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Rysk förmågeutveckling – Läget medio 2017
av Jörgen Elfving

Résumé

the reformation of the russian armed forces initiated in 2008 and still ongoing, but with over 
time changed objectives etc, has undoubtedly achieved impressing, and for russia’s neighbours 
worrying, results. the continued development of russia’s military capability will depend on 
the allocation of financial assets, from 2017 declining, the forthcoming armaments programme 
and the experiences from Syria. the latter as regards development of future weapons systems 
and modification of equipment presently in use respectively on tactics and training, but to what 
extent is still too early to tell. Judging from statements made by leading politicians and high 
ranking military personnel the ongoing development of the russian armed forces is nothing 
but a success story. However, these statements are sometimes contradictory, in some cases even 
doubtful, and dates set for the delivery of equipment are as a rule in many cases put forward. 
This indicates that the coin, i.e. the official, and rosy, picture has a backside and there are 
problems. Sometimes officially admitted but often revealed in debate articles, in blogs and 
the like. To name a few, a lack of officers and pilots, the development of C2-systems drags 
on, the sanctions have an impact, the ability to clear sea mines is lacking and added to this 
an ageing, and limited, fleet of air lift and landing ships. These problems, or bottlenecks, will 
eventually be overcome, but at the moment they have a negative impact on the operational 
capability and will lead to that the objectives set for 2020 will not be reached.

2008 inleddes den reformering av de ryska 
väpnade styrkorna som ännu inte är avslutad. 
en reform vars mål och innehåll efter hand 
varit föremål för förändringar, inte minst 
efter bytet på försvarsministerposten 2012, 
då Sergej Sjojgu ersatte Anatolij Serdjukov.

rutinmässigt redovisas i slutet av året 
vad som åstadkommits inom den ryska 
försvarsmakten under det gångna året, om 
ställda mål har nåtts eller ej. dessutom re-
dovisas också målen för det kommande året. 
Så skedde även den 22 december 2016 då 
försvarsministern i det nationella centrat 
för försvaret av ryssland inför presidenten, 
försvarsmaktsledning med flera avrapporte-
rade vad som åstadkommits under 2016.1 
en redovisning som sedan dess upprepats i 
andra fora liksom, och ny information till-
kommer över tid. Inte minst då företrädare 
för försvarsmakten och försvarsindustrin 

intervjuas eller uttalar sig. en ny företeelse 
är sedan juni 2017 den veckovisa redovisning 
av ”vad som tilldragit sig haver” inom de 
ryska väpnade styrkorna vilken publiceras 
på det ryska försvarsministeriets hemsida.2 
Liksom tidigare är den officiella bilden av 
vad som åstadkommits med avseende på 
förmågeutveckling fortsatt en framgångssaga. 
men hur de väpnade styrkorna beskrivs av 
icke officiella källor och i debattartiklar ger i 
vissa avseenden en annan bild och nyanserar 
vad företrädare för den politiska ledningen, 
militär och försvarsindustri redovisar.

Vad som är av särskilt intresse för svenskt 
vidkommande vad gäller rysk förmågeut-
veckling är vad som skett, och fortsatt sker, 
i kaliningrad oblast. ett område som 2015 
pekades ut som ett av tre vilket skulle ges 
särskild prioritet. Fram till medio 2016 har 
detta inte kunnat förmärkas, men det har 
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sedan dess skett personella förändringar, 
organiserats en ny armékårsstab, satts upp 
nya förband, tillförts ny materiel och infra-
strukturen rustats upp.3

Den ryska synen på krigets 
karaktär
det moderna, eller framtida kriget, har 
uppmärksammats av ett antal företräda-
re för den ryska krigsvetenskapen, bland 
annat Vladimir Sliptjenko och Aleksandr 
Vladimirov. I vilken omfattning den ryska 
krigsvetenskapen utövar ett inflytande på 
förmågeutvecklingen kan diskuteras, men 
den har fått en högre status under den nu-
varande försvarsministern än vad som var 
fallet dessförinnan. Vladimirov sammanfat-
tade 2013 sina slutsatser i ett verk i två band, 
Основы общей теории войны/Grunderna i 
krigets allmänna teori.4 I den ryska militära 
förmågeutvecklingen fram till dags dato, och 
inte minst under 2016, återspeglas också 
delar av vad han skrivit, bland annat om 
robotisering och minskning av tiden från 
målupptäckt till bekämpning, och hans 
uppfattning om att det sker en övergång från 
kriget som en bestämd period av ”krigstid” 
till ett permanent krig som en naturlig del 
i den nationella tillvaron synes bekräftas 
genom striderna i östra Ukraina respektive 
den ryska operationen i Syrien, i vart fall ur 
ett ur ett ryskt perspektiv.

Vladimirovs bok följdes 2016 av ett verk 
på ungefär samma tema, Война Будещево/det 
framtida kriget av Igor michajlovitj popov 
och musa magomedovitj chamzatov.5 båda 
författarna har ett militärt förflutet med 30 
års tjänst i de väpnade styrkorna vilken de 
lämnade som överstar. det framtida kriget 
beskriver såväl reguljära som irreguljära 
konflikter och i boken utvecklar författarna 
sin syn på konflikters uppkomst, dynamik 
och förlopp. I princip kan sägas att boken 

utvecklar och fördjupar vad den ryske gene-
ralstabschefen redovisade inför krigsveten-
skapsakademin vid dess möte i januari 2013, 
den så kallade ”Gerasimovdoktrinen”.6 det 
är uppenbart att författarna inspirerats av 
konflikten i Ukraina och olika färgrevolutio-
ner och utvecklar och förtydligar vad som kan 
sägas vara en del av den ryska hotbildsupp-
fattningen. Intressant är också att de berör 
sådana företeelser som privata säkerhetsfö-
retag och obemannade farkoster.7

Vad de skriver om privata säkerhetsföre-
tag torde vara betingat av pågående debatt, 
att de verkar i både Ukraina och Syrien 
samt försöken att lagstifta om dylika företag. 
något som redovisats i en artikel i kungl 
krigsvetenskapsakademiens Handlingar och 
tidskrift, 2. häftet 2017.8 ett helt kapitel 
ägnas åt obemannade farkoster och då inte 
bara utveckling utan också hur de kan an-
vändas. möjliga uppgifter som dessa farkos-
ter kan lösa skisseras, men vad som kanske 
är mest intressant är att författarna belyser 
de problem som är förknippade med dessas 
utnyttjande, bland annat samordning med 

”levande soldater”, insatsregler och logistik. 
Veterligen har detta inte gjorts tidigare, i vart 
fall inte redovisat i öppna källor. problem 
som förefaller att ha uppmärksammats då 
ett regelverk avseende obemannade farkoster 
ska utarbetas under året vilket behandlar 
de frågor som popov och chamzatov be-
lyst.9 ett arbete som möjligen sker bland 
annat grundat på erfarenheter från Syrien 
där uppgifter förekommer om att förutom 
minröjnings-UGV:er även beväpnade sådana 
använts.10

I sammanhang med den ryska synen 
på moderna konflikter och krig bör också 
nämnas vad försvarsministern uttalade i 
samband med en föreläsning vid moskvas 
statliga institut för internationella relationer, 
mGImo, i februari 2017 om att analysen av 
händelserna i mellanöstern och nordafrika 
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visar att ”militär styrka utgör en oumbärlig 
komponent i ”färgrevolutionerna” och att 
det ryska agerandet i Syrien bröt kedjan 
av dessa.11 något som kan tolkas som att 
motivera den ryska förmågeuppbyggnaden, 
men även en nyanserad syn på moderna 
konflikter och krig. Det vill säga att vad 
generalstabschefen gav uttryck för 2013, 

”de icke militära medlens roll för att uppnå 
politiska och strategiska mål har vuxit och 
i en rad fall överstiger de betydligt i sin ef-
fektivitet vapenverkan”, är idag mindre re-
levant sett till den ryska insatsen i Syrien 
och konflikten i Ukraina.

Erfarenheterna från konflikten i Syrien, 
inom ramen för vilken sedan den ryska opera-
tionen inleddes och fram till den 22 december 
2016 bland annat 18 800 flygföretag genom-
förts och 1 420 hektar minröjts, utövar också 
inflytande på de ryska väpnade styrkornas 
fortsatta utveckling.12 Materiel modifieras 
med hänsyn till erfarenheterna i Syrien vilka 
också inarbetas i stridsutbildningen. I juli 
2017 genomfördes under försvarsministerns 
ledning en tredagarskonferens med högre 
militära befattningshavare vari även ingick 
praktiska inslag och som syftade till att bland 
annat ta tillvara erfarenheterna av den sy-
riska operationen.13 ett exempel på hur er-
farenheterna från Syrien omsatts är att inom 
luftlandsättningstrupperna har ledningen av 
underrättelse- och bekämpningssystem slagits 
samman under en och samma chef.14 något 
som inte heller kan uteslutas ske även inom 
markstridskrafterna och marininfanteriet i 
syfte att förkorta tiden mellan målupptäckt 
och bekämpning vilket indikeras i en artikel 
i Voennaja Mysl.15

De väpnade styrkornas status
bilden av den ryska försvarsmakten hos ge-
mene man har under senare år, sett till vad som 
redovisats i olika opinionsundersökningar 

utvecklats i en allt mer positiv riktning. 
orsaken till detta torde vara de olika initiativ 
som tagits sedan bytet på försvarsminister-
posten 2012. Sedan dess har försvarsmakten 
genom olika utställningar och tävlingar med 
ett stort publikdeltagande blivit mer synlig 
i samhället. Hur ryssen i gemen ser på för-
svaret framgår till exempel av en opinions-
undersökning som genomfördes av VItsom 
i oktober 2016.

