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under de senaste åren har reformeringen 
av de ryska väpnade styrkorna och den ryska 
militära förmågeutvecklingen getts ökad 
internationell uppmärksamhet. i det sam-
manhanget har fokuserats på materielan-
skaffning, övningsverksamhet och teknisk 
respektive operativ utveckling. Ett viktigt 
område som däremot sällan eller aldrig upp-
märksammas i bedömningar av rysslands 
militära förmågeutveckling är civil-militär 
samverkan. Betydelsen av smidigt samspel 
mellan civila och militära myndigheter i 
den moderna krigföringen kan knappast 
överskattas. detta ställer emellertid höga 
krav på de offentliga organens förmåga till 
nytänkande och innovation, egenskaper som 
allmänt sett mera sällan förknippas med den 
ryska statsmakten och de väpnade styrkorna. 
den ryska forceringen av militär förmåge-
utveckling under 2000-talet uppvisar också 
omfattande materiella och operativa inslag, 
men under senare tid har även kvalitativa 
förändringar i lednings- och samverkans-
funktioner uppenbarat sig.

Civila myndigheter figurerar under senare 
tid allt oftare i den ryska militära planlägg-
ningen och övningsverksamheten. syftet med 
denna artikel är att belysa det aktuella läget i 
ryssland med avseende på civil-militär sam-
verkan. framställningen bygger på analys av 
ett stort antal öppna ryska källor omfattande 
material från såväl media som myndigheter 
och andra organisationer i det ryska sam-
hället. samtliga källor har studerats på ori-
ginalspråket. Översättningar och citeringar, 
så som de redovisas i det följande, är gjorda 
av författarna själva.

Ett försummat område
Enligt ryska källor togs de första stegen avse-
ende utvecklingen av rysk civil-militär sam-
verkan redan 2005. vissa civila myndigheter 
var t ex involverade i övningen vostok-2010, 
men ett mer samlat grepp synes ha tagits först 
från 2012.1 från sovjetunionens upplösning 
och fram till dess hade uppenbarligen mycket 
försummats avseende samverkan mellan 
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Résumé

during the last few years the build-up of russian military capability has attracted increased 
attention in the West. this attention has mainly focused on procurement and exercises, etc., 
but there is one aspect that has been more or less overlooked: civilian-military cooperation. 
Undoubtedly, this plays a crucial role when waging war in today´s modern world and an area 
which, during the last few years, has received more attention and experienced an extensive 
development in russia. this article highlights recent developments in the area of civilian-
military cooperation based on open sources and aims at giving an insight into the develop-
ment of civilian-military cooperation in russia and how it is organized and what has been 
accomplished. one important conclusion is that this area should be given more attention 
and not be overlooked when assessing russian military capability. another aspect is also 
that there might be something to learn from russian efforts when re-establishing our own 
capability in this field.
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den ryska försvarsmakten och det civila 
samhället. inte minst krävde de genomgri-
pande förändringarna av det politiska och 
ekonomiska systemet efter sovjetunionens 
fall ett annat regelverk och andra former för 
civil-militär samverkan. området har sedan 
dess getts en allt mer ökad uppmärksamhet 
i ryssland inte minst mot bakgrund av att, 
som den ryske försvarsministern uttryckte 
det 2013, ”Mobiliseringsplanerna är idag 
inte fullt förenliga med marknadsekonomins 
realiteter”.2

att civil-militär samverkan och samord-
ning getts ökad uppmärksamhet är också 
något som utövar inflytande på förmågeut-
vecklingen vilken inte bara är en fråga om 
organisationsförändringar, materielanskaff-
ning, övningsverksamhet etc.3 Praktiskt har 
detta också fått genomslag i bl a den ryska 
generalstabens sedan medio 2013 ändrade 
uppgifter, utarbetandet av försvarsplanen 
för ryssland, övningsverksamheten samt 
i uppgifterna för civila myndigheter och 
deras representation i ryska federationens 
nationella centrum för ledning av försvaret. 
Utvecklingen av civil-militär samverkan drivs 
också framåt av handfasta exempel på att 
något inte fungerar. t ex uppstod i samband 
med den stora, överraskande inledda övning-
en i juli 2013 en fördröjning om tio timmar 
av flygtransporterna till Sachalin. De flygplan 
som mellanlandat i khabarovsk kunde inte 
flyga vidare, något som inledningsvis sades 
bero på att flygplatsen på Sachalin inte gett 
landningstillstånd, men som i själva verket 
berodde på att planen inte kunde tanka i 
khabarovsk.

