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Rysslands försvarsminister har 
under de senaste åren i två anför-
anden angett färdriktningen för 

modernisering av de väpnade styrkorna. 
Det första hölls i november 2006 inför de 
Väpnade Styrkornas högsta ledning,1 det 
andra i Statsduman inom ramen för ”Re-
geringstimmen” i februari 2007.2 

Försvarsministerns slutord i det sista 
anförandet får bli en vinjett till denna 
artikel:

Som en avslutning vill jag understryka: 
under hela sin postsovjetiska historia 
har aldrig de Väpnade Styrkorna varit i 
ett bättre skick än nu. Detta är inte min 
subjektiva värdering, det är en uppfattning 
som råder i de militära kretsarna i alla 
världens ledande makter. Tro mig, det är 
sant, jag har fått informationen från, som 
man säger, säkra källor.

Den 15 februari 2007 befordrades Sergej 
Ivanov till 1. vice regeringschef. Samtidigt 

utnämndes beskattningschefen Anatolij 
Serdjukov till ny försvarsminister. Det 
ligger då kanske nära till hands att upp-
fatta Ivanovs två framträdanden som en 
dokumentation och bekräftelse på väl ge-
nomfört värv och ett testamente för fortsatt 
arbete till efterföljaren. Att Ivanov är en 
stark kandidat till presidentposten i kom-
mande val kan vara värt att notera.

Nu till innehållet i de ivanovska anfö-
randena.

De Väpnade Styrkornas tekniska 
utrustning
Intill de senaste åren har Rysslands ekono-
miska möjligheter inte tillåtit en omfat-
tande materiell förnyelse av de Väpnade 
Styrkorna. Men nu har situationen änd-
rats. Tillväxten i ekonomin med ökande 
försvarsanslag och förbättrad teknisk-
vetenskaplig potential har skapat grund 
för kvalitetsmässig förnyelse. Om bud-
gettiteln ”Det nationella försvaret” 2001 

Rysslands Väpnade Styrkor – aktuella 
moderniseringsplaner*

Referat av två anförande av Rysslands försvarsminister av 
Per Olov Nilsson, tidigare överingenjör vid FOA

* Se även KKrVAHT 2. häftet 2007 s 66-76
1 http://www.oborona.ru, 2006-11-16
2 http://www.oborona.ru, 2007-02-07
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i allt omfattade 214 miljarder rubel, så 
hade den för innevarande år växt till 821 
miljarder (31,4 miljarder dollar), nära nog 
en fyrdubbling. I andel av BNP ligger 
utgifterna på försvarshuvudtiteln stabilt 
i intervallet 2,6–2,8 %. Med varje år går 
dessutom en allt större del av militärbud-
geten till teknisk utrustning av styrkorna, 
med minskande andel till underhåll och till 
”konsumtion”. År 2006 avdelades sålunda 
ca 44 % för förstnämnda ändamål och för 
2011 planeras siffran öka till 50 procent, 
med lejonparten av medlen utnyttjade för 
massivt inköp av vapen och militär teknik. 
Av de inom ramen för GOZ – 2007 (Goz 
Oboron Zakas, Den statliga försvarsbe-
ställningen) avdelade 300 miljarderna 
rubel (11,5 miljarder dollar) för utrustning 
av de Väpnade Styrkorna går mer än 144 
miljarder till vapeninköp.

Nu avdelade medel ger möjlighet att 
anskaffa

17 interkontinentala ballistiska ro-
botar,
4 rymdfarkoster (kosmitjeskije appa-
raty) och lika många robotbärare samt 
ny och  moderniserad utrustning,
en division långdistansflygplan
6 flyg- och 6 helikopterdivisioner,
7 stridsvagns- och 13 motorskytte-
bataljoner.

Dessutom anskaffas nya och renoveras 
befintliga kommunikationsmedel och 

•

•

•
•
•

ledningssystem, artilleripjäser och pansar-
värnssystem, stridsfordon för desantopera-
tioner och bilteknik för all slags ändamål i 
krigsorganisationen.

I det längre perspektivet gäller den för 
det militära försvaret ”mycket konkreta” 
uppgiften att uppnå sådant tillstånd hos de 
Väpnade Styrkorna som skulle möjliggöra 
att samtidigt kriga i en global konflikt, 
i en regional konflikt och om så krävs i 
några lokala konflikter. Denna ambition 
återspeglas i det nya statliga långsiktiga be-
väpningsprogrammet (Gosudarstvennaja 
Programma Vooruzjenija, GPV- 2015) 
omfattande perioden 2007-2015. Reali-
seringen därav bedöms kosta nästan 5000 
miljarder rubel (192 miljarder dollar).

