Moskva 1947 som naturligtvis hyllar Stalin men också hur lärdomarna från Det 
Stora Fosterländska kriget ska utnyttjas. Manchurietoperationen nämns inte, men det beror på det nyss 
nämnda.   

7   Orenstein, Harold S (red):  The Evolution of Soviet Operational Art, 1227-1991, volume I Frank Cass, 
London 1995, s 237-238 

8 Ibid s 237 
9 Ulfving, Lars: ”Sovjetunionens kärnvapenprogram” KKrVAHT , 2. häftet 1992, Stockholm 1992 s 183
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kunde bära dåtidens tunga kärnladdningar. 
Det robotprogram, som påbörjats 1947, 
hade 1955 resulterat i framtagandet av 
den första medeldistansroboten Popejda 
eller R-5 (SS-3) som kunde förses med en 
kärnladdning. År 1955 togs det medeltunga 
bombplanet Tu-16 i tjänst och året därpå 
de tunga bombplanen Tu-95 och Mya-4 
Det var en av Tu-95 prototyper som fällde 
den första egentliga fusionsladdningen. 
Frontens tunga granatkastarregemente 
tilldelades sina första atomgranater för 
granatkastare M-53.

Året 1957 torde vara det stora mär-
kesåret i detta sammanhang. Det är då 
Sovjetunionen blir en kärnvapenmakt i 
ordets egentliga betydelse då de första 
robotförbanden med kärnladdade medel-
distansrobotar R-5 (SS-3) blir operativa. 
Fjärrflyget tilldelas kärnladdningar i form 
av frifallande bomber. Armén tillförs de 
första förbanden med markrobot R-11 
(SS-1 eller Scud) och markraket Luna M 
(FROG). Marinen beväpnas med kärnlad-
dad 530 mm torped.10 Möjligen tillfördes 
marinflyget frifallande kärnladdningar och 
attackrobotar med kärnladdning. Slutligen 
tillfördes luftförsvaret, PVO Strani, kärn-
laddade robotar då V-75 Dvina (SA-2) 
blev operativ.11

När väl de sovjetiska kärnvapen- och 
robotprogrammen började drivas med full 
kraft var tiden inne för den ”nukleära” eller 
”militärtekniska revolutionen” RMA,12 då 
inte med dess nuvarande betydelse. Den 
kom också att benämnas ”Chrusjtjovs mi-
litärreform”. Begreppen började användas 
1954, och avsåg då kärnvapendimensionen 
i krigföringen. Begreppet RMA är således 
ryskt från begynnelsen och även senare. 
Begreppets nuvarande betydelse infördes 
av marskalken Nikolaj Ogarkov år 1977, 
vilket vi återkommer till.13 

Generellt sett kan det dock konstateras 
att RMA i dess ursprungliga version, 
där kärnvapen och robotvapen spelade 
en framträdande roll, inte ändrade den 
sovjetiska synen på definitionen av opera-
tionskonsten. Den kom dock att minska i 
betydelse i relation till frågeställningar rö-
rande strategi. Intresset för konventionella 
operationer kom att minska till förmån för 
frågeställningar avseende kärnvapenoptio-
ner på strategisk nivå.14

Det är således åren mellan 1955 och 
1960 som Sovjetunionen tar steget fullt 
ut till att bli en stormakt med mångsidigt 
sammansatta kärnvapenstyrkor. Tyngd-
punkten i anskaffningen under 1950-talet 
låg emellertid på taktiskt-operativa och 

10 Det var ubåten S-144 som den 10 oktober 1957 tog ombord den första kärnladdade torpeden. Vojeninform 
/ryska försvarsministeriets informationstjänst/ kalender 2002.

11 Op cit fotnot 9. 
12 RMA en engelsk akronym som står för Revolution in Military Affairs
13 Op cit, fotnot 5, s 43
14 Op cit, fotnot 7, s 285
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strategiska kärnvapen avsedda för insats 
på den eurasiatiska kontinenten. Antalet 
kärnladdningar avsedda för insats mot 
Nordamerika var mycket ringa, före 
1960 endast i form av flygbomber. Nikita 
Chrusj tjov hävdade doktrinen att mot USA 
skulle endast en ”minimiavskräckning” 
upprätthållas.

den ultimata kärnvapenoptionen
Den förändrade synen, där den massiva 
kärnvapeninsatsen i ett krigs inlednings-
skede var huvudoptionen beskrivs i det 
stora, officiellt utgivna verket om sovjetisk 
strategi, Voennaja Strategija, sålunda:

’’Inledandet av ett krig med kärnvapen 
kan på ett fundamentalt vis förändra de ti-
digare tankegångarna om hur den väpnade 
kampen kan växla under olika skeenden av 
ett krigsförlopp. Samtidigt pålyser det den 
extremt ökade betydelsen av ett krigs in-
ledningsskede... Den inledande delen av ett 
nutida kärnvapenrobotkrig kommer upp-
enbarligen att bli den helt avgörande och 
förutbestämma utvecklingen av utgången 
av hela kriget. Den väpnade kampen kom-
mer, under denna del, att vara den mest 
våldsamma och destruktiva”.15

I Sovjetunionen koncentrerades upp-
märksamheten på hur strategisk över-
raskning i ett kärnvapenkrig skulle kunna 
uppnås. Samtidigt var man medveten om 

den faktiska strategiska underlägsenheten 
gentemot USA på global nivå. Tidsfaktorn 
blev av största betydelse, oavsett om man 
ville inleda ett krig med ett kärnvapenan-
grepp eller parera det. Erfarenheterna från 
1941 upplevdes mycket frustrerande, när 
den italienske generalen Douhets tanke-
gångar om det strategiska flygkriget gavs 
en helt ny dignitet och realiserbarhet i och 
med kärnvapnens tillkomst.

”Huvudproblemet är utvecklandet av 
metoder för att man realistiskt skulle kunna 
undvika ett överraskande kärnvapenan-
grepp, likaväl som metoder för att omin-
tetgöra en fiendes aggressiva planer genom 
att ständigt ställa honom inför risken att 
utsättas för ett förödande anfall”.16

Mellan 1959 och 1964 skedde en an-
passning av doktriner och strategier till 
utvecklingen av kärnvapen och robotar. 
Som en följd bildades, som nämnts, en ny 
försvarsgren, Strategiska Robottrupperna, 
jämte nya vapenslag. Sovjetarmén meka-
niserades i sin helhet för att kunna operera 
under ett kärnvapenkrig, men dess stående 
styrkor reducerades med 50 divisioner till 
150 st. Stalins marina upprustningsprogram 
avbröts. Den flotta, som byggdes då, visade 
sig vara tekniskt föråldrad i och med kärn-
vapnens införande. Beslut fattades om att 
utveckla en ny tidsanpassad, övergripande 
marin strategi och att bygga upp en modern 

15 Fritt efter Sokolovskij, V D (red): Voennaja Strategija, /Krigets Strategi, Voennoe izd, Moskva, 1962, 1963 
och 1968.

16  Ibid
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flotta.17 Luftförsvarsstyrkorna beväpnades 
med robotar med hänsyn till det växande 
hotet från USA:s strategiska bombflyg.  
Chrusjtjovs ”minimiavskräckningsdok-
trin” gällde emellertid fortfarande. 

Härutöver utarbetades nya typer av 
operationer, där kärnvapeninsatsen var 
av avgörande betydelse, liksom också en 
anpassning av tidigare förekommande ope-
rationer till insats med massförstörelseva-
pen. I detta arbete bedrevs t o m praktiska 
fältförsök med fullständigt utrustade och 
bemannade pansar- och motoriserade skyt-
tedivisioner. Övningarna bedrevs med full 
ammunitionsinsats med kärnvapen under 
krigsmässiga förhållanden. Dessa försök 
genomfördes främst under 1950-talets 
senare del i stor omfattning. De informa-
tioner som framkommit under senare tid 
antyder att förlusterna hos den deltagande 
truppen var enorma. 