sannolikt är också omfattningen av civil-
militär samverkan i det ryska systemet be-
tydligt större än vad som uppmärksammats 
utanför ryssland. det framgår inte minst 
om man studerar ett antal lokala tidningars 
webbutgåvor, där denna samverkan beskrivs i 
en eller annan form. att civil-militär samver-

kan är viktig för den ryska förmågeutveck-
lingen framgår inte minst av vad den ryske 
presidenten uttalade den 11 december 2015 
i samband med att ryska försvarsmaktens 
bokslut för 2015 redovisades. han vände 
sig då särskilt till närvarande företrädare 
för civila myndigheter och påpekade bety-
delsen av dylik samverkan, samt uttalade: 

”Jag ber [er] att inte betrakta detta som en 
andrarangens uppgift”.4

Även generalstabschefen har uttryckt sig 
på motsvarande sätt: ”Ett effektivt parerande 
av uppkommande utmaningar och hot mot 
den ryska federationens säkerhet är endast 
möjligt i en nära samverkan mellan organen i 
statsapparaten vid lösandet av uppgifter inom 
det politiska, ekonomiska, militära, informa-
toriska, sociala och andra områden”.5 det 
framstår i detta sammanhang inte heller som 
en tillfällighet att det i Voenno-Istoritjeskij 
Zjurnal nummer 1 2016 var infört en artikel 
med rubriken ”det lyckades inte att uppnå 
harmoni mellan landets militära, ekonomiska 
och politiska ledning”, och att just denna 
bristande förmåga i artikeln framhölls som 
en av de viktigaste orsakerna till rysslands 
nederlag i första världskriget.6

civil-militär samverkan är emellertid inte 
något som enbart inskränker sig till övnings-
verksamhet utan omfattar även ”skarp” verk-
samhet. som samtida och från västerländska 
medier kända exempel på detta kan nämnas 
skydd av sjötrafiken i Adenbukten mot pira-
ter, evakueringen av ryska medborgare från 
Jemen eller transporter av ryska turisters 
bagage från Egypten. Det finns också källor 
som framhåller samverkan mellan de ryska 
väpnade styrkorna och federala myndigheter 
som en framgångsfaktor i genomförandet av 
den ryska operationen i syrien.7

finns det några skäl att tala om innovatio-
ner i det ryska sammanhanget och är dessa 
i så fall av militärt intresse? förändringen 
inom de väpnade styrkorna är toppstyrd och 
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hierarkisk med statsmakten och utförarna 
som huvudaktörer. Den är definierad som 
lösningen på ett problem med militärt resurs-
utnyttjande i ett samhälle som hålls stabilt 
genom ordergivning och påtaglig maktut-
övning uppifrån.8 därmed skulle den ryska 
militära reformeringen per definition inte 
kunna betraktas som innovativ, åtminstone 
inte ur den utvecklade demokratiska rätts-
statens synvinkel.9 avgörande för hur denna 
del av den övergripande militära förmåge-
utvecklingen ska betraktas är emellertid hur 
man ska se på den pågående förändringen av 
civil-militära relationer i ryssland. inslagen 
av individualisering, öppen konkurrens och 
marknadsmekanismer är i princip obefintliga. 
Å andra sidan finns, som visas i det följande, 
tecken på framväxande nätverksstyrning, 
diversifiering och ett ökande inflytande från 
civila myndigheter.10 den ryska administra-
tiva förkärleken för detaljstyrning och funk-
tionsfördelning utifrån statsbudgeten tycks 
i stort sett vara oförändrad, men samtidigt 
pågår omfattande experiment med nya för-
valtningsmodeller inom olika delar av den 
ryska statsapparaten.11

Det tycks egentligen inte finnas några teo-
retiska skäl att betrakta offentlig innovation 
som något annat än politiska försök att dels 
omstrukturera resursflöden och ordervägar, 
dels åstadkomma nya sätt att tänka och agera 
i de system man vill styra. innovation i of-
fentliga system kan emellertid, som sörensen 
och Torfing påpekar, tjäna olika politiska 
syften: ”here, innovation is defined as an in-
tentional and proactive process that involves 
the generation and practical adoption and 
spread of new and creative ideas, which aim 
to produce a qualitative change in a specific 
context.”12 Det finns således inga skäl att 
avfärda den ryska förmågan till offentlig 
innovation à priori, även om det ryska sys-
temets förmåga till implementering av nya 
modeller eller tänkesätt kan ifrågasättas.

