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2015 inträdde en ny aktör i den syriska 
konflikten, Ryssland. Detta var första ex-
emplet på rysk expeditionär krigföring se-
dan 1979 och invasionen av Afghanistan 
men visar, liksom Krimoperationen, på hur 
rysk militär förmåga har utvecklats sedan 
2008. Den omfattande reformering av den 
ryska försvarsmakten som då inleddes på 
allvar fick som inriktning att vara genomförd 
2020. Fram till idag har vi sett hur det inom 
ramen för den ryska förmågeutvecklingen 
funnits inslag som återspeglar västliga mo-
deller och västligt tänkande, bland annat 
den ledningsstruktur med militärområden/
operativa-strategiska kommandon och de for-
mer för operativ ledning som infördes 2010. 
Inte minst har den expeditionära krigföring 

som bedrivits av västliga nationer sedan 1991 
och Kuwaitkriget studerats av ryska krigs-
vetenskapliga tänkare. Studier som bland 
annat utmynnat i Sliptjenkos teori om olika 
generationer av krigföring. 

Men i vilken utsträckning är den nu på-
gående ryska expeditionära krigföringen 
anpassad efter västliga krigserfarenheter, 
och går det att härleda några konkreta fö-
reteelser? 

En sådan företeelse är privata säkerhets-
företag vilka varit föremål för en relativt 
livlig men för omvärlden tämligen okänd 
rysk debatt.1 Enligt vissa källor har såda-
na ryska företag också varit verksamma i 
konflikterna i Ukraina och Syrien, företag 
som i rysk terminologi benämns чвк/TjVK, 

Ryska privata säkerhetsföretag – 
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Résumé

Since 2012 there has been an ongoing debate in Russia regarding the so-called private se-
curity companies and also attempts to introduce legislation governing their activities. Over 
time, the political debate has varied in intensity, becoming somewhat livelier around the 
beginning of 2017. So far, no legislation has materialized although there are approximately 
ten such companies active in Russia today. Despite the apparent blessing of current authori-
ties, these companies are acting outside the law and are also frowned upon as a threat to the 
state monopoly on violence. Some companies have attracted attention due to their presence 
in Eastern Ukraine and in Syria--among them Group Wagner, the company having received 
most attention in media. Group Wagner seems to enjoy the support of national authorities and 
might therefore herald a way for Russia to have the better of two military problems: control 
on the one hand and deniability on the other. As a value added, loss of life might become a 
commercial issue. Similar effects might never-the-less be accomplished by organizing private 
security companies under the auspices of DOSAAF, the organization for pre-military training. 
Alternatively, the recently enacted law on one year military contract service to handle tem-
porary demands for armed force without privatization could be used. Once more, there are 
signs that Russia has tried a Western model, found it wanting, and moved on to a uniquely 
Russian way of doing military affairs.



N r 2 APRIL/JUNI  2017

134

частная военная компания, privat militärt 
företag, eller ЧВОK/TjVOK, частных военно-
охранных компаний компаний/tjastnych 
voenno-ochrannych kompanij, privata mi-
litära och säkerhetsföretag.2 

Syftet med denna artikel är att med fokus 
på privata säkerhetsföretag beskriva och 
diskutera hur ryska källor debatterar och 
drar slutsatser kring privatisering i militära 
sammanhang. Implementeras västerländska 
erfarenheter och modeller okritiskt i en rysk 
kontext eller är Ryssland, för att använda 
ett norrländskt uttryck, ”eljest” i detta avse-
ende? Artikeln syftar också till att prediktera 
fortsatt utveckling inom området.

Privata säkerhetsföretag i 
forskningen
Forskningsintresset för privata säkerhetsfö-
retag växte tillfälligtvis i anslutning till den 
amerikanska invasionen av Irak, ”det första 
privatiserade kriget”, där som mest nästan 
50 000 personer bedöms ha arbetat för de 
privata säkerhetsföretagen, bland annat på 
uppdrag av amerikanska och brittiska fö-
retag och myndigheter.3 Begreppet privata 
säkerhetsföretag, som kan avse både Private 
security companies (PSC) och Private military 
companies (PMC), saknar däremot klara 
definitioner.4 

PSC skulle kunna definieras som ”A pri-
vately employed group hired to protect the 
security of a business or industry” och PMC 
som ”Legally established international firms 
offering 

services that involve the potential to ex-
ercise force in a systematic way and by mi-
litary or paramilitary means, as well as the 
enhancement, the transfer, the facilitation, the 
deterrence, or the defusing of this potential, 
or the knowledge required to implement it”.5 
I den fortsatta framställningen används dock 

begreppet privata säkerhetsföretag för både 
PSC och PMC. 