Inom ramen för detta program planeras:

att till beredskapsstyrkorna leverera 
34 silobaserade startramper och kom-
mandocentraler samt 66 markbaserade 
rörliga system Topol-M   
att inom flygvapenorganisationen 
disponera 50 strategiska robotbärare 
Tu-160, Tu-95 MS,
att utveckla serieproduktion av stra-
tegiska robotubåtar av projektet 955/ 
955 A och att förbereda deras infö-
rande i flottans organisation,
att skapa rymdsystem för spaning,  
kommunikation, retranslation (länk-
överföring), topogeodesi (positions-
bestämning på jordytan), upptäckt 
av ballistiska robotstarter och för 
styrning,

•

•

•

•
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att fullborda uppbyggnaden av kos-
modromer för Angara och Sojuz-2 
farkosterna,
att fullständigt återskapa ett sam-
manhängande perifert radarsystem för 
förvarning mot robotanfall,
att öka luftförsvarsflygets och luftför-
svarstruppernas stridskapacitet med 
20 procent.

För markstridstrupperna kommer dess-
utom 40 stridsvagns-, 97 motorskytte- och 
50 desantbataljoner att ombeväpnas. Fem 
robotbrigader kommer att utrustas med 
moderna robotsystem Iskander-M och två 
salvpjäsregementen med moderniserade 
salvsystem Uragan-1M. 116 000 bilar skall 
inköpas. Flottan kommer att få 31 fartyg. 

I allt kommer omkring 45 % av befintlig 
materiel att bytas ut.

Materielanskaffningssystemet
Inom Försvarsministeriet pågår arbete 
med att utforma ett enhetligt system för 
materielanskaffning. I år skapas ”Centret 
för beställningar och leveranser”. Det be-
mannas med civil professionell personal. 
På basis av Centret organiseras ”Federala 
byrån för leveranser av vapen, militär spe-
cialteknik och materiella medel”. På byrån, 
som skall stå direkt under regeringen, läggs 
ansvar för att lägga ut beställningar och 
träffa avtal, för betalning, kontroll och 
bokslut avseende kontraktsuppfyllelse med 
erforderlig delegering från alla berörda 
myndigheter. Enbart genomförande av en 
enhetlig prispolitik bedöms ge besparingar 
på en halv miljard rubel. 

•

•

•

Byrån skall träda i funktion redan från 1 
januari 2008. Den skall ha uteslutande civil 
personal, cirka 1100 personer, som rekryte-
ras från styrkeministerier och myndigheter. 
Någon ökning av personalen i statsappa-
raten kommer därför inte att ske. Det nya 
systemet för materielanskaffning är tänkt 
att bli en spärr mot korruption och lobby-
verksamhet för privata intressen. Hittills, 
måste försvarsministern dock erkänna, att 
det vid beställningar fortfarande förekom-
mer misshushållning med budgetmedel.

Genom en 2006 inrättad Militärindustri-
ell Kommission (VPK) hoppas man kunna 
höja effektiviteten hos det militärindustri-
ella komplexet som helhet. Kommissionen 
är ett permanent verkande statligt organ 
med höga regeringsföreträdare som med-
lemmar. Dess huvuduppgift är att organi-
sera och koordinera de federala organens 
verksamhet i frågor om 

att realisera den militärtekniska poli-
tiken intill 2015…
att utarbeta koncept, program och 
planer när det gäller militärteknisk 
försörjning av landets försvar…
utveckling, produktion och använd-
ning av vapen och militär  mate-
riel…
mobiliseringsförberedelser…
utveckling av det försvarsindustriella 
komplexet, forskning och teknologi 
med fokusering på försvarsbeho-
ven…
export- och importleveranser av mili-
tär betydelse och dubbelanvändnings-
betydelse.