Det finns, som Jean Hartley påpekat, inga 
systematiska data eller vetenskapliga bevis 
för hur innovationsprocesser ser ut eller 
hur de uppstår, vilken roll som spelas av 
styrande och ledning, hur spridningen av 
idéer går till eller om ett visst ledarskap har 
betydelse och i så fall vilken.13 vad som kan 
antas vara en förbättring av ett tillstånd 
utgör många gånger en politisk fråga. som 
vladimir gelman visat, så erbjuder i själva 
verket dagens ryssland stora möjligheter 
att testa gängse västerländska teorier och 
förklaringsmodeller.14 det medför inte att 
det ryska offentliga systemet kan framhållas 
som en politisk kontext där per definition 
framgångsrik offentlig innovation pågår. 
däremot framstår själva aktiviteterna och 
hur strävan efter innovation och förnyelse 
organiseras som intressanta. av särskilt mi-
litärt intresse torde vara de effekter som på-
gående förändringar kan ha på olika delar 
av rysslands militära förmåga.

Nationellt ledningscentrum
”toppen på isberget” när det gäller civil-
militär samverkan är ryska federationens 
nationella centrum för ledning av försvaret, 
som den 1 december 2015 fyllde ett år. Ett 
år under vilket det inte bara varit aktivt i 
samband med flertalet större övningar utan 
även uppmärksammats av västliga media, 
däribland exempelvis Dagens Nyheter den 
23 november 2015. inledningsvis framfördes 
viss intern rysk kritik mot organiserandet av 
centrat vilken emellertid snabbt avklingat. En 
källa menar t ex att: ”det rådande militärpoli-
tiska läget har till fullo visat på behovet av en 
dylik organisation”.15 centrat, som jämförts 
med den s k stavkan under andra världskri-
get, beskrevs av försvarsministern i samband 
med ett sammanträde i den högsta militär-
ledningen i följande termer: ”det nationella 
centrat är de facto en mekanism som verkar 
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dygnet runt med att leda alla verksamheter 
inom de väpnade styrkorna. här insamlas 
och bearbetas information om förbandens 
förmåga att lösa ställda uppgifter, uppfyllan-
det av de statliga materielbeställningarna och 
det materiella och tekniska säkerställandet, 
bemanningen av förbanden och personalens 
förmåga, säkerställande av sjukvård och 
boende, internationella och andra områden 
av försvarsministeriets verksamhet” och ”En 
särskild roll i centrats verksamhet hänför sig 
till frågor rörande operativ samordning av de 
verkställande federala organens verksamhet 
inom försvarsområdet”.16

som exempel på centrats verksamhet kan 
nämnas övningen den 16-21 mars 2015, 
som förutom att pröva det gemensamma 
strategiska kommandot norra Marinens 
operativa förmåga även avsåg att pröva 
rys ka federationens nationella centrums 
led ningsförmåga. Under övningen utbytte 
cen trat information dygnet runt med 207 
stabs-/ledningsplatser, inklusive ledningen för 
markstridskrafterna, marinen, luftlandsätt-
ningstrupperna, militärområdesstaberna, 
Östersjömarinen, svartahavsmarinen samt 
1. och 4. flygledningen. härutöver skedde 
även på försöksbasis informationsutbyte med 
18 ledningsplatser tillhöriga civila myndig-
heter och motsvarande.17

i ryska federationens nationella centrum 
för ledning av försvaret är 52 federala myn-
digheter representerade. Även på nivåerna 
därunder är företrädare för civila myndig-
heter representerade. inledningsvis ingick 54 
federala myndigheter och organisationer samt 
förvaltningarna för de 29 federationssubjekt 
som återfinns inom Centrala militärområdet i 
ett gemensamt system för informationsutbyte. 
idag är samtliga ministerier och myndigheter 
inkluderade i informationsutbytet oavsett 
vilken roll de har i försvaret av ryssland.18 
informationsutbytet sker utifrån bilaterala 
avtal mellan försvarsministeriet och berörda 

myndigheter i vilka parteras ansvar och tek-
niska lösningar för att säkerställa utbytet av 
information framgår. En viktig uppgift i detta 
sammanhang är att utveckla den författ-
ningsenliga grunden för informationsutbyte 
liksom tekniken samt erforderliga överens-
kommelser för detta. Mot bakgrund av bl a 
detta syfte genomfördes den 19 november 
2015 också en myndighetsgemensam kon-
ferens på detta tema.19

den ledningskedja i vilken centrat ingår 
har följande principiella utseende (se figur 
på nästa sida).