Av de tillfrågade uttryckte bara 4 % en 
negativ inställning till försvarsmakten. 39 % 
var stolta över försvaret vilket förvånar nå-
got, då 64 % var positiva till att en manlig 
närstående skulle tjänstgöra i de väpnade 
styrkorna, där motsvarande siffra bara var 
20 % år 2002.16

I samma undersökning ställdes också frå-
gan hur man uppfattade den ryske officeren 
vilket redovisades på en femgradig skala. Här 
låg det genomsnittliga resultatet på samtliga 
ställda frågor utom en på över fyra, vilket 
återspeglar en mycket positiv uppfattning.

I en annan undersökning ansåg 92 % av 
de tillfrågade att den ryska försvarsmakten 
hade förmåga att skydda befolkningen.17

en rapport som företrädare för VItsom 
presenterade för Federationsrådet i december 
2016 visar, att trots det ekonomiska läget an-
såg 54 % av de tillfrågade att de medel som 
avdelas för försvarsmakten borde öka.18

om de ovan nämnda siffrorna består åter-
står att se och beror i hög grad på hur de 
väpnade styrkorna exponeras och om de 
får negativ publicitet, men även hur den 
ryska operationen i Syrien liksom konflikten 
i Ukraina utvecklas.

Försvarsekonomi
2016 var de ryska försvarsutgifterna rekord-
artade och uppgick till 4,7 % av bnp, eller 
3 890 miljarder rubler, och hur försvars-
utgifterna utvecklats jämfört med andra 
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utgiftsområden 2011–2016 i miljarder rubler 
framgår av nedanstående bild.19

Försvar Utbildning Rättsväsende Kultur

Från 2017 bryts dock trenden med över tid 
ökande försvarsutgifter vilket framgår av 
tabellen nedan.20 

År Miljarder
rubler

% av  
budgeten

% av BNP

2016 3 890 12,6 4,7

2017 2 837 9,0 3,3

2018 2 730 8,5 3,0

2019 2 818 8,5 2,9

Huruvida det blir fråga om faktiska nedskär-
ningar eller ej återstår att se, och i den ryska 
budgeten finns poster som avser försvarsmak-
ten vilka är sekretessbelagda. tilläggsanslag 
också kan bli fallet. också det statliga rust-
ningsprogrammet för perioden 2018–2025 
måste beaktas. det avsåg man att fastställa 
i december 2015, men redan tidigt fram-
kom uppgifter om att ett fastställande skulle 
komma att skjutas på till 2018.21 detta på 
grund av att några relevanta prognoser för 
den ryska ekonomins utveckling inte kunde 
presenteras.22 Ursprungligen angav presiden-
ten att programmet skulle föreligga för hans 
godkännande senast den 1 juli 2017, ett da-
tum som senarelagts till den 1 september, och 
ett slutlig fastställande ska ske före utgången 

av innevarande år.23 Vad rustningsprogram-
met för perioden 2016–2025 kommer att 
omfatta i ekonomiska termer återstår att se, 
och såvitt kan bedömas är kampen mellan 
försvars- och finansministeriet sannolikt 
ännu inte avgjord.

Inledningsvis nämndes siffran 56 triljoner 
rubler för att sedan minska till 30 triljoner 
varefter försvarsmakten äskade cirka 22 tril-
joner rubler medan finansministeriet ansåg 
att 12 triljoner var tillfyllest.24 Såvitt kan be-
dömas torde cirka 17 triljoner rubler komma 
att avdelas för rustningsprogrammet vilket 
sannolikt inte tillfredsställer för vare sig för-
svars- eller finansministeriet och ska jämföras 
med rustningsprogrammet 2011–2020 för 
vilket avdelades knappt 20 triljoner rubler.25 
Innehållet i rustningsprogrammet är ej heller 
känt, men vissa källor hävdar att markstrids-
krafterna och luftlandsättningstrupperna till 
följd av erfarenheterna från Syrien kommer 
att vara vinnarna, medan marinen denna 
gång får stå tillbaka.26 något som dock inte 
framgått av vad olika företrädare för marinen 
uttalat i samband med mässan International 
maritime defence Show, ImdS-2017, i St 
petersburg i juli om nybyggnation av hang-
arfartyg, amfibieattackfartyg etc.

Att ekonomin haft inverkan på förmå-
geutvecklingen framgår bland annat av att 
projekt och materielanskaffning senareläggs 
eller överförs till rustningsprogrammet för 
perioden 2018–2025 alternativt att anskaff-
ning sker i mindre volymer.27 något som 
kan exemplifieras med det kommande jakt-
flygplanet T-50, eller Su-27 som angivits 
som benämning, där anskaffning inleds efter 
2019 samt att antalet inledningsvis begrän-
sas till 12 maskiner i stället för de 52 som 
ursprungligen skulle anskaffas.28 dessutom 
torde ekonomiska realiteter förklara de ra-
tionaliseringar och effektiviseringar som 
sker inom den ryska försvarsmakten inom 
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ramen för åtgärdspaketet ”en effektiv för-
svarsmakt”. ett program som uppges att 
årligen ge besparingar på 47 miljarder rub-
ler.29 Genom införandet av ett system med 
elek tronisk uppföljning av utspisningen vid 
729 matsalar har man sparat 700 miljoner 
rub ler och övergång till naturgas istället 
för fast och flytande bränsle vid värmecen-
traler ska till 2020 ha sparats in knappt 4 
miljar der rubler.30 Uppbyggnaden av 24 nya 
logistik komplex kommer årligen att leda till 
besparingar i storleksordningen sju miljarder 
rubler per år.31 till detta kommer även andra 
åtgärder i form av bland annat avveckling 
och försäljning av äldre materiel. något 
som skedde i samband med utställningen 
Armija-2016, då stora mängder övertalig 
materiel auktionerades ut.32

otvivelaktigt har de ekonomiska reali-
teterna påverkat, och kommer att påverka, 
förmågeutvecklingen trots att det sagts att 
materielanskaffningen inte ska påverkas, vil-
ket kan diskuteras då så redan varit fallet.33 
detta innebär att de mål avseende material-
anskaffning och volymer som satts upp för 
2020 sannolikt inte kommer att nås även om 
företrädare för försvarsmakten hävdar att 
så är fallet. Dessutom finns det också andra 
företeelser som också påverkar i form av 
kostnaderna för stödet till separatisterna i 
Ukraina och operationen i Syrien så länge 
den pågår. kostnaderna för stödet till sepa-
ratisterna i Ukraina och hur dessa finansieras 
är dock inte kända. Vad gäller Syrien beräk-
nade en icke officiell källa 2015 kostnaden 
per vecka till 1 084 miljarder rubler och en 
annan källa angav en dygnskostnad av 2,4 
miljoner dollar.34 kostnader som bagatelli-
serats från officiellt håll och jämförs med en 
större övning.35 något man till del kan ha 
rätt i då den personal och den materiel som 
är insatta i Syrien knappast skulle ha varit 
oanvända om de varit kvar i ryssland.