När strategin om ”Den samordnade 
insatsen” vapentekniskt blev realiserbar, 
ansågs det att den samtidiga och samord-
nade striden över hela det operativa och 
strategiska djupet i västra Europa skulle 
inledas med en massiv kärnvapeninsats. 
Denna bedömdes vara tillräcklig för att 
frånta motståndaren det militära initiativet. 
Mekaniserade och rena stridsvagnsförband 
skulle därefter anfalla på stor bredd för 
att slutgiltigt nedkämpa en redan slagen 

motståndare. Det tidigare erkända beho-
vet av att dölja anfallsförberedelser och 
kraftsamlingsriktningar för anfallande 
förband blev därmed inte särskilt stort. Det 
var inte heller nödvändigt att visa särskilt 
stort intresse för försvarsstridens förande. 
Kärnvapenoptionerna var dock inte helt 
oomstridda i militärledningen.

Chrusjtjov avsattes 1964 och minimi-
avskräckningsdoktrinen upphävdes. Den 
massiva utbyggnaden av Strategiska Ro-
bottrupperna inleddes. Kärnvapenparietet 
uppnåddes med USA runt 1970.

Underrättelser influtna i samband med 
Tysklands återförenande har påvisat att den 
nukleära eldplanläggningen var mycket 
omfattande. Denna eldplan var aktuell 
intill enandet, även om den kanske inte 
längre avsågs utlösas i ett krigs inlednings-
skede. 

Det bör påpekas att planläggningen 
för kärnvapeninsats var förfärlig. Ett ex-
empel: För den ”samordnade insatsen” i 
Schleswig-Holstein-riktningen norr om 
Elbe planerades ett eldöppnande med cirka 
100 kärnladdningar med en sprängstyrka 
mellan 20 och 350 Kt TNT, tre timmar 
senare lika mycket.  Planläggningen hölls 
vid liv i skilda former till 1989.18

Till saken hör att DDR:s Nationale 
Volksarmée, NVA, kontinuerligt hade två 
timmars marschberedskap med sin huvud-

17  Gorjskov, S G: Morskaja Mosjtj Gosudatstva/Statens sjömakt SSSR:s Försvarsministeriums Militärförlag 
Moskva 1976, sv utg Marinlitteraturföreningen/Bokförlaget Corona  Malmö 1977. 

18  Der Bundesminister der Verteidigung: ”Militärische Planungen des Warschauer Paktes” Bonn im januar 
1992. Det bör dock påpekas att under den ”Massiva Vedergällningens” tid var inte NATO:s (läs USA:s) 
planering för kärnvapeninsats särskilt annorlunda.
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del och 45 minuter för spaningstäterna. 
Läsaren får dra sina egna slutsatser.

operationskonstens gamla idéer 
pånyttföds
Kärnvapenoptionen börjar ifrågasättas19

Samtidigt som Chrusjtjov avsattes och 
minimiavskräckningsdoktrinen mot USA 
avskaffades 1964, ökade mängden publi-
cerade studier och artiklar som behandlade 
traditionell operationskonst. Operations-
konstens historiska rötter examinerades 
inledningsvis. 

Från 1968 beskrevs också hur tradi-
tionella operativa principer skulle kunna 
genomföras i en modern kontext. Det 
antyds i den sista reviderade utgåvan från 
1968 av Sokolovskijs Voennaja Strategija. 
Där beskrivs tankar på att ett krig kan få en 
längre varaktighet än man tidigare räknat 
med – även om kärnvapen inledningsvis 
sätts in i stor mängd! Efterhand vände 
man på ”strategin om den samordnade 
insatsen”. Avsikten var inte längre att in-
leda med det massiva kärnvapenangreppet. 
Betydelsen av konventionella operationer 
framhävdes på nytt trots att optionerna för 
massiva kärnvapeninsatser aldrig övergi-
vits helt.20    

Inmarschen i Tjeckoslovakien den 21 
augusti 1968 kan ses som ett exempel på 

hur ett massivt konventionellt angrepp 
kunde genomföras, låt vara att mållandet 
var en WP-medlem där kärnvapeninsats 
inte kunde anses lämplig. Den föregicks 
av truppkoncentrationer i södra Polen och 
i det sovjetiska Karpatiska Militärdistriktet 
i maj. WP-övningen Sumava genomfördes 
i juni. I slutet av juli fortsatte truppkon-
centrationen vid gränserna, transport- och 
underhållsövningen Neman genomfördes.  
Sedan följde en sambandsövning med 
början den 11 augusti. Hela detta onormala 
militära skeende utgjorde för det första 
en stor militär demonstration, en påtryck-
ning. För det andra innebar agerandet att 
Sovjetunionen med WP-drabanter vidtog 
konkreta åtgärder för att kunna intervenera 
i Tjeckoslovakien. Det kan rentav vara 
möjligt att interventionen genomfördes 
på det vis som skedde som en följd av att 
intresset för operationskonsten väcktes 
till liv på nytt i Sovjetunionen åren 1964-
1970.21 

Inmarschen fick en långvarig militär 
konsekvens. Det hade tidigare varit ganska 
”trupptomt” inom detta frontavsnitt i Eu-
ropa 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.22 

Ett banbrytande arbete publicerades 

19  Avsnittet bygger på Orenstein, op cit fotnot 7, vol II, s 1-2 om inget annat anges  
20 Op cit fotnot 5, s 47
21  Detta avsnitt utgör en kort bearbetning av UU-74 1974 års underrättelseutredning, bilaga 2 s 148-168 

Stockholm 1974
22 Op cit fotnot 5, s 46
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1965 om utvecklingen av operations-
konsten. Det rörde sig om ett samlingsverk 
i två band: Problemy strategii i vojen-
nogo iskusstva v sovjetskij voenny trudatj 
(1917-1940). Verket består av ett urval av 
artiklar av en samling militärteoretiker från 
mellankrigstiden, varav många inte hade 
varit tillgängliga för en större läsekrets 
sedan 1930-talets senare år.  Introduk-
tionen skrevs av den dåvarande chefen 
för den sovjetiska Generalstaben Michail 
Zacharov som framhävde betydelsen 
av uppsatserna och därmed gav officiell 
sanktion till rehabiliteringsprocessen av 
de välkända teoretikerna Mihail Tuchat-
jevskij och Alexander Svetjin, och ett 
antal nästan bortglömda experter på dåtida 
operationskonst.  

Processen fortsatte med analyserande 
artiklar om operationskonsten under det 
andra världskriget.  Till slut publicerades 
en artikel av generalstabschefen Zacharov 
1970 som återgav den historiska utveck-
lingen av principerna för djupoperationer, 
kärnan i det operativa tänkandet historiskt 
sett. Därmed hade vägen banats för den 
kommande sovjetiska fixeringen vid den 
operativa manövern under de närmaste 

femton åren.  Detta markerade också att 
man var på väg bort från den absoluta 
fixeringen vid det rena kärnvapenkriget 
och i stället visade på en utökad tilltro till 
utnyttjandet av konventionella operationer 
liksom pånyttfödandet av djupanfallets idé. 
Hur det sedan blev ska vi strax se. Men un-
gefär samtidigt hade en helt annan situation 
utvecklats i Sovjetunionens östra delar.