•

•

•

•
•

•
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Ledning
Under 2006 har förbättringar av lednings-
strukturerna för de militära förbanden i de 
strategiska riktningarna och krigsteatrarna 
fortsatt. Därvid eftersträvar man att sam-
manföra olika vapengrenars och myndig-
heters styrkor och medel under en enda 
gemensam ledning (som i norra Kaukasus). 
Speciellt genomförs i Fjärran Östernregio-
nen på försök övergång från militärområ-
desbaserad ledning till gemensam ledning 
av blandade regionala grupperingar. Det 
har i detta fall resulterat i en ny regional 
ledningsnivå Vostok (Öster).

Man vill vidare skilja de operativa led-
ningsfunktionerna från de administrativa 
funktionerna. Nya regionala ledningar 
skall då ägna sig åt planering och ledning 
av trupper och styrkor, och militärområ-
dena åt administration och allsidig för-
sörjning oberoende av försvarsgrens- och 
myndighetstillhörighet. Detta ligger i linje 
med grundtanken att skapa och förbättra 
myndighetsövergripande enhetliga system 
för teknisk försörjning och underhåll och 
därmed utesluta resursslukande dubble-
ringar. Men än så länge är man långt ifrån 
ett fungerande sådant system. Ett problem 
är att de nya idéerna inte accepteras i alla 
delar av organisationen.

Mera om moderniseringen
En liten tillbakablick ger perspektiv: År 
2001 omfattade de Väpnade Styrkorna 
1,34 miljoner man. För de då aktuella 
operationerna i Norra Kaukasus hade 
man varit tvungen att dammsuga landet 
på stridsdugliga förband – man fick ihop 

66 000 man. I striderna deltog värnpliktiga 
ofta efter bara ett halvårs tjänst. Men det 
fanns inget val. Utbildningen hade prak-
tiskt taget upphört, fältmässiga övningar 
genomfördes ej, stridsfartygen låg vid kaj, 
flygplanen stod på fälten. Arméns beväp-
ning härstammade till stor del från 1960-
80-talen med alltmer växande problem att 
upprätthålla avsedd funktion. I trupperna 
växte den sociala spänningen med usla lö-
ner och skriande bostadsbrist. Situationen 
var överkritisk.

Idag omfattar krigsmakten 1,13 miljo-
ner man och 2015 skall den planenligt ha 
minskat till ”optimala” 1 miljon. Antalet 
stridsdugliga förband skall därvid inte bli 
mindre. Soldaternas sociala situation har 
förbättrats avsevärt. Lönerna har i real-
värde fördubblats och kommer de närmaste 
åren att få ett årligt tillskott på cirka 15 %. 
Bostadskön har genom nybyggnation 
minskat med 75 %. Finansieringen av sol-
datutbildningen ökar också. Verksamheten 
inriktas på att genomföra ett stort antal 
övningar av operativ karaktär. De uppgif-
ter som i Tjetjenien 2001 fick lösas med 
praktiskt taget hela krigsmakten kan idag 
lösas med ett militärområdes trupper. Då 
användes 18-åriga värnpliktiga. I dagslä-
get har de utbytts mot kontraktsanställda 
proffs. Kontraktsanställningssystemet 
kommer också att byggas ut så att år 2008 
två tredjedelar av armén utgörs av profes-
sionella soldater. 

I övrigt underhålls den strategiska 
avskräckningspotentialen och aktiva åt-
gärder vidtas för att skapa ett luft- och 
rymdförsvarssystem. Alla komponenter i 
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kärnvapentriaden förbättras kvalitetsmäs-
sigt. De strategiska robottrupperna har 
börjat utrustas med de modernaste rörliga 
marksystemen Topol-M. Byggandet av 
strategiska ubåtar pågår i enlighet med 
projektet Borej (av grekiskans Boréas, 
namn på nordanvinden). På ryska flottans 
100-årsdag 19 mars 2006 kölsträcktes på 
varvet Sevmasj den tredje ubåten av denna 
typ, kallad Vladimir Monomach. Lång-
distansflygets kapacitet förbättras genom 
renovering och ny beväpning. En plan har 
antagits för att under en period fram till 
2016 och på längre sikt utveckla luft- och 
rymdförsvaret så att erforderlig kapacitet 

vidmakthålls med hänsyn till aktuella 
prognoser om luft- och rymdanfall.

Antalet vapengrenar i den ryska strids-
makten har nu bestämts till tre: flygstrids-
krafter, markstridskrafter och sjöstridskraf-
ter. När det gäller den regionala ledningen 
av trupperna är frågan, skall den ske mili-
tärområdesbaserat eller genom ledning av 
blandade regionala grupperingar. Inför ett 
beslut måste erfarenheterna av experimen-
tet Vostok  utvärderas. Vid positivt resultat 
kan analoga ledningsstrukturer skapas 
2008 – 2010 i de västliga och sydliga 
strategiska riktningarna. 