i vilken mån denna ledningskedja är fullt 
utbyggd har inte redovisats i öppna ryska 
källor. centra på nivån under den ryska 
federationens nationella centrum för led-
ning av försvaret för vapenslags- och för-
svarsgrenschefer skall dock ha färdigställts 
till 2016. för militärområden gäller 2017 
och utbyggnaden vid högre förband 2018.20 
värt att notera är att på varje ledningsnivå 
är civila myndigheter och olika förvaltnings-
organ representerade. den redovisade led-
ningsstrukturen torde även kunna hantera 
extraordinära händelser i form av naturka-
tastrofer o. dyl. samt inre oroligheter. något 
som också kan bedömas ha varit avsikten 
när den organiserades.

Utbildning och 
”repetitionsövningar”
genomförandet av civil-militär samverkan 
kräver också utbildning, inte minst av civila 
befattningshavare och mot den bakgrunden 
genomfördes den 6-19 november 2015 vid ge-
neralstabsakademien en kurs med deltagande 
av civila tjänstemän från olika ministerier 
och regionala förvaltningsorgan, däribland 
guvernören för Murmansk oblast.21 antalet 
elever uppgick till 15 och kursen, som såvitt 
känt var den första i sitt slag hade en längd 
av två veckor samt avses i fortsättningen att 
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genomföras två gånger per år. i kursinnehål-
let ingick frågor rörande mobilisering, men 
även ämnen som statlig ledning, nationell 
säkerhet, krigsekonomi, militär ledning och 
informationssäkerhet. från 2018 kommer 
också vid generalstabsakademien att genom-
föras utbildning av nyutnämnda eller nyvalda 
chefer för myndigheter och regioner.22

orsaken till att kursen kom till stånd 
torde bl a vara erfarenheterna från de större 
övningarna under 2013 och 2014 samt vad 
försvarsministern uttalade i oktober 2014 
om nödvändigheten av att förändra systemet 
för de väpnade styrkornas mobiliseringsför-
beredelser och att organisera myndighetsge-
mensam samverkan avseende frågor som rör 
mobilisering.23 vid ett möte under ledning 

av den ryske presidenten den 1 december 
2014 återkom sergej sjogu till detta. han 
föreslog att vid generalstabsakademien in-
föra en obligatorisk kurs avseende mobili-
sering för chefer vid de regionala och lokala 
förvaltningsorganen samt vid de federala 
myndigheterna. detta underlättades san-
nolikt av att det vid generalstabsakademien 
inrättades ett institut för ledning av det na-
tionella försvaret.24

Även inrättandet av ryska federationens 
nationella centrum för ledning av försvaret 
och ledningshierarkin under detta torde ha 
varit en bidragande faktor till organiserandet 
av den högre kursen, liksom att tidigare inkal-
lelser av politiker och tjänstemän på läns- och 
kommunal nivå till repetitionsövningar haft 
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karaktären mer ”lek än allvar.25 En sådan 
övning genomfördes i maj 2015 i volgograds 
oblast, där det förutom teoretisk utbildning 
även ingick förevisningsmoment och praktisk 
utbildning.26 Motsvarande genomfördes även 
den 14-16 augusti 2015 i novosibirsk oblast 
med deltagande av företrädare för oblastens 
ledning, lokala myndigheter och militär-
kommissariaten.27 Övningen genomfördes 
vid garnisonen i sjilovsk och avhandlade 
frågor rörande mobilisering av personal 
och transportresurser. dylika övningar är 
tra dition och genomförs en gång vartan-
nat år. i övningen ingick också skjutning 
med ak-74 och guvernören fick omdömet 
utmärkt efter att ha träffat målet med fyra 
skott varav tre var tioettor.