Gränsen mot kina23

För TVD24 Fjärran Östern var situationen 
annorlunda än i väst. Folkrepubliken Kina 
framstod, under 1960-talet, som en allt mer 
potentiell och kraftfull motståndare. Den 
sovjetiska 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 
Transibiriska Järnvägen och vitala områ-
den kring denna, måste nya strategier och 
metoder för att föra försvarsoperationer 
utvecklas. Gränsens längd och närhet till 
strategiskt viktiga områden framtvingade 
nya lösningar. Grundidén var att fasta 
försvarslinjer med väl sammanhållna eld-
system skulle byggas ut i hotade riktningar. 

23  Detta avsnitt bygger till del på Suvorov, V: Inside the Soviet Army Grafton Books, London, 1982 s 125-128. 
Det finns dock anledning att ställa sig undrande till författarens identitet. Denne påstods vara en avhoppad 
GRU-officer på dryga 30 år. En officer i hans ålder och ställning hade ingen möjlighet att besitta så stor 
kunskap om det sovjetiska militära systemet. Tanken har framförts att det är brittiska underrättelseorgan 
som ligger bakom arbetet. Misstanken stärks av att general Sir John Hacket har skrivit förordet. Ungefär 
samtidigt gavs The Next War med Hacket som huvudförfattare ut i två versioner efter varandra, sannolikt 
i propagandistiskt syfte. En mer defaitistisk tidigare version, där NATO förlorade kriget, fick inte ges ut. 

24  Det ryska begreppet TVD, Teatr Voennych Destvij kan närmast jämföras med ”krigsskådeplats” eller  
”område för genomförande av militära strategiska operationer”.  
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Dessa skulle stödjas av lättrörliga mot-
anfallsreserver, om möjligt bestående av 
lufttransportabla förband. Det var här som 
konceptet med luftanfallsbrigader utprova-
des och först infördes. Möjligen kan luft-
anfallsförbanden ha tjänat som inspiration 
när tanken på en luftburen första echelong 
för armé och armékår utvecklades under 
1980-talet, med det återkommer vi till.  

Försvarsstriden avsågs och avses san-
nolikt också att understödjas av massiva 
kärnvapeninsatser. Det är sannolikt så att 
prioriteringen av kärnvapnen på taktisk 
och operativ nivå som aktualiserades under 
1990-talet under Rysslands svaghetsperiod 
ska ses i det perspektivet.   Härmed vanns 
fördelen med att endast en begränsad mängd 
trupp behövdes.  Med konventionella för-
svarsgrupperingar hade inte tillgången på 
personal och förband medgett ett försvar 
utmed mer än en bråkdel av gränsen. 
Gamla uttjänta stridsvagnar utnyttjades i 
stort antal som nedgrävda värnkanoner 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 var aktuella. Detta 
trots nonaggressionsavtalet från 2005.

djupanfallet med konventionell 
inledning? eller…25

Till sist hade sannolikt insikten nått den 
högsta politiska och militära ledningen 

att i ett totalt kärnvapenkrig finns inga 
segrare. Den sovjetiska uppmärksamhe-
ten mot kärnvapenkriget ändrades därför 
till den högre operationskonsten och 
dess tillämpningar. Det ökande intresset 
för operationskonsten skedde parallellt 
med att Sovjetunionen omstrukturerade 
de väpnade styrkorna för att förbättra 
deras operativa förmåga, något som varit 
relativt försummat under 1960-talet. Nu 
under 1970-talet blev det högprioriterat. 
Man medgav att införandet av kärnvapnen 
hade förändrat utvecklingen av operations-
konsten och hur operationer i framtiden 
skulle genomföras.  

Som en konsekvens gjordes nya studier 
rörande ett krigs inledande fas, synen på 
massa och koncentration omdefinierades. 
Man koncentrerade sig på hur rörlig krig-
föring skulle ledas på såväl operativ som 
taktisk nivå. Avsikten var att kunna minska 
sannolikheten för att kärnvapen skulle 
komma till användning i ett framtida krig. 
Om de skulle komma till användning var 
strävan nu att de sekundära skadeverk-
ningarna skulle begränsas. Under hela 
1970-talet fokuserades studierna mot vad 
som benämndes antinukleär manöver 
(protivojadernyij). Ett flertal artiklar vid 
denna tid i Voennaja Mysl behandlade de 
samtida tankarna om skillnaderna mellan 
konventionellt och kärnvapenkrig, lokala 
begränsade krig, principerna för strate-
giska offensiver och krav på nya tekniska 
behov för krigföringen såsom utnyttjandet 

25  Avsnittet bygger på Orenstein, op cit, fotnot 7, vol II, s 121-124 om inget annat anges.
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av matematiska lösningar på problem inom 
operationskonsten. De behandlade också 
kärnvapnens inflytande på den traditionella 
relationen mellan strategi, operationskonst 
och taktik, samt krigets lagar och krigs-
konstens principer. 

Alla dessa studier, tankegångar och ar-
tiklar utmynnade i utvecklandet av två kon-
cept, strategisk offensiv på TVD-nivå och 
den operativa manövern och utvecklandet 
av de operativa manövergrupperna, Ope-
rativnaja Manevronnaja Gruppa, OMG. 
Realiseringen av de två koncepten och dess 
konsekvenser lät inte vänta på sig.

En sak till: Under konferensen på För-
svarshögskolan i Stockholm ”Russian 
Military Reform and Present Security 
Problems” den 9 maj 2003, Segerdagen, lät 
den pensionerade generalöversten Viktor 
Jesin bekantgöra att doktrinen om att inte 
vara den förste att använda kärnvapen, 
Ustinov-doktrinen, i ett kommande krig 
med NATO bara var en propagandistisk 
bluff. 

ogarkov, djupoperationer och den nya 
militärtekniska revolutionen 26

Tankarna kring djupanfall och operationer 
på djupet var emellertid inte nya, som tidi-
gare nämnts. De formulerades redan under 
mellankrigstiden. Idéerna om djupanfallet 
sammanställdes i Vladimir Triandafillovs 
arbete (1894-1931) Charakter operatsii 

sovremennych armii/The Nature of the 
Operations of Modern Armies, utgiven 
1929. Triandafillov, som tillhörde ”Tuchat-
jevskij-skolan”, var emellertid influerad av 
dussintals om inte hundratals av sina kol-
legors arbeten i Röda armén. Tiden var nu 
redo för en pånyttfödelse av konceptet efter 
den första militärtekniska revolutionen.27

Den första volymen i den då nya utgåvan 
av den sovjetiska militärencyklopedin, 
utgiven 1976, innehöll en artikel förfat-
tad av dåvarande generalöversten Nikolaj 
Ogarkov om djupoperationer. Att han var 
förste vice försvarsminister gjorde upp-
satsen särskilt betydelsefull. I en artikel i 
Voennaja Mysl, nr 8, 1978, återkom överste 
L I Volosjin om detta. Denne skrev: 

Låt vara att termen djupoperationer […] 
inte har använts i officiella dokument sedan 
1960-talet, har den teorins övergripande 
principer inte förlorat sin mening och i den 
samtida materiella basen för väpnad strid, 
fortsätter dessa att utvecklas.28  

Utan att direkt påpeka detta framlade han 
den nödvändiga kontexten för utvecklandet 
och utnyttjandet av moderna operativa 
manövergrupper. Samma år omvärderades 
periodiseringen av operationskonsten och 
den ökande komplexiteten hos moderna 
offensiva operationer. Man koncentrerade 
sig på den kombinerade (sovmestnaja) 

26  Avsnittet bygger på op cit fotnot 5, s 47-49 om inget annat anges.
27  Op cit fotnot 1tredje huvudavdelningen, särskilt p 3 s 219-254.
28  Voennnaja mysl, nr 8 Moskva, augusti 1978 s 26.
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operationen och framhöll behovet av för-
bättrad ledning och kontroll, utnyttjandet 
av matematisk modellering,29 och den 
ökande betydelsen av elden avgiven på 
stora avstånd samt den djupa, snabba 
manövern. Tillkomsten av nya taktiska 
och operativa kärnvapensystem på NATO-
sidan komplicerade problemet.  