Ledning
I december 2016 hade ryska Federationens 
nationella centrum för ledning av försvaret 
varit operativt i två år och under merparten av 
den tiden bland annat utövat ledning av den 
ryska insatsen i Syrien. ett bevis på att cen-
trat fungerar och verkar på avsett sätt torde 
vara att dess chef, michail mintsev, i feb-
ruari 2017 utnämndes till generalöverste.36 
otvivelaktigt har den ryska ledningsförmågan 
ökat, och effektiviteten i beslutsfattningen 
uppges ha ökat tre gånger. Vid utgången av 
2016 var 73 federala myndigheter, motsva-
rande, samtliga 85 federationssubjekt och 
1 320 statliga företag inom försvarsindustrin 
anslutna till centrats informationssystem.37 
Jämfört med 2015 kan konstateras att ut-
byggnaden av ledningskedjan från högsta 
till lägsta nivå fortsatt, men i vilken mån 
utbyggnaden framskrider i förhållande till 
plan är svårbedömbart. enligt vad som re-
dovisas på försvarsministeriets hemsida och 
som är uppgifter från 2013 ska centra under 
ryska Federationens nationella centrum för 
ledning av försvaret på militärområdesnivå 
ha etablerats till 2017 och vid högre förband 
till 2018.38 Såvitt kan bedömas torde centra 
på militärområdesnivå ha etablerats, och 
sannolikt även på nivåerna därunder vilket 
indikeras av att ukrainska källor anger att 
de två separatistiska armékårerna i östra 
Ukraina är inkluderade i den ledningskedja 
som framgår av nedanstående bild;39

Under året har framkommit uppgifter 
om militärområdesstabernas krigstida verk-
samhet. dessa delas då i två delar, operativ-
strategisk ledning respektive ”restmilitär-
områdesstab”. den förstnämnda leder den 
operativa verksamheten medan ”restmili-
tärområdesstaben” svarar för mobilisering 
och territorialförsvar.40 det sistnämnda har 
också varit föremål för förändringar då ut-
gående från plan för försvaret av ryska 
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Federationen 2016–2020 samt efter försök 
under övningen kavkaz-2016 respektive 
erfarenheter från tsentr-2015 ett lagförslag 
framlagts för duman.41 lagförslaget innebär 
att ledningen för federationssubjekten och 
kommuner åläggs ett personligt ansvar för 
att i krigstid svara för att organisera terri-
torialförsvarsstaber med ansvar för mobi-
lisering, territorialförsvar och upprätthål-
lande av undantagstillstånd, motsvarande.42 
dessa staber jämte inrikesministeriets, sä-
kerhetstjänstens och katastrofministeriets 
organisation på regional nivå jämte enheter 
ur nationalgardet underställs också respek-
tive militärbefälhavare i händelse av krig.43 
Antas lagen innebär detta att den utveck-
lingen av den civil-militära samverkan som 

inleddes 2012 har tagit ytterligare ett stag 
framåt. Sannolikt kommer detta också att 
övas under kommande övningar, bland an-
nat inom ramen för Zapad-2017. ytterligare 
ett exempel på civil-militär samverkan, men 
av ett mer handfast slag, är att dumaleda-
möter i februari 2017 genomgick en endags 
allmänmilitär utbildning som bland annat 
omfattade vapentjänst och körträning med 
pansarbil.44

Vad gäller ledningssystem på taktisk nivå 
förefaller det som om målet att förse 40 
brigader med ledningssystemet eSU tZ in-
till 2020 inte kommer att nås och att detta 
kommer att ligga till grund för utveckling ett 
nytt ledningssystem.45 om det är fråga om 
det ledningssystem som avses tillföras från 
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2025 har dock ej kunnat fastställas, och det 
kan diskuteras om de olika ledningssystem 
som för närvarande är i drift är kompatibla 
med varandra.46

Organisationsutveckling
liksom under 2015 tillkom även under 2016 
ett antal nya förband och i sin rapport den 
22 december 2016 redovisade försvarsminis-
tern att det inom markstridskrafterna satts 
upp nio nya högre förband, bland dessa 
fyra mekaniserade och en pansardivision, 
samt inom luftlandsättningstrupperna tre 
underrättelsebataljoner, sex stridsvagnskom-
panier, två televapenkompanier samt två 
UAV-kompanier.47 motsvarande redovisa-
des även när försvarsministern framträdde 
inför duman 22 februari i år.48 en process 
som också fortsätter, till exempel uttalade 
försvarsministern i juni att 20 nya förband 
ska sättas upp i Västra militärområdet intill 
utgången av 2017.49 Såvitt kan bedömas 
torde det vara fråga om stående förband 
vilkas uppsättande innebär en begränsad 
ökning av förbandsmassan mot bakgrund 
av målet för de väpnade styrkornas freds-
tida styrka om drygt en miljon man samt 
aktuellt bemanningsläge, där förbandens 
organiserande bedöms ha skett genom sam-
manslagning eller nedläggning av befintliga 
förband. exakt vilka förband som satts upp 
under 2016 och därefter har inte kunnat 
klarläggas i detalj, men några av de förband 
som satts upp under 2016 och därefter, eller 
är under uppsättande, framgår nedan:

•	 1:a gardespansararmén, naro-
Fominsk.50 

•	 8:e armén, novotjerkassk. Uppsättandet 
slutfört till utgången av 2017 och ledan-
de befattningar tillsatta i juli 2017.51 

•	 11:e armékåren, kaliningrad oblast.52 

•	 14:e armékåren, murmansk.53 

•	 22:a armékåren, krim.54 

•	 md 3/bogutjar,55 md 42/tjetje-
nien,56 md 144/Jelnja,57 md 150/
novotjerkassk58 och Gpd 90/
tjerbakul.59 

•	 mekb 30, rosjtjinskij, Samara 
oblast.60 

•	 227:e artilleribrigaden, majkop. ett 
av de första förband som kommer att 
tillföras den nya bandhaubitsen 2S35, 
koalitsija-SV.61 

•	 tre tunga artilleribataljoner, varav två 
utrustade med 240 mm granatkastare 
2S4, Södra och centrala militärområdet, 
och en med 207 mm bandkanon 2S7m, 
Södra militärområdet.62 

•	 markrobotbrigad, Östra militärområdet. 
brigaden tillfördes i juni 2017 markro-
botar av typen Iskander-m och Östra mi-
litärområdet har nu fyra markrobotbri-
gader. de brigader som återstår att om-
beväpna är 152:a markrobotbrigaden, 
tjernachovsk, respektive 448:e mark-
robotbrigaden, kursk, och ombeväp-
ningen av samtliga markrobotbrigader 
med Iskander-m uppges vara slutförd 
2020.63 

•	 luftvärnsbrigad, Södra militärområdet. 
möjligen ingående i 8:e Armén.64 

•	 17:e helikopterbrigaden, novosi-
birsk.65 

•	 18:e helikopterbrigaden, chaba-
rovsk.66 

•	 112:e helikopterregementet, tjita.67 

•	 tre stridsvagnstransportbataljoner, tjita, 
khabarovsk och tjerbakul. Avsikten är 
att sätta upp stridsvagnstransportför-
band i varje militärområde regemente, 
och i varje armé bataljon/kompani. 
dylika förband avses att under 2018 
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sättas upp även i Västra och Södra mi-
litärområdet. I varje kompani ingår mer 
än 600 kamAz-65255 vilka förutom 
stridsvagnar även kan lasta bandhau-
bitsar av typen mStA och koalitsija-
SV samt kan, om förarbyte sker, per 
dygn genomföra en förflyttning om 100 
mil.68 

•	 Ingenjörregemente, 49:e armén, Södra 
militärområdet.69 

•	 Ingenjörregemente, Västra 
militärområ det.70 

•	 logistikbrigad, Västra militärområ-
det.71 

•	 47:e territorialförsvarsdivisionen, 
krim.72 

•	 10:e ”räddnings- och röjningsregemen-
tet”, ett ingenjörförband som avses för 
att kunna stödja det civila samhället vid 
extraordinära händelser. det första i sitt 

slag och avses att organiseras i varje 
armé.73 

•	 Stridsvagnskompanier vid 7:e och 76:e 
luftburna divisionen samt vid 11:e, 31:a, 
56:e och 83:e luftburna brigaderna.74 

•	 Flygregemente?, Sjatalovo, Smolensk 
oblast.75 

•	 ny division inom det strategiska bomb-
flyget med basering Belaja, Irkutsk oblast, 
och Ukrainka, Amur oblast.76 

•	 36 UAV-förband.77 

Utöver ovanstående har också omorga-
nisationen av luftvärnsregementen inom 
luftförsvaret till brigader fortsatt och det 
organiserats förband för genomförande av 
informations operationer.78 Intressant är 
också avsikten att i varje militärområde, 
respektive armé, or ganisera en ingenjörbri-
gad respektive ett -regemente, i vilka ska in- 
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gå ingenjörsstormförband. dessa utgörs av 
särskilt utrustade och utbildade ingenjörba-
taljoner i ingenjörbrigader, och bataljoner i 
ingenjörregementen, avseedda för strid i ort. 
För närvarande finns bara en dylik bataljon 
vilken bedöms ingå i 38:e ingenjörregementet, 
novosibirsk.79 

Genom uppsättandet av 8:e armén ingår 
nu i de ryska markstridskrafterna 12 ar-
méer, och i med tillkomsten av de tre nya 
armékårerna finns nu i Ryssland fyra dylika 
och förutom de ovan nämnda även 68:e 
armékåren på Sachalin som länge varit den 
enda i sitt slag.

