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2015 var det år då det kunde ha förväntats 
att tillståndet i ryska ekonomin, de västliga 
sanktionerna och de avbrutna leveranserna av 
krigsmateriel från ukraina skulle ha bromsat 
upp den ryska militära förmågeutvecklingen. 
Så blev det inte, i vart fall inte vad som redo-
visats offentligt, och liksom tidigare år är den 
officiella bilden av vad som åstadkommits 
med avseende på förmågeutveckling fortsatt 
en framgångssaga. Men hur de väpnade styr-
korna beskrivs av icke officiella källor ger i 
vissa avseenden en annan bild och nyanserar 
vad företrädare för den politiska ledningen, 
militär och försvarsindustri redovisat. inte 
minst fanns det under 2015 tecken på att 
det ekonomiska läget haft en inverkan på 
de väpnade styrkorna och att man ännu 
inte i alla avseenden lagt det sovjetiska ar-
vet bakom sig.

Det är också uppenbart att man har lyck-
ats vända trenden rörande hur de väpnade 
styrkorna uppfattas av den breda allmän-
heten, och över tid har också förtroendet 

för dem ökat vilket framgått av ett antal 
opinionsundersökningar.

2014 kännetecknades av annekteringen av 
Krim med små gröna män och påföljande 
hybridkrigshysteri, och 2015 har varit minst 
lika händelserikt med tanke på:

 • den ryska operationen i Syrien, 

 • 70-årsdagen av segern över Nazitysk-
land,

 • fastställande av en ny försvarsplan,

 • att en ny marindoktrin har sett dagens 
ljus,

 • organiserandet av ett nytt vapenslag: 
Flyg- och rymdstridskrafterna.

Nationell säkerhetsstrategi, 
försvarsplan och marin 
doktrin
under 2015 fastställdes nationell säkerhets-
strategi, försvarsplan och marin doktrin. 
Dokument som utövar påverkan på förmåge-

Rysk bokföring 
De väpnade styrkornas förmågeutveckling under 2015

av Jörgen Elfving

Résumé

2014 was characterized by the annexation of Crimea, which showed that the russian armed 
Forces had been transformed. a transformation that had begun in 2008 when the so-called 
military reform was initiated, and in 2015 showed a continued emphasis on increasing the 
russian military capability with the result portrayed as a continued success story when de-
scribing procurement and training, etc. Due to sanctions and the development of the russian 
economy it could have been expected that the building of the military capability should have 
slowed down. This has not been the case albeit there are indications that sanctions and the 
economic situation have had an impact. In addition to this, what unofficial sources report on 
military matters gives reason to doubt the official figures regarding procurement, advances 
in training and increased manning levels, etc.
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utvecklingen genom att i större eller mindre 
grad ange dess inriktning.

Den ryska nationella säkerhetsstrategin, 
ett dokument som enligt lag ska överses vart 
sjätte år, behandlades i säkerhetsrådet den 
22 oktober, varefter den fastställdes av pre-
sidenten genom en ukas den 31 december.1 
Säkerhetsstrategin kom att fastställas efter 
den militära doktrinen, marindoktrinen och 
försvarsplanen samt blev därmed det sista i 
raden av styrdokument inom det säkerhets-
politiska/militära området som fastställdes 
och ger intryck av att ”jästen kastats in efter 
degen”. Möjligen var det också detta som 
låg bakom vad ställföreträdande chefen för 
generalstabsakademien, generalmajor Sergej 
Tjvarkov, avsåg när han uppgav att den ryska 
militärdoktrinen skulle komma att överses 
med anledning av att den nya nationella 
säkerhetsstrategin fastställts.2 

Den ryske presidenten fastställde medio 
november den nya försvarsplanen för för-
svaret av ryssland 2016–2020 vilken ersatte 
tidigare plan från 2013. planen utgörs av 
inte ett utan flera dokument och i densamma 
framgår också hur man avser att använda 
stridskrafterna, d v s den ryska krigsplanlägg-
ningen.3 Något som också framgår av vad 
chefen för Västra militärområdet uttalat.4

i samband med den ryska marinens dag 
den 26 juli föredrog marinchefen m fl den 
omarbetade marina doktrinen för presiden-
ten m fl ombord på fregatten Amiralen av 
Sovjetunionens marin Gorsjkov i Baltijsk.5 
Ett dokument som utgör grunden för och 
anger inriktningen av ryska Federationens 
marina verksamhet.6 

Den marina doktrinen består av fyra funk-
tionella avsnitt – sjömilitär verksamhet, sjö-
transport, marin vetenskap och utvinning 
av naturresurser – samt sex avsnitt som av-
handlar olika marina riktningar – atlanten, 
arktis, Stillahavet, Kaspiska havet, indiska 
oceanen och antarktis. Den sistnämnda p g a 

utvecklingen i området som är av intresse för 
ryssland liksom Nordostpassagens ökade 
betydelse, naturrikedomarna på kontinen-
talsockeln och att ryssland härifrån har 
fritt tillträde till atlanten. Dessutom ingår 
ett avsnitt om skeppsbyggnation vilket inte 
fanns i den tidigare marina doktrinen.

När det gäller Östersjön kunde ha förvän-
tats att detta område i något avseende lyfts 
fram eller på annat sätt uppmärksammats i 
doktrinen. inte minst mot bakgrund av att 
Kaliningrad oblast för 2015 utpekats som 
ett område av särskild betydelse, men vad 
som sägs om Östersjön utgör en underrub-
rik under avsnittet om atlantriktningen och 
hållet i relativt allmänna termer.