Visserligen prioriterades utvecklingen 
av operationskonsten och dess möjligheter 
ända in på 1980-talet, men den tekniska 
utvecklingen och hur den kom att tillgodo-
göras av motståndaren krävde nytänkande. 
De sovjetiska teoretikerna tvingades att ta 
hänsyn till utvecklingen av nya vapensys-
tem på västsidan, då främst precisions-
vapen med lång räckvidd. Den hade i sin 
tur lett till att USA utvecklade airland 
battle-konceptet och NATO follow-on-
force attack (FOFA) som skulle innebära 
ett stort och ökande hot mot OMG, bakre 
echelonger och underhållsområden.30        

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 organi-

sation och materiel inriktades mot större 
rörlighet och eldkraft än tidigare. Arméer 
med förmåga att genomföra självständiga 
operationer hade traditionellt fungerat som 
de sovjetiska väpnade styrkornas opera-
tiva förband. Utifrån en organisation som 
byggde på arméer och divisioner gjordes 
nu försök att utveckla trupper som skulle 
vara enklare att leda och flexiblare att 
använda. Erfarenheterna från striderna i 
Afghanistan ökade utvecklingsbehovet. 
Den traditionella organisationen för de 
sovjetiska väpnade styrkorna möjliggjorde 
inte flexibel användning av trupperna, eller 
rörlighet i den bergiga terrängen. 

På 1980-talet strävade Sovjetunionen 
att förbättra markstridskrafternas förmåga 
till rörlig krigföring, såväl på taktisk som 
operativ nivå. Detta satte i gång ett ut-
vecklingsarbete för de operativa manö-
vergruppernas organisation och principer 
för dessas användning. Utvecklingen 
drevs på av Ogarkov där avsikten var att 
manövergrupperna skulle insättas genom 
att bryta sig igenom motståndarens för-
svarsgruppering 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 vik-
tigaste målen i de bakre områdena samt 
därigenom åstadkomma ett sammanbrott 

29  Op cit fotnot 5, kap 7.2, som i sin tur bygger på lektionsmaterial från överste Pär Blid, försvarsattaché i 
Moskva.

30 Avsnitten ovan, efter fotnot 24, bygger på Oerenstein, Op cit fotnot 7, vol II, s 121-124. 
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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 rörligare än divisio-
nerna. Även marininfanteriet omorganise-
rades från regementen till brigader. Denna 
nya organisation övades i Östersjön. Det är 
tänkbart att de vunna erfarenheterna även 
utnyttjats i utvecklingsarbetet av Rysslands 
blivande förband.

Det är också värt att nämna att den som 
1982 beskrev den militärtekniska revo-
lutionen var Ogarkov. Detta gjordes på 
ett sätt som föregrep den krigföring som 
kunde ses i det första Irakkriget 1991-92 
och kanske framför allt i det andra 2003. 
Det var inte längre kärnvapen och robotar 
som stod för det nya. Nu rörde det sig bl a 
om precisionsvapen med lång räckvidd och 
informationsoperationer.31 Det är dock värt 
att påpeka att denna revolution inte ledde 
till en ny militärreform enligt det ryska 
synsättet. Den kom först senare.

konceptet som aldrig kom till 
genomförande – den flygburna 
echelongen32

Det ansågs att de framtida strukturerna och 
användningsprinciperna för stridskrafterna 
påverkas särskilt av de nya precisionsvap-

av försvarssystemet. Med hjälp av snabba 
anfall djupt in på området skulle det dess-
utom kunna vara möjligt att skapa panik 
och kaos bland fiendens trupper. För att 
genomföra denna uppgift skapades strids-
vagnsarméer med syfte att fungera som 
frontens operativa manövergrupper. I all-
mänhet fungerade stridsvagnsdivisionerna 
som arméns manövergrupper. Konceptet 
med Triadafillovs stötarméer fick därmed 
en förnyad aktualitet. 

Under denna tid återuppstod också 
de självständiga frontgrupperna som 
operativa-strategiska formationer. En 
sådan hade, som nämnts, insatts under 
Manchuriet-operationen i augusti 1945. 
Den mest kända är den frontgrupp som 
var avsedd för anfallet in i Västeuropa i 
TVD Väst.

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 stridsvagnsdivisionerna, samt genom över-
gång från motoriserade infanteridivisioner 
till en brigadorganisation. Armékåren be-
stod av två motoriserade infanteribrigader 
och två stridsvagnsbrigader. Brigadens 
bataljoner utgjordes av motoriserat infanteri 
och stridsvagnsenheter. Det fanns planer på 
att använda försöksförbanden speciellt som 

31  http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_in_Military  Affairs
32  Mättölä A: Armékårens roll för de mobila styrkorna under utvecklingen av Rysslands krigskonst i början 

av 2000-talet , Försvarshögskolan, Stockholm 2003, s 21-22.



117

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20093-2009

nens betydelse. Den andra echelongen 
skulle då kunna nedkämpas och lämna åt 
den första echelongen att självständigt lösa 
arméns eller armékårens uppgift. Å andra 
sidan hävdades det att echelongering och 
nedkämpandet av motståndaren med tung 
eld och genombrottsoperationer fortfa-
rande var av stor vikt. Målen, djupt inne i 
motståndarens område skulle därefter tas 
genom snabba luftburna operationer och 
markstyrkor. 

Generallöjtnant Reznitjenko, mannen 
bakom den dåtida sovjetiska krigskonsten, 
presenterade i sitt betydelsefulla verk Tak-
tika från 1987 likartade synpunkter. Enligt 
denne förutsatte den moderna striden att 
förbanden grupperas i två echelonger, en  
mark- och en luftechelong, där helikoptrar 
i den senare skulle ges samma betydelse 
som stridsvagnen i markechelongen. Den 
markburna skulle med kraftiga eldkon-
centrationer åstadkomma ett genombrott, 
utvidga detta och utnyttja framgången. 
Den luftburna echelongens förband skulle 
sedan omringa motståndaren från luften.

Den fundering som kan göras är att 
inspirationen till denna tänkta utveckling 
mycket väl kan härstamma från hur luft-
anfallsbrigader, först införda vid gränsen 
till Kina, avsågs att utnyttjas. Det ska inte 
heller uteslutas att dessa tankegångar åter 
kommer till heders när den ryska krigs-
makten omdanas.

en återgång till svetjins defensiva 
strategi i slutet av sovjetstatens 
existens

Förutsättningarna för operativ utveckling 
under Sovjetunionens sista årtionde33

Stagnationen och det allmänna förfallet, som 
började redan under Brezjnev-eran, blev allt 
mer uppenbar. Diskrepansen mellan en dy-
namisk utveckling av krigsmakten, som en 
följd av Sovjetunionens globala ambitioner, 
och den i övrigt krympande ekonomiska 
basen framstod som alltmer absurd. Det 
planekonomiskt styrda militärindustriella 
komplexet, likt en tärande cancersvulst 
på samhällskroppen, skulle uppenbarligen 
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 Gorbatjov tillträd-
de som generalsekreterare 1985 skedde en 
förändring av den sovjetiska synen på om-
världen och politiken. Ehuru fostrad och 
uppvuxen i ett samhällssystem som inte 
längre förstod behovet av förändringar, in-
såg denne att ”utvecklingen” nog nått vägs 
ände. Något radikalt måste göras.  En era 
av öppenhet – glasnost – inleddes vilken 
kom att få vittgående konsekvenser. Flera 
avtal slöts för att minska spänningen och 
rustningsnivåerna i världen. De offensiva 
tankegångarna reviderades eller övergavs 

33  Avsnittet bygger på Op cit fotnot 5, s 50
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och ett ökat intresse för försvars- och mot-
anfallsoperationer växte fram.