Den internationella forskningen erbjuder 
ingen enhetlig begrepps- eller teoribildning 
utifrån vilken tydliga slutsatser om den ryska 
utvecklingen kan dras. Litteraturen om pri-
vata militära företag bidrar huvudsakligen 
med bilden av hur hybridkrigföringens mo-
dernisering skapar utrymme för initiativ från 
marknadsaktörer.6 Den globala marknaden 
domineras av brittiska och amerikanska ak-
törer, men exakt vilka relationer som råder 
mellan länders regeringar och företagen är 
svårt att avgöra. Ett dominerande mönster 
tycks vara att privata militära företag erbju-
der stater tjänster inom vissa områden såsom 
underrättelsetjänst, infiltration, vilseledning, 
militär utbildning etc.7 

Huruvida de etablerade militära företagen 
åtnjuter ett relativt oberoende i förhållande 
till de regeringar på vars uppdrag de arbetar, 
alltså agerar strikt marknadsmässigt, är där-
emot en öppen fråga. Hur deras politiska 
lojaliteter är sammansatta är okänt, även 
om det i litteraturen finns en slagsida åt 
konstaterandet att militära företag på ett 
övergripande plan är lojala mot det land 
de tjänar.8 Definitiva slutsatser saknas inom 
detta kunskapsfält och mer forskning skulle 
behövas. Ännu mindre forskning finns avse-
ende relationen mellan militära företag och 
illiberala eller auktoritära stater, även om 
hypotesen att de militära företagens status 
som marknadsaktörer är bekymmersamma 
för statsmakter som strävar efter fullständig 
kontroll och insyn.9

Ryskt krigsvetenskapligt 
tänkande och privata 
säkerhetsföretag
Har då den ryska krigsvetenskapen uppmärk-
sammat privata säkerhetsföretag? Jämfört 
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med vad som skrivits om olika generatio-
ner av krig och så kallad hybridkrigföring 
har detta gjorts i mycket begränsad omfatt-
ning. Aleksandr Vladimirov avdelar i sitt 
tvåbandsverk Krigets allmänna teoretiska 
grunder från 2013 endast sex av totalt 1700 
sidor åt privata säkerhetsföretag under rub-
riken ”Statens förlorade monopol på väpnat 
våld”.10 Merparten av dessa sidor ägnas åt 
att citera Konovalovs och Valetskijs bok från 
2013 (se nedan). Vladimirov konstaterar dock 
att han ser en tydlig tendens till att staten 
håller på att förlora sitt monopol på väpnat 
våld, och det är uppenbart att han har en 
negativ inställning till privat företagsamhet 
när det gäller väpnad strid.11

Privata säkerhetsföretag berörs även i bo-
ken Det framtida kriget av Igor Michajlovitj 
Popov och Musa Magomedovitj Chamzatov, 
som utkom 2016. De båda författarna gör en 
distinktion mellan privata säkerhetsföretag 
och privata väpnade grupperingar där de 
definierar de förstnämnda som licensierade 
av staten med rätt att ägna sig åt vissa verk-
samheter av militär natur. Uppgifter som 
bland annat omfattar skydd av viktiga objekt, 
livvaktsskydd, underrättelseverksamhet och 
tolkuppdrag, men som regel inte deltagande 
i regelrätt strid. Detta kan dock inträffa var-
vid man har rätt till självförsvar.12 Privata 
väpnade grupperingar diskuteras däremot 
som sådana väpnade styrkor som sätts upp 
och finansieras av en förträdare för storfi-
nansen vilket illustreras med vad oligarken 
Ihor Kolomoyskyi gjorde i inledningen av 
konflikten i Ukraina då han satte upp batal-
jonerna Dnjepr och Sjturm.13 Sådana privata 
väpnade grupperingar har ingen laglig status 
och de finansieras av oligarken som också 
ger dem dess uppgifter. Privata väpnade 
grupperingar är dock enligt författarna inget 
nytt påfund utan en återgång till vad som 
existerade under feodaltiden.14 Hur Popovs 
och Chamzatovs syn på privata säkerhetsfö-

retag och privata väpnade grupperingar kan 
sammanfattas framgår av bilden.15

Förekomsten av dessa båda företeelser och 
svårigheten att skilja dem åt är också enligt 
de båda författarna en av orsakerna till att 
lagstiftningsprocessen avseende privata sä-
kerhetsföretag gått i stå i Ryssland.

I det delkapitel som behandlar privata 
säkerhetsföretag konstaterar Popov och 
Chamzatov avslutningsvis också att ”krigets 
privatisering” leder till att staten efter hand 
förlorar sitt monopol som ensam utövare av 
väpnat våld och på väpnade styrkor.17 Det 
vill säga att de företräder samma uppfatt-
ning som Vladimirov. Intressant med deras 
beskrivning av privata säkerhetsföretag är att 
de ser två kategorier, särskilt mot bakgrund 
av den ukrainska erfarenheten. I början av 
konflikten i Ukraina hade den ukrainska 
försvarsmakten under lång tid varit i förfall, 
och staten tog tacksamt emot frivilliga insat-
ser i olika former, däribland Kolomoyskyis, 
för att överhuvudtaget kunna möta det väp-
nade våld som utövades av separatisterna i 
östra Ukraina. 

Den distinktion som Popov och Chamzatov 
gör har inte påträffats i något annat ryskt 
underlag, men den är värdefull för förstå-
elsen av privat företagsamhet inom den 
militära sfären. Det kan inte bortses från 
att distinktionen kan vara betingad av den 
eventuella förekomsten av ryska privata sä-
kerhetsföretag på separatistsidan i konflikten 
i Ukraina. Man kan inte heller utesluta att 
deras teoretiska avgränsningar av de privata 
säkerhetsföretagens uppgifter jämfört med 
de privata väpnade grupperingarna syftar till 
och förstärka den negativa bild av Ukraina 
som målas upp från officiellt ryskt håll.