Ledning
under 2015 har systemet/systemen för led-
ning av de ryska väpnade styrkorna och den 
ryska ledningsförmågan fortsatt att utvecklas. 
inte minst i samband med de större över-
raskande inledda övningarna och Tsentr-
2015. Kritik avseende ledningssystem och 
ledningsutövning i likhet med vad som var 
fallet i samband med övningen i Östra mi-
litärområdet i juli 2013 och Zapad-13 har 
dock ej noterats. Men utgående från förbe-
redelserna för Vostok-2014 och Tsentr-2014 
kan vissa tvivel hysas avseende den ryska led-
ningsförmågan. Båda övningarna föregicks 
av funktionsövningar och en överraskande 
inledd övning vilket indikerar att förbere-
delser måste vidtas innan större övningar 
av detta slag för att få sambandstjänsten 
m m att fungera. 

Ytterligare indikationer på att lednings-
systemen ännu inte är fullgångna är den 
fortsatta utprovningen av ledningssystem 
på taktisk nivå, förseningen i utvecklingen 
av ledningssystem och att den ryske pre-
sidenten vid ett möte med företrädare för 
försvarsmakt, försvarsindustri m fl i Sotji i 
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maj nämnde att konceptet för utvecklingen 
av ett automatiserat ledningssystem för de 
väpnade styrkorna bedömdes vara förverk-
ligat först 2025.7 

Även en artikel Boenno-Promysjlennyj 
Kurer i september pekar på problem med ut-
vecklingen av ledningssystemen. Författaren 
skriver i artikeln att resultaten av utvecklings-
arbetet avseende ett gemensamt automatiskt 
ledningssystem, aSu, för stridskrafter på 
strategisk, operativ- strategisk, operativ och 
taktisk nivå visar att de metoder och den 
teknik som utnyttjas idag inte motsvarar 
moderna krav. Och vidare att de lednings-
system som utvecklats inom vapenslag- och 
försvarsgrenar för förband på olika nivåer 
och för olika ändamål inte säkerställer kraven 
på integration, d v s informatorisk, teknisk, 

programvarumässig och andra slags kom-
patibilitet.8

1 december 2015 hade ryska Federatio-
nens nationella centrum för ledning av för-
svaret varit operativt under ett år. Ett år 
under vilket det har varit aktivt i samband 
med flertalet av de större övningarna och 
även uppmärksammats av västliga media. 
Den ledningskedja i vilken centret ingår har 
följande principiella utseende;

i vilken mån denna ledningskedja är ut-
byggd har ej redovisats, men systemet med 
centra på nivån under den ryska Federa-
tion ens nationella centrum för ledning av 
försvaret ska vara fullt utbyggt till 2018.9 
Den bild som framtonat under året ger in-
tryck av att man ligger före tidsplanen i 
detta avseende.

Försvarsministeriet
Generalstab

Ryska Federationens 
överbefälhavare

Säkerhetsråd Regering
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Förvaltningsorgan 
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Enligt chefen för ryska Federationens 
nationella centrum för ledning av försvaret, 
generallöjtnant Michail Mizentsev, är detta 
organiserat i tre centra eller ledningscentraler 
och ska arbeta på samma sätt både i fred 
och krig:10

1) Centret för ledning av de strategiska 
kärnvapenstyrkorna. 

2) Centret för stridsledning.

3) Centret för ledning av den dagliga verk-
samheten.

Till följd av organiserandet av det gemen-
samma strategiska kommandot Norra ma-
rinen och 1. gardespansararmén har led-
ningsförhållanden förändrats inom Västra 
militärområdet. De bedömda lednings- och 
lydnadsförhållanden inom militärområdet 
framgår av nedanstående bild.

Vilket territoriellt ansvar som åvilar det 
gemensamma [operativa] strategiska kom-
mandot Norra marinen har, sedan det or-
ganiserades i december 2014, varit oklart. i 
en intervju med chefen för Norra marinen 
framgår att dess ansvarsområde enligt honom 
sträcker sig till Tjuktien, se nedanstående bild 
där Tjuktien är markerat.11 Även med denna 
begränsning är det nya operativa-strategiska 
kommandots ansvarsområde minst sagt om-
fattande, och den berättigande frågan kan 
ställas om det har förmåga att utöva ledning 
inom ett så stort område.

Organisationsutveckling
Som ett resultat av den reform av de ryska 
väpnade styrkorna som inleddes 2008 mins-
kades inledningsvis förbandsmassan radikalt. 
i det sammanhanget blev markstridskrafterna 
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den största förloraren där antalet förband 
minskade med 90 %, då huvuddelen av mo-
biliseringsförbanden avvecklades. Dessutom 
omorganiserades kvarvarande mekaniserade 
och pansardivisioner till brigader, och anta-
let mekaniserade respektive pansarbrigader 
uppgick 2012 enligt en källa till 33.12 Sedan 
dess har antalet förband ökat, t ex uppgav 
försvarsministern i september 2015 att man 
bara inom Västra militärområdet hade under 
året redan satt upp cirka 30 förband och i 
januari 2016 framkom att under 2015 hade 
åtta brigader av olika slag satts upp inom 
markstridskrafterna.13 inte minst har ett 
större antal förband satts upp på Krim efter 
den ryska annekteringen av halvön, under 
2014 ska 96 förband ha satts upp och 2015 
tillkom minst ytterligare 13.14

Då målet för den ryska försvarsmaktens 
fredstida styrka har satts till en miljon man 
och att man ännu inte nått detta mål, är en 
berättigad fråga varifrån den personal fås 
som bemannar de nyuppsatta förbanden. 
Sannolikt är en del av dem resultatet av den 
rationalisering och effektivisering som skett 
av logistiken där det i juli 2015 nämndes att 
17 000 militära befattningar härigenom skulle 
komma att frigöras intill årets slut.15 

utgående från vad som kunnat utläsas 
av ett större antal ryska källor har under 
2015 nedan redovisade nyuppsatta förband 
identifierats.