Försvarsdebatten 1987-91, Svetjins 
tankar tas åter till nåder34

Vid slutet av 1985 insåg de sovjetiska 
militärteoretikerna att de hade att göra 
med ett militärt dilemma som uppstått 
till följd av den ekonomiska nedgången. 
Reznitjenko identifierade läget i den mi-
litära utvecklingen som slutet på en era 
och begynnelsen på en ny. Insatserna över 
stora områden med flyg och robotar samt 
den ökande snabbheten i stridsförloppen 
ställde allt högre krav på den operativa 
ledningen. Frånsett stora mängder mot-
stridig information som ska behandlas, 
tillkommer här också ökad tidspress. 
Svårigheterna att hantera information 
med olika aktualitet försvåras också av 
dynamiken i stridsförloppet. Detta ledde 
till att omfattande studier måste göras om 
det framtida markkrigets karaktär. 

 Militärledningen framhärdade dock 
fortfarande i sin tro på den offensiva 
krigföringen på strategisk TVD-nivå 
i sina teoretiska arbeten. Det var fort-
farande djupanfallet och de operativa 
manövergrupperna som var de bärande 
elementen.

För att dra nytta av manöverkrigfö-
ringens fulla potential ansågs det att 
tiden för planering, förberedelser och 
verkställighet måste begränsas med nya 
beräkningsmetoder och hjälpmedel.

Stora förändringar var emellertid på 
väg. Den sovjetiska politiska och militära 
ledningen pålyste 1987 en fundamental 
förändring av synsättet i riktning mot en 
defensiv doktrin. Detta tog sig uttryck 
i Voennaja Mysl då artiklar började pu-
bliceras i ett allt större antal och 1990 
var artiklar om försvarsoperationer tre 
gånger så många som de som handlade 
om anfallsoperationer.

En artikel från 1987 av överste R A 
Savusjin innehöll en omvärdering av de 
defensiva tankar som var aktuella under 
mellankrigstiden.35 Det kom att leda till en 
rehabilitering av Alexander Svetjin36 som 
hade ett förflutet som generalstabsofficer 
i tsararmén i högre befattningar. Trots att 
han inte var partiansluten, betraktades han 
som den främste militärteoretikern, vilket 
han ansågs vara redan under tsartiden. 
Svetjin var en stark motståndare till Tuc-
hatjevskijs offensiva skola och gick under 
1920-talet till hårt angrepp mot denne. 
Efter rehabiliteringen åtnjuter Svetjin 
stor aktning i Ryssland eftersom dennes 

34  Avsnittet bygger på Orenstein, Op cit fotnot 7, vol II, sidorna 263-264 om inget annat anges
35 Savushkin, R A: ”The evolution of Views on Defense in the Interwar Years”, Voennaja Mysl /Military 

thought/ 1/1987, Moskva 1987. 
36  Svetjin, Alexander Andrejevitj (1868-1938): General och den främste sovjetiske militärteoretikern. Op 

cit fotnot 5 s 271
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tankegångar om det strategiska försvaret 
åter tagits till heders. 

Tankegångarna fick dock inte stå oe-
motsagda. De äldre teoretikerna såg svå-
righeter i att söka förena de gamla offen-
siva tankegångarna och de nya defensiva. 
Armégeneralen G I Salmanov varnade i 
decembernumret 1988 i Voennaja Mysl att 
operationskonsten och det moderna krigets 
natur inte ändras över en natt.37 Denna för-
siktiga varning underströks på det krafti-
gaste i en artikel skriven av generalöverste 
Igor Rodionov, som intog en reserverad 
hållning till det kloka i att förlita sig för 
mycket på försvarsoperationer. Slutligen 
kom den välkände taktikern Reznienko 
med en balanserad syn på markstridskraf-
ternas anfalls- och försvarsoperationer.38

I början på 1991, stödda på Rodionovs 
artikel,39 höjdes röster bland de militära 
analytikerna som ifrågasatte klokskapen i 
att förlita sig huvudsakligen på försvarso-
perationer i ett framtida krig. De uttalade 
också oro för risken för felbedömningar 
hos planerare och analytiker när dessa 
ska värdera vilka krav som ska ställas på 
ett framtida försvar för att kunna skapa en 
tillräcklig försvarsförmåga, först i ett sov-
jetiskt och sedan i ett ryskt sammanhang.    

det postkommunistiska Ryssland
Sovjetstatens upplösning,de väpnade 
styrkornas nedgång och återhämtningen
Warszawa-pakten upphörde att existera 
den 1 juli 1991. Sovjetunionen föll slutgil-
tigt sönder den 25 december 1991 och den 
ryska militära förmågan föll samman och 
är numera endast en ringa återspegling av 
den sovjetiska såsom den uppfattas i väst. 
Men det finns en strävan att åtminstone 
kunna genomföra begränsade operationer 
i det egna närområdet och ett återska-
pande har igångsatts och börjat ge resultat 
i samma takt som den ryska ekonomin har 
förbättrats de senaste åren, låt vara att en 
tillbakagång kan väntas i hägnet av den 
globala ekonomiska recessionen. 

Redan i maj 1992 presenterades två dok-
trinutkast i Voennaja Mysl i en specialut-
gåva. Arbetena mynnade så småningom ut 
i en doktrin 1993 som i mycket var frukten 
av en kompromiss. Militärdoktrinen som 
antogs den 21 april 2000 utgör en kraftigt 
reviderad version av doktrinen från 1993 
vilken blev hårt kritiserad, bland annat av 
förre försvarsministern Rodionov.40 En ny 
doktrin som skulle antas 2007 är ännu inte 
antagen i skrivande stund 2009.

37  Salmanov, G I: ”Soviet Military Doctrine and Som Views of the Nature of War in Defense of Socialism” 
Voennaja mysl/Military tought/ 12/1988, Moskva 1988. 

38  Reznichenko V G: ”Preparation and Conduct of Army Operations: Historical Experience and contemporary” 
Vonnaja mysl/Military thought/ 1/1991, Moskva 1991.

39 Rodionov, I  N: ”On Several Tenets of Soviet Nilitary Doctrine” Voennaja mysl/Militay thought/ 3/1991, 
Moskva 1991. 

40  Avsnittet är ett sammandrag av den ryska militärdoktrinen i PM (MUST) 2000-05-08 (översättning från 
ryska) Ryska federationens militärdoktrin. (hos förf) 
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Boris Jeltsins militärreform eller ryska 
militärreformen, Konceptet för den statliga 
politiken avseende den militära utveck-
lingen t o m 2005 antogs i augusti 1998. 
Trots inledande svårigheter kan militärre-
formen, sedd i ett ryskt perspektiv, sägas ha 
gett betydande resultat. Det gäller inte bara 
strukturer. Förband av mer modernt slag 
har börjat sättas upp. Anskaffning av nya 
vapensystem tidigarelades till 2002 i stället 
för till 2005. Exempelvis kan nämnas att 
luftlandsättningstrupperna, en viktig kom-
ponent i de framtida mobila styrkorna, har 
börjat ombeväpnas med nya pansarskytte-
fordon och med modernt bandpansarvärn. 
Den avgörande faktorn torde emellertid 
utgöras av personalförsörjningen och 
möjligheterna att förändra attityden inom 
officerskåren. Militärledningen har kriti-
serats av den politiska ledningen för att 
ha fastnat i ett kalla kriget-tänkande och 
generalstabens existens har ifrågasatts.41