tillkomsten av 11:e armékåren, chef är 
generalmajor Jurij Jarovitskij, som organi-
serades i april 2016, uppmärksammades i 
samband med segerparaden den 8 maj i Gusev. 
Armékåren är arvtagare till 11:e gardesar-
mén vilken upplöstes under 1990-talet och 
där dess resterande förband underställdes 
Östersjömarinen som kustförsvarsförband.80 
de förband som är underställda kårstaben be-
döms vara samtliga markstridsförband jämte 
möjligen även 25:e kustrobotregementet.81 
Sannolikt torde även 336:e marininfanteri-
brigaden vara underställd vilket några källor 
hävdar.82 22:a armékåren, chef generalmajor 
Andrej kolotovkin, sattes upp i december 
2016, och bland de förband som ingår i 
densamma bedöms ingå bland annat 126:e 
kustförsvarsbrigaden och Svartahavsmarinens 
8:e artilleriregemente.83 14:e armékåren var 
den kår som sist organiserades, april 2017, 
och i kåren ingår bland annat mekb 80 
och mekb 200 samt 61:a marininfanteri-
brigaden.84 organiserandet av de tre armé-
kårerna innebär att kustförsvarsförbanden 
inom respektive marin nu inordnats under 
en och samma hatt varigenom ledningen av 
dessa renodlats och effektiviserats.

de nya divisioner som satts upp har orga-
niserats med en eller flera brigader som grund 
och det har uppgetts att de ska organiseras 

som deras tidigare sovjetiska motsvarighe-
ter.85 Dock finns det variationer på denna 
organisationsstruktur, då md 150 uppges 
att ha två mekaniserade och två stridsvagns-
regementen.86 motivet för att divisionerna 
satts upp uppges vara ett svar på natos 
ökade närvaro och aktivitet i anslutning till 
rysslands västgräns. Att de skulle vara fullt 
bemannade och utrustade bedöms dock i 
nuläget mindre sannolikt vilket också stöds 
av ryska källor och av att matematiken inte 
riktigt går ihop när två brigader ska bilda 
stommen till en mekaniserad division enligt 
sovjetisk modell, se bilden nedan.87

Att divisionerna inte är fullt bemannade 
och utrustade bedöms också ligga bakom 
vad generalstabschefen uttalat om batal-
jonsstridsgrupper. det vill säga en mekani-
serad bataljon, eller stridsvagnsbataljon, som 
beroende på stridsuppgiften tilldelas olika 
slag av förstärkningsförband som artilleri-, 
luftvärns-, ingenjör- och/eller underhålls-
förband och var en företeelse redan under 
senare delen av sovjettiden.88 Idag är det 
uppenbart att deras betydelse ökat bland 
annat mot bakgrund av synen på den mo-
derna striden, och i september 2016 redo-
visade generalstabschefen att det då fanns 
66 bataljonsstridsgrupper fullt bemannade 
med kontraktsanställda. dessa bedöms vara 
förband som är mer eller mindre omedelbart 
gripbara och organiseras i ett antal om en till 
två vid varje brigad/regemente samt också 
är en indikation på brister i de stridande 
förbandens bemanning, utrustning och in-
satsberedskap.89

Antalet bataljonsstridsgrupper skulle intill 
utgången av 2016 öka till 96, under 2017 
till 115 och 2018 till 125.90 Ökningen un-
der senare delen av 2016 kan diskuteras då 
antalet kontraktsanställda vid utgången av 
2015 var 352 000 och ett år senare 384 000, 
en ökning med 32 000.91 Siffor som gör att 
en ökning av antalet bataljonsstridgrupper, 
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med en personalstyrka i storleksordningen 
cirka 1 000 man, om 30 dylika under några 
månader ter sig tvivelaktig då inte bara mark-
stridskrafterna ska försörjas med kontrakts-
anställda. däremot bedöms den modesta 
ökningen kommande år som rimlig.

Vad som ytterligare kan tolkas som ett er-
kännande av att de nyuppsatta divisionerna 
inte är fullt bemannade och utrustade är vad 
försvarsministern sade i duman 22 februari 
om att ”vi räknar med att under detta år 
slutföra uppsättandet av tre divisioner vid 
gränsen i väst och i sydväst”.92 Uppsättandet 
av nya förband synes ej heller vara helt pro-
blemfritt då ryska militära rättsvårdande 
organ i Södra militärområdet noterat en 
ökning av undanhållande med 50 % och 
hälften av denna siffra vid nyuppsatta eller 
omlokaliserade förband.93

tillkomsten av fem nya divisioner under 
2016 är fortsättningen på en process som 

inleddes 2013 då mekb 5 respektive pb 4 
omorganiserdes till tamandivisionen resp. 
kantemirovdivisionen, en återgång till vad 
som var fallet före 2009 då divisionerna 
omorganiserades till brigader.94 Samtidigt 
sades också att ytterligare brigader skulle 
omorganiseras till divisioner vilket skulle ske 
etappvis vilket också skett under 2015 och 
2016.95 Sannolikt lär ytterligare divisioner 
tillkomma, men troligen inte resultera i en 
generell återgång till divisonsstruktur vilket 
innebär att förbandsmassan inom markstrids-
krafterna kommer att bli en blandning av 
brigader och divisioner där de sistnämnda 
i första hand kommer att återfinnas i de 
prioriterade strategiska riktningarna.

de förband som tillkommit inom luft-
landsättningstrupperna innebär att de mål 
som ställts i detta avseende för 2016 också 
uppnåtts och att det nu finns åtta underrät-
telsebataljoner inom det vapenslaget vilka 
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bedöms ingå i samtliga fallskärms- och luft-
burna divisioner/brigader.96 I de luftburna 
förbanden har också introducerats strids-
vagnskompanier utrustade med stridsvagn 
t-72b3, där tre av dessa under 2018 ska ha 
utvecklats till bataljoner, vid 7:e och 76:e 
luftburna divisionen samt vid en luftburen 
brigad.97 Införandet av stridsvagnsförbanden 
motiveras enligt chefen för VdV av att de 
luftburna förbanden kräver en ökad eldkraft 
då de ska utgöra en förstärkningsresurs för 
de förband som sätts in i en operativ rikt-
ning.98

Ursprungligen skulle kompanierna ha 
satts upp 2015, men det ekonomiska läget 
innebar att detta försköts i tid vilket sanno-
likt också gör att bara tre bataljoner orga-
niseras 2018 jämfört med de sex bataljoner 
som nämndes 2016.99 detta synes även bli 
fallet med den tidigare aviserade utökningen 
av fallskärms- och de luftburna divisionerna 
med ett regemente, där under 2017 ett tredje 
regemente vid 7:e luftburna divisionen sätts 
upp på krim.100 Införandet av stridsvagns-
förband konkurrerar med den materiella 
förnyelsen av markstridskrafterna liksom 
krav på lufttransportkapacitet om de ska 
flygas in. Vad som också är intressant är det 
ringa omnämnandet av stridsvagnsförbanden 
i reportage, men mera om övningsverksam-
heten inom luftlandsättningsförbanden vilket 
bara noterats vid ett tillfälle.101 normalt ges 
införandet av ny materiel och övningar med 
denna relativt stora uppmärksamhet vilket 
nu inte varit fallet.

ett förband vars uppsättande förväntades 
under 2016 var ytterligare en arktisk brigad 
utöver mekb 80, Alakurtti. detta mot bak-
grund av att chefen för markstridskrafterna 
2014 uttalade att en sådan brigad under 
2016 skulle sättas upp i Jamalo-nentsiens 
autonoma okrug.102 några uppgifter om att 
så skett har dock ej framkommit.

en udda detalj vad avser organisations-
utveckling är att vissa förband getts benäm-
ningen ударный/udarnyj, eller stöt. en be-
nämning som har sitt ursprung i vad som kan 
kallas stormtrupper i tsararmén under slutet 
av första världskriget och som även tilldela-
des förband under det Stora Fosterländska 
kriget, till exempel 1:a stötarmén som orga-
niserades hösten 1941 och deltog i försvaret 
av moskva.103 Från våren 2017 tilldelas 
denna benämning de förband, i maj i år 78 
stycken, som utmärkt sig i stridsutbildningen 
och med högst insatsberedskap.104

Materieltillförsel
Att utröna vilken materiel och i vilket antal 
som tillförts de olika försvarsgrenarna och 
vapenslagen är inte helt problemfritt, då 
redovisningar i detta avseende och med hög 
upplösningsgrad inte lämnas från officiellt 
håll. enligt vad försvarsministern uppgav då 
han framträdde inför Federationsrådet i maj 
2017 har de väpnade styrkorna sedan 2012 
tillförts mer än 30 000 materielobjekt, bland 
annat 50 stridsfartyg, 1 300 luftfarkoster 
samt 4 700 stridsvagnar och stridsfordon.105 
en betydande ökning jämfört med 2007–2011 
då bara två stridsfartyg, 151 luftfarkoster 
och 217 stridsvagnar tillfördes.106 en månad 
senare, och i tv-programmet prjamaja linija, 
nämnde presidenten motsvarande siffor, men 
också att volymen modern materiel nu upp-
gick till 58 % för att till årets slut nå 62 % 
samt att årligen tillförs 180 långräckviddiga 
kryssningsrobotar.107

Ovan nämnda siffor är svåra att verifiera, 
bland annat mot bakgrund av olika sätt att 
redovisa materieltillförseln från gång till an-
nan och vad olika uttryck innebär. Avser till 
exempel 1 300 luftfarkoster enbart flygplan 
eller både flygplan och helikoptrar? Ingår 
också UAV:er?
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•	 22 december 2016 redovisades att föl- 
jande materiel hade tillförts under 
året:108 

•	 41 ballistiska robotar.

