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Uppsatsen syftar till att ge en bild av hur den ryska Östersjömarinen har förändrats sen Kalla 
krigets slut. För att skapa en överskådlig och konkret bild för läsaren har tre parametrar belysts 
dessa är uppgifter, resurser och materiel. En avgränsning i tid har gjorts då jag avser rikta in 
min analys på tre årtal, 1992, 2000 och 2007 dock har en mindre historisk invisning gjorts. 
Uppsatsens frågeställningar är: Hur har Östersjömarinens uppgifter, resurser och uppgifter 
förändrats sen Kalla krigets slut?  

    Östersjömarinen var som störst i slutet på Kalla kriget. Under 1990-talet då Ryssland befann 
sig i en ekonomisk kris drabbades hela den ryska krigsmakten och inte minst Östersjömarinen 
av neddragningar och minskat manöverutrymme. Antalet fartyg minskade och tillfälle till 
övningar försvann. Efter millennieskiftet stabiliserades Rysslands ekonomi och 
Östersjömarinens styrka växte, samarbetet med väst utökades och Ryssland deltar t.ex. i 
övningar med Nato. Under 2000-talet har Ryssland stärkts ytterligare och Östersjömarinen 
spelar allt en större roll i Rysslands vilja att försvara sina ekonomiska intressen. De militära 
utgifterna har ökat och nyproduktion av fartyg både till ryska flottan och för export har börjat 
byggas under 2000-talet.    

 

 

 

 

Nyckelord: Ryssland, Östersjömarinen, uppgifter, resurser och materiel.   

 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-04-28  

Flkd Olof Stärnevall  Sida 1 (33) 

 

 

  

ABSTRACT 

The transformation of the Russian Baltic Fleet since the Cold War ended 

Russia has since the fall of the Soviet Union faced some severe economic issues. 

During the 1990s the economy was rebuilt from a planned economy towards a more 

liberalized economy, and therefore a crisis was at hand. This unbalanced economy 

turned after the millennium, since a new president with a strong will strengthened 

Russia’s economy. This development after the Cold War also affected the Russian 

armed forces. The purpose of this essay is to describe the change in the Russian Baltic 

Fleet since the end of the Cold War. The study intends to answer the following 

questions: How have the economic recourses, the material situation and finally how 

the tasks changed in the Russian Baltic Fleet since the Cold War ended? To answer 

these questions I have analyzed a wealth of published materials covering this subject. 

The essay is built on three parameters: tasks, resources and material. With these three 

dimensions in mind I have built a total picture of the alterations that have been made 

in the Russian Baltic Fleet over the passed years.  The study has been carried out with 

the help of a comparative descriptive method.  

    The result of this essay shows that the purpose and tasks for the Baltic Fleet have 

changed since the end of the Cold War. During the 1980s the goals in the Baltic were 

more aggressive and apparent. The strategic goals changed after the Cold War and the 

Baltic Fleet became more defensive. The tasks today concentrate upon Russia’s 

maritime interests, international cooperation and intervention. 

    The Russian Fleet suffered from severe economic reductions during the 1990s. 

Since the new millennium the Russian economy has been strengthened and so have 

the Baltic Fleet. The result of how the material situation has changed since the Cold 

war ended is substantial. During the 1990s the number of ships became fewer and 

fewer.  Since 1998 the reduction of ships has stabilized and has since then been the 

same. The ships that serve in the Baltic Fleet are very old and few new ships have 

been added to the fleet. 

Keywords: Russia, the Baltic Fleet, tasks, resources and material.    
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Ryska krigsmakten har under hela 1990-talet haft en vilja att förändra eller 

”reformera” det militära systemet.1 Denna process har pågått sedan dess, med 

varierad framgång och begreppet reform har bytts ut mot modernisering.2 Ryssland 

har genomgått en förändring sedan kalla krigets slut, både politiskt och ekonomiskt 

men landet är inte längre den supermakt det en gång var och kan inte längre jämföras 

med USA:s hegemoni3, men i Kreml finns fortfarande en vilja att upprätta Rysslands 

militära storhet.4 Ryssland är idag en kontroversiell nation, inte minst för deras 

aggressiva beteende i Georgien sensommaren 2008.5 Ända sedan 1700-talet har 

Ryssland lagt stor vikt vid militär närvaro i Östersjöområdet då det är en viktig 

förbindelse med väst och vägen ut i oceanerna.6 Sovjetunionen var under kalla kriget 

en supermakt med stora möjligheter att skapa herravälde till sjöss i Östersjön.7 

Förmågan decimerades vid Sovjetunionens fall men hur har den ryska 

Östersjömarinen förändrats sig genom åren och vart befinner den sig idag? 

1.2 Problem och syfte 

Jag ska i denna uppsats analysera utvecklingen sen Kalla krigets slut i de ryska 

marina stridskrafterna i Östersjön. Jag vill framställa en lättförståelig analys av 

Östersjömarinens förändring sen i början av 1990-talet. Försvarsdebatten kopplad till 

Ryssland är idag kontroversiell och vår geopolitiska position i Östersjön gör att vi 

                                                 
1 Leijonhielm, Jan (ed.) (1999), Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv, Stockholm: FOA, 
Försvarets forskningsanstalt, s. 217. 
2 Vendil Pallin, Carolina (2005), Russian Military Reform: A Failed Exercise in Defence Decision 
Making, Stockholm: FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, s. 209.  
3 Nye, Joseph S (2007), Att förstå internationella konflikter, Malmö: Liber, s. 350.  
4 Langton, Chrisopher (ed.) (2007), The Military Balance, London: Routledge, s. 191. 
5 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1543937.svd tid: 2009-03-07 kl. 13.23. 
6 Oldberg, Ingmar (2008), Rysslands Östersjömarin – utveckling och uppgifter, Stockholm: FOI, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, s. 10. 
7 Oldberg (2008), s. 19. 
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måste analysera en så pass stor aktör i Östersjöregionen.8 Det är viktigt att påvisa att 

rysk närvaro i Östersjön påverkar Sveriges agerande i området. Det har skett mycket 

omvälvningar i ÖM (Östersjömarinen) de senaste 20 åren som följd av det politiska 

och ekonomiska klimatet i Ryssland och i världen.9 Dessa förändringar i ÖM vill jag 

undersöka närmre, jag tänker främst på förändringar i ekonomi och resurser, men 

också vad ryska flottan har för uppgifter och målsättningar i Östersjön idag och igår. 

Det har skrivits och forskats mycket i detta ämne tidigare, avsikten med denna 

uppsats är att med en jämförande deskriptiv metod söka och besvara hur ÖM har 

förändrats sen Kalla krigets slut. Denna uppsats skiljer sig från tidigare verk på de sätt 

att den enbart beskriver hur ÖM har förändrats sedan mitten på 1980-talet, med 

fördjupning i de tre dimensionerna uppgifter, resurser och materiel. (Dimensionerna 

beskrivs i kapitel 1.6 Begreppsförklaring) 

    För att klarlägga tidigare definierad förändring i Östersjömarinen har jag utvecklat 

tre frågeställningar som följer: 

- Hur har de ekonomiska resurserna till ryska Östersjömarinen förändrats sen 

Kalla krigets slut? 