Den mest intressanta organisationsför-
ändringen under 2015 är dock sammanslag-
ningen av flygstridskrafterna med Rymd- och 
luftförsvarstrupperna till Flyg- och rymd-
stridskrafterna.16 i och med detta omorga-
niserades, eller snarare ombenämndes, också 
de tidigare flygledningarna till flyg- och luft-
försvarsarméer. uppgifter om en dylik sam-
manslagning har från gång till annan också 
nämnts av olika källor under de senaste 
åren, men förverkligades först 1 augusti 
2015. Sannolikt har en sammanslagning 
övervägts sedan 2013 m h t erfarenheterna 
av den i juli samma år genomförda överras-
kande inledda övningen där den dåvarande 
organisationen med flygbaser konstaterades 
vara mindre lyckad, varför en återgång till 
basering enligt principen “ett regemente, en 
bas” skulle ske.17 

Men inte bara detta har utgjort motiv. 
Fram till dess att Warszawapakten och Sov-
jetunionens upplöstes fanns ett välorganiserat 
och välövat luftförsvarssystem som sträckte 
sig från inomtyska gränsen till Moskva. 1991 

Källa: Marmelad 
– Made from 
Image:Map of 
Russian subjects, 
2008-03-01.svg, 
CC BY-SA 2.5, htt-
ps://commons.wiki-
media.org/w/index.
php?curid=3464480



95

aNalYS & pErSpEKTiV

låg detta i spillror, och ryssland hade att 
bygga upp landets luftförsvar i princip från 

”ruta noll”. Sedan dess har detta inneburit 
ett antal olika organisatoriska och andra 
lösningar som egentligen aldrig varit fram-
gångsrika. Sett till den historiska erfaren-
heten från 1991 är det inte osannolikt att 
också Flyg- och rymdstridskrafterna blir 
ytterligare en parentes i det ryska luftför-
svarets historia.

Även inom markstridskrafterna har det 
skett, och sker fortsatt, en intressant utveck-
ling. Sommaren 2015 framkom uppgifter 
om att en ny armé, 1. gardesstridsvagnsar-
mén, var under uppsättande i Moskva oblast 
och om en omorganisation av 20. armén, 
vars ledning förflyttats till Voronezj, vilket 
skulle vara slutfört till den 1 december.18 
Samtidigt uppgavs också att ytterligare en 

stridsvagnsarmé kunde komma att sättas 
upp från december 2015 och även denna i 
Moskvaområdet.19 

i de arméer som nämnts ovan kommer 
sannolikt också att ingå nyuppsatta divi-
sioner. En förbandstyp som till följd av 
över gången till brigadorganisation i prin-
cip inte återfanns inom markstridskrafterna 
efter 2008. Divisionerna återuppstod dock i 
maj 2013, då det ryska försvarsministeriet 
uppgav att MekB 5 resp pB 4 skulle om-
organiseras till Tamandivisionen respektive 
Kantemirovdivisionen, vilka hade av vecklats 
2009 och bildat nämnda briga der. Förutom 
i MekB 5 resp pB 4 ingående förband skulle 
även andra förband i Moskvaområdet utnytt-
jas för omorganisationen. Härutöver angavs 
också att ”i den närmsta framtiden kommer 
en rad förband i Västra militärområdet att 
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omorganiseras till divisioner”.20 Några nya 
divisioner tillkom dock inte i ”den närms-
ta framtiden”, utan detta aktualiserades 
först i januari 2016 då försvarsministern 
nämnde uppsättandet av tre divisioner i 
Västra ryssland. Det skulle härvid enligt 
bedömningar i ryska medier röra sig om den 
mekaniserade brigaden i Elnja, Smolensk 
oblast, MekB 1, Bogutjar och MekB 33, 
Novotjerkassk, vilka uppgraderas till divisio-
ner. Motivet skulle vara att stärka 1. gardes-
stridsvagnsarmén och 20. armén, vilka då 
skulle få en kärna av två till tre divisioner.21 
uppgifterna om tre divisioner nämndes även 
samma månad av chefen för markstridskraf-
terna, generalöverste Oleg Saljukov, men 
utöver dessa skulle även en fjärde sättas upp 
i Centrala militärområdet och organiseras 
med befintliga brigader som grund. Utöver 
nämnda brigader i Västra militärområdet 
anges MekB 15, Samara, MekB 21, Totskoje, 
och/eller GMekB 23, Krjazj, i Centrala mi-
litärområdet som möjliga kandidater för en 
omorganisation till den fjärde division som 
Saljukov nämnde.22 

Dock råder en viss förvirring om anta-
let möjliga nya divisioner och var de kom-
mer att sättas upp, bl a då företrädare för 
Södra militärområdets stab i slutet av mars 
2016 för medierna uppgav att en division 
innan årets slut skulle komma att sättas 
upp rostov-na-Donuområdet.23 En division 
som möjligen skulle kunna organiseras runt 
MekB 33, vilken förflyttats från Majkop till 
Novotjerkassk, rostov oblast. En oblast som 
sedan pD 14 i Novotjerkassk upplöstes 1989 
varit renons på stridande förband.24 De nya 
divisionerna uppges också att vara organi-
serade på samma sätt som sina sovjetiska 
föregångare.25

uppsättandet av nya divisioner bedöms 
inte vara inledningen på en allmän över-
gång från brigader till divisioner utan vad 
Saljukov uttalade i en intervju för Krasnaja 

Zvezda tyder på att det inte blir antingen 
eller utan både och, ”Vi har ett stort land 
och vi kan inte säga att det överallt måste 
finnas brigader, eller vice versa, divisioner. 
... Någonstans behövs högrörliga brigader, 
någonstans, där förhållandena medger det, 
divisioner”.26 i sammanhanget bör också 
beaktas den betydelse västra strategiska rikt-
ningen tillmäts, inte minst mot bakgrund av 
uSa:s och Natos ökade aktivitet i Östeuropa 
till följd av händelserna i ukraina. Nämnda 
organisationsförändringar och förflyttningar 
av förband skulle därför kunna ses som en 
investering inför framtiden och även mot 
bakgrund av ukrainska strävanden mot ett 
N-medlemskap alternativt en revanschism 
till följd av annekteringen av Krim liksom 
en möjlighet att kunna utöva politisk press 
på Kiev. 