Utvecklingen i Ryssland av verksamhe-
ten inom de operativa manövergrupperna 
har , åtminstone på teoretisk nivå, fortsatt i 
linje med vad de sovjetiska väpnade styrk-
orna hade påbörjat. I slutet av 1990-talet 
inleddes i Ryssland en diskussion om 

att organisera mobila operativa förband, 
mobilnoje operativnoje objedinenije, 
MOO. Organisationen av ett sådant 
mobilt operativt förband kan i framtiden 
komma att bestå av en armékår uppbyggd 
av brigader, en luftlandsättningsbrigad 
samt nödvändiga flyg-, stöd- och under-
hållsenheter.42

Motanfallsoperationer43

Vid den ryska generalstabsakademin kon-
centreras utbildningen i operationskonst 
till motanfallsoperationer på armé och 
frontnivå. Det är anmärkningsvärt, att den 
högre militära utbildningen fortfarande äg-
nas åt klassiska operationer av denna typ, 
åtminstone för utländska elever. Det kan 
därför vara värt att utveckla principerna 
för dessa litet närmare.

Motanfallsoperationen utgör en kom-
bination av en försvars- och en anfallso-
peration. 

Vid ett fientligt anfall inleds motanfallso-
perationens inledande skede – täckförban-
dens försvar (stridsverksamhet) – med ett 
massivt avvärjande eldöppnande – slag44 
– i form av störande och fördröjande eld i 
syfte att bromsa angriparens anfallshastig-

41  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”.

42 Op cit fotnot 5, s 52. Mättölä har behandlat ämnet mycket ingående i sitt arbete om de mobila styrkorna.
43  Avsnittet grundar sig på de lektionsanteckningar från Ryska Federationens Generalstabsakademi som 

överste Pär Blid, elev 1998-08-01—2001-06-25, har ställt till mitt förfogande, eller låtit mig ta del av. Det 
är så nära det går att komma det egentliga källmaterialet för närvarande om hur utbildningen i operativ 
metodik sker på den högsta nivån i Ryssland. Det har bekräftats av efterföljande elever.

44  Massiv eldinsats - slag – (ry udar) kan insättas såväl med konventionell ammunition som med kärnvapen. 
Eldplanläggning sker parallellt för båda alternativen (begreppet är jämförbart med eng strike). 
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het och nedsätta dennes anfallskraft. Även 
oplanerade skärmytslingar och mindre 
träffningar har samma syfte, liksom också 
moment av fördröjningsstrid. Därmed av-
ses att skapa tid för intagande av försvars-
gruppering och för att göra nödvändiga 
förberedelser i form av fältarbeten.   

Arméns, armékårens första försvarso-
peration inleds på motsvarande vis med 
ett eller flera slag, helt enkelt ett massivt 
eldöppnande eller en omfattande spärr-
eld på operativ nivå, ett antal samtidiga 
spärreldar. De följs omedelbart av 1:a 
echelongens försvar – sammandrabbning 
och 2:a echelongens försvar med syfte 
att bryta angriparens anfallskraft för att 
åstadkomma en stridspaus. Med svenskt 
språkbruk kan vi tala om avvärjningsstrid 
på operativ nivå. 

Därefter vidtar frontreservens stridsverk-
samhet, 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 angripa-
ren återupptar sitt anfall 2) spaningsanfall 
3) skenanfall i vilseledande och störande 
syfte. Även här genomförs de för att skapa 
tid för koncentrering och uppmarsch av 

motanfallsförbanden. 4) slå en motståndare 
som brutit igenom främre kårers/arméers 
försvar, och 5) ta och besätta terräng som 
möjliggör tillförd armés eller armékårs 
motanfall. Slutligen inleds motanfallso-
perationens anfallsskede med ett eller flera 
massiva slag omedelbart följt av

1. echelongens anfall – sammandrabb-
ning – och 2. echelongens försvar. Därefter 
kan övergång till en ren anfallsoperation 
ske där båda echelongerna deltar.  

Beräknad tidsåtgång för denna typ av ope-
ration är 15-21 dygn för en frontoperation.

Motanfallsoperationer övas ofta på Gene-
ralstabsakademins applikatoriska exempel. 
Det speciella med motanfallsoperationen, 
och det som gör den komplicerad, är att 
motståndaren genom sitt agerande väljer tid 
och plats för försvararens motanfall. 

tankar om framtiden45

Framtida konflikters karaktär46

Allt eftersom nya precisionsvapen utveck-
las och blir operativa bedöms detta förhål-
lande medföra en omfattande omstruktu-
rering av de väpnade styrkorna. Dessutom 
kommer det att framtvinga nya former 
för deras utnyttjande. Nya teknologier, 
exempelvis automatiska och autonoma 

45  Avsnittet bygger på Gareev, M: If War Comes Tomorrow? The Contours of Future Armed Conflict Frank 
Cass, London 1998 samt Leijonhielm, J (projektledare) m fl: Rysk military förmåga I ett tioårperspektiv 
–problem och trender 2005 FOI-R--1662-SE, juni 2005 om inget annat anges. Se även Zolotariov op cit, 
fotnot 1, kap sex.

46  Op cit fotnot 5, s 221-223  
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system med stor träffsäkerhet, strålvapen i 
form av HPM-vapen47 och högenergilasrar, 
nya superexplosiva ammunitionsslag som 
minskar avståndet till svaga kärnladd-
ningar i verkanshänseende, kommer i den 
elektroniska krigföringen att integreras 
med övriga former för vapeninsats. Det 
kommer att få en avgörande betydelse. 
Tankegångarna finns också i väst.      

Detta ska dock ställas mot den satsning 
som görs i Ryssland på att konstruera 
kärnvapen som saknar de oönskade sidoef-
fekter 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 
kärnladdningar och konventionella vapen 
med högexplosivämnen blir då inte särskilt 
stort, om ens något. Det kan få konsekven-
ser för den framtida krigföringen.   

På motsvarande vis kommer kriget i 
luften och efter hand i rymden tillsammans 
med framtidens konventionella krigföring. 
att utvecklas till en ny form för militära 
operationer med stor betydelse för utfal-
let. I detta sammanhang kan påpekas att 
flera ryska militära tänkare hävdar att 
kärnvapnens betydelse kommer att minska 
i förhållandet mellan de ledande stormak-
terna. En del av kärnvapnen kommer att 
ersättas av de nya icke-nukleära, offensiva 
strategiska vapnen som på grund av sin 
precisa stridseffekt med högexplosiva 
konventionella laddningar kommer att 

ha samma verkan som svagare kärnladd-
ningar. I ett modernt intensivt krig kommer 
följaktligen både dagens kärnvapenstyrkor 
och de stora konventionella markstyrkorna 
att få en minskad betydelse, eftersom dessa 
till viss grad kan ersättas med precisions-
styrda vapensystem när de kan produceras 
i större mängder.

Därmed kommer den sjätte generatio-
nens krigföring att bli en allvarlig utma-
ning för alla doktrinförfattare och för de 
som ska anpassa mer generella militära 
principer till den nya verklighet som lig-
ger nära i framtiden. Skiftet av fokus från 
markstriden som till nu dominerat modern 
krigföring kommer, 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 utgöra huvuddimensionen 
och att markkriget bara kommer att ha en 
stödjande funktion. 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 hu-
vudstriden kommer att stå om kontrollen 
av stridsrummet och det egna behovet av 
att därifrån kunna bekämpa motståndarens 
strategiskt viktiga mål. Därför kan de 
existerande militära principerna behöva 
revideras även av denna anledning.  