- Hur har materielläget i den ryska Östersjömarinen förändrats sen Kalla krigets 

slut? 

- Hur har Östersjömarinens uppgifter förändrats sen Kalla krigets slut?  

1.3 Metod 

Utifrån tre olika årliga nedslag som beskriver hela perioden ska jag analysera 

rapporter och litteratur, som sedan ska ligga till grund för en översiktlig bild hur ÖM 

har förändrats och visa anledningar varför en förändring skett. Med tanke på när 

somliga rapporter, böcker och artiklar är skrivna kan dessa årtal vara ”rörliga” för att 

utvinna mer substans i analysen, jag bortser alltså inte helt ifrån information som är 

                                                 
8 Fahlander, Bo (ed.) (2000), FRÄMST 2, FM Strategiska omvärldsbedömande 2000-2005, Stockholm: 
Försvarsmakten, MUST,  s. 6.  
9 Oldberg (2008), s. 42.   
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viktig för att ge läsaren en djupare förståelse för de tre dimensionerna och hur de 

påverkade förändringen.  

    För att få fram en bild av förändringen i ÖM har jag valt att fokusera studien till tre 

dimensioner som tillsammans skapar en bild av hur situationen har förändrats. Jag 

använder mig utav en deskriptiv jämförande metod10 där jag genom en serie 

tidsmässiga nedslag under perioden 1992-2007 kartlägger en förändring i ÖM med 

utgångspunkt i de tre jämförelsedimensionerna, resurser, materiel och uppgifter. 

Dessa tre parametrar beskrivs närmre i det kommande avsnittet begreppsförklaring.    

    Dessa tre dimensioner har även gjort urvalet av material lättare eftersom jag har 

haft en tydligare bild av vad som är relevant för att svara på frågeställningen. Genom 

dessa tre dimensioner ges olika perspektiv och djupare förståelse. Dessa tre 

dimensioner skapar djupare förståelse eftersom att de påverkar varandra på olika sätt, 

vad är syftet med att ha en flotta i Östersjön? Vilka medel ges för att uppnå syftet? 

Vilka medel ges för att anskaffa materiel för att uppnå syftet? Genom att jämföra 

resurser, material och uppgifter för varje angivet årtal formas en bild som underlättar 

för läsaren att tolka vad som har förändrats.  

1.4 Avgränsningar 

För att svara på ovanstående frågeställning avser jag i denna uppsats, analysera 

Östersjömarinen ur ett jämförande perspektiv som genom en serie nedslag under 

perioden 1992-2007 analyserar hur Östersjömarinen utvecklats sedan det kalla krigets 

slut och därutav utröna en förändring. Att redogöra för ÖM sedan Kalla krigets slut, 

är en för omfattande tidsperiod att behandla, jag har därför avgränsat mig ner till tre 

årliga nedslag i historien för att göra ämnet mer hanterbart.  

    Första nedslaget tidsmässigt är 1992, i anslutning till Kalla krigets slut och 

Sovjetunionens fall. Åren kring 1992 är intressanta eftersom stora omvälvningar då 

skedde och det nya Ryssland stod inför ett stort förändringsarbete med att övergå från 

                                                 
10 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2007), Metodpraktikan, 
Stockholm: Nordstedts Juridik, s. 154-155.   
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planekonomi till ekonomisk liberalisering och demokrati.11 Andra nedslaget är år 

2000, detta är ett intressant årtal för att under hela 1990-talet befann sig Ryssland i en 

ekonomisk kris som också påverkade krigsmakten och vidare ÖM. Åren runt 2000 är 

också intressanta eftersom en ny president då kom till makten i Ryssland, sedan 

president Vladimir Putin blev president har Rysslands ekonomi stärkts och den 

militära budgeten ökat.12 Det tredje tidsnedslaget är 2007, åren fram till 2007 präglas 

av en växande rysk ekonomi, ökade militärt relaterade utgifter och ett större 

samarbete med väst. 

    Rysslands militära organisation är ansenlig, med diverse olika vapengrenar. Ryska 

marinen består utav fyra olika flottor och en flottilj, jag finner dock Östersjömarinen 

mest intressant med dess historia och läge i förhållande till Sverige. Anledningen till 

denna avgränsning är att uppsatsen annars skulle bli för utbredd. Avgränsning har 

även gjorts i tid av samma anledning. ÖM består utav sjö-, mark- och luftstyrkor och 

denna uppsats avser behandla samtliga arenor när det kommer till numerär i 

Östersjöområdet.   

1.5 Undersökningsmaterial och litteratur 

Ämnet är och har varit av känslig art till följd av det säkerhetspolitiska läget och 

således är därför en stor kvantitet av det material som utarbetats inom ämnet 

sekretessbelagt. Under uppsatsprocessen har kontakt tagits med den svenska Militära 

underrättelsetjänsten, men information som efterfrågats har följaktligen inte kunnat 

lämnas ut av sekretess skäl. Detta har inneburit att öppna källor endast bearbetats. 

Källgranskningen har varit problematisk då det ryska språket inte behärskas av 

författaren. Kända litterära verk angående den ryska marinen har av den anledningen 

varit besvärlig att ta del utav, men ur Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) 

analyser har en betydande mängd information erhållits. Forskningsledare Ingmar 

Oldberg skrev 2008 en användarrapport på uppdrag av Försvarsdepartementet, denna 

rapport heter Rysslands Östersjömarin – utvecklig och uppgifter. Denna rapport är en 

                                                 
11 Nye (2007), s. 181-182. 
12 http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_cr_studies.html/view?searchterm=putin tid: 2009-
04-06 kl. 00.30. 
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mer fullständig analys av den ryska Östersjömarinen ända från 1700-talet och framåt. 

Rapportens senare kapitel rörande ÖM:s historia är den mest använda källan i denna 

uppsats, eftersom den är kvalitativ.    

    The International Institute of Strategic Studies (IISS) har sedan 1958 analyserat den 

militära kraft balansen i världen och är min huvudsakliga källa vad avser numerär av 

materiel, typ av materiel och personal. Institutet är den primära källan till saklig och 

kvalitativ fakta och informationen används av politiker, diplomater, analytiker, 

ekonomer, militärer och akademiker etc.13 Skriften The Military Balance är institutets 

årliga bedömning av den militära kapaciteten hos 170 länder.14 Uppsatsens materiel 

kapitel bygger på utvalda delar av The Military Balance. Genom att använda mig utav 

denna publikation som är internationellt erkänd, bygger jag min avhandling på saklig 

objektiv information med validitet. 

    Dessa två källor är de jag huvudsak baserar min empiriska analys på, övriga källor 

har använts för att komplettera och validera. 

1.6 Begreppsförklaring 

Dessa tre följande dimensioner har jag själv formulerat för att underlätta min 

källgranskning, de tre begreppen är därav inga förutom i denna uppsats vedertagna 

begreppsdefinitioner. 