I julinumret 2016 av Voennaja Mysl före-
kommer också en artikel som behandlar pri-
vata säkerhetsföretag.18 I artikeln redovisas 
bakgrunden till att dessa företag uppstått, i 
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vilka konflikter de kommit till användning, 
vilka uppgifter de löser eller kan lösa samt 
folkrättsliga aspekter av deras verksamhet. 
Författaren belyser väl de problem som är 
förknippade med privata säkerhetsföretag 
liksom läget avseende hur de regleras rättsligt 
i såväl internationell som rysk rätt, eller sna-
rare avsaknaden av dylik reglering. I artikeln 
sägs också att det i ryska militära och poli-
tiska kretsar finns en negativ inställning till 
privata säkerhetsföretag, vilket har bromsat 
upp den nationella lagstiftningsprocessen. 

Artikeln avslutas med ett antal slutsat-
ser, där det bland annat konstateras att den 
fortsatta globaliseringen av världsekonomin 
gör att de privata säkerhetsföretagens roll i 
framtida krig och väpnade konflikter kom-

mer att öka. Vidare sägs att den ryska mili-
tära och politiska ledningen i utvecklingen 
av försvaret måste ta hänsyn till att privata 
säkerhetsföretag väsentligen ändrar det mo-
derna krigets karaktär, bland annat genom 
säkerställande av den väpnade striden och 
inte sällan deltagande i strid, genom upp-
komsten av egna arméer hos större interna-
tionella företag liksom sammanflätningen av 
statliga och icke statliga aktörers intressen 
i konfliktområden. I sammanhanget bör ej 
heller bortses från den ryske generalstabs-
chefen Valerij Gerasimov redovisning av sin 
syn på det moderna kriget inför den ryska 
krigsvetenskapsakademin vid dess möte i 
januari 2013, som också av vissa getts epi-
tetet Gerasimovdoktrinen.19 

Legitim status

Icke legitim status

Understödjande uppgifter

Stridande uppgifter

Privata 
säkerhetsföretag 

Privata väpnade 
grupperingar

Klassificering av privata säkerhetsföretag resp privata väpnade grupperingar m h t status och uppgifter 
enligt Popov och Chamzatov.16
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Här säger Gerasimov bland annat föl-
jande: ”Under de senaste konflikterna har 
nya metoder för att föra krig visat sig, vilka 
man inte kan betrakta enbart som militä-
ra. Ett exempel på detta är operationen i 
Libyen där en flygförbudszon och en marin 
blockad inrättades samt man använde sig i 
stor utsträckning av civila säkerhetsföretag 
i samverkan med de väpnade oppositionella 
grupperingarna”. Att civila säkerhetsföre-
tag i samverkan med andra aktörer utgör 
element i så kallade ”färgrevolutioner” är 
något som inte bara Gerasimov ger uttryck 
för utan är ett ofta återkommande tema i de 
samtida ryska beskrivningarna av påtagliga 
och aktuella hot mot landet. 

Hur uppmärksammas privata 
säkerhetsföretag i annan rysk 
forskning?
Förutom av krigsvetenskapen har privata 
säkerhetsföretag även uppmärksammats 
av andra ryska vetenskapsgrenar men sy-
nes inte ha getts samma uppmärksamhet 
eller grad av utforskning som i väst.20 Den 
ryska forskningen inom detta område vid 
sidan av krigsvetenskapen har huvudsakli-
gen fokuserat på staters och internationella 
organisationers politik i förhållande till pri-
vata säkerhetsföretag samt frågor rörande 
reglerandet av dessa företags verksamhet på 
internationell och regional nivå respektive 
politiska, ekonomiska, organisatoriska, his-
toriska, etniska och andra frågor relaterade 
till de privata säkerhetsföretagens verksam-
het.21 Ett exempel på dylik forskning är 
bland annat en avhandling från 2016 vid 
Moskvas statliga institut för internationella 
relationer, MGIMO, med titeln Reglering av 
privata säkerhets- och bevakningsföretag: 
En jämförande analys av internationella 
organisationers och staters politik.22

Avhandlingen innehåller tre kapitel som 
belyser utvecklingen av och de teoretiska 
grunderna för att förstå fenomenet privata 
säkerhets- och bevakningsföretag, staters och 
internationella organisationers politik visavi 
dylika företag samt ett avslutande kapitel 
om internationella projekt syftande till att 
reglera de privata säkerhetsföretagens verk-
samhet. Författaren konstaterar att privata 
säkerhetsföretag är en ytterst mångfacetterad 
och mångsidig företeelse i de nutida inter-
nationella relationerna där till skillnad från 
tidigare individuella legoknektar skapats en 
mekanism för kontraktsanställning av stater, 
internationella organisationer, privata företag 
med flera. Avhandlingens slutsats betonar 
nödvändigheten av att skapa nya former för 
reglering av de privata säkerhetsföretagens 
verksamhet, men med hänsyn taget till dessa 
företags särart.