Tidigare krigföring var beroende av egna 
markstyrkor för att uppsöka och förinta 
motståndarens militära kapacitet, ocku-
pera dennes territorium och störta dennes 

47 HPM = Highpowered microwave 
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politiska regim eller system. I framtiden 
anses icke-nukleära strategiska flyg- el-
ler rymdbaserade offensiva system vara 
i stånd att slå ut motståndarens viktigaste 
ekonomiska och militära installationer. 
Det medför att denne inte längre kan 
utföra effektiva motangrepp. Att också 
ryska militära tänkare funderar i dessa 
banor är rimligt efter flygkrigen i Kosovo 
1999 och Afghanistan 2001-02. Emellertid 
kan erfarenheterna från Afghanistan samt 
Irakkriget 2003 och dess irreguljära fort-
sättning leda till en total omprövning med 
ännu så länge okänt resultat. 

Utvecklingen av krigföringen
Vid den ryska generalstabsakademins 
vetenskapliga forskningsavdelning utar-
betades i början på 1990-talet de sex faser 
som krigföringen ansågs kunna indelas 
i. Vi uppehåller oss kort vid den sjätte 
generationens krigföring som vi synes stå 
inför. Det rör sig om den krigföring som 
ledande militärmakter kan vara i stånd att 
utnyttja med avancerade ledningssystem 
baserade på extrem datorteknologi, smarta 
vapen och elektronisk krigföring. Dessa 
system kan samverka med kvalificerade 
luftvärnssystem och rymdbaserade spa-
nings- och vapensystem för att man ska 
kunna försvara sig mot en angripares 
motsvarande system eller själv anfalla och 

förinta motståndarens viktiga mål och på 
så vis orsaka dennes nederlag. (Jeltsins 
militärreform).48

Enligt den ryska synen utgör det framtida 
kriget en del av ett mer allmänt internatio-
nellt konfliktmönster. Tre dominerande 
tendenser kan ses, enligt ryskt synsätt. De 
första pekar på ökad vikt vid icke militära 
kampformer. Samtidigt framhålls dock 
behovet 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 cyber-
rymden, i intensitet och omfattning. Den 
ses som ett växande hot mot staten och det 
ryska samhället. Den kampen förs ständigt, 
i fred som i kris och i krig. Det är mot den 
bakgrunden som Ryssland har utarbetat en 
informationssäkerhetsdoktrin.

Till sist präglar den informationstek-
nologiska utvecklingen i allt högre grad 
utvecklingen av den militära materielen 
och organisationen. Den får sitt uttryck i 
ökande prestanda hos vapensystemen, luft- 
och rymddimensionens ökande betydelse, 
allt smartare precisionsvapen och realtids-
organisering av den väpnade kampen.49

Om teoriutveckling; Under 1990-talet 
var man i Ryssland mest intresserad av 
utvecklingen av den konventionella krigfö-

48  Efter Rekkedal, Nils Marius: Moderne krigskunst. En presentasion av moderne militaermakt og militaerteori 
Forsvarets stabsskole, Oslo 2003 s 575-585 som i sin tur hänvisar till general Vladimir Slipstjenko, chef 
för Ryska generalstabsakademins vetenskapliga forskningsavdelning vid denna tid.

49  Kruglov, V V:”Armed Conflict in the Future” Voennaja Mysl nr 5/98, Moskva 1998 s 55-58
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ringen, låt vara att även andra krigsformer 
diskuterades. Ryssarna använder 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 ekono-
miska realiteter som var förhanden för det 
ryska försvaret. De ger emellertid klara 
indikationer på hur man i ledande militära 
kretsar ser på den kommande utvecklingen 
och därmed uttryckta ambitioner och vil-
jeinriktningar.

Följande frågeställning är central: Hur 
kommer en framtida väpnad konflikt att 
te sig, vilka karaktärsdrag kommer att 
utmärka den; och efter vilka former och 
metoder kommer den att utkämpas? Finner 
man inte svaret på detta, är det omöjligt 
att enligt rysk uppfattning, främja utveck-
lingen av de väpnade styrkorna, utbilda 
och öva samt förse 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 ekonomiska 
påfrestningar i onödan. Militärt klarar då 
inte de väpnade styrkorna av att lösa före-
lagda uppgifter.    

Även om uppgiften är mycket komplice-
rad, anses det vara möjligt att se framtida 
lösningar om militärteoretiker och prakti-

ker går samman. Grunden för detta är den 
stora mängden militärfuturologiskt mate-
rial som ryssarna har utvecklat, särskilt 
inom området väpnad konflikt. Som ett 
antal ryska militärteoretiker påpekat, kom-
mer konflikterna i det 21:a århundradet att 
vara av ”post-nukleär karaktär” dominerat 
av sjätte generationens lednings- och va-
pensystem. Nya typer av precisionsvapen 
kommer att spela en avgörande roll, vilket 
redan visat sig i det senaste Irakkriget 
2003. Vapenverkan närmar sig de små 
kärnvapnens men saknar de sekundära 
bieffekterna, främst kvarvarande radioak-
tiv beläggning, som inte är önskvärda av 
ekologiska skäl. Den hänsynen var inte 
tidigare något som beaktades i den sov-
jetryska krigsplanläggningen.50

den framtida reformerade 
krigsmakten51 
När vi betraktar Rysslands nuvarande 
tillstånd, dess förmåga till politiska, de-
mokratiska, ekonomiska, industriella och 
militära reformer är det lätt att en pessi-
mistisk bild framträder och att den ryska 
målbilden försvinner ur fokus. Målet är ett 
politiskt, ekonomiskt och militärt starkt 
Ryssland som för närvarande tonat  ned 
sina storpolitiska maktambitioner. Men vi 
ska inte bortse från dess religiöst inspire-
rade imperietankar. 

På den strategiska nivån kan vi se 

50  Kruglov, V V & Sosnovskij, M Ye: ”Tendensies in Armed Conflicts Today” Voennaja Mysl nr 2/98, Moskva 
1998.  

51  Op cit, fotnot 5, s 228-231 
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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 vidmakt-
hållandet av denna ställning att ha högsta 
prioritet.

Rent principiellt kommer Ryssland 
att ändra sina kärnvapenstrategier för de 
operativ-taktiska kärnvapnen. De kom-
mer 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. Eld-
planläggning sker ju sedan länge parallellt 
med konventionella och nukleära strids-
medel med samma dignitet vid planering 
av en operation.

Ett särskilt problemområde utgör de 
andra två kategorierna av massförstörelse-
vapen. 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. Eskalationsmöjligheterna 
kan därmed hållas mer kontrollerade vid 
en väpnad konflikt. Dessutom kan de verka 
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 
inställningen till CNO, Centric Network 
Operations såsom likställda med massför-
störelsevapen. 

Efter att ha säkerställt den nationella 
säkerheten genom att bevara och moder-
nisera kärnvapengarden, blir nästa högsta 
prioritet att reformera den konventionella 
delen av krigsmakten. Oavsett om Ryss-
land 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 reservförban-
den troligen bemannas med värnpliktiga. 
Mark- och flygstridskrafterna står i centrum 
för reformarbetet. De bedöms komma att 
utvecklas på samma vis som omvärldens, 
de blir färre till numerären men mer kapab-
la 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 robotubå-
tarna förs in i avskräckningsstyrkorna, en 
organisation som i sig innebär en fredsmäs-
sig administrativ indelning som operativt 
varit rådande sedan länge. Oceanflottorna 
kommer att ha som huvuduppgift att skyd-
da dessa, samt att vid behov kunna hävda 
Rysslands intressen till sjöss exempelvis 
genom ”power projection”. När det gäller 
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randhavsflottorna kommer deras uppgifter 
sannolikt att begränsas till sjöfartsskydd, 
kustförsvar och att stödja markoperationer 
utmed kust. Men ingendera uppgiften är ny 
för den ryska flottan. Sammanslagningen 
av markstridskrafterna och marinen till 
Allmänna styrkorna ändrar sannolikt inte  
på det nyss nämnda förhållandet.            