En av notiserna rörande övningen är rela-
tivt kritisk och kallar det hela för en picknik 
på skjutfältet och att mobiliseringsfrågorna 
sannolikt avhandlas vid annat tillfälle. Utöver 
nämnda övningar redovisar öppna källor 
också genomförande av mobiliseringsöv-
ningar under året. Bara inom västra mili-
tärområdet har under 2015 genomförts mer 
än 50 olika aktiviteter avseende mobilise-
ringsförberedelser gemensamt med ledningen 
för federationssubjekt respektive på lokal/
kommunal nivå och under 2016 kommer 12 
stabstjänstövningar på detta tema att genom-
föras inom centrala militärområdet.28

Tillämpning – de större  
övningarna
Under de större övningar som genomförts 
under 2013, 2014 och 2015 (Zapad-13, 
vo s tok-14, respektive tsentr-15) har civila 
myn digheter deltagit i relativt stor, och ef-
ter hand ökande, omfattning och då övats i 
sina krigstida/mobiliseringsuppgifter. i Za-
pad-13 deltog t ex Energiministeriet, trans-
port ministeriet, ledningen för nizjnij nov-
gorods oblast och möjligen även den loka-

la administrationen i delar av leningrad 
oblast.29 den verksamhet som ledningen för 
nizjnij novgorods oblast ägnade sig åt var 
omgruppering till reservstabsplats utanför 
nizjnij novgorod, mobiliseringsfrågor och 
territorialförsvar. och, som guvernören för 
nizjegorodskojs oblast uttryckte det, ”vi 
hjälper f n till med att mobilisera personal 
och fordon, vi förbereder fordonskolonner 
för den militära underhållstjänsten för att 
ställa dem till försvarsmaktens förfogan-
de för att organisera en bataljon att ingå i 
territorialförsvaret”.30

härutöver genomfördes även övning med 
inrikesförband parallellt och kopplat till 
Zapad-13. En övning som omfattade 20 000 
man och där även inkallelser av reser vister 
ingick. Enligt förutsättningen för övning-
en som avsåg territorialförsvar skulle in-
rikesförbanden avvärja diversionsattacker, 
befria gisslan, strida mot terrorister och 
skydda särskilt viktiga objekt, bl a rosatoms, 
transportministeriets och Energiministeriets 
anläggningar.31 Under en annan övning på 
skjutfältet kamenka i leningrads oblast, 
som tidsmässigt sammanföll med Zapad-
13, deltog specialförbandet grom, tillhörigt 
narkotikapolisen och som under övningen 
stormade en narkotikafabrik.32

Under vostok-2014, i vart fall under den 
överraskande övning inom Östra militär-
området som föregick densamma, deltog 
betydligt fler civila myndigheter och organisa-
tioner, sammanlagt över 200.33 civil-militär 
samverkan under vostok-2014 omfattade 
bl a överföring av civila fartyg till marinen, 
mottagande av militära flygplan på civila 
flygplatser och återtagande av förmågan 
att utnyttja civila vägar för start och land-
ning med stridsflygplan. Detta var något 
som den 4 september 2014 genomfördes 
för första gången i den moderna ryska för-
svarsmaktens historia då attackflygplan Su-
25 landade och klargjordes på vägen M60, 
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vladivostok-khabarovsk.34 tyngdpunkten i 
övningen av de civila myndigheterna under 
vostok-2014 låg dock på att kontrollera den 
regionala och lokala förvaltningens förmåga 
att kunna lösa sina uppgifter i samband med 
mobilisering.

liksom under Zapad-13 följdes de civila 
myndigheternas verksamhet under vostok-
2014 av en operativ grupp under ledning 
av armégeneral arkadij Bakhtin.35 de civila 
myndigheternas förmåga att lösa mobilise-
ringsrelaterade uppgifter föreföll dock upp-
visa brister sett till vad som konstaterades 
dels under Zapad-2013, dels under vostok-
2014. detta redovisades såväl i den prelimi-
nära rapporteringen under pågående övning 
som när försvarsministern den 22 oktober 
2015 sammanfattade erfarenheterna, vilka 
pekade på brister i förmågan att verka under 
krigstida förhållanden.36 särskilt utpekades 
guvernören på sakhalin, som inte lyckades 
organisera inkallelserna av reservister i tid.37 
och, som en källa i generalstaben uppgav 
för medier efter vostok-14, ”de regionala 
myndigheterna inser ofta inte betydelsen av 
militära övningar, de föredrar att tjuvhålla på 
inkommande direktiv eftersom de helt enkelt 
inte vet vad som skall göras och hur”.38