I en artikelsamling från 2016 återfinns 
också en artikel av professor V N Startsun, 
med rubriken ”Om frågan rörande rätts-
lig reglering vid organiserandet av privata 
säkerhetsföretag och deras verksamhet i 
Ryska Federationen”.23 Även denna artikel 
inleds med en redovisning av den historiska 
erfarenheten av privata säkerhetsföretag 
liksom en karaktäristik av vilka uppgifter 
dessa företag löser för att därefter övergå 
till en diskussion om vilka lagar som be-
höver ändras med hänsyn till organiseran-
det av privata säkerhetsföretag och deras 
verksamhet. I detta avseende är författarens 
uppfattning att det grundläggande regelverk 
som reglerar privata säkerhetsföretag bör 
vara lagen om försvaret från 1996, då för-
svarsministeriet härigenom får ett avgörande 
inflytande över den rättsliga regleringen av 
dem. Författarens uppfattning stöder sig på 
erfarenheten av de ändringar av lagen som 
gjordes i samband med organiseringen av 
den ryska militärpolisen.
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I sammanhanget bör också nämnas att 
det ryska Centrum för politisk information 
har uppmärksammat de privata säkerhets-
företagen och publicerade 2015 en rapport 
på detta tema, med titeln Privata säkerhets-
företag och deras roll i lösandet av lokala 
konflikter.24 Rapporten har i stort samma 
innehåll som ovan nämnd artikel och av-
handling. Härutöver redovisas också varför 
dessa företags verksamhet ökat i omfattning, 
något som enligt rapporten bland annat 
beror på:25

• Förändringar i det internationella ekono-
miska systemet (den främsta orsaken).

• Internationella företag har samma behov 
av att skydda sina intressen som en stat, 
men att använda reguljära styrkor för 
detta är en både kostsam och utdra-
gen process. Därför är det enklare och 
snabbare att använda sig av privata 
säkerhetsföretag.

• Teknikutvecklingen avseende militär 
materiel som har blivit mer komplex.

Centrum för politisk information konstaterar 
också att de privata säkerhetsföretagens sta-
tus har förändrats. Om de tidigare förknip-
pades med laglöshet så är deras verksamhet 
idag att jämföra med ett ordinärt, välavlönat 
och legalt arbete. En slutsats i rapporten är 
också att de privata säkerhetsföretagen kan 
jämställas med specialförbanden i en reguljär 
försvarsmakt. Rapporten redovisar också 
fördelarna med privata säkerhetsföretag, det 
vill säga att de snabbt kan komma till insats, 
att de har en högre förmåga än reguljära 
förband samt att de är självförsörjande i 
olika avseenden.

Rapporten Privata säkerhetsföretag och 
deras roll i lösandet av lokala konflikter är 
helt fokuserad på västliga erfarenheter och 
nämner ingenting om ryska sådana eller 
om debatten i Ryssland. Ett antal västliga 

företag beskrivs och rapportens sista fem 
sidor beskriver de privata säkerhetsföreta-
gens verksamhet i samband med och under 
konflikten i Ukraina. Det senare görs på ett 
sådant sätt att den negativa bilden av Ukraina 
ur ett ryskt perspektiv förstärks.

Sammanfattningsvis kan sägas att det 
varken i det ryska krigsvetenskapliga tän-
kandet, i annan forskning eller inom andra 
vetenskaper går att hitta något som påtalar 
betydelsen eller behovet av privata säker-
hetsföretag för Ryssland. Intrycket är att 
det faktum att dylika företags verksamhet 
inte omfattas av internationella lagar eller 
konventioner, vilket påpekas av några fors-
kare, jämte det faktum att staten förlorar 
sitt monopol på väpnat våld är återhållande 
faktorer, även om detta inte uttrycks direkt 
utan lämnas underförstått i den litteratur 
som genomgåtts.

Debatten i ryska medier
Det tycks som om den ryska debatten, liksom 
krigsvetenskapen och annan forskning, rö-
rande privata säkerhetsföretag tog fart först 
efter det att Putin, då i rollen som premi-
ärminister, i april 2012 uttryckte en positiv 
inställning till dylika i Ryssland.26 Men det 
fanns förutsättningar för en debatt redan 
2009 då en dumaledamot, Andrej Lugovoj, 
väckte förslag om ändringar av lagen om 
privat detektiv- och bevakningsverksamhet.27 
Innebörden av lagförslaget var att företag i 
denna bransch skulle kunna verka utanför 
Rysslands gränser, ett förslag som dock ej kom 
att behandlas av duman. Dessförinnan hade 
också oljeföretagen Gazprom och Transneft 
2008 getts laglig rätt att med vapenmakt 
skydda sina produktionsanläggningar.28 Att 
Gazprom och Transneft tillerkändes denna 
rätt gavs, såvitt kunnat konstateras, inte 
någon större uppmärksamhet. 
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I och med detta kan emellertid sägas att 
förutsättningarna skapats för uppkomsten 
av privata säkerhetsföretag i Ryssland och 
att enbart vilka typer av vapen som får an-
vändas begränsades.29 Denna nya lagliga 
rätt för Gazprom och Transneft ledde såvitt 
känt inte heller till någon debatt, men kan 
ha inspirerat Andrej Lugovoj och en de-
battartikel 2010 av Petr Ivantjenko, ”Har 
för Ryssland tiden kommit för privata sä-
kerhetsföretag?”.