Den tyngdpunktsförskjutning av mark-
stridskrafter, såväl ur de Väpnade Styrkor-
na som ur inrikesministeriet, som karaktä-
riserat utvecklingen det senaste decenniet 
kommer sannolikt att råda så länge det 
nuvarande läget består eller förvärras ut-
med Rysslands södra gränsområden. Flyg-
stridskrafterna 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 hänsyn tas till den baskapacitet 
som finns om spridning och ombasering 
ska kunna ske.  

Detta ska också ställas mot behovet av 
att ha en större numerär med enklare för-
band som kan sättas in vid konflikter eller 
begränsade krig i landets gränsområden 
såväl inrikes som i det nära utlandet. Den 
långa gränsen mot Kina erbjuder 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 som förfogar över ett 
kraftfullt kärnvapenunderstöd som kan 
utnyttjas för att avvärja en massiv kine-
sisk offensiv. Om ambitionen finns, kan 
redan nu lågteknologiska arméförband 
sättas upp med befintlig äldre materiel.52 
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 internatio-
nella operationer att läggas på markstrids-
krafterna. Utbildning av motoriserade 
skytteförband för denna nya uppgift pågår 
redan i dag. Därmed kan luftlandsättnings-
trupperna frigöras eftersom de behövs 
som en viktig komponent i de framtida 
mobila styrkorna. Där har 76. Gardesluft-
landsättningsdivisionen 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 stats-
ledningens uttalade ambitioner (liksom 
för övrigt även vad som gäller vår svenska 
omdaning). Planeringen vittnar om en 
stor realism från beslutsfattarnas sida. En 
anomali i detta sammanhang är dock det 
statliga materielförsörjningsprogrammet 

52  Här avses lastbilstransporterat infanteri, stridsvagnar, äldre fordonsdraget artilleri, med tillgång till N- och 
C-stridsmedel. 
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som gäller för tiden 2001-2010. Den kan 
välvilligt betraktas som krigsmaktens 
önskelista. Den kommer sannolikt inte 
att genomföras i sin helhet inom angiven 
tidsram, om än någonsin. Men då är det 
säkert aktuellt med en ny materielplan med 
hänsyn tagen till den säkerhetspolitiska 
och militärtekniska utvecklingen.    

Slutligen måste en bedömning av den 
ryska militärreformen och dess realiser-
barheter göras med rätt måttstock. Att 
militärreformen lyckas innebär inte att 
Ryssland får toppmoderna stridskrafter 
av amerikanskt snitt med förmåga till en 
global styrkeprojektion. Det är kanske 
inte heller är så att man eftersträvar detta. 
I det senaste Irakkriget 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 proklamerats har 
det visat sig att det motstånd som fortfa-
rande finns kvar och dessutom hårdnat 
vållar stora problem för den slimmade 
organisationen. 

Snarare bygger Ryssland upp moderna, 
mobila styrkor för att kunna spela rollen 
som regional euroasiatisk stormakt. En 
tillräcklig militärteknisk bas finns för 
att den framtida ryska krigsmakten ska 
kunna behålla ett teknologiskt försprång 
till de flesta potentiella motståndare under 
det närmaste decenniet. En sådan militär 
organisation skulle därmed stå i samklang 
med de utrikespolitiska ambitionerna som 
Ryssland för närvarande synes ha. 

Det är i detta sammanhang vi ska 
betrakta utvecklingen av Rysslands mili-
tära strategier och operativa principer och 
koncepten för deras realiserbarheter. Med 
kännedom 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 ska 
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 robot-
skjutningar 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.  Genom-
förandet påvisade emellertid att ett stort 
utbildnings- och övningsbehov kvarstår.  
Men vägen till att återupprätta Rysslands 
storhet och ära har kanske redan anträtts. 
Och i juni 2004 genomfördes den kom-
plicerade 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 militärreformen och militärdoktrinen. 
Det var den största övningen i sitt slag 
som genomförts på tolv år. Konceptet 
med mobila styrkor som sänds till ett om-
råde som kräver kvalificerad militär insats 
känns igen från Ivan den förskräckliges 
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militärreform.53 Men den militärtekniska 
utvecklingen har medfört att insatstider 
och avstånd är av helt annan dimension – 
men principen är den samma!      

En utblick
Se 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 ska 
beaktas. Anfallet måste kunna upptäckas, 
mötas och mötas snabbt!54 

Men även äldre former för väpnade 
konflikter kan förekomma samtidigt 
som de modernaste neototala krigen. De 
centralasiatiska republikerna ses som nya 
potentiella hot, då såväl Turkiet som Iran 
söker vinna inflytande över den muslimska 
befolkningen. Befolkningstillväxten hos 
denna är också cirka fyra gånger högre än 
hos de slaviska folken. Läget i Kaukasusre-
gionen är mycket instabilt.  Ryssland anser 
sig också ha ett ansvar för över 25 miljoner 
”diasporaryssar” i det ”nära utlandet” som 

de ickeryska gamla sovjetrepublikerna 
numera kallas. 

Dessutom synes det som om gamla 
panslavistiska tankar åter väckts till liv. I 
detta sammanhang måste vi vara medvetna 
om att de båda krigen mot den ryska ut-
brytarrepubliken Tjetjenien 1999 och 2004 
samt operationen mot Georgien i augusti 
2008 genomfördes på klassiskt maner med 
tilltransport av förband, styrkeuppbyggnad 
och förövningar innan anfallet iscensattes. 
Till saken hör också att CNA’s genomför-
des mot Georgien på ett likartat sätt som 
mot Estland 2007, låt vara att effekten var 
begränsad. Vi kan här se en blandning mel-
lan gammalt och nytt i krigföringen. 

Med det nyss nämnda ryska agerandet 
i åtanke måste vi blicka framåt. Även om 
dagens Ryssland inte är jämförbart med 
Tsarens Ryssland eller Sovjetunionen 
måste vi konstatera att Ryssland är på väg 
ur 1990-talets svaghetsperiod och att am-
bitionen är att Rysslands storhet och ära 
ska återupprättas. Man är på god väg att 
återuppväcka sin nationella självkänsla och 
militära förmåga även om mycket återstår. 
Men vi ska också vara medvetna om att 
linjerna i det ryska operativa tänkandet går 
långt tillbaka i tiden och sannolikt kommer 
att sträcka sig långt in i framtiden.  

Men oavsett det ovan nämnda gäller 
fortfarande de två fundamentala princi-
perna för all rysk krigföring. Dynamiken 
i nutida stridförlopp och möjligheterna till 

53  Voennaja Mysl, specialbilaga maj  92 Moskva 1992. 
54  Försvarsmaktens underrättelsedoktrin, remissutgåva HKV/MUST, Stockholm 203 s 10-11
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en massiv informationskrigföring, även 
i ”virtual communities” har till och med 
gjort det lättare att överraska och därmed 
ta initiativet, oavsett krigsform. Över-
raskning är fortfarande enligt det ryska 
synsättet, nu och i framtiden krigskonstens 

viktigaste princip och maskirovka konsten 
att säkerställa framgång i krig...55

Författaren är konsult och avdelningsdi-
rektör, R/major, doktorand vid KTH samt 
Academie hedersdoktor.

55  Op cit fotnot 5, s 233