    Resurser – Med resurser avses den del av de totala försvarsutgifter som går till hela 

den ryska marinen d.v.s. alla flottor. Eftersom information angående ryska 

försvarsanslag är osäkra och ofullständiga kan det i vissa fall vara nödvändigt att 

begränsa sig till den totala försvarsutgiften. Med försvarsutgift menas den del av BNP 

som går till den totala ryska militära verksamheten. Resurserna är intressanta för att 

konkretisera förändringen i den ryska krigsmakten och därmed ÖM. En viktig aspekt 

är också hur den ryska marinen prioriteras i förhållande till armén och de övriga 

truppslagen. Genom att jämföra resurserna vid olika årtal erhålls en djupare förståelse 

                                                 
13 http://www.iiss.org/about-us/ tid: 2009-02-10 kl. 20.55 
14 http://www.iiss.org/publications/military-balance/about-the-military-balance/ tid: 2009-02-10 kl. 
21.00 
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för ÖM:s ekonomiska situation som påverkar verksamheten. I de fall där 

uppskattningen av försvarsutgifterna skiljer sig från olika organisationer kommer jag 

att använda mig utav IISS uppskattning.  

    Materiel – I min bedömning av materiel använder jag mig i huvudsak av The 

Military Balance uppgifter avseende numerär av baser, fartyg, marinflyg och övriga 

styrkor som lyder under ÖM. De olika fartygstyper som uppfattas viktiga är: ubåtar 

(taktiska och strategiska), ytstridsfartyg (kryssare, jagare och fregatter), övriga 

ytfartyg (patrullfartyg, minfartyg, amfibiefartyg och stödfartyg). Med marinflyg 

avses: strids-, bomb- och spaningsflyg inklusive olika helikopterförmågor. Med 

övriga styrkor avses: det marina infanteriet, kustförsvaret och de markstyrkor som 

lyder under ÖM:s befäl.     

    Uppgifter – Vilka olika uppgifter, målsättningar och prioriteringar har ÖM både i 

Östersjöområdet och internationellt. Tenderar uppgifterna att vara av offensiv eller 

defensiv karaktär? Vilka uppgifter förväntas ÖM kunna genomföra, både uppgifter 

som stödjer den civila sjöfarten och rent militära göromål. 

1.7 Disposition 

Uppsatsens första del beskriver huvudsakligen vad uppsatsens syfte och 

frågeställning är samt vilka metoder och angreppssätt jag har använt. Det avhandlar 

också tankarna kring aktuell litteratur, nödvändiga avgränsningar och uppsatsens 

disposition. Uppsatsens andra del består utav den empiriska analysen där jag till en 

början med en deskriptiv metod redogör för fakta. Först en kort tillbaka blick som 

leder in läsaren, och skapar vidare förståelse för ämnet natur. I nästa del av analysen 

beskriver jag hur den ryska Östersjömarinen är formad utefter min metod och 

avgränsning år för år. I uppsatsens tredje och sista del sammanfattas och diskuteras 

analysens viktigaste punkter och skillnader och frågeställningen besvaras.  
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2 EMPIRISK ANALYS 

2.1 Kalla krigets slut 

Under kalla kriget var Sovjetunionen en supermakt. Det påbörjades en kapprustning 

mellan USA och Sovjetunionen, samtidigt som detta maktspel pågick underkuvades 

ett stort antal länder i öst. Warszawapakten slöts i mitten på 50-talet mellan 

Sovjetunionen och de östeuropeiska kommuniststaterna i och med detta fick 

Östersjömarinen ansvar för de polska och östtyska marinstridskrafterna i Östersjön. 

Warszawapaktens gemensamma numerär i Östersjön ansågs vara fyrfaldigt starkare 

än Natos i mitten av 1980-talet. Dock är hänsyn inte tagen till den kvalitativa 

aspekten då Natos styrkor var modernare.15 

2.1.1 Kalla krigets avtrappning under Gorbatjov 

Stora förändringar genomfördes i Sovjetunionen då Michail Gorbatjov kom till 

makten 1985. Gorbatjov hade en vilja att reformera den ekonomiska situationen 

(perestrojka) och skapa en öppnare kulturell situation och utökad demokratisering 

(glasnost). Utrikespolitiskt sett skapade Gorbatjovs nya tänkande och idéer om en 

öppnare stat i slutet på 1980-talet att Kalla krigets kapprustning tinade och snarare 

skapades en mer avslappnad stämning som följdes av nedrustning.16 Gorbatjovs nya 

politik bidrog till att Sovjetunionen och USA närmade sig varandra.17 Den 

ekonomiska kris som pågick i Sovjetunionen i slutet på 1980-talet påverkade den 

sovjetiska ledningen att inte motsätta sig de demokratiska reformerna i 

Sovjetrepublikerna. Vid ett besök i Bonn sommaren 1989 utlovade Gorbatjov att 

varje stat skulle få rätt till att fritt välja politiskt och socialt system. En efter en bröt de 

gamla regimerna med Sovjetunionen och vid ESK-mötet i Paris 1990 beslutades om 

att demokrati skulle vara de enda styrelseskicket samt att konflikter skulle lösas med 

fredliga medel. Nedrustningen utökades sedermera till konventionella styrkor med, 

                                                 
15 Oldberg (2008), s. 15. 
16 www.ne.se sökord: Sovjetunionen tid: 2009-02-10 kl. 21.30 
17 www.ne.se sökord: Michail Gorbatjov tid: 2009-02-10 kl. 21.35 
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och CFE-avtalet18slöts. 1991 bröts Warszawapakten, SEV (Sovet Ekonomitjeskoj 

Vzaimopomosjtji) och det sovjetiska kommunistpartiet, i och med detta var Kalla 

kriget över.19  

2.1.2 Militär reform  

Något som startade under Gorbatjovs era och tog fart i början på 1990-talet var en 

minskad enighet om att prioritera de militära utgifterna som det tidigare hade gjorts i 

Sovjetunionen. Västvärlden var inte längre den fiende de en gång var. En militär 

kultur och vilja fanns till att behålla sin militära styrka men den matchade inte folkets 

eller den politiska viljan. Detta skapade ett stort behov utav förändring, eller i ryska 

termer reform. Dessa förändringar blev en stor utmaning för ryska politiker. Vilka är 

militärens uppgifter och vad inte militärens uppgifter?20 

    Under Gorbatjovs första period som president förändrades inte marinens 

strategiska uppgifter. Som ett resultat av de nedrustningar som Sovjetunionen inledde 

i slutet på 1980-talet påverkades hela den sovjetiska krigsmakten men speciellt dess 

flotta, som skulle förändras till att bli ”smalare men vassare”.21  

    Sovjetunionens fall skapade stora förändringar i den nya ryska federationen. Då 

Sovjetunionens tidigare lydstater en efter en började orientera sig åt väst och i vissa 

fall även gå med i Nato påverkades den geopolitiska situationen i Östersjön.22 Trots 

nedrustning och det politiska klimatet äntrade den totala Sovjetiska flottan 1990-talet 

med ett kraftfullt numerär på upp till 8 hangarfartyg, 20 kryssare, 120 jagare och 

fregatter och ca 120 nukleärt framdrivna ubåtar. Dock genom Sovjetunionens fall så 

förändrades marinens uppgifter. I början på 1990-talet låg tyngdpunkten på att reda ut 