•	 två tu-160 och två tu-95mS.

•	 2 930 nya eller moderna materielobjekt 
till markstridskrafterna, och i och med 
detta har 11 mekaniserade och strids-
vagnsbataljoner ombeväpnats liksom 
tre artilleribataljoner, två markrobot-
brigader, två luftvärnsrobotbrigader, 
ett luftvärnsrobotregemente samt en 
spetsnazbrigad.

•	 Fyra övervattensfartyg och två ubåtar 
tillförts marinen.

•	 139 luftfarkoster har tillförts flyg- och 
rymdstridskrafterna, fyra luftvärns-
robotregementen ombeväpnats med 
luftvärnsrobot S-400, 25 luftvärnsro-
botsystem pantsir-S tillförts liksom 74 
radarstationer.

•	 144 moderna stridsfordon tillförts luft-
landsättningsförbanden.

•	 105 UAV-system inklusive 260 
UAV:er.

motsvarande siffror redovisades även när 
försvarsministern framträdde inför duman 
den 22 februari i år, men med vissa smär-
re skillnader, bland annat att luftlandsätt-
ningsförbanden uppgavs att ha tillförts 188 
stridsfordon.109

Har då målen nåtts? I december 2015 upp-
gav försvarsministern i sin redovisning inför 
presidenten att följande materiel skulle kom-
ma att tillföras under kommande år;110 

•	 41 ballistiska robotar.

•	 två tu-160 och sju tu-95mS.

•	 markstridskrafterna: två brigadsys-
tem med markrobot Iskander respek-
tive raketartillerisystem tornado-S, ett 

brigadsystem buk-m3, sex bataljoner 
ombeväpnade med moderna stridsfor-
don.

•	 Sju övervattensfartyg och två ubåtar till 
marinen.

•	 mer än 200 nya och moderniserade 
luftfarkoster.

•	 ombeväpning av fem luftvärnsrobot-
regementen med luftvärnsrobot S-400.

Som synes harmonierar inte redovisningen i 
december med 2016 med vad som sades ett år 
innan, både avseende materielslag respektive 
antal, varför slutsatsen är att målen avseende 
materieltillförsel för 2016 i alla avseenden 
inte nåtts. Samtidigt är bilden av denna, så-
väl vad avser vad som ska tillföras liksom 
vad som de facto tillförts, komplex. detta 
beror på att försvarsgrenschefer med flera 
lämnar uppgifter som inte alltid stämmer med 
vad försvarsministern uppgett, vartill kom-
mer vad som kvartalsvis redovisas avseende 
tillförd materiel under de konferenser som 
genomförs med de militära kvalitetskontrol-
lanterna i försvarsindustrin.

exempel på ovanstående är att chefen 
för flyg- och rymdstridskrafterna uppgett 
att 140 flygplan och helikoptrar skulle till-
föras under 2016 liksom uppgifter om att 
marinen samma år skulle tillföras 42 fartyg 
av olika slag.111 merparten av de fartyg som 
tillförts marinen under och efter 2016 utgörs 
av bevakningsbåtar, underhålls- respektive 
hjälpfartyg och de stridsfartyg som tillförts 
utgörs av;112 

•	 Östersjömarinen: minjaktfartyg Alek
sandr Obuchov, ursprungligen sagd att 
överlämnas i slutet av 2015. den för-
sta av sitt slag och av Alexandritklass 
samt byggd i glasfiber. Enligt vad den 
rys ke marinchefen uppgav i en intervju 
i februari 2017 avses minst 40 fartyg 
av denna klass att byggas.113 något 
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som kommer att förbättra den ryska 
marinens minröjningsförmåga vilken 
för närvarande är en trång sektor.114 

•	 Svartahavsmarinen: Fregatter: Admiral 
Essen och Admiral Grigorevitj. Ubåtar: 
Velikyj Novgorod och Kolpino.

•	 Stillahavsmarinen: Ubåtar: Komsomolsk
naAmure, tillförd efter modernisering. 
korvetter: Soversjennyj.

•	 Vad som inte är tillförsel, men omför-

delning av fartyg är de två korvetterna 
Zeljonyj Dol och Serpuchov som i okto-
ber överfördes från Svartahavsmarinen 
till Östersjömarinen för att där ingå i 
ett nyuppsatt fartygsförband vilket till 
2020 kommer att tillföras ytterligare 
tre korvettar av samma klass.115 

De flygplan som tillförts under perioden 
2008–2016, dock ej samtliga flygplantyper, 
framgår av tabellen nedan.116 

Under 2017 har materieltillförseln fort-
satt och den tillförsel som redovisades vid 
den senaste kvartalsvisa konferensen 26 juli 
med de militära kvalitetskontrollanterna i 
försvarsindustrin redovisade följande tillför-
sel under andra kvartalet 2017; 117

•	 35 nya stridsvagnar.

•	 155 reparerade stridsfordon.

•	 10 bandhaubitsar.

•	 ett brigadsystem Iskander-m.

•	 4 televapensystem Vitebsk.

•	 500 nya och 273 reparerade fordon

•	 1 korvett, Soversjennyj.

•	 1 bevakningsbåt.

•	 2 dykbåtar.

•	 1 flytdocka.

•	 60 kryssningsrobotar av typen kalibr.

•	 42 torpeder.

•	 9 nya och 45 reparerade flygplan.

•	 6 nya och 11 reparerade helikoptrar.

•	 9 radarstationer.

•	 38 nya och 69 reparerade sambands-
system.

•	 9 ton ammunitionseffekter.

motsvarande konferens genomfördes i 
mars 2017, men då redovisades inga antals-
uppgifter.118

Vad som mer är intressant är vad som 
vid de kvartalsvisa konferenserna redovisas 

Flygplantyp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mig-29STM - 28 - - - - - 4 12

Mig-29UMB - 6 - - - - - 2 -

Mig-29KR - - - - - 2 8 10 -

Mig-29KUBR - - - - - 2 2 - -

Su-27SM3 - - 4 8 - - - - -

Su-30m2 - - 2 2 - 3 8 3 2

Su-30Sm - - - 3 14 21 27 17

Su-34 1 2 4 6 10 14 18 18 16

Su-35S - - - 2 8 24 12 12

Jak-130 - 3 6 3 15 18 20 14 10

Totalt 1 39 16 19 30 61 101 90 69
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avseende i vilken omfattning de statliga ma-
terielbeställningarna för året uppfyllts;

•	 2015: För andra kvartalet till 38 % och 
för tredje kvartalet till 52 %.119

•	 2016: För andra kvartalet till 40 % och 
för tredje kvartalet till 62 %.120 

•	 2017: För andra kvartalet 34,2 % avse-
ende ny materiel och 42,2 % avseende 
reparerad materiel.121 

ovanstående indikerar att den ryska för-
svarsindustrin fortsatt lever i ett ”sturmo-
vikbeteende”, det vill säga att huvuddelen 
av produktionen sker i ett forcerat tempo 
strax innan ställda mål ska vara uppnådda 
eller leverans ska ske. något som sannolikt 
torde ha en negativ inverkan på kvaliteten 
i det som produceras under årets sista tre 
månader. detta indikeras också av de siffror 
som redovisas avseende volymer av modern 
materiel. Som presidenten uttalat ska denna 
vara 62 % vid utgången av 2017 vilket ska 
jämföras med de procentsatser som nämndes 
vid konferenserna med de militära kvalitets-
kontrollanterna i försvarsindustrin i mars, 
58,3 %, respektive i juli, 58,8 %.122 

Vilken materiel som kommer att tillfö-
ras intill årets slut och därefter samt i vilka 
volymer är svårbedömbart då uppgifter i 
detta avseende ofta ändras och är motsä-
gelsefulla. några moderna stridsfordon av 
typen Armata, kurganets-25 och bumerang 
samt bandhaubits koalitsija-SV lär inte bli 
fallet. dessa genomgår fortsatt prov och 
försök där Armata uppges gå i produktion 
2019.123 kurganets-25, som uppges börja 
serieproduceras 2021, har också nyligen 
av en av ingenjörerna vid det företag som 
utvecklat stridsfordonet, kmZ, beskrivits 
som ett misslyckande, men vad detta kom-
mer att innebära är ej känt.124 Intressant i 
sammanhanget är moderniseringen av äldre 
stridsvagnstyper vilket kan ses som en inte-

rimslösning intill dess erforderligt antal av 
Armata producerats och/eller en konsekvens 
av de ekonomiska realiteterna som tvingar 
till begränsningar i anskaffningen. Förutom 
modernisering av t-72 och t-90 avses också 
t-80 moderniseras där försvarsministeriet 
har planer på en modernisering av 300 vag-
nar och några av dessa ska tillföras innan 
årets slut.125

enligt vad den ryske presidenten uppgav 
vid ryska marinens dag kommer marinen 
att under innevarande år tillföras 30 far-
tyg, men utan precisering till slag.126 bland 
de fartyg som avses tillföras under 2017 
återfinns bland annat fregatterna Admiral 
Gorsjkov, Admiral Makarov och Admiral 
Kasatonov, landstigningsfartyget Ivan Gren 
och tio hjälpfartyg127 dock kan ej uteslutas 
att tillförseln senareläggs vilket är mer regel 
än undantag när det gäller fartygsbyggnation 
för den ryska marinen. något som bland an-
nat beror på ändringar i beväpningen under 
byggnationen.128