Materieltillförsel
i sedvanlig ordning redovisades i slutet av 
december 2015 i vilken omfattning ställda 
mål för materieltillförseln under året hade 
nåtts, men detta är sannolikt inte hela san-
ningen då uppgifterna om vilken materiel 
som under 2015 tillförts de ryska väpnade 
styrkorna varierar, beroende på när och av 
vem uppgifterna i detta avseende redovisats. 
i tabell 1 nedan framgår målen i antalstermer 
respektive vilken slags materiel som tillförts 
och utgående från vad som redovisats i de-
cember 2015 respektive i mars 2016 vid en 
konferens för militära kvalitetskontrollanter 
inom försvarsindustrin.

Men det var inför 2015 inte bara fråga 
om antal utan också om hur stor del av ma-
terielstocken som under detta år skulle bestå 
av modern materiel, d v s materiel som är 
likvärdig eller bättre än motsvarande västlig 
materiel, och där ställda mål respektive mål-
uppfyllelse för 2015 framgår av tabell 2.
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Försvarsgren / 
Vapenslag

Målsättning för 
201527

11 december 201528 11 mars 201629

Markstrids- 
 krafterna

•	701 stridsvagnar, 
pansar skytte fordon 
och övriga strids-
fordon

•	1545 fordon
•	2 brigad system 

iskan der-M

•	1172 strids vagnar, 
pansar skytte fordon 
och övriga strids-
fordon

•	148 artilleri- och 
raket artilleri system

•	2292 fordon
•	Två brigad system 

iskander-M

Mer än;
•	1000 strids vagnar, 

pansar skytte fordon 
och övriga strids-
fordon

•	300 luftvärns-
robotsystem

•	3400 fordon
•	Två brigad system 

iskander-M
•	22 000 enheter 

sambands-materiel 
•	650 stör system

Marinen •	2 strategiska robot-
ubå tar

•	2 konven tionella 
ubå tar

•	2 strategiska robot-
ubåtar

•	8 övervattens fartyg

•	4 ubåtar
•	4 Övervattens fartyg
•	52 hjälpfartyg
•	2 kustrobots system 

Bastion
•	45 raketartilleri-

pjäser
•	26 flygplan

Flyg- och 
rymdstrids-
krafterna

•	126 flygplan
•	88 helikoptrar
•	1 brigad system 

S-300.
•	Ombeväp ning av 3 

luft värnsrobot rege-
menten med S-400

•	243 luftfar koster
•	90 lvrobot system
•	208 radar stationer

Mer än; 
•	230 flygplan
•	158 helikoptrar
•	4 (152 lvrb) 

bataljons system 
S-400

luftland-
sättnings-
trupperna

•	4000 fallskärms-
system

•	114 stridsfordon
•	2 bataljons system 

Verba
•	11 000 fallskärms-

system

Strate giska 
robot  - 
trupp erna

•	50 interkon ti nen-
tala ro botar

•	35 interkontinen-
tala robotar

•	21 interkontinen-
tala robotar

Tabell 1.
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Målet för materielens tillgänglighet sattes för 
2015 för marinen och flygstridskrafterna till 
67 % samt för markstridskrafterna och öv-
riga försvarsgrenar och vapenslag till 98 %. 
i januari 2016 uppgavs att materielens till-
gänglighet uppgick till 95 %, vilket innebär 
att för 2015 ställda mål inte nåtts.32 

Som framgår av de officiella uppgifterna 
varierar måluppfyllnaden avseende tillförsel 
av materiel både till antal och slag. i vissa 
avseenden har anskaffningsplanen för 2015 
inte uppfyllts till fullo och 57 materielobjekt, 
varav två övervattensfartyg, två flygplan och 
tre satelliter ska ej ha levererats.33

Huruvida överuppfyllnaden avseende 
vis sa materielslag är resultatet av ”kreativ 
bok  föring” eller ej är svårt att avgöra m h t 
detal jeringsgraden i redovisade uppgifter 
och att procentsatser vars grund ej framgår 
redovisas. Det är också förvånande att må-
len i vissa fall överträffats, sett till innebörd 
av sanktioner och tillståndet i den ryska 
ekonomin. Något som indikerar att detta 
är sanktionerat från politiskt håll och att 
överuppfyllnaden varit avsiktlig m h t en 
insikt om tillståndet i ekonomin och hur 
denna utvecklas. Således har det varit fråga 
om att anskaffa så mycket som möjligt eller 
viss viktigare materiel innan de ekonomiska 
realiteterna påverkar försvarsmaktens ut-
veckling i negativ riktning. uppgiften om 

materielens tillgänglighet, 95 %, bedöms 
också som mindre sannolik, inte minst då 
äldre materiel av sovjetiskt ursprung fortfa-
rande är i bruk och denna har varit i bruk 
under längre tid.

Materieltillförseln under året har kvar-
talsvis kunnat följas genom rapporteringen 
vid tre möten under 2015 med de militära 
kvalitetskontrollanterna inom försvarsindu-
strin.34 Graden av uppfyllnad i förhållande 
till anskaffningsplanen angavs härvid i juli 
till 38 %, en siffra som innebar att 62 % 
återstod att leverera under andra halvåret. 
i september hade graden av uppfyllnad nått 
52 %, d v s 48 % återstod att leverera.35 
Detta tyder på att huvuddelen av produk-
tionen sker i ett forcerat tempo strax innan 
ställda mål ska vara uppnådda eller då le-
verans ska ske. Något som sannolikt också 
har en negativ inverkan på kvaliteten. Detta 
till trots hävdas från officiellt håll att över 
tid har kvaliteten ökat för den materiel som 
levereras från försvarsindustrin.36

Otvivelaktigt dras försvarsindustrin med 
problem vilka bl a har sitt upphov i sanktio-
nerna efter Krim/ukrainakrisen och otillräck-
lig produktionsförmåga, men även brister i 
organisation m m hos leverantörerna samt 
misshushållning med ekonomiska medel. 
just sanktionerna uppenbarade de verkliga 
problemen inom försvarsindustrin och som 