                                                 
18 ”Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, nedrustningsavtal rörande konventionella styrkor 
i Europa som slöts i Paris i november 1990” från www.ne.se Sökord: CFE-avtalet tid: 2009-03-28 kl. 
15.33.  
19 www.ne.se sökord: Kalla kriget tid: 2009-02-10 kl. 21.56. 
20 Vendil Pallin (2005), s. 15-16. 
21 Umbach, Frank (2002), ”The Maritime Strategy of Russia: The Gap between Great Sea Power 
Ambitions and the Economic Military Realities”, in Maritime Strategies in Asia, Bangkok: White 
Lotus press, s. 176. 
22 Oldberg (2008), s. 23.  
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vad för sorts flotta som Ryssland behövde, med tanke på Rysslands nya 

säkerhetspolitiska omvärld och dess ekonomiska problem. Den ryska marinen 

prioriterades således ner till förmån för armén, flygvapnet och de interna 

skyddsstyrkorna.23      

2.1.3 Östersjömarinen under 1980-talet 

Östersjömarinen hade i första hand som strategisk uppgift att försvara Sovjetunionen 

och dess allierade från ett anfall av Nato. Det ökade marina hotet i Östersjöområdet 

var ett kontroversiellt ämne hos sovjetiska officerare och politiker. En viktig 

ingrediens i Sovjetunionens defensiva taktik var att bevara eller stärka ÖM:s roll i 

Östersjön.24 

    Amiral Sergej G. Gorsjkov ledde den sovjetiska flottan från 1956 till 1985. 

Gorsjkov är den huvudsakliga arkitekten bakom en ”blue water navy” med rollen 

som en global sjömakt, som försvarar statens intressen överallt.25 Sjöherravälde var 

ett centralt begrepp i Gorsjkovs sovjetiska marinstrategi.26 Gorsjkovs försök att bygga 

en ”blue water navy” var inte fulländad 1985 då han var tvungen att gå i pension. 

Problemet var att han lämnade en komplicerad maskin med höga målsättningar, och 

ett stort antal fartyg till en stat som sedermera inte skulle ha råd eller dessutom 

behöva upprätthålla förmågan.27 

    Under 1980-talet genomfördes ett stort antal omfattande flottmanövrar i Östersjön. 

I syfte att förbättra ÖM:s stridande förmåga samt samöva med de andra staterna som 

innefattades i Warszawapakten. Nyckeln till att kunna kontrollera Östersjön var att ha 

kontroll över Östersjöns in och ut passager i syfte att hindra fientliga fartyg att ta sig 

in. Just förmågan att kontrollera trånga sund sågs som en viktig uppgift för 

Warszawapaktens medlemmar i Östersjöområdet. Natos förmåga att upprätta blockad 

                                                 
23 Umbach (2002), s. 177.  
24 Oldberg (2008), s. 19. 
25 Umbach (2002), s. 176. 
26 Oldberg (2008), s. 19. 
27 Umbach (2002), s. 176. 
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genom t.ex. minering sågs som ett stort problem, beslutsfattare framhävde i detta 

sammanhang behovet av goda underrättelser och förmåga till överraskning. ÖM 

genomförde regelbundet landstigningsövningar i anslutning till dessa sund, samt så 

hölls årligen övningar i Kattegatt, Skagerack och Nordsjön. Trafikkontroll förekom 

också i utloppen av Warszawapaktens fartyg. Som följd av sjöherravälde och kontroll 

av sunden stöddes Warszawapaktens positioner i Centraleuropa, som ansågs viktigt 

eftersom det sannolikt skulle bli en central punkt i ett eventuellt tredje världskrig. ÖM 

var också en resurs till markstrids- och luftstridskrafterna i Östersjöområdet med sina 

ubåtars burna och fordons burna kryssningsmissiler.28    

    ÖM:s hade inte bara uppgifter i Östersjön utan skulle också kunna samverka med 

de andra sovjetiska flottorna. I händelse av krig skulle ÖM stödja Norra marinen i 

dess operationer på Atlanten och Nordsjön. Höga officerare i marinledningen ansåg 

även att det var viktigt att visa rysk flagg och demonstrera sin förmåga runt om i 

världen.29 

 

Östersjömarinen 1988-8930 Antal: 

Baser: 5 

Ubåtar: 39 (6 strategiska, 33 attackubåtar) 

Ytstridsfartyg: 50 (4 kryssare, 13 jagare, 33 fregatter) 

Ytstridsfartyg övriga: 150 (patrull-, robotbåtar),  

125 (minkrigsfartyg),  

19 (landstigningsfartyg),  

70 (stödfartyg och övriga)   

Marinflyg: 100 (bombflyg) 

50 (jakt-, bombflyg) 

55 (ubåtsjakt, 20 flyg, 35 helikoptrar) 

30 (spaning/EW, 25 flyg, 5 helikoptrar) 

                                                 
28 Oldberg (2008), s. 19-20.  
29 Oldberg (2008), s. 21. 
30 Heisbourg, François (ed.) (1988/89), The Military Balance, London: IISS, s. 41.   
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5 (minjakts helikoptrar) 

10 (tankflyg) 

Marininfanteri: 1 brigad (5 bataljoner, 3000 man) 

Kustförsvar:  11 artilleribataljoner (72 artilleripjäser) 

1 regemente (8 fordons burna kustrobotar SSM)   

Tabell 1. 

 

2.2 Östersjömarinen 1992 

2.2.1 Uppgifter 

Som tidigare framförts så hade den ”nya” ryska krigsmakten inte samma mål som den 

sovjetiska krigsmakten. Med tanke på ÖM:s sammansättning i början 1990-talet 

betraktades Östersjön som ett relativt lugnt område. ÖM var i första hand avsedd för i 

vad som kan liknas vid fredstida uppgifter. Dessa var att försvara den ryska kusten 

och dess basområden samt verka i avskräckande syfte. Att försvara förbindelser 

mellan basområdena. Att upprätthålla förmågan till förvarning och bedriva 

underrättelseinhämtning. ÖM:s viktigaste marinbas i Östersjön var Baltijsk, vilken i 

händelse av ofred befinner sig i ett utsatt läge då basen är en avskuren enklav från 

övriga Ryssland. De tidigare uppgifterna som att kontrollera Östersjöns in och utlopp 

kunde inte upprätthållas.  

    Enligt den ryska marinens chef Gromov hade således ÖM i den nya världsbilden en 

mer defensiv ståndpunkt som gick ut på att: 

 I fredstid skydda Rysslands territoriella integritet. 

 Skydda civil sjöfart och den ekonomiska zonen (EEZ). 

 Garantera tillgången till Östersjöns resurser. 