Rymd- och flygstridskrafterna kommer 
enligt dess chef att under 2017 tillföras i 
storleksordningen 120 flygplan och heli-
koptrar, det vill säga något färre än under 
2016.129 bland dessa bland annat 27 Su-
30S och Su-30Sm, 16 Su-34, tio Jak-130, 
tre An-148.130 Härtill kommer också luft-
värnsrobotar och radarstationer, men där 
luftvärnsrobotsystemet S-500 kommer att 
tillföras först 2020.131 Vad som är ett problem 
är förnyelsen av transportflyget, till medio 
2017 kommer endast tre av planerade 39 
Il-76md-90A ha levererats och leveransti-
den har utsträckts från 2020 till 2024 och 
antalet kan komma att bli färre på grund 
av ekonomiska skäl.132

en negativ inverkan på tillförseln av mate-
riel är de västliga sanktionerna och Ukrainas 
avbrytande av leveranserna av militär ma-
teriel till ryssland vilka inneburit avbräck 
i fartygsbyggnationen, byggnationen av tre 
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fregatter av Admiralklass, projekt 11356, lik-
som produktionen av helikoptrar.133 Arbetet 
med att åstadkomma ett importoberoende 
leds av en statlig kommission vari ingår 
två kommittéer, en för civil produktion och 
en för försvarsindustrin.134 Vad gäller för-
svarsindustrin ska denna vara oberoende av 
ukrainska komponenter 2018 och av västliga 
sådana 2020, något som återstår att se om 
det blir fallet vilket kan betvivlas vad gäller 
elektronik.135

mot bakgrund av att målet avseende vo-
lymen av modern materiel till 2020 satts till 
70 % uppstår frågan vad försvarsindustrin 
ska ägna sig åt därefter och försvarsministe-
riet har också förklarat att man inom ramen 
för kommande rustningsprogram inte fullt ut 
kan belägga försvarsindustrin med beställ-
ningar.136 Vad man ska ägna sig åt efter 2020 
har redan uppmärksammats och presidenten 

”beordrade” i december 2016 att volymen 
av civila produkter inom försvarsindustrin 
ska öka till inte mindre än 17 % 2020, 30 % 
2025 och 50 % 2030. med anledning av detta 
har också genomförts ett antal konferenser 
inom försvarsindustrin i syfte att klarlägga 
hur dessa mål ska nås.137 dock kan det 
diskuteras om försvarsindustrin kan produ-
cera de civila produkter som efterfrågas och 
konkurrera prismässigt, men övergången till 
mer civil produktion återspeglar synen på 
försvarsindustrin ”som ett lokomotiv för 
den ryska ekonomin”. en tes som delvis 
fungerade under sovjettiden, men sannolikt 
inte i en marknadsekonomi.

Bemanning
den ryska försvarsmaktens fredstida styrka 
fastställdes 2008 till 1 000 000 man, något 
som ändrades genom en ukas den 28 mars 
2017 till 1 013 628 man vartill kommer 
889 393 civilanställda.138 I princip en civil-
anställd på varje militär befattning! motiven 

till den marginella ökningen av den fredstida 
styrkan är inte känd, men skulle kunna för-
klaras av uppsättningen av nya förband och/
eller en brist på officerare/nyckelpersonal.

den faktiska bemanningsnivån uppgavs 
i december 2016 att uppgå till 93 %, det 
vill säga 930 000 man och enligt en källa 
bestående av ungefär 210 000 officerare, 
45 000 praporsjtjiki/mitjmany, 384 000 kon-
traktsanställda samt 305 000 värnpliktiga.139 
Samtidigt förekommer dock uppgifter som 
anger en personalstyrka av 700 000-750 000 
man och att de ryska väpnade styrkorna 
har brist på officerare.140 något som det 
faktum att man lyckats återanställa 15 000 
officerare vilka tidigare friställts vittnar om, 
liksom anställning av reservofficerare och att 
åtgärder vidtagits för att minska förtidsav-
gångarna.141 Dock förefaller det inte finnas 
någon större brist på högre officerare, där 
95 % av befattningarna för dessa uppges 
vara bemannade, men denna kategori har 
under 2016 åderlåtits på ett sätt som förde 
tankarna tillbaka till 1930-talets utrensning-
ar.142 29 juni fick chefen för Östersjömarinen, 
viceamiral Viktor kravtjuk och femtiotalet 
högre officerare inom densamma, inklu-
sive dess stabschef Viktor popov, sparken 
för allvarliga pliktförsummelser, korrup-
tion och samröre med kriminella. dessutom 
hade man genom rapporter som hade föga 
överensstämmelse med verkligheten fört 
moskva bakom ljuset när det gällde läget 
inom Östersjömarinen.143

Även flygförare saknas till ett antal som 
enligt försvarsministern 2016 uppgick till 
1 300 och ska vara åtgärdat 2018.144 detta 
bedöms också vara vad som motiverar om-
skolning av officerare i teknisk tjänst samt 
att det har blivit möjligt för kvinnor att bli 
piloter, där de första 15 påbörjade sin ut-
bildning i slutet av sommaren 2017.145 dessa 
bedöms i första hand komma att tjänstgöra 
inom transport- och arméflyget.
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Antalet kontraktsanställda var vid ut-
gången av 2016, 384 000, och ett år tidigare, 
352 000, en ökning med 32 000 och en re-
lativ modest sådan samt dessutom 16 000 
färre än planerat.146 dock är detta inte hela 
sanningen, då antalet nyrekryterade kon-
traktsanställda torde vara betydligt fler än 
32 000 beroende på avgångar. 2013 och 2014 
rekryterades 80 000-90 000 per år samt 2015 
fram till oktober mer än 80 000.147 Siffror 
vilka betydligt överstiger rekryteringsmålet 
om 50 000 per år. en indikation på storleken 
på avgångarna är differensen mellan antalet 
i slutet av 2015 och antalet ett år tidigare 
plus antalet som rekryterats intill oktober 
2015, 23 000. Några officiella siffror på av-
gångarna föreligger inte i närtid, men 2013 
uppgav försvarsministeriet att dessa uppgick 
till 14 977 vilket sannolikt är i underkant.148 
del av avgångarna torde också ske i förtid 
och av medicinska eller andra skäl, som att 
förväntningarna inte uppfylls eller att bostad 
inte kan tillhandahållas vilket är fallet vid 
mekb 80 i Alakurtti.149 För 2017 anges att 
antalet kontraktsanställda ska uppgå till 
425 000 vilket innebär att rekrytera minst 
41 000, något som sannolikt inte innebär 
några större problem.

till följd av de ändringar i lagen om mi-
litära förpliktelser och militärtjänstgöring 
som antogs av duman i december 2016 kan 
värnpliktiga samt personal i reserven kon-
traktsanställas under en period om ett halvt 
till ett år för att under kortare tid bevara el-
ler återställa internationell fred och säkerhet, 
alternativt för att lösa uppgifter i syfte att 
möta internationell terrorism utanför ryska 
Federationens gränser.150 detta innebär att 
möjligheten numera finns till kontraktsan-
ställning på ett, två, tre eller fem år.

några tecken på att värnplikten ska 
komma att avskaffas har inte noterats, och 
enligt en opinionsundersökning i början 
av 2017 uppgav 58 % av de tillfrågade att 

man ansåg att värnplikten skulle behållas.151 
det ökade antalet kontraktsanställda borde 
rimligen också leda till att ett minskat antal 
värnpliktiga kallas in, men så har inte varit 
fallet annat än marginellt våren 2017 och 
antalet inkallade har under de senaste åren 
uppgått till cirka 300 000 per år, se tabellen 
nedan som * anger bedömda eller planerade 
volymer.152 

År Vår Höst Värn-
pliktiga

Kon-
trakts-
anställ da

2012 155 570 140 140  295 710 200 000

2013 153 200 150 030  303 230 205 000

2014 154 000 154 100  308 100 295 000

2015 150 000 147 100  297 100 352 000

2016 153 000 152 000  305 000 384 000

2017 142 000 138 000*  280 000* 425 000*

Antalet som medges vapenfri tjänst är fort-
satt lågt, 395 våren 2017, och totalt 970 
medio 2017.153 