Målsättning 201530 Resultat 201531

•	Markstridskrafterna: 32 %.
•	Marinen: 51 %.
•	Flygstridskrafterna: 33 %
•	rymd- och luftförsvaret: 54 %.
•	De strategiska robottrupperna: 57 %
•	luftlandsättningstrupperna: 40 %

•	För de väpnade styrkorna totalt: 47 %.
•	Markstridskrafterna: 35 %.
•	Marinen: 51 %.
•	Flyg- och rymdstridskrafterna: 52 %
•	Kärnvapentriaden: 55 % och den marina 

komponenten 56 %.
•	luftlandsättningstrupperna: 41 %

Tabell 2.
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av ledamoten av den ryska krigsvetenskapsa-
kademien Eduard rdodjukov beskrevs som, 

”Dessa [problemen] är orsakade av den in-
hemska försvarsindustrins oförmåga att pro-
ducera vissa slag av produkter i kombination 
med teknologiförlust, avsaknad av ingenjörer 
och tekniker samt en allmän teknologisk 
efterblivenhet”.37

Ett problemområde är personal och som 
bl a består av äldre årgångar och svårighe-
ter i att nyrekrytera personal. T ex uppgår 
volymen anställda med en ålder under 35 
år till 30 % vid 

Kamaz, som tillverkar fordon, och ge-
nomsnittsåldern vid Kalsjnikovkoncernen 
var 2015 44 år. Och skolutbildningen mot-
svarar idag inte heller de krav som industrin 
ställer på personalen. Dessutom brister det 
i förståelsen för behovet av iT-system.38 i 
synnerhet är varvsindustrin ett sorgebarn 
som dras med ständiga förseningar i pro-
duktionen av fartyg för marinens räkning 
och där det är brist på ingenjörer, svetsare, 
montörer och fartygselektriker.

Den 1 september infördes också änd-
ringar i den federala lagen om de statliga 
försvarsmaterielbeställningarna, vilket avses 
att öka kontrollen över och transparensen 
i hanteringen av de medel som avdelas för 
materielanskaffning. att medel som tilldelats 
försvarsindustrin inte alltid används på ett 
korrekt sätt framgår bl a av att enligt den 
ryske riksåklagaren uppdagades under 2014 
11 000 lagöverträdelser inom ramen för 
fullgörandet av krigsmaterielbeställningarna, 
varav 177 ledde till rättsliga åtgärder.39 Och 
hösten 2015 uppgav den ryska finansinspek-
tionen att av 750 granskade företag så hade 
vid 40 av dem uppdagats med tvivelaktiga 
affärer inom ramen för uppfyllandet av de 
statliga krigsmaterielbeställningarna och för 
20 företag pågick en rättslig process.40

När det gäller materielanskaffning och ma-
terielutveckling är obemannade farkoster av 

olika slag, vilka i rysk terminologi benämns 
”robotisering”, något som förtjänar en sär-
skild uppmärksamhet. av de obemannade 
farkosterna är det uaV:er, unmanned aerial 
Vehicle, som står för de största volymerna, 
2011 fanns bara 180 system medan det där-
emot idag finns 1 720 vilket är en betydande 
ökning, och när övningsverksamheten be-
skrivs är det knappast någon övning där det 
inte nämns att uaV:er använts för underrät-
telseinhämtning och/eller eldledning.41

Ytterligare ett område som förtjänar att 
uppmärksammas är telekrigsförmåga vil-
ket tar sig uttryck i tillförsel av televapen-
materiel. För 2015 planerades att tillföra 
televapenförbanden cirka 300 materielob-
jekt, bland dessa Krasucha-2O, Murmansk-
BN, Borisoglebsk-2, Krasucha-S4, Svet-Ku, 
Chibiny, Ritjag-Av, Avtobaza m fl.42 Såvitt 
kan bedömas har denna materiel i huvudsak 
också levererats och under 2015 har telekrig-
föring och televapen i relativt stor omfattning 
också uppmärksammats av ryska öppna 
källor, inte minst p g a vad generallöjtnant 
Ben Hodges, chef för uS army Europe, ut-
talat om rysk telekrigsförmåga i en artikel 
i Defense News, ”Hodges acknowledged 
that uS troops are learning from ukrainians 
about russia’s jamming capability, its ranges, 
types and the ways it has been employed. 
He has previously described the quality and 
sophistication of russian electronic warfare 
as ”eye-watering”.43 

Bemanning
2008 sades att den ryska försvarsmakten i fred 
skulle omfatta en miljon man, eller 1 134 800 
man enligt en presidentukas från 2008,44 en 
målbild som ännu inte nåtts. i december 2015 
redovisades att bemanningsnivån uppgick till 
92 %, d v s 920 000 man.45 En siffra som 
ska jämföras med vad som sades i januari 
2015, då målet för bemanningsnivån sattes 
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till 95 %.46 D v s att den ryska försvarsmak-
tens styrka under året minskat med minst 
30 000 man vilket till huvuddelen bedöms 
bero på avgångar bland den kontraktsan-
ställda personalen.

Enligt icke officiella ryska källor uppgår 
den ryska försvarsmaktens styrka till 900 000 
man fördelat på följande kategorier:47

	•	198 000 officerare, inklusive genera-
ler.

	•	53 000 praporsttjiki och mitjmany.48

	•	352 000 kontraktsanställda sergeanter 
och soldater.

	•	297 000 värnpliktiga.