2012 blev det ett annat ljud i skällan när 
Putin lanserade idén om att förändra rysk 
lagstiftning så att säkerhetsföretag kunde 
utvecklas till renodlade militära företag. RIA 
Novosti rapporterade i april det året hur 
Putins politiska vision var att ryska militära 
företag skulle kunna växa inom områdena 
skydd för ryska nationella intressen samt 
militärt stöd och utbildning i andra länder.30 
Principen var, enligt Putin, rent marknads-
mässig och handlade om att skapa tillväxt i en 
expanderande internationell marknads sektor. 
Putins vision synes ha mottagits positivt av 
duman då ledamoten Alexej Mitrofanov 
föreslog att en parlamentarisk kommission 
borde sättas samman för att reda ut de legala 
formaliteterna och, med någon eftertanke, 
vilken relation sådana företag skulle kunna 
tänkas ha till det nationella intresset. Så 
skedde också, och i sammanhanhet förtjänar 
att nämnas att vice premiärministern Dmitrij 
Rogozin, med ansvar för försvarsindustrin, 
senare samma år också gav uttryck för en 
positiv inställning till privata säkerhetsfö-
retag.31 

Under 2012 och 2013 hände egentligen 
inte särskilt mycket i den mediala debatten. 
Sannolikt gick tiden åt till att formera den 
parlamentariska utredningen och samla ma-
terial och synpunkter, men Putins återkomst 
som rysk president infaller också under dessa 
år. Under 2014 pressar händelseutvecklingen 
i östra Ukraina och på Krim undan det mesta 

av annat i det ryska nyhetsflödet och vad 
som eventuellt diskuteras i anslutning till den 
parlamentariska kommissionen undandrar 
sig offentlighetens ljus.

Den 21 mars 2014 publicerar dock 
Russkaja Planeta en intervju med chefen 
för säkerhetsföretaget RSB, Oleg Krinitsyn, 
som påpekar att hans eget bolag verkar vara 
det närmaste ett militärt företag man kan 
komma i Ryssland idag, men att situationen 
inte är tillfredställande.32 En legalisering av 
militära företag skulle, enligt Krinitsyn, dels 
underlätta mot den internationella konkur-
rensen, dels ge personalen en tydligare status 
i internationella konfliktområden. Krinitsyn 
framhåller att RSB nog bör betraktas som ett 
militärt företag i allt utom namnet, men att 
denna oklara status skapar problem. Andra 
länders militära företag, framhåller han, har 
reglerade relationer med de stater som de 
företräder och det vore önskvärt att detta 
även gällde i Ryssland. Ett militärt företag 
måste, säger han, emellertid alltid vara be-
rett att slåss både för sig själv och i enlighet 
med det kontrakt man upprättar. Behoven 
av höggradig militär utrustning och förmåga 
att agera såväl till sjöss som i luften växer 
konstant, säger Krinitsyn.

I slutet av 2016 och början av 2017 sy-
nes debatten i viss mån att ha intensifierats. 
Detta bedöms bero på två faktorer, å ena 
sidan en nyvald duma och å andra sidan 
DOSAAF som en aktör när det gäller pri-
vata säkerhetsföretag. Möjligen kan även 
uppgifter om att denna typ av företag varit 
verksamma i Syrien ha bidragit till att in-
tensifiera debatten.

En nyvald duma öppnar upp för möjlig-
heten att ta tag i arvet från sin föregångare 
i form av frågor som dragits i långbänk, 
bland annat lagförslaget om privata säker-
hetsföretag. Något som också indikeras av 
att dumaledamoten Viktor Vodolatskij väckt 
idén om att DOSAAF, den ryska frivilligor-
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ganisation som bland annat genomför förmi-
litär utbildning, skulle ha ansvar för privata 
säkerhetsföretag.33 Detta håller i skrivande 
stund också på att ske då DOSAAF under 
2017 ska organisera ett ingenjörskompani, 
motsvarande ett slags privat säkerhetsföretag 
bestående av reservister och i första hand av-
sett för minröjningsuppgifter.34 Att DOSAAF 
skulle ges övergripande ansvar för de privata 
säkerhetsföretagen är också något som öppet 
stöds av organisationens ordförande, gene-
ralöverste Aleksandr Kolmakov.35

I sammanhanget är också den debattartikel 
som generalstabschefen Gerasimov skriver 
i mars 2016 av intresse. Han säger sig vilja 
se mindre av teoretiserande om hybridise-
ringen av den moderna krigföringen, vilken 
han avfärdar som en intellektuell återvänds-
gränd, och mer av diskussion om praktiskt 
genomförbara militära lösningar.36 Hans 
utrop kommer efter en period av mediala 
redovisningar, såväl i Ryssland internt som 
internationellt, av hur privata militära ak-
törer i Syrien, på Krim och i östra Ukraina 
misslyckats i sina förehavanden.37 Dels har 
en allt annat än uppmuntrande historia om 
flera misslyckanden för ryska privataktörer 
på den militära arenan blivit offentlig, dels 
har den oberoende ryska tidskriften Fontanka 
kunnat visa på både personliga och materiella 
kopplingar mellan de ryska privatisterna och 
de ryska väpnade styrkorna. 