 Samt att uppfylla Rysslands internationella ansvar som att bevara fred och 

stabilitet.31 

                                                 
31 Oldberg (2008), s. 27-28. 
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    1994 utseddes Kaliningrad-området till en särskild operativ region (KOR), där alla 

stridskrafter underställdes ÖM:s befäl.32 KOR fick till uppgift att förhindra 

uppkomsten av militära konflikter i det Nordvästra området och en ev. förändring av 

den militära balansen i Östersjöregionen, dessutom stabilisera de politiska och 

ekonomiska relationerna med andra länder i området.  Till skillnad från tidigare 

uppgift att skapa sjöherravälde i Östersjön ansvarade nu KOR för att skapa 

sjöherravälde i sydöstra och centrala Östersjön, samt förhindra blockad av 

Kaliningrad-området. Denna uppgift krävde dock resurser från övriga styrkor i 

Ryssland vilket Gromov var medveten om.33 

    De politiska relationerna till Nato och övriga Väststater tilltog och ett samarbete 

tog fart.34 Sverige men också Ryssland anslöt sig till Natos säkerhetspolitiska 

gemenskap Partnerskap för fred (PFP) 1994.35 ÖM började därmed öva med Nato, 

och på övningen Baltops 1997 samverkade ryska fartyg i Östersjön med länder som 

t.ex. USA, Sverige, Tyskland, Estland, Polen, Norge och Storbritannien.36 Dessutom 

genomfördes det örlogsbesök hos vissa Östersjöstater, bl.a. i Sverige.37    

2.2.2 Resurser 

Under första hälften av 1990-talet tampades den ryska ekonomin med en hög 

inflation, kraftigt fallande investeringar och stora produktionsbortfall. Från 1991 till 

1995 uppgick den samlade nedgången i BNP till ca 40 %. Under 1995 uppfattades 

vissa tecken till återhämtning i den ryska ekonomin nedgången minskade något.38   

    Den ryska flottan blev drastiskt förminskad under det första decenniet efter 

sovjettiden. Hela den ryska flottan led av kraftiga neddragningar under 1990-talet 

                                                 
32 Oldberg (2008), s. 24. 
33 Oldberg (2008), s. 28. 
34 Oldberg (2008), s. 27. 
35 http://www.nato.int/pfp/sig-cntr.htm, tid: 2009-03-25 kl. 21.14.  
36 http://www.nato.int/docu/update/1997/9706e.htm, tid: 2009-03-25 kl. 21.19 
37 Oldberg (2008), s. 27.  
38 Norberg, Richard (1997), Rysslands försvarsutgifter under perioden 1992-1996, Stockholm: FOA, 
Försvarets forskningsanstalt, s. 27. 
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som följd av inflationen, officerare var kraftigt underbetalda, det fanns inte tillräckligt 

med pengar för vare sig operationer, underhåll eller träning.39 Ryska marinens del av 

de totala försvarsanslagen var 23 % 1993, andelen reducerades kraftigt fram till 1998 

då den låg på 9,2 %.40   

IISS uppskattning av Rysslands totala försvarsutgifter åren 1992-199541: 

År Miljarder USD Del av BNP (%) 

1992 140 12

1993 108 9

1994 95 9

1995 82 8

Tabell 2.  

2.2.3 Materiel 

I och med Sovjetunionens fall 1991, blev de tre baltiska länderna självständiga. Som 

sedermera också kom att orientera sig mot Nato. Antalet marinbaser som ÖM 

förfogade över i Östersjön minskades således till två. ÖM förlorade viktiga 

marinbaser i baltstaterna som Klaipeda, Ventspils, Leipaja, Riga, Paldiski och 

Tallinn, återstod gjorde marinbaserna Kronstadt i Finska viken och Baltijsk i 

Kaliningrad-området som än idag är aktiva.42  

    Chefen för ÖM Vladimir Yegorov konstaterade 1994 att ÖM förlorat 80 % av dess 

marinbaser, 64 % av dess skeppsvarv, 50 % av sin ytstrids förmåga och personal, 60 

% av sina flyg och 30 % av dess flygfält. Vad det gäller skeppsvarven låg fortfarande 

de stora viktiga varven fortfarande i Ryssland.43 Den ekonomiska krisen påverkade 

                                                 
39 Tsypkin, Mikhail (2002), Rudderless in a Storm: The Russian Navy 1992-2002, Chamberley: 
Defence Academy of the United Kingdom, s. 1. 
40 Vendil Pallin (2005), s. 145.  
41 Norberg (1997), s. 15.  
42 Oldberg (2008), s. 23-24. 
43 Oldberg (2008), s. 24. 
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även de stora skeppsvarven som kom att inrikta sin produktion mot export och civila 

kunder. Ny produktion av fartyg avstannade nästan helt under denna period.44 Ingen 

ny produktion av fartyg startades 1992 och arbetet med ungefär hälften av de 130 

fartyg som var under konstruktion stoppades. Ett flertal äldre fartyg togs ur tjänst och 

få nya fartyg togs till användning.45 

 

Östersjömarinen 1995-9646 Antal: 

Baser: 2 

Ubåtar: 8 (attackubåtar) 

Ytstridsfartyg: 23 (kryssare: 3, jagare: 2, fregatter: 18) 

Ytstridsfartyg övriga: Ca 65 (patrull-, robotbåtar),  

55 (minkrigsfartyg),  

15 (landstigningsfartyg),  

ca 102 (stödfartyg och övriga) 

Marinflyg: 180 (jakt-, bombflyg),  

50 (ubåtsjakt, 15 flyg, 35 helikoptrar),  

18 (spaning/EW, 13 flyg, 5 helikoptrar),  

5 (minjakts helikoptrar),  

5 (attackhelikoptrar)   

Marininfanteri: 1 brigad (25 stridsvagnar, 36 artilleripjäser/MRL) 

Kustförsvar: 2 artilleriregementen (133 artilleripjäser),  

1 regemente (8 fordons burna kustrobotar SSM)   

Markstyrkor:  24000 man (bl.a. en pansardivision (870), två stridsfordons 
divisioner (980))    

Tabell 3.  

    Icke att förglömma är de övriga markstyrkor som lydde under ÖM 1995 i 

Kaliningrads militärdistrikt, en ansenlig styrka på 24000 man innehållande bl.a. en 

                                                 
44 Oldberg (2008), s. 25. 
45 Huldt, Bo (ed.) (1992/93), The Military Balance, London: Brassey’s, s. 91.  
46 Chipman, John (ed.) (1995/96), The Military Balance, London: Oxford University Press, s. 118.   
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pansardivision.47 Denna nämnda markstyrka minskade kraftigt från att ha varit på 

nästan 100000 man 1993 var endast 12700 återstående år 2000. Reduceringar i antalet 

fartyg pågick under 1990-talet fram till år 1998 då en svag stabilisering tog vid. ÖM 

bevarade i huvudsak de mindre ytstridsfartygen, de övriga fartygs typerna 

reducerades i antal.48   

 