Behovet av antalet officerare som årligen 
utexamineras från de militära utbildnings-
anstalterna bedöms av den ryska krigsve-
tenskapsakademien att fram till 2020 årli-
gen uppgå till 11 000 och från 2021 minst 
17 500. 2014 var antalet förstaårselever 
som genomgick utbildning till officer 15 000 
och till officersutbildningen rekryterades 
2015 17 000 aspiranter.49 Och officersut-
bildningen har också blivit allt mer attraktiv. 
Sommaren 2015 hade varje utbildningsplats 
vid officers utbildningen i snitt mellan tre till 
sex sökande, och vid de tio officersskolor 
som är öppna för kvinnor hade dessa 12 
sökande till varje plats.50

Vid utgången av 2015 uppgick antalet 
kontraktsanställda till 352 000 vilket ska 
jämföras med planerat antal 350 000.51 Fram 
till oktober hade 80 000 kontraktsanställda 
rekryterats, vilket ska jämföras med 90 000 
under 2014 samt det rekryteringsmål som 
ursprungligen ansatts, 50 000 per år. För 
2016 avses antalet kontraktsanställda uppgå 
till 384 000 vilket är 16 000 färre än ur-
sprungligen planerat, och 2020 ska anta-
let kontraktsanställda uppgå till 499 200. 
Några uppgifter avseende rekrytering där-
efter framgår inte av försvarsministeriets 

hemsida, men en källa uppger att 535 000 
ska rekryteras fram till 2027.52 Hur många 
kontraktsanställda som utgörs av värnplik-
tiga som valt två års kontraktsanställning 
istället för ett års värnplikt, d v s en form 
av pseudokontraktsanställning, är ej känt, 
men enbart i Västra militärområdet hade i 
samband med vårinkallelseperioden mer än 
400 inryckande med högre utbildning valt 
detta alternativ.53

19 december 2014 uppgavs antalet kon-
traktsanställda uppgå till 295 000. adderas 
till denna siffra antalet rekryterade intill den 
1 oktober får man 375 000, vilket jämfört 
med antalet kontraktsanställda vid utgången 
av 2015, 352 000, ger en differens av 23 000. 
En siffra som indikerar avgångar i denna 
storleksordning bland de kontraktsanställ-
da under 2015 och som ska jämföras med 
att 2013 lämnade enligt försvarsministeriet 
14 977 kontraktsanställda försvarsmakten, 
medan inofficiella uppgifter redovisade ett 
så stort antal som 35 000.54 innebörden av 
avgångar i storleksordningen 23 000 är att 
nettotillskottet av kontraktsanställda 2015 
uppgick till 47 000. En siffra som ligger 
nära det angivna årliga rekryteringsmålet 
om 50 000, vilket väcker frågan om det är 
ett nettotillskott om 50 000 som angetts 
som rekryteringsmål. 

En av de kontraktsanställda som rekryte-
rats under året är pavel Sidorov, kontrakts-
anställd nummer 300 000 som i april ur 
försvarsministerns hand fick motta marinin-
fanteriets basker och fältuniform.55 i och med 
detta kom antalet kontraktsanställda att för 
första gången överstiga antalet värnpliktiga 
i de ryska väpnade styrkorna.

i november lade försvarsministeriet fram 
ett lagförslag avseende förändringar av lagen 
om militära skyldigheter och militärtjänst-
göring.56 Förslaget går ut på att värnpliktiga 
och personal i reserven som ”önskar kämpa 
mot den internationella terrorismen” ska 
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kunna kontraktanställas för en period av 
ett halvt till ett år. F n medger lagen en kor-
taste kontraktsanställning av två år, och det 
bedöms att ändringarna i lagen ska kunna 
träda i kraft i augusti 2016. i lagförslaget 
sägs också att det är fråga om tjänstgöring 
utanför rysslands gränser.

Såvitt kan bedömas torde värnplikten 
trots den över tid ökade rekryteringen av 
kontraktsanställda komma att bestå, vilket 
också framgår av vad generallöjtnant Vasilij 
Tonkusjkurov, chef för organisations- och 
mobiliseringsöverstyrelsen i generalstaben 
uttalat. i en artikel i Voenno-Promysjennyj 
Kurer skriver han att: ”Den blandade princi-
pen för bemanning är idag allra mest lämpad 
för ryssland m h t den rådande ekonomiska 
och demografiska situationen utifrån behovet 
av att ha en tillräckligt väl utbildad mobili-
seringsreserv. Denna modell för bemanning 
kommer att bestå för överskådlig tid”.57 
under 2015 har under vårinkallelseperioden 
inkallats 150 145 värnpliktiga och under 
höstinkallelseperioden 147 100.58 under 
den förstnämnda perioden mönstrades mer 
än 600 000 män i värnpliktsåldern, vilket 
innebär att endast cirka en fjärdedel kallades 
in. under vårinkallelseperioden skedde också 
för första gången inkallelser på Krim.59

Våren 2015 väcktes tanken på att ge vissa 
värnpliktiga uppskov i det fall man börjar 
arbeta inom försvarsindustrin, och på försök 
organiserades inom ramen för höstinkal-
lelseperioden 2015 två produktionskom-
panier om 50 man vardera, ett vid fabriken 
revolutsionnij trud i Tambov och ett vid 
ett fartygsreparationsvarv i Sevastopol. Vid 
dessa deltar de värnpliktiga i utveckling och 
reparation av militär materiel samt genomgår 
förutom detta även militär utbildning.60

Från september 2014 sker utbildning av 
sergeanter och meniga vid mer än 60 högre ut-
bildningsanstalter i 27 regioner. inledningsvis 
förefaller antalet som påbörjade denna ut-

bildning, 11 000, 13 000 enligt försvarsmi-
nisteriet, vara betydligt mindre än vad som 
planerats för, 53 000, vilket bl a bedöms bero 
på att systemet var nytt.61 i början av året 
sades också att utbildningen skulle öppnas 
för kvinnliga studerande, men att så blivit 
fallet har ej noterats.62

utbildningen av studenter vid universitet 
och högskolor är inte helt problemfri. Några 
av deltagarna har inte den hälsostatus som 
krävs, och några deltar i utbildningen utan 
intresse och sannolikt i förhoppning om att 
kunna undgå att fullgöra värnplikten. Men 
den största utmaningen är hur man ska kunna 
utbilda högskolestuderande till sergeanter 
och meniga utan att bege sig ut i fält, till 
skjutbanan, skjutfältet etc, då utbildningen 
i hög grad är lektionssalsbunden.63

att huvudsyftet med att utbilda studen-
terna sannolikt inte är att åstadkomma en 
personalreserv, vilket sagts vara det främsta 
motivet, tyder vad ställföreträdande försvars-
ministern Tatjana Sjevtsova uttalade för jour-
nalister i mars 2015,”... Och för det tredje, 
det viktigaste – vi får ansvarskännande med-
borgare och riktiga patrioter som inte är 
likgiltiga för sitt lands öde”.64