liksom under Zapad-2013 ochvostok-
2014 innehöll också övningen tsentr-2015 
i september 2015 deltagande av federala 
myndigheter och 29 federationssubjekt in-
om sibiriens, Urals och volgaområdets fe-
derala distrikt. inför tsentr-2015 uttalade 
också generalstabschefen vid ett möte i 
Eka  terinburg, med företrädare för federala 
myn  digheter och ledningen för berörda fede-
ra tionssubjekt, att under övningen skulle 
betydande uppmärksamhet ägnas frågor 
rörande gemensamma övningar mellan de 
väpnade styrkorna och civila myndigheter. 
han nämnde också att sedan 2013 engageras 
inte bara federala myndigheter utan också 
ledningarna för federationssubjekt och olika 

lokala förvaltningsorgan i dylika övningar.39 
Mot den bakgrunden framstår 2013 som en 
omslagspunkt i rysk civil-militär samverkan, 
vilket genomförandet av detta års större 
övning, Zapad-2013, visar på.

Övningen tsentr-2015 föregicks av en 
överraskande inledd övning den 7-12 septem-
ber, i vilken ett stort antal federala myndig-
heter deltog.40 huruvida dessa även deltog 
i tsentr-2015 framgår inte entydigt av till-
gängligt underlag, men så bedöms ha varit 
fallet. Under övningen berördes ledningarna 
för de deltagande 29 federationssubjekten av 
två moment, där det första tycks ha omfattat 
planering och genomförande av mobilisering 
av förband och det andra momentet ledning 
av mobiliserade förband.41 dessa bedöms 
ha omfattat fyra territorialförsvarsdivisio-
ner, men antalet inkallade ger vid handen 
att det inte varit fråga om att mobilisera 
nämnda förband i sin helhet utan enbart 
delar av desamma.42 i en artikel i Krasnaja 
Zvezda, som beskriver repetitionsövning 
vid ett territorialförsvarsförband i samara 
och sannolikt en territorialförsvarsdivision, 
redovisas också att endast en bataljon, be-
dömt 13:e territorialförsvarsbataljonen, om 
629 man inkallades.43 att territorialförband 
mobiliserats i så stor omfattning som i an-
slutning till tsentr-2015 är en ny företeelse 
och tiden verkar nu har blivit mogen för att 
ge dessa större uppmärksamhet. Betydelsen 
av dylika förband torde också ha ökat sett 
till rysk hotbildsuppfattning.

i tsentr-2015 deltog även inrikesministe-
riet, Mvd, Ministeriet för civilförsvar och 
extraordinära händelser, Mtjs, säkerhets-
tjänsten, fsB, federala skyddstjänsten, fso 
och den federala antinarkotikamyndigheten, 
FSKN. För trafiksäkerhetens bedrivande 
under övningen samverkade den militära 
fordonsinspektionen med inrikesministeri-
ets motsvarighet.44 inom sjukvårdsområdet 
deltog i övningen 69 sjukvårdspatruller från 



n r 1 JanUari/Mars 2016

48

den civila sjukvården bestående av läkare, 
översköterska, två sjuksköterskor, sjukvår-
dare och förare. sådana patruller organiseras 
vid extraordinära händelser och är avsedda 
att ge första hjälpen, sortera skadade och 
förbereda dem för avtransport från skade-
platsen.45 härutöver deltog även 21 spe-
cialiserade sjukvårdspatruller ur den civila 
sjukvården.46

Ytterligare ett exempel på civil-militär 
samverkan i anslutning till tsentr-2015 är 
den övning som den 4 september 2015 ge-
nomfördes i orenburg oblast, räjongen sol- 
iletskom, med deltagande av den federa-
la myndigheten för de statliga reserverna, 
ros rezerv.47 Under övningen överlämnades 
drivmedel och förnödenheter från två av 
rosrezervs förråd till 150:e underhållsbri-
gaden vilket genomfördes under skydd av 
förband ur Mvd, som avvärjde attacker av 
fientliga spanings- och diversionsförband. 
Övningar av detta slags uppges också ha 
genomförts sedan 2012.48 Ett annat exempel 
på samövning mellan de väpnade styrkorna 
och andra kraftstrukturer, eller att dessa 
deltar i den militära övningsverksamheten, 
var bl a fallet då poliser från Pskov oblast 
deltog i övningen Взаимодействие-2015/
vzaimodejstvie-2015 med förband ur odkB, 
the collective security treaty organization 
(csto), och då i ett moment som bl. a. avsåg 
fritagning av gisslan.49 Motsvarande övningar 
kommer även att genomföras under 2016 då 
luftlandsättningstrupperna aviserat att man 
kommer att samverka med inrikesförband 
och säkerhetstjänsten, fsB.50