Av de som inkallades under vårinryck-
ningsperioden 2017 hade 27 000, varav 
17 000 i doSAAF:s regi, erhållit förmilitär 
utbildning med inriktning mot en viss be-
fattning.154 något som kompenserar för den 
korta värnpliktstjänstgöringen, ett år, och 
där antalet bedöms komma att öka över tid. 
en aspekt av förmilitär utbildning är att i 
Västra militärområdet har vid högre förband 
inrättats en befattning som instruktör för 
organiserande och genomförande av mili-
tärpatriotisk fostran.155 något som visar 
på den betydelse man fäster på denna och 
sannolikt också tillkommen som ett resultat 
av organiserandet av Junarmija. en organi-
sation som organiserades 2016 på initiativ 
av försvarsministeriet och syftande till att 
ge ungdomar i åldern 11–18 år militärpa-
triotisk fostran, men där även förmilitär 
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utbildning förekommer.156 Junarmija före-
faller vara relativ attraktiv, och i juni hade 
organisationen 117 000 medlemmar över 
hela ryssland.157

Av dem som kallas till mönstring är det 
inte alla som de facto fullgör värnplikten, 
och förutom till de väpnade styrkorna kallas 
även värnpliktiga in till andra kraftstruktu-
rer, bland annat till nationalgardet till vilket 
13 000 kallades in våren 2017.158 Hösten 
2016 kallades 623 000 till mönstring varav 
endast 152 000 ryckte in, övriga fick upp-
skov, frikallades, undanhöll sig eller kunde 
inte delges kallelse till mönstring.159 de som 
frikallas på grund av hälsoskäl har över tid 
blivit färre och under de senaste fem åren 
minskat med 10 % och där de friskaste värn-
pliktiga återfinns i södra Ryssland samtidigt 
som de medicinska kraven skärpts.160 Även 
antalet som undanhåller sig minskar, 2015 
uppgick antalet till 4766 och antalet hade 
2016 minskat med 20 % jämfört med året 
innan och uppgick till 3800.161 dessa siff-
ror ska också ses i sammanhang med att 
2016 hade 91 000, 110 000 enligt en källa, 
inte kunnat delges kallelse till mönstring, 
sannolikt då man i många fall inte bor på 
uppgiven adress eller har uppgett felaktig 
adress, det vill säga också ett sätt att un-
danhålla sig.162 detta har sannolikt varit 
motiv för ett lagförslag om straffskärpning 
i det fall man inte inställer sig för mönstring 
eller undandrar sig kallelse till denna, vilket 
dock inte gått igenom.163 ett problem som 
de ändringar i lagen om militära förpliktel-
ser och militärtjänstgöring som fastställdes 
i juli 2017 bedöms syfta till att komma till 
rätta med och som innebär att den som ej 
fullgjort värnplikten på grund av giltiga skäl 
ej kan anställas på statliga tjänster under en 
tioårsperiod.164

Även om antalet som undanhåller sig är 
lågt antyder antalet som ej kunnat nås av 
kallelse till mönstring att värnplikten inte 

är attraktiv och att man söker undandra sig 
dess fullgörande och inte bara på de sätt som 
nämnts utan även genom att bland annat 
muta mönstringsförrättare och läkare. Även 
om mycket gjorts för att förbättra förhål-
landena för de värnpliktiga förekommer 
frekvent på Soldatmödrarnas och liknande 
hemsidor uppgifter om olyckor, självmord, 
misshandel och andra negativa företeelser 
vilka pekar på att värnplikten inte alltid är 
en dans på rosor.165

ovan har nämnts att kvinnor nu kan bli 
flygförare medan tjänstgöring på ubåt fortsatt 
är förbehållet män, och i de ryska väpnade 
styrkorna tjänstgör 45 000 kvinnor i uniform, 
varav 1500 inom luftlandsättningstrupperna, 
och 326 000 som civilanställda.166 Av de 
förstnämnda är 4 000 officerare, varav en 
general, 8 000 praporsjtjiki/mitjmany och 
32 000 kontraktsanställda sergeanter eller 
me niga där några av dem också tjänstgör 
i Syrien.167 2016 rekryterades cirka 400 
kvin nor till den ryska försvarsmakten och 
för första gången marscherade även kvinnor 
i Seger paraden 2016 vilket också skedde 
2017.168

Utbildnings- och 
övningsverksamhet
I stort kan sägas att övnings- och utbildnings-
verksamheten förlöpt, och förlöper enligt 
rutin, med sedvanligt innehåll och övningar. 
Under 2016 genomfördes enligt vad försvars-
ministern redovisade 22 december 2016 3630 
övningar varav 1250 gemensamma (joint) 
och fem större överraskande inledda övningar 
med deltagande av huvuddelen av de ryska 
väpnade styrkorna och civila myndigheter.169 
Intressant är att presidenten 22 december 
endast nämnde fyra överraskande inledda 
övningar och såvitt kan bedömas var det bara 
fyra större sådana, genomförda på order av 
presidenten, som ägde rum 2016;170 
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•	 8-12 februari: omfattande Södra militär-
området, inklusive Svartahavsmarinen 
och Kaspiska flottiljen, Centrala mili-
tärområdet, luftlandsättningstrupperna 
och transportflyget. I övningen som av 
vissa bedömare sågs som en förberedelse 
för kavkaz-2016 deltog 8500 man, 900 
materielobjekt, 50 fartyg samt upp till 
200 flygplan och helikoptrar.171 

•	 22-24 mars: omfattande luftlandsätt-
ningstrupperna där i övningen deltog 
30 000 man 3800 materielobjekt och 
mer än 100 luftfarkoster.172 

•	 14-22 juni: Avsåg kontroll av förråd, 
mobiliseringsförberedelser och -förmå-
ga.173 

•	 25-31 augusti: omfattande Västra, 
centrala och Södra militärområdet, 
norra marinen, Flyg- och rymdstrids-
krafterna och luftlandsättningstrup-
perna. I övningen, som i allt väsentligt 
var en förberedelse för kavkaz-2016, 
deltog även civila myndigheter samt 
mobiliserades reservister, bland annat för 
att sätta upp en mekaniserad bataljon 
och territorialförsvarsförband. Under 
övningen övades fältkassatjänsten vilket 
innebar att personal från bank rossi för 
första gången såvitt känt uppträdde i 
fält.174 

några större överraskande inledda övningar 
har inte i skrivande stund genomförts hittills 
under 2017, men det är inte bara fråga om 
större sådana. Inom Östra militärområdet 
genomfördes under 2016 1 000 övningar 
och intill augusti 2017 hade i Västra från 
årsskiftet genomförts 150 överraskande öv-
ningar.175 oavsett omfattning har dessa öv-
ningar som återinfördes 2013 ett stereotypt 
genomförande. Förbanden larmas, genomför 
en förflyttning och därefter ett stridsmoment, 

ofta med skarp ammunition, i för förbandet 
okänd terräng.

den årligen återkommande storövning 
som genomfördes 2016 var kavkaz-2016, 
5-11 september 2016 och kan sammanfat-
tas som;176 

•	 Förberedelserna inleddes redan i feb-
ruari.

•	 Övningen föregicks av funktionsövning-
ar och överraskande inledda övningar.

•	 Fas 1, 5-7 september: planering och 
skydd av den ryska gränsen m m,

•	 Fas 2: 7-10 september: Övningens aktiva 
fas,

•	 totalt deltog i övningen mer än 120 000 
man, varav 6 000 inkallade reservister, 
och 97 000 civila.

•	 Övningen genomfördes på 14 övnings-
fält.

•	 I övningsområdet i södra ryssland, 
Södra militärområdet, omfattade öv-
ningen 12 500 man, 90 stridsvagnar, 
60 flygplan och helikoptrar samt 15 
stridsfartyg.

•	 Under övningen förbrukades 480 ton 
ammunition, cirka 35 ton drivmedel 
och 680 ton livsmedel.

•	 För första gången övades mobilisering 
av kontraktsanställda reservister.

•	 man övade industrins verksamhet i sam-
band med mobilisering.

•	 man övade fältkassatjänsten vilket bl a 
innebar att personal från bank rossi 
uppträdde i fält.

•	 Även informationskrigföring var ett 
moment i övningen.

I likhet med tidigare övningar av samma 
slag synes det som om vad som gick under 
namnet kackaz-2016 i själva verket bara 
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var en del av ett större komplex av övningar 
genomförda inom ramen för ett gemensamt 
scenario. kavkaz-2016 genomfördes också 
enligt den metodik som sedan 2013 tilläm-
pats för förberedelser och genomförande av 
dylika övningar: Funktions-/förövning/-ar, 
överraskande inledd övning och därefter 
övningen i sig. en metodik som också be-
döms bli fallet under Zapad-2017, 14-20 
september 2017.