Våren 2015 tjänstgjorde cirka 35 000 
kvinnor i den ryska försvarsmakten, varav 
2600 officerare, För 2015 avsåg man att 
rekrytera cirka 220 kvinnor till officersut-
bildningen, som våren 2015 hade omkring 
700 kvinnliga elever.65 Bara i Västra militär-
området uppgår den kvinnliga personalen 
till 2 överstar, 39 majorer, 74 kaptener, 45 
äldre löjtnanter, mer än 50 löjtnanter, cirka 
1000 praporsjtjiki och mitjmany samt mer 
än 3000 sergeanter och meniga.66 

Vad avser övning av mobilisering har detta 
under 2015 noterats i samband med övningen 
Tsentr-2015. under denna ska 16 enheter, 
varav två mekaniserade och en pansarbrigad 
respektive fyra territorialförsvarsdivisioner, 
ha mobiliserats och det uppgavs att cirka 
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6 500 man hade inkallats till repetitionsöv-
ningar.67 En omfattning som överstiger vad 
som varit fallet i samband med de föregående 
årliga större övningarna. antalet inkallade 
ger vid handen att det inte varit fråga om 
att mobilisera nämnda förband i sin helhet 
utan enbart delar av desamma.

Utbildnings- och 
övningsverksamhet
Otvivelaktigt har utbildnings- och övnings-
verksamheten under senare år ökat i omfatt-
ning och över tid har redovisats en ständig 
ökning av antalet övningar, i intensiteten och 
i stridsutbildningen. Från perioden 2012 till 
2015 uppges att flygtidsuttaget har ökat med 
129 %, antal dygn till sjöss för övervattens-
fartyg med 117 % och antalet fallskärms-
hopp med 5 %.68 Från 2013 till 2015 ska 
antalet fartygsexpeditioner ha ökat från 55 
till 125.69 under 2014 genomfördes 3 500 
övningar på olika nivåer, motsvarande antal 
för 2015 uppgick till mer än 3 000, varav 
30 % gemensamma och mer än 50 % dub-
belsidiga.70 Ett antal som är lägre än vad 
som i december 2014 angavs att genomföras 
under 2015, cirka 4000.71 

Ett mått på omfattningen av utbildnings- 
och övningsverksamheten är att det årligen 
i samband med denna förbrukas mer än 
100 000 ton ammunition och robotar samt 
i storleksordningen två miljoner ton driv- 
och smörjmedel.72 Ett annat mått är också 
volymen av den målmateriel som används. 
Bara på skjutfälten i Östra militärområdet 
iordningställdes inför vinterutbildningspe-
rioden till 1 december mer än 25 000 mål 
av olika slag.73 realismen i den ständiga 
ökningen av antalet övningar och i inten-
siteten i stridsutbildningen kan diskuteras 
med tanke på ett antal begränsande fakto-
rer som bl a ettårig värnplikt, tillgång till 

utbildningsanordningar samt övnings- och 
skjutfält jämte arbetstidsbestämmelser.

Mot bakgrund av den ryska synen på de 
s k färgrevolutionerna är det värt att notera 
att denna även fått genomslag i övnings-
verksamheten och då i en övning som inte 
enbart omfattade ryska förband, Slavjanskoje 
bratsvo-2015, som genomfördes den 2-5 
september.74

i februari och mars testades det nya ut-
bildningscentret i Mulino, vilket bedöms ha 
gått i full drift i anslutning till 1 juni då som-
marutbildningsperioden inleddes, och mot 
slutet av året gavs intryck av att anläggningen 
utnyttjas till sin fulla kapacitet då delar av två 
brigader var under utbildning vid centret.75 
ursprungligen var avsikten att centret skulle 
tas i drift i full omfattning i december 2014, 
vilket inte blev fallet då företaget rheinmetall 
till följd av de sanktioner som riktades mot 
ryssland drog sig ur projektet.

Årets stora övning var Tsentr-2015 som 
den 14-20 september genomfördes på ryskt 
och kazakiskt territorium samt var den se-
naste i raden av de årligen återkommande 
ryska större övningarna, den tredje med 
beteckningen Tsentr sedan Sovjetunionens 
upplösning. Värt att notera är att samtliga 
övningar i serien Tsentr har haft i stort samma 
syfte som årets övning vilket uppgavs vara att 
öva ledning av förband ur Organisationen för 
kollektiv säkerhet, ODKB, vid begränsandet 
av en internationell väpnad konflikt i den 
Centralasiatiska strategiska riktningen och 
att binda samt nedkämpa olagliga väpnade 
grupper inom ramen för en gemensam sär-
skild operation.76 Ett annat syfte var även 
som att pröva Centrala militärområdets 
nya krigsorganisation.77 Tsentr-2015 före-
ter med avseende på genomförande likheter 
med föregående års motsvarande övning, 
Vostok-2014, då Tsenter-2015 föregicks av 
funktionsövningar och en överraskande in-
ledd övning.
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Tsentr-2015 bör också ses i ljuset av den 
ryska luftoperationen i Syrien, vilken inleddes 
den 30 september. Med tanke på scenario 
m m för Tsentr-2015 och det stora inslaget 
av flygstridskrafter är det sannolikt att öv-
ningen också var en del av förberedelserna 
inför operationen i Syrien. Något som också 
ryska källor pekar på.78