Även om någon direkt koppling mellan 
offentliggörandet av information om experi-
ment med privatisering inom det ryska mili-
tära etablissemanget och Gerasimovs rop på 
bättre militära lösningar inte kan fastställas, 
så har ändå ett avgörande ställningstagande 
mot militär privatisering vuxit fram i den 
ryska statsledningen 2016.

Såvitt kunnat konstateras är det få aktiva 
eller före detta militärer utöver Vladimirov 
respektive Popov och Chamzatov som enga-
gerat sig i den ryska debatten. Ett undantag 

är den pensionerade generalmajoren Sergej 
Kantjukov som på sin blogg i augusti 2012 
hade ett omfattande inlägg om privata sä-
kerhetsföretag i vilket han också uttryckte 
en positiv inställning till dessa.38 Hans inlägg 
kan möjligen förvåna sett till hans bakgrund. 
Han kan betraktas som konservativ och var 
dessutom en av ledarna för den så kallade 

”militära oppositionen” som redan 2008 
motsatte sig den dåvarande försvarsministern 
Serdjukovs planer på en reformering av den 
ryska försvarsmakten.39

Vid sidan av den ryska debatten och forsk-
ningen så har det också publicerats ett antal 
böcker på temat privata säkerhetsföretag 
vilka vare sig är bidrag till forskning eller 
debatt, men som bidrar till kunskapssprid-
ningen om privata säkerhetsföretag med 
avseende på deras uppkomst, framväxt och 
uppgifter etc. Ett exempel på detta är boken 
Utvecklingen av privata säkerhetsföretag 
av Ivan Konovalov och Oleg Valetskij från 
2013 som i historiebeskrivningen även har 
ett kapitel om Ryssland.40 I bokens avslut-
ningskapitel där de privata säkerhetsföre-
tagens utveckling avhandlas påpekas också 
nackdelarna med denna typ av företag och 
författarna drar en slutsats likartad Popovs 
och Chamzatovs: ”Privata säkerhetsföretag 
ändrar allt mer påtagligt det internationella 
militärpolitiska landskapet”.41

Ryska privata 
säkerhetsföretag, finns de?
Under sovjettiden var privata säkerhetsföre-
tag en okänd företeelse. Dels på grund av att 
de ännu inte uppstått och att expeditionär 
krigföring ännu inte var ett faktum, dels 
på grund av att privat företagsamhet var 
anatema i planekonomin. De uppgifter som 
idag löses av privata säkerhetsföretag löstes 
då i regel av den sovjetiska krigsmakten och 
ofta med en hög grad av förnekbarhet. Idag 
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är situationen en annan, men hur många 
privata säkerhetsföretag det för närvarande 
finns i Ryssland är oklart. Ofta listas ett 
tiotal. En källa säger samtidigt att en del av 
dessa upphört med sin verksamhet eller att 
några av de som upphört återuppstått som 
nya företag.42

De första uppgifterna om ryska privata 
säkerhetsföretag är förekomsten av några 
hundra ”ryska frivilliga” som 1992–1995 
verkade i Bosnien och där merparten till-
hörde ett säkerhetsföretag i St Petersburg, 
Rubicon.43 Därefter är uppgifterna om ryska 
privata säkerhetsföretag få och vad som 
nämns är bland annat att ett par företag 
2004–2007 var verksamma i Irak för skydd 
av bland annat de ryska oljebolagens an-
läggningar i landet.44 Bland dessa företag 
förekommer också Tsentr Antiterror som 
utöver i Irak även varit verksamt i Nigeria, 
Sierra Leone och några andra länder.45

Det mest kända företaget torde vara Grupp 
Wagner som startades 2014 och som leds av 
den pensionerade överstelöjtnanten Dmitrij 
Utkin, också känd som Wagner, med ett 
förflutet i 2. spetsnazbrigaden i Pskov.46 
Möjligen är Grupp Wagner också det en-
da renodlade privata säkerhetsföretaget 
i Ryssland till skillnad från övriga i sam-
manhanget nämnda företag som mer skulle 
kunna betraktas som bevaknings- och säker-
hetsföretag.47 Att Grupp Wagner hamnat i 
rampljuset beror bland annat på dess verk-
samhet i Syrien varför det getts relativt stor 
uppmärksamhet av ryska medier. Dessutom 
på grund av att Dmitrij Utkin närvarade vid 
en mottagning i Kreml till vilken inbjudits 

”mer än 300 militärer och civila som visat 
särskilt hjältemod och tapperhet”.48

Att det förekommer privata säkerhets-
företag är något förvånande då de inte är 
tillåtna enligt gällande rysk lag liksom att 
det är förbjudet att värva, utbilda och an-
vända legoknektar i väpnade konflikter.49 