Vad bör göras?
som framgår ovan har den ryska civil-militära 
samverkan utvecklats under senare år och 
kommit att bli en del av normalbilden vid 
de större militära övningarna. fenomenet 
ges också relativt stort utrymme när ryska 

medier och andra öppna källor rapporterar 
om större övningar, även om det är sällan 
som hela bilden ges på ett ställe. Det finns 
sannolikt ett stort mörkertal sett till vad som 
sker i vardagen på lokal och regional nivå i 
ryssland. På grund av hur olika aktiviteter 
uppmärksammas lokalt är det sannolikt 
mycket som ”hamnar under radarn”. icke 
desto mindre framstår utvecklingen av civil-
militär samverkan i dagens ryssland samt de 
former som samverkan tar sig i det offentliga 
systemet som väsentliga att beakta när rysk 
militär förmåga ska bedömas. sannolikt 
finns även lärdomar att hämta i hur olika 
förändringar genomförs och vilka hinder de 
stöter på. innovationen och utvecklingen i 
det ryska systemet må vara annorlunda, men 
detta kan inte tas till intäkt för att den skulle 
vara obetydlig eller militärt ointressant.

de avgörande politiska skillnaderna mel-
lan de svenska och ryska systemen framstår 
som uppenbara. den ryska statsmaktens roll 
som central lagstiftare, finansiär, massbestäl-
lare, tjänste- och funktionsinrättare samt 
uttolkare av det ryska samhällets samlade 
intressen51 försvårar alla former av direkt 
jämförelse. Ur militär synvinkel finns emel-
lertid goda skäl att hålla ögonen på om, 
och i så fall hur, den ryska förnyelsen av 
civil-militär samverkan påverkar den över-
gripande militära förmågan i någon riktning. 
det vore alltför enkelt att mot bakgrund av 
den pågående västliga ekonomiska sank-
tionspolitiken, sjunkande internationella 
råvarupriser och ekonomisk tillbakagång 
i ryssland avfärda tecknen på civil-militär 
samverkan som ett försök att blidka negativ 
kritik mot den ensidiga – och mycket dyra – 
satsningen på utvecklingen av den militära 
förmågan. som visats i det föregående så är 
den civil-militära integrationen i ryssland 
omfattande. dessutom är utvecklingen snabb, 
och fenomenet förtjänar fördjupad analys 
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som ett led i studiet av den övergripande 
ryska förmågeutvecklingen.

samverkanspolicyn i dagens ryssland 
framstår ännu som relativt lös i konturerna 
och kan i bästa fall sägas vara en kvalitativ 
förändring under framväxt. klart är emel-
lertid att den ryska statsledningen fortsätter 
att spela huvudrollen i såväl den reella som 
idémässiga styrningen av samhällsutveck-
lingen. det ryska, extremt statscentriska 
sättet att angripa offentliga problem fram-
står dock inte som någon primär orsak att 
utesluta positiva effekter av sådant arbete. 
Men det handlar om en förändring i det 
ryska offentliga systemet. Militärens roll är 
oförändrat instrumentell i förhållande till 
statsledningens politiska mål. det nya är att 
civila myndigheter, och även organisationer, 
alltmer betraktas som delaktiga i byggandet 
av försvarsförmågan.

givet de ryska väpnade styrkornas hävd-
vunna roll som en relativt sluten och på 

historiska erfarenheter baserad symbolvärld, 
i förhållande till det omgivande samhället, 
så kan det kvalitativt nya förhållningssät-
tet betraktas som startsignalen till offentlig 
innovation. I strikt militär mening finns där-
med åtskilligt som borde rendera i fortsatta 
studier, särskilt de nya praktiker som illus-
treras av utbildnings- och övningsinsatser i 
ryssland samt hur dessa är synkroniserade 
med förändringen av det övergripande mi-
litära ledningstänkandet.

det torde vara av värde att ge dylika sig-
naler och tecken uppmärksamhet. det är 
t ex inte uteslutet att impulser och idéer kan 
fångas upp som kan vara till nytta nu när 
vårt eget totalförsvar, likt fågel fenix, skall 
återuppstå ur askan.

författarna har 2012–2015 varit knutna som 
externa forskare i ett projekt vid försvars-
högskolan.
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