Överraskande inledda övningar har se-
dan 2013 blivit en del av normalbilden i de 
ryska väpnade styrkornas övningsverksam-
het och ett instrument för att kontrollera 
förbandens förmåga. under året har, enligt 
vad som redovisades den 11 december, fem 
större dylika övningar genomförts 2015.79 
utöver dessa har likartade övningar också 
genomförts på initiativ av militärbefälhavare, 
försvarsgrens- och vapenslagschefer. antalet 
övningar av detta slag som genomförts inom 
militärområdena är också ganska stort, t ex 
200 inom Södra militärområdet.

av de större överraskande inledda öv-
ningarna under 2015 är den övning som 
genomfördes den 16-21 mars av särskilt 
intresse. inte minst m h t dess syfte, att pröva 
förmågan hos det gemensamma strategiska 
kommandot Norra marinen som organise-
rades 1 december 2014 och att den upp-
märksammades av Edward lucas som i sin 
rapport The Coming Storm i juli 2015 be-
skrev övningen som: “The scenario included 
the speedy seizure of northern Norway, the 
Åland islands (demilitarized Finnish territory, 
populated by Swedish-speakers), the Swedish 
island of Gotland and the Danish island of 
Bornholm”.80 Ett konstaterande som rönte 
stor uppmärksamhet i internationella medier, 
men i öppna källor har inte påträffats några 
uppgifter som pekar på ett dylikt scenario. 
Övningen bedöms också ha utgjort ett svar 
på verksamheten inom ramen för bl a den 
amerikanska ”Operation atlantic resolve” 
och Natos övningsverksamhet, inte minst i 
Baltikum.81

liksom under 2014 har tävlingar, stora 
som små, utgjort en del av övnings- och ut-
bildningsverksamheten. Vad som dominerat 
tävlingsverksamheten var de internationella 
arméspelen som genomfördes för första gång-
en den 1-15 augusti och omfattade 13 olika 
grenar vilka genomfördes på tio skjutfält 
inom tre militärområden med deltagande 
av 57 lag från 17 länder.82 

Bakom kulisserna
Den officiella bilden av den ryska försvars-
maktens reformering och förmågeuppbygg-
nad är i allt väsentligt positiv. Ställda mål nås 
och planerna överuppfylls i vissa fall, men 
bakom denna fasad döljs ett antal missförhål-
landen och tillkortakommanden, inte minst 
i form av korruption, vilka ger intryck av 
att det sovjetiska arvet inte i alla avseenden 
hamnat på historiens soptipp. under året har 
i medierna redovisats ett antal händelser el-
ler företeelser av negativ art vilka sannolikt 
bara är en liten del av myntets baksida och 
som bl a bestått i följande:

under sommaren har den ryska försvars-
makten råkat ut för ett påfallande stort antal 
flyghaverier. Under perioden 4 juni-2 augusti 
inträffade sju haverier vilket ska jämföras 
med 2014 då enligt officiella uppgifter endast 
två haverier inträffade.83

Från första januari 2014 intill 30 juli 2015 
redovisas 159 dödsfall bland den militära 
personalen enligt uppgifter som en rysk män-
niskorättsorganisation låtit ta fram.84 Någon 
aktuell officiell statistik föreligger emeller-
tid inte, senaste gången detta redovisades 
var 2010 då riksåklagaren framträdde inför 
federationsrådet och redovisade 478 döds-
fall under året. Försvarsministeriet slutade 
publicera uppgifter om dödsfall 2008, vilka 
då uppgick till 471 varav 231 utgjordes av 
självmord. En sammanställning över dödsfall 
inom de väpnade styrkorna under perioden 
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1 januari-31 juli 2015 redovisar totalt 118 
dödsfall varav 27 självmord.85 Denna höga 
siffra indikerar att problem med mobbing, 
s k ”dedovsjina”, och trakasserier, inte minst 
från befälens sida fortfarande existerar. Något 
som också framgår av de notiser som åter-
finns på organisationen Soldatmödrarnas 
hemsida.86

i samband med robotförsök 15 december 
i Severodinskområdet med sjömålsroboten 
Oniks slog denna ned i samhället Njonoksa 
och ett bostadshus skadades. att det över-
huvudtaget skulle ha genomförts en robot-
skjutning förnekades också inledningsvis 
från både försvarsministeriets och Norra 
marinens sida.87

Sammanfattning
Bilden av förmågeutvecklingen under 2015 
är att den, liksom under föregående år, har 
bedrivits målmedvetet och parallellt inom 
olika områden som ledning, organisations-
utveckling, materieltillförsel, bemanning, 
utbildning och övningsverksamhet. under 
2015 har den ryska försvarsmakten återigen 
i huvudsak nått ställda mål, i vart fall sett till 
vad som redovisats officiellt, och inför 2016 
är ambitionerna fortsatt höga och även om 

den officiella bilden av förmågeutvecklingen 
är positiv så torde den inte i alla stycken 
vara rättvisande.

inverkan av västliga sanktioner, avbrutna 
leveranser av militär materiel från ukraina 
och tillståndet i den ryska ekonomin respek-
tive hur den bedöms komma att utvecklas är 
faktorer som påverkar fortsatt förmågeut-
veckling. Härtill kommer vad som nämnts 
ovan om missförhållanden vilka indikerar 
att förmågeutvecklingen påverkas eller häm-
mas av olika negativa faktorer vad avser 
ledarskap, kriminalitet etc.

Oaktat att uppbyggnaden av de väpnade 
styrkornas förmåga prioriteras av den ryska 
politiska ledningen påverkas densamma av 
politiska och ekonomiska realiteter, något 
som också indikerats under 2015. Mot den 
bakgrunden kan inte en fortsatt och mer på-
taglig uppbromsning av förmågeutvecklingen 
uteslutas under 2016. Och det återstår att 
se om de högt ställda målen för detta år kan 
nås vilket i viss mån kan betvivlas. 

Författaren är överstelöjtnant. Han har tidi-
gare varit biträdande attaché i lettland med 
sidoackreditering i Estland och litauen samt 
chef för arméns underrättelseskola. 
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