Värt att notera är också den växande in-

Partner eller potentiell fiende? NATO:s generalsekreterare Jaap de Hoop Schefter på besök 
hos försvarsminister Sergej Ivanov i Moskva i april 2004. Photo: NATO photos
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tensiteten i truppernas stridsutbildning och 
operativa förberedelser. Fälttjänstövningar, 
flyg- och flottoperationer, robotavfyringar 
är inga extraordinära händelser. 2005 ge-
nomfördes t ex för första gången i postsov-
jetisk tid en divisionsövning på taktisk nivå 
med stridsskjutning, 2006 en fullvärdig 
stabs- och ledningsövning på arménivå 
och efter 12 år har en ubåt i Norra Ishavet 
framgångsrikt avlossat en ballistisk robot. 
Analoga stabs- och ledningsövningar har 
genomförts med de kinesiska och indiska 
partnerna, något som är unikt i de Väpnade 
Styrkornas historia. I allt skall nu varje år 
cirka 50 stabs- och ledningsövningar ge-
nomföras av strategisk, operativ-strategisk 
och operativ omfattning.

Fortfarande sker i den ryska krigsmakten 
stort resursslöseri – såväl mänskligt som 
materiellt – på grund av slarv, indolens, 
okunskap och korruption, fortfarande sker 
rättsövergrepp och brott. Ökända är t ex 
företeelser som dedovsjtjina (fadderskaps-
systemet) och soldatskoje batratjestvo 
(soldatdrängsystemet) som lett till många 
självmord bland förstaårsrekryterna. För-
svarsministern ägnar stor uppmärksamhet 
åt att göra något åt dessa problem och 
redovisar vissa framsteg. Under 10 må-
nader 2006 jämfört med samma period 
2005 minskade dödsolyckorna i tjänsten 
från 876 till 473 och självmorden från 
206 till 167.

Kontakter samhälle försvar
För att effektivt kunna utnyttja medel 
som avdelas till försvar, för att minska 
sociala spänningar och stärka laglydighet 

och rättsordning i de militära kollektiven 
är en uppriktig och konstruktiv dialog 
nödvändig med företrädare för en bred 
allmänhet. Som ett instrument för detta har 
man (på förslag av den kände vetenskaps-
mannen Jevgenij Velichov) inrättat ett 
Samhällsråd vid Försvarsministeriet. Rådet 
– med rådgivande funktion – ger möjlig-
het att direkt påvisa och allsidigt diskutera 
aktuella problem inom armé och flotta och 
att föreslå vägar att lösa dem.

Vidare fullbordas i dagarna inrättandet 
av föräldrakommittéer vid utbildningsför-
banden. Syftet med dessa är bland annat: 
a) att informera föräldrarna om barnen, 

deras tjänstgöring och levnadsomstän-
digheter, 

b) att ge tillfälle till ”föräldrainspektion” 
– hur lever och mår barnen, får de or-
dentlig mat, läkarvård? 

c)  att låta föräldrar delta i förbandets arbete 
när det gäller disciplin- och rättsfrågor, 
sociala och levnadsfrågor samt komma 
med åtgärdsförslag, 

d)  att låta föräldrar delta i kommissionerna 
för uttagning till värnplikt.

Dessa kontrollinstrument kommer enligt 
Ivanov utan tvivel att positivt påverka rys-
sarnas förtroende för de Väpnade Styrkorna 
och i kombination med andra åtgärder 
gynnsamt påverka den militära tjänstens 
anseende. Tanken är också att gå vidare 
med dessa åtgärder inom de Väpnade 
Styrkorna.

Lite lösryckt ur det aktuella samman-
hanget noteras att Ryssland är på väg att 
dra tillbaka sina trupper från Georgien. 



69

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20073-2007

Tbilisi lämnades redan före 1 december 
2006, baserna i Achalkalaki och Batumi 
skall utrymmas under 2007 respektive 
2008. För att öka säkerheten vid de kau-

kasiska gränserna skall vidare två separata 
motorskytte- och bergsbrigader sättas upp 
under 2007, en i Dagestan och en i Kara-
tjajevo-Tjerkesskaja.