Men lagen kan tydligen kringgås genom 
offshoreföretag och sannolikt också genom 
att ”de kompetenta organen” torde ha ett 
visst inflytande över deras verksamhet. Även 
om det inte är bekräftat så finns indikatio-
ner på att det sistnämnda är fallet. Exempel 
på detta är att Grupp Wagner har sin bas 
på ett övnings- och skjutfält i Molkino där 
också 10. spetsnazbrigaden är förlagd samt 
att fotografier av stupade tagna av IS visar 
utrustning som enbart återfinns hos de ryska 
specialförbanden.50 Till saken hör också att 
Grupp Wagner transporterades till Syrien 
med militärt transportflyg.51

De ryska privata säkerhetsföretagen ver-
kar idag utanför lagen, vilken kringgås eller 
ses genom fingrarna med. Det finns vissa 
uppgifter om att lagen trots allt har tilläm-
pats. Detta ska ha skett 2013 då ledningen 
för Slavjanskij korpus, som rekryterat per-
sonal till Syrien, arresterades av den ryska 
säkerhetstjänsten och sedermera i januari 
2015 dömdes till tre års fängelse.52 Sådan 
information tillhör dock undantagen. 

I och med annekteringen av Krim, ut-
vecklingen i östra Ukraina och den ryska 
operationen i Syrien blev uppgifterna om 
ryska privata säkerhetsföretag alltmer frek-
venta. I vilken omfattning dessa har varit 
aktiva och fortsatt är aktiva i Ukraina, lik-
som vilka uppgifter de löst där, är något 
diffust. Ukrainska källor redovisar i detta 
sammanhang frekvent och i stor omfattning 
uppgifter om ryska privata säkerhetsföretags 
uppträdande i de separatistkontrollerade de-
larna av landet. En ukrainsk källa anger att 
av tiotalet dylika företag är sju verksamma 
i östra Ukraina, dock utan att redovisa på 
vilka grunder denna bedömning görs.53 

I sammanhanget bör också nämnas att 
även de ukrainska källornas sakriktighet och 
tillförlitlighet många gånger är diskutabel. 
De torde ha ett egenintresse av att utmåla de 
ryska privata säkerhetsföretagens verksam-
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het, till såväl inriktning som omfattning, på 
ett överdrivet sätt. Å andra sidan finns även 
ryska källor som redovisar de ryska privata 
säkerhetsföretagens verksamhet i Ukraina. 
Grupp Wagner ska enligt dessa ha deltagit 
i den militära insats som föregick den for-
mella annekteringen av Krim, men även i 
striderna i anslutning till Debaltsevo i början 
av 2015.54 När man verkade i Ukraina ska 
också Grupp Wagner inofficiellt ha kallats 
för ”städpatrullen” vilket i kombination 
med vad som sägs om gruppens insatser 
antyder att den också används för repres-
siva aktioner och för att upprätthålla ”lag 
och ordning” bland separatisterna.55 En av 
grundarna av säkerhetsföretaget Mar, Aleksej 
Marusjenko, har också intervjuats av ryska 
medier och i intervjun uppger han att Mar 
verkat i Donbass och bland annat skyddat 
konvojer med humanitär hjälp.56 

Den ryska operationen i Syrien har gjort 
att de ryska säkerhetsföretagen har upp-
märksammats på ett annat sätt än tidigare av 
ryska medier. Såvitt kunnat konstateras är det 
bara ett företag som varit verksamt i Syrien, 
Grupp Wagner, men i likhet med Ukraina är 
få detaljer kända.57 Insatsen i Syrien inled-
des sommaren 2015, det vill säga innan den 
ryska operationen officiellt påbörjades, och 
styrkan som inledningsvis omfattade tiota-
let personer uppgavs i oktober 2015 uppgå 
till några hundra, även om det förekommer 
uppgifter om att personalstyrkan i Grupp 
Wagner uppgår till 2 500 man.58 Sannolikt 
är företaget fortfarande verksamt i Syrien då 
uppgifter om nyrekrytering förekom i början 
av 2017.59 Gruppen ska ha deltagit i 400 
operationer, eller snarare löst 400 uppdrag 
i Syrien, där det i merparten inte varit fråga 
om stridsverksamhet.60 Grupp Wagner ska 
ha deltagit i striderna om Palmyra och har 
under det att man varit verksam i Syrien också 
tillfogats förluster i stupade och sårade, där 
uppgifterna om antalet stupade varierar mel-

lan ett tiotal och ett hundratal, även om de 
sistnämnda kan bedömas som överdrivna.61 
De stupade uppges också ha kremerats på 
plats i Syrien, något som med tanke på käl-
lan får betraktas med viss skepsis.62

Det kan också vara på sin plats att nämna 
de löner som är aktuella i sammanhanget. 
Minimilönen för en anställd på menigbefatt-
ning när man befinner sig i Ryssland uppges 
vara 80 000 rubler, det vill säga drygt 12 000 
kronor. På plats i Syrien handlar det om 
150 000 rubler, drygt 23 000 kronor, vartill 
tillkommer premier och tillägg.63 Detta ska 
då jämföras med genomsnittslönen för en 
säkerhetsvakt i Moskva, 42 930 rubler per 
månad, eller knappt 6 600 kronor.64 Detta 
pekar på att en anställning i ett privat säker-
hetsföretag kan vara ett attraktivt alternativ 
för någon med militär bakgrund eller med 
militär utbildning.