2.3 Östersjömarinen 2000  

Sedan Vladimir Putin blev president har Ryssland präglats av ökad stabilitet och ökad 

förutsägbarhet på den politiska arenan. Som följd av maktskiftet 2000 har Ryssland 

fått en klart utstakad och vidsträckt reformpolitik i syfte att säkra Rysslands plats på 

den internationella arenan och förbättra den generella livskvaliteten för den ryska 

befolkningen. Utrikespolitiskt sett har Ryssland visat en vilja att förbättra de 

internationella relationerna med bl.a. USA och Västeuropa. De ekonomiska 

förbindelserna är en grundläggande och central del i att stärka den inrikespolitiska 

och ekonomiska utvecklingen.49 

    Den radikala förminskning av ÖM som ägde rum under 1990-talet skedde dock 

inte bara som följd av de ekonomiska förutsättningarna. Möjligheten för Ryssland att 

kunna göra denna förminskning underlättades av de reparerade politiska relationerna 

gentemot Nato och andra väst-stater.50 Den ryska ledningen och till största del den 

ryska militären började bli oroliga för Natos utvidgning i Östeuropa, det fanns viljor 

och ambitioner att återupprätta ÖM:s storhet i Östersjön. Redan 1997 beslutades det 

om att Polen, Tjeckien och Ungern skulle få medlemskap i Nato, detta blev verklighet 

1999 samtidigt som Kosovokriget ägde rum där Nato styrkor genomförde operationer 

i Serbien.51 Detta handlande från Nato både ogillade och motsatte sig Ryssland som 

                                                 
47 Chipman (ed.) (1995/96), s. 118.  
48 Oldberg (2008), s. 25-26.  
49 Ds 2003:8 (2003), Säkrare grannskap – osäker värld, Stockholm: Regeringskansliet, s. 155.   
50 Oldberg (2008), s. 27. 
51 Oldberg (2008), s. 29.  
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var starkt kritiska till kriget och sökte en diplomatisk lösning.52 Ryssland hotade med 

att öka sina trupper i området och även utrusta förband i Kaliningrad med taktiska 

kärnvapen. Som reaktion på Kosovokriget 1999 upphördes Rysslands officiella 

förbindelser med Nato vilket ledde till att de slutade deltaga i Baltops övningarna. 

Sommaren samma år genomfördes i samverkan med Vitryssland den största 

militärövningen på länge med namn Zapad-99, övningen gick ut på att med 

kärnvapen möta ett västligt anfall mot bl.a. Kaliningrad.53 

    President Vladimir Putin har visat skepsis mot Natos östutvidgning. Därmed visat 

ett stort intresse för Kaliningrad-området, president Putin arbetade under 1990-talet i 

S:t Petersburg och hans fru är född i Kaliningrad. ÖM:s dåvarande chef Vladimir 

Jegorov utsågs med Putins stöd till guvernör i Kaliningrad-området. Jegerov påstod 

att ÖM:s strategiska roll skulle öka till följd av Natos östutvidgning. Den nye chefen 

för ÖM Vladimir Valujev uppvisade missnöje eftersom Natos aktiviteter kring 

Kaliningrad-området ökat sedan Polens anslutning. Denna stämning av missnöje från 

Rysslands sida mot Nato, avtog då Nato tog initiativ till ett närmande aktörerna 

emellan. Putin uttalade sig 2001 att de skulle respektera baltstaternas självständighet 

och insåg att motstånd bara skulle försämra situationen. USA och Ryssland närmade 

sig varandra ytterliggare då USA:s president George W. Bush uppmanade till krig 

mot terrorismen, som president Putin genast ställde sig bakom. År 2002 erbjöd Nato 

bl.a. de baltiska staterna medlemskap, Ryssland beklagade detta men valde att inte se 

detta som en reaktion mot sig. 2001 deltog ÖM återigen i Baltops övningarna med 

Nato och PFP länders militära styrkor, ÖM:s chef visade även en vilja att planera 

nästa övning.54 

2.3.1 Uppgifter 

Enligt den nya doktrin som presenterades 2000 och skrevs under av President Putin 

2001, lägger vikt vid att Ryssland har betydande maritima intressen att försvara och 

                                                 
52 Viita, Marjo (2001), Kosovokriget som nyhet (D-uppsats), Uppsala: Uppsala Universitet, s. 25.  
53 Oldberg (2008), s. 29.  
54 Oldberg (2008), s. 30-31.  
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lyfta fram. Detta innefattar flera tusen kilometer kust som gränsar till ett flertal 

länder, en väldig ekonomisk zon och en ansenlig handelsflotta. Därför är det i 

Rysslands intresse att inneha och upprätthålla en effektiv oceangående flotta.55  

    Lokalt sett i Östersjön har enligt Maritime Doctrine Of The Russian Federation To 

The Year 2020 den ryska Östersjömarinen uppgifter att på lång sikt skapa och 

upprätthålla: 

 

- the development of the coastal and port infrastructure, the renewal of marine and 

river-sea vessels; 

- the creation of conditions for stable economic cooperation with the Baltic region 

countries, rational joint use of marine natural resources, lending a comprehensive 

character to confidence measures in all areas of maritime activities; 

- resolving the issues connected with delimitation of maritime space and the 

continental shelf between the Russian Federation, the contiguous states and those 

lying across the sea; 

- ensuring the economic and military security of the Kaliningrad Region of the Russian 

Federation, the development of maritime communication; 

- creating conditions, partly drawing on the potential of the region, for the basing and 

use of the component of the marine potential that ensures the protection of the 

sovereignty, the sovereign and international rights of the Russian Federation in the 

Baltic.56 

    I samma takt som Ryssland utrikeshandel ökar, ökar också behovet av att försvara 

Rysslands viktiga sjöförbindelser. Rysk handel och transporterna till och från 

Kaliningrad-området ökade i början på 2000-talet, och större delen av den ryska 

                                                 
55 Chipman, John (ed.) (2000/01), The Military Balance, London: Oxford University Press, s. 111.   
56 Putin, Vladimir (2001), Maritime Doctrine Of The Russian Federation To The Year 2020, s. 13. 
(Doktrinen erhölls via e-post korrespondens med Marinattaché, biträdande försvarsattaché, 
Kommendör Christian Allerman i Moskva. Ur vilken publikation doktrinen är tagen är oklart, men 
doktrinen är underskriven av presidenten och därav relevant.) 
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oljeexporten som den ryska ekonomin är oerhört beroende utav passerar igenom 

Östersjön.57       

2.3.2 Resurser 

Sedan Vladimir Putin kom till makten har han inte bara haft som mål att förbättra 

relationerna med Nato och USA utan först och främst stärka den ryska staten genom 

att manövrera Ryssland ur sin ekonomiska kris genom att centralisera makten. 

President Putin har lyckats bra med detta. Till följd av växande världsmarknadspriser 

på olja och gas, som är Rysslands största exportvaror, fick Ryssland i början av 2000-

talet en hög och stabil, dock obalanserad tillväxt. Dessutom skapades ett ökat 

budgetöverskott, en stor valutareserv, samt en voluminös stabiliseringsfond. Detta 

gav staten en ökad makt och gott självförtroende.58      

   IISS uppskattning av Rysslands totala försvarsutgifter åren 1999-200259: 

År  Del av BNP (%) 

1999 5,09 

2000 4,29 

2001 4,49 

2002 4,75 

Tabell 4.  