Under 2017 och 2016 har också genom-
förts ett antal internationella övningar till-
sammans med Serbien, pakistan, Indien, kina 
och ”stan-länderna”. den mest intressanta 
av dessa torde vara marin samverkan-2017 
som genomfördes i Östersjön 21–28 juli 2017 
med deltagande av Östersjömarinen och far-
tyg ur den kinesiska marinen som för första 
gången uppträdde i Östersjön.177

bland övriga övningar bör nämnas televa-
penövningen elektron-2016 som genomför-
des i augusti 2016 och under vilken sändes 
falska SMS som fick motståndaren att dra 
sig tillbaka till ett område där artillerield 
hade förberetts.178 Inom telekrigsområdet 
har också såvitt känt för första gången i maj 
2017 genomförts en gemensam övning med 
deltagande av ryska och vitrysk förband, san-
nolikt som förberedelse för Zapad-2017.179 
en annan övning av intresse är den som 
spaningssoldaterna vid en brigad i centrala 
militärområdet genomgick på temat hybrid-
krigföring, där man förflyttade sig utmed en 
stridsstig och under förflyttningen utsattes 
för bakhåll, improviserade sprängladdningar, 
uppmaningar att ge sig etc.180 ett udda inslag 
i övningsverksamheten under 2016 var att för 
första gången på 15 år övades de två kvar-
varande pansartågen då de övade skydd av 
järnvägsbroar i Vologograd-området.181

2015 genomfördes i augusti för första 
gången de internationella arméspelen som 
omfattade 13 olika grenar vilka genomfördes 
på tio skjutfält inom tre militärområden samt 

med deltagande av 57 lag från 17 länder.182 
denna tävling genomfördes även 2016 och 
2017 och har efterhand blivit allt mer om-
fattande, både sett till deltagare och vilka 
grenar som ingår. 2017 deltog 28 nationer, 
från Västeuropa Grekland och Serbien, som 
tävlade i lika många grenar på ett antal 
platser i ryssland, men även i Vitryssland, 
kazachstan och kina.183 endast ryssland 
tävlade i samtliga grenar och vann flertalet 
av dessa. Inom de ryska väpnade styrkorna 
föregås arméspelen av uttagningstävlingar 
och det kan diskuteras vilket värde spelen 
har för förmågeuppbyggnaden.

den förmilitära utbildningen kan sägas 
ha getts ökad uppmärksamhet vilket orga-
niserandet av Junarmija, tillkomsten av nya 
befattningar inom Västra militärområdet 
samt doSAAF:s verksamhet pekar på och 
som nämnts i det föregående.

Vad gäller utbildningsmetodik framhålls 
dubbelsidiga övningar som befrämjande för 
stridsutbildningen och där antalet dylika 
övningar fördubblades under 2016 jämfört 
med 2015.184 en annan aspekt av utveck-
lingen inom metodikområdet är att såvitt 
kan bedömas är ett nytt utbildningssystem 
under införande som ger större handlings-
frihet för chefer på lägre nivåer att planera 
och genomföra utbildningen av sitt förband 
och som genomförs i form av ett antal oli-
ka tematiska moduler (marsch, anfall och 
försvar) utgående från vad som kan kallas 
typstridssituationer där chefer, staber och 
förband från lägsta nivå inom ramen för 
respektive modul övas.185

Övnings- och utbildningsverksamheten är 
också ett område som enligt officiella källor 
kontinuerligt uppvisar framsteg och ökad 
måluppfyllnad. exempel på detta är;

•	 Under 2016 hade de 130 övnings- och 
skjutfält som utnyttjas dagligen en nytt-
jandegrad av 89-98 %.186 
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•	 Att under vinterbildningshalvåret 2016/ 
2017 hade inom Västra militärområdet 
100 % av de planerade övningarna ge-
nomförts och de förband som erhållit 
bra betyg ökat med två och en halv 
gång.187 

•	 Inom norra marinen hade under vin-
terbildningshalvåret 2016/2017 antalet 
artilleri- och torpedskjutningar ökat tre 
gånger jämfört med motsvarande period 
året innan.188 

dessa uppgifter om över tid ständigt förbätt-
rade resultat får betraktas med viss skepsis 
då övnings- och utbildningsverksamheten 
påverkas negativt av olika faktorer som vä-
der, tillgänglighet till materiel och skjutfält, 
arbetstidsbestämmelser med mera.

Logistik
2016 aviserades byggnation intill 2020 av 
24 så kallade logistikkomplex vilka består 
av förråd, verkstäder, laboratorier med me-
ra.189 ett av dessa, plk nara, narofominsk, 
skulle vara färdigställt under 2016 då också 
byggnationen av ytterligare tre liknande 
komplex skulle inledas i Södra militärom-
rådet, Armavir, centrala militärområdet, 
novosibirsk och i Östra militärområdet, 
Vanino.190 nara omfattar 207 byggnader och 
har en yta av 611 365 m2 samt inspekterades 
av försvarsministern i juli 2017 i syfte att se 
hur byggnationen framskridit vilket indikerar 
att färdigställandet av logistikkomplexet är 
försenat med mer än ett halvt år.191 

Förutom att operationen i Syrien har infly-
tande på materielanskaffning och utbildning 

Utbyggnad av logistikkomplex
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tär den också på tillgången på ammunition 
där en källa i maj 2017 uppgav att ammuni-
tionsförråden tömts till 40 % samt att någon 
uppfyllnad i närtid inte är möjlig.193 

tidigare har företaget det statliga Spetsstroj 
svarat för byggnationen av militär infra-
struktur, men avfördes genom en ukas av 
presidenten i december 2016 och dess verk-
samhet har övertagits av försvarsdepartemen-
tet som avser att omorganisera det till fem 
byggnadsföretag, ett i varje militärområde 
och ett inom norra marinen.194 Vad detta 
innebär är det dock för närvarande för tidigt 
att uttala sig om.

Sammanfattande bedömning
otvivelaktigt har mycket hänt i de ryska 
väpnade styrkorna sedan 2008, vilket är 
imponerande och sett ur ett ryskt perspektiv 
även positivt. Hur ska då den ryska opera-
tiva förmågan bedömas utgående från såväl 
officiella som inofficiella uppgifter och med 
beaktande av vad som sker i Syrien och 
Ukraina? Det är uppenbart att det finns brister 
och trånga sektorer som har en inverkan på 
den operativa förmågan vilka nämnts ovan 
och som inte alltid beaktas vid bedömningar 
av rysk militär förmåga i form av;

•	 ledningssystemutveckling.

•	 nyuppsättning av förband med den 
innebörd detta har.

•	 materiel tillförs senare än planerat.

•	 Inverkan av sanktioner och då främst 
de västliga.

•	 Officersbrist.

•	 Brist på flygförare.

•	 Förmåga att behålla kontraktsanställ-
da.

•	 ettårig värnplikt och rotation av de 
värnpliktiga två gånger per år.

•	 bristande förmåga att röja sjöminor.

•	 Utbyggnaden av logistikkomplex.

dessutom brister förmågan att genomföra 
landstignings- och luftlandsättningsoperatio-
ner till följd av begränsad tillgång på land-
stigningsfartyg, som dessutom är ålderstigna, 
respektive transportflyg.195 ersättningen av 
de förstnämnda är idag begränsad till Ivan 
Gren och Petr Morgunov. Vad som nämnts 
om en rysk ersättare till mistral 2022 och 
nyproduktion av luftkuddefarkosten Zubr/
pomornik får betraktas med viss skepsis då 
rustningsprogrammet för perioden 2018–
2025 ännu inte är fastställt och läget avseende 
transportflygplan framgår under rubriken 
materieltillförsel ovan.196

till ovanstående kommer också andra 
faktorer som är mer av ”mjukvarukaraktär” 
i form bristande ledarskap och till del också 
ett sovjetiskt förhållningssätt. Sammantaget 
torde detta innebära att de mål som man sagt 
ska nås intill 2020 sannolikt inte kommer att 
nås, även om det från officiellt håll kommer 
att hävdas att så blir eller är fallet. Inte minst 
mot bakgrund av att begreppet ”modern 
materiel” aldrig har preciserats. Sannolikt 
nås för 2020 ställda mål först 2025.

Uppenbart är att de ryska väpnade styr-
korna har utvecklats till att kunna vara ett 
instrument för den politiska ledningen för 
att nå politiska mål vilket också framgått i 
samband med annexionen av krim 2014. 
men, ryssland har inte idag, och sanno-
likt inte heller i ett längre perspektiv, för-
måga att föra ett storskaligt krig. För detta 
krävs en ominriktning av den utveckling 
som de väpnade styrkorna för närvarande 
genomgår. däremot har man förmåga att 
genomföra operationer inom ramen för 
en lokal konflikt av konventionell art som 
är begränsad i tid och rum och idag bara 
en operation. en bedömning som har sin 
grund från intrycken av övningsverksam-
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heten, operationen i Syrien och konflikten 
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en strategisk riktning. I Ukraina är ryssland 
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