Legalisering och ryska privata 
säkerhetsföretag, en realitet?
Att frågan om legalisering av privata säker-
hetsföretag inte fått en lösning och dragits i 
långbänk sedan Putin uttryckte sig fördelak-
tigt om dem i april 2012 antyder att detta är 
en komplex fråga. Långbänken torde kunna 
förklaras med ett motstånd från den politiska 
ledningen och försvarsmakten, endera för att 
man ser hur staten förlorar sitt våldsmono-
pol eller för att man sökt vinna tid för att 
pröva eller utveckla alternativa lösningar. 
De alternativa lösningar som möjligen kan 
skönjas utifrån diskussionen i det ryska käll-
materialet är kvasiprivata säkerhetsföretag 
och lagstiftning.

Med kvasiprivata säkerhetsföretag avses 
sådana företag där staten utövar inflytande 
genom finansiering och stöd i olika former, 
till exempel med övningsanläggningar, trans-
porter och dylikt, men som inte kan spå-
ras. Denna form innebär att staten utövar 
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kontroll över de privata säkerhetsföretagen, 
men också att oligarker med flera får en 
möjlighet att berika sig på statens bekostnad. 
Exempel på kvasiprivata säkerhetsföretag 
torde vara Grupp Wagner och då utgående 
från vad som är känt om företaget och dess 
verksamhet. Motsvarande observation kan 
göras av sådana företag som nu börjat uppstå 
i DOSAAF:s hägn. Mönstret tyder också på 
att Grupp Wagner varit, och är, en form av 
försöksverksamhet i syfte att utröna en dylik 
lösnings för- respektive nackdelar.

För alternativet lagstiftning är de änd-
ringar i lagen om militära förpliktelser och 
militärtjänstgöring som antogs av duman i 
december 2016 intressanta. Enligt rysk lag 
kan nu värnpliktiga samt personal i reser-
ven kontraktsanställas under en period om 
ett halvt till ett år för att under kortare tid 
bevara eller återställa internationell fred och 
säkerhet, alternativt för att lösa uppgifter i 
syfte att möta internationell terrorism ut-
anför Ryska Federationens gränser.65 Detta 
innebär att möjligheten nu finns till militär 
kontraktsanställning på ett, två, tre eller fem 
år. Några detaljer är ännu inte kända rörande 
hur kontraktsanställning på ett år i de syften 
som nämns i lagen ska genomföras, men de 
öppnar onekligen upp för ett intresseväck-
ande alternativ till privata säkerhetsföretag, 
något som andra västliga bedömare också 
ser som syftet med lagändringen.66

Att en legalisering av de privata säkerhets-
företagen har blivit en fråga som dragit ut 
på tiden skulle också kunna förklaras med 
bytet på försvarsministerposten 2012 och 
vad detta förde med sig. Inom ramen för 
den reform av ryska försvarsmakten som 
inleddes 2008 på initiativ av den dåvarande 
försvarsministern Anatolij Serdjukov, skedde 
också en outsourcing av vissa funktioner som 
förplägnad, reparationstjänst med mera. När 
sedan Sergej Sjojgu ersatte Serdjukov blev det 
tempo tillbaka på vissa outsourcade tjänster. 

Återigen hade en västerländsk modell prö-
vats och befunnits mindre lämplig för ryska 
förhållanden. Mönstret verkar stämma även 
när det gäller privata säkerhetsföretag.

Onekligen har privata säkerhetsföretag 
ett antal fördelar såsom hög grad av förnek-
barhet och att förluster i form av stupade 
och sårade kan reduceras till en kommer-
siell fråga snarare än något som påverkar 
förtroendet för den politiska ledningen el-
ler måste undanhållas allmän kännedom. 
Dessa fördelar torde ha insetts av både den 
politiska och militära ledningen i Ryssland, 
som sannolikt både vill ha kakan och äta 
den. Däremot vill man i sammanhanget inte 
se ”allmänhetens fria åkning” i militära frå-
gor. Mot den bakgrunden synes det mindre 
sannolikt att renodlade privata säkerhets-
företag kommer att växa fram i Ryssland. 
Alternativen med kvasiprivata säkerhetsfö-
retag, ett slags ”Redwater”? och användning 
av kontraktsanställda med korttidskontrakt 
i enlighet med den nya lagstiftningen ter sig 
mer långsiktiga. 

Ännu en gång har en västerländsk modell 
övervägts, till del prövats och befunnits vara 
otillämplig i den ryska kontexten. Militärt 
väljer man istället en lösning anpassad efter 
unikt ryska behov och förhållanden. Man 
följer nogsamt utvecklingen i väst men utan 
att vara trendkänslig, prövar vad som kan 
vara tillämpligt i den ryska kontexten men 
på basis av egna erfarenheter och hamnar 
till sist i en unik och till ryska behovsupp-
fattningar och förhållanden anpassad modell. 
Det är svårt att dra någon annan slutsats 
än att Ryssland, även när det gäller privata 
säkerhetsföretag, är eljest.

Niklas Eklund är universitetslektor på Umeå 
universitet, och Jörgen Elfving är överste-
löjnant.
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