    Den reella storleken på de ryska försvarsutgifterna är kontroversiell,60 men IISS 

uppskattning är internationellt vedertagen. 4,75 % av BNP omräknat till USD 2002 är 

ca 60 miljarder USD, det kan vara intressant att jämföra med USA:s försvarsutgifter 

på ca 400 miljarder USD.61 Denna ekonomiska utveckling har också påverkat den 

                                                 
57 Oldberg (2008), s. 33.  
58 Oldberg (2008), s. 32.  
59 Langton (ed.) (2007), s. 191.  
60 Leijonhjelm, Jan (ed.) (2003), Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – en förnyad bedömning 
2002, Stockholm: FOI, s. 97.  
61 Oldberg (2008), s. 97.  
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ryska marinen positivt men marinen är fortfarande lägre prioriterade än de övriga 

försvarsgrenarna.62    

2.3.3 Materiel 

Antalet fartyg har från 2000 och framåt har legat relativt stabilt. ÖM:s markstyrkor 

och marininfanteri har minskat något, dock har antalet tunga vapen varit stabil. En 

viktig parameter är att fartygens genomsnittsålder över tiden har blivit betydande 

vilket påverkar utrustningen och stridsförmågan, de medelstora fartygen har i snitt en 

ålder på 20 år. Vad det gäller placeringen av fartygen så ligger de flesta större 

fartygen med offensiv kapacitet i Baltijsk, ubåtarna är i regel alltid placerade i 

Kronstadt.63     

 

Östersjömarinen 2000-0164 Antal: 

Baser: 2 

Ubåtar: 2 (attackubåtar) 

Ytstridsfartyg: 6 (jagare: 2, fregatter: 4) 

Ytstridsfartyg övriga: Ca 26 (patrull-, robotbåtar),  

13 (minkrigsfartyg),  

5 (landstigningsfartyg), 

ca 130 (stödfartyg och övriga) 

Marinflyg: 48 (jakt-, bombflyg),  

22 (ubåtsjakt, helikoptrar),  

27 (spaning/EW, flyg),  

19 (attackhelikoptrar)   

Marininfanteri: 1 regemente (26 stridsvagnar, 220 stridsfordon, 30 
artilleripjäser/MRL) 

Kustförsvar: 2 artilleriregementen (133 artilleripjäser),  

1 regemente (8 fordons burna kustrobotar SSM), 

                                                 
62 Oldberg (2008), s. 36.  
63 Oldberg (2008), s. 36.  
64 Chipman (ed.) (2000/01), s. 123-124.  
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50 (SAM)   

Markstyrkor:  12700 man (bl.a. en pansardivision (816), två 
stridsfordonsdivisioner (850))   

Tabell 5.  

 

2.4 Östersjömarinen 2007 

2.4.1 Uppgifter 

Doktrinen som skrevs under av president Putin 2001 är fortfarande det styrande 

dokumentet som finns för ÖM och sträcker sig till år 2020. (se s. 17) 

I det rysk-tyska projektet att bygga en gasledning (Nord Stream) på Östersjöns botten 

mellan länderna är ÖM delaktig i.65 Under byggnadsfasen i Nord Stream-projektet 

kommer ÖM få i uppgift att undersöka havsbotten och säkerställa säkerheten.66 Vilket 

bl.a. innefattade att upptäcka och föra bort farliga objekt på havsbotten som t.ex. 

dumpade sprängämnen och kemiska vapen.67 President Putin uttalade sig om 

projektet i oktober 2006, där han påpekar att detta projekt är viktigt inte bara för 

Rysslands ekonomi utan också hela Västeuropa. President Putin ser det som en 

självklarhet att ta hjälp av och utnyttja ÖM:s breda kunskap, för att lösa de 

miljöproblem, ekonomiska problem och de tekniska problem som kan tänkas 

uppkomma, och ingen är bättre lämpad för denna uppgift.68 

    Att försvara de ryska ekonomiska intressena är enligt tidigare nämnd doktrin en 

uppgift för den ryska krigsmakten och vidare för flottan. Nord Stream-projektet kan 

klassas som strategisk infrastruktur för energi export, och vad vore detta om än för 

Ryssland intressanta ekonomiska intressen. Nord Stream-projektet ger Ryssland en 

anledning att befinna sig med statsfartyg i andra länders ekonomiska zon i Östersjön, 

detta är dock tillåtet enligt internationell rätt men det skulle ändå öka spänningen i 

                                                 
65 Oldberg (2008), s. 34.  
66 Larsson, Robert L. (2007), Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security, Stockholm: FOI, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, s. 35.  
67 Oldberg (2008), s. 34.  
68 Larsson (2007), s. 35-36.  
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Östersjöområdet. Utifrån Rysslands perspektiv borde det vara i alla staters intressen 

att gasledningen hölls säker i syfte att säkerställa energiexport till Europa, men med 

den ökade militära närvaron i Östersjön som kan tänkas följa skulle det skapas 

spänningar.69 ÖM:s inblandning i Nord Stream-projektet har väckt en stor 

säkerhetspolitisk debatt i Sverige.70 Det har spekulerats i att gasledningen kunde 

utnyttjas för underrättelseverksamhet, gasledningen planeras nämligen att ligga nära 

Finlands militära övningsområden, vilket skulle kunna leda till rysk övervakning av 

finska övningar. Dessa spekulationer avvisas officiellt sett från Ryssland. Ryssland 

planerar även att låta bygga en ny radarstation på ön Hogland i syfte att minska 

antalet egna flygkränkningar av Finland och Estland, men ett annat syfte kan vara att 

öka sjöbevakningen av Östersjön och dess grannländer.71     

    ÖM har också återupptagit viss verksamhet utanför Östersjön. Det ryska 

utbildningsfartyget Perekop visade flagg i Svarta havet sommaren 2007. I december 

2007 deltog ÖM också med två underhållsfartyg då Norra marinens hangarfartyg 

Admiral Kuznetsov genomförde övnings turer till Medelhavet.72 Ryssland och ÖM 

har också deltagit i eskortoperationer i Adenviken hösten 2008 till början av 2009. 

Fregatten Neustrashimy har hjälpt till att skydda civil sjöfart runt Afrikas horn emot 

piratverksamhet med ett enligt ryska flottan lyckat resultat.73      

2.4.2 Resurser 

Rysslands totala militärt relaterade utgifter uppmättes 2005 till ungefär 59,1 miljarder 

USD.74 De ryska försvarsutgifterna var 2007 nominellt sett 23 % högre än 2006. 

Faktum är att sedan 2003 har försvarsutgifterna fördubblats i nominella termer till 

                                                 
69 Larsson (2007), s. 37.  
70 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_254459.svd tid: 2009-04-06 kl. 21.26.  
71 Oldberg (2008), s. 35.  
72 Oldberg (2008), s. 39.  
73 http://rusnavy.com/nowadays/structure/baltic/missionispossible.htm tid: 2009-04-06 kl. 22.34.  
74 Langton (ed.) (2007), s. 194.  
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2007. Detta kan ses som ett bevis på att president Putin och hans administration 

prioriterar att bygga upp Rysslands krigsmakt.75 

    Den ökade militära budgeten under 2000-talet har lett till att marinens officerare 

har fått bättre löner och sociala förmåner, bostadsbyggandet som tidigare har varit ett 

problem i ÖM har förändrats. Hela den ryska marinen har dock fortfarande problem 

med brist på värnpliktiga, pennalism, desertering m.m. ÖM har också börjat få råd 

med att ha fartyg till sjöss och genomföra regelbundna övningar, som har lett till en 

höjd utbildningsnivå och vidare höjd beredskap. Sensommaren 2007 hölls en stor 

landstignings- och luftlandsättningsövning i Kaliningrad-området med ca 7500 man, 

38 fartyg, 50 stridsfordon, 16 flygplan och åtta helikoptrar, en liknande övning hölls 

även 2008.76      

2.4.3 Materiel 

2006 offentliggjorde den dåvarande ryske marinstabschefen amiral Vladimir Masorin 

(sedermera ryska marinens befälhavare) en ny anskaffningsplan. Anskaffningsplanen 

avsåg en ny typ av fregatter (Gorshkov-klass, projekt 22350), utrustade med 

kryssnings- och antiubåtsmissiler, luftförsvar och en helikopter. Anskaffningsplanen 

gick ut på att fregatten skulle bli ryska marinens huvudplattform de kommande 15-20 

åren och varje flotta skulle förses med fem stycken.77 Längre fram i tiden ligger det 

en plan på att Ryssland år 2060 skall ha 5-6 hangarfartygsgrupper med ubåtar, flyg, 

UAV och satellitkommunikation, byggandet skall enligt uppgift börja 2012-2013. 

Amiral Masorin meddelade också att Ryssland skulle återupprätta sin närvaro i 

Medelhavet delvis med ÖM:s hjälp. Till följd av denna återupprustning av fartyg har 

de militära skeppsvarven tillförts mer arbete under 2000-talet. Yantar-varvet i 

Kaliningrad är särskilt påverkat, dels för att de har fått i uppgift att färdigställa en ny 

fregatt samt ett modernt landstigningsfartyg. Yantar-varvet fick också det statliga 

uppdraget att bygga tre nya fregatter till Indien. Det projektet har dock redan stött på 

                                                 
75 Langton (ed.) (2007), s. 191.  
76 Oldberg (2008), s. 39.  
77 Langton (ed.) (2007), s. 192.  
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problem varvid varvets storlek och kvalité är ifrågasatt. Dessutom påverkas 

industriell produktion i Kaliningrad-området av stora avstånd till sina 

underleverantörer och den grunda kanalen ut i Östersjön. På samma sätt har varvet 

Severnaya Verf i S:t Petersburg fått ett uppsving, 2007 färdigställdes där den nya 

korvetten Steregusjtjij (projekt 20380)78, korvetten är ett ”multipurpose” patrullfartyg 

avsett för kustområden och dessutom exportering.79 Med tanke på dessa ryska aktiva 

varv i Östersjön kommer förmodligen provtursverksamhet för nya fartyg och vapen i 

området få en stor betydelse.80  

    Det kan också konstateras att Ryssland tenderar att trots sin förbättrade ekonomi 

snarare inriktar sig på moderniseringar och uppgraderingar av äldre system än att 

anskaffa nya vapensystem och utveckla nästa generations vapen. De moderniseringar 

och uppgraderingar som genomförs höjer såklart standarden men inte så mycket som 

Ryssland egentligen har kompetens till.81       

 

Östersjömarinen 200782 Antal: 

Baser: 2 

Ubåtar: 2 (attackubåtar) 

Ytstridsfartyg: 6 (jagare: 2, fregatter: 4) 

Ytstridsfartyg övriga: Ca 26 (patrull-, robotbåtar),  

13 (minkrigsfartyg),  

5 (landstigningsfartyg),  

ca 130 (stödfartyg och övriga) 

Marinflyg: 49 (jakt-, bombflyg),  

19 (ubåtsjakt, helikoptrar),  

14 (transportflyg, samt MR/EW) 

                                                 
78 Oldberg (2008), s. 38.  
79 http://warfare.ru/?linkid=2179&catid=271 tid: 2009-04-05 kl. 22.20.  
80 Oldberg (2008), s. 38.  
81 Oldberg (2008), s. 38.  
82 Langton (ed.) (2007), s. 197.   
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19 (attackhelikoptrar) 

17 (transporthelikoptrar)   

Marininfanteri: 1 regemente (26 stridsvagnar, 220 stridsfordon, 52 MRL) 

Kustförsvar: 2 artilleriregementen (133 artilleripjäser),  

1 regemente (8 fordons burna kustrobotar SSM) 

50 (SAM) 

Markstyrkor:  10500 man (bl.a. två stridsfordonsregementen (490), ett 
stridsvagnsregemente (811)     

Tabell 6.  

 

3 AVSLUTNING 

3.1 Resultat 

Sammanfattningsvis vad det gäller den ryska Östersjömarinens uppgifter har de 

tydligt förändrats sedan Kalla krigets slut. Under 1980-talet var målen mer offensiva 

och tydligare, det fanns konkreta taktiska mål som ÖM i händelse av ofred skulle 

uppfylla i Östersjöområdet både på sjön och på land. ÖM var ett verktyg för 

Sovjetunionen att kontrollera Östersjön. Efter Kalla kriget förändrades de strategiska 

målen för det nya Ryssland och likaså för ÖM. ÖM fick under 1990-talet en mer 

defensiv framtoning och Östersjöområdet uppfattades som ett relativt lugnt område. 

Uppgifterna under 1990-talet var mer typiska för fredliga tider, som att hävda 

territoriell integritet, skydda civil sjöfart och EEZ samt samarbeta med de övriga 

ryska marinerna. Det tidigare målet att upprätta herravälde till sjöss i hela Östersjön 

prioriterades ner och ÖM riktade mer in sig på att kunna kontrollera sydöstra och 

centrala delarna av Östersjön och kommunikationerna mellan de viktiga hamnarna. I 

mitten på 1990-talet underställdes Kaliningrad-området ÖM och fick uppgiften att 

förhindra uppkomsten av konflikter i den Nordvästra regionen samt att förhindra en 

eventuell blockad av Kaliningrad-området. ÖM började också samarbeta med Nato 

under 1990-talet genom övningen Baltops. Sedan president Vladimir Putin kom till 

makten har Rysslands ekonomi stärkts och en ökad satsning på krigsmakten visat sig. 

Något som det trycks på i den marina doktrin som kom 2001 är att Ryssland har 
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betydande maritima intressen att försvara och lyfta fram. Större delen av den ryska 

oljeexporten Rysslands ekonomi är beroende utav transporteras igenom Östersjön. 

Under 2000-talet har ÖM stabiliserats ekonomiskt och resursmässigt, dess uppgifter 

är fortfarande mer åt de defensiva hållet med inriktning på att skydda ekonomiska 

intressen. På senare tid har debatten kring Nord Stream-projektet varit het och ÖM 

planeras ha en stor del i projektet, vilket oroar många. ÖM har också på 2000-talet 

genomfört internationella övningar med bl.a. Nato länder och dessutom varit delaktig 

i eskortoperationer runt Afrikas horn. ÖM har generellt sett också använts för att 

etablera samarbete med Nato och PFP länder och visa flagg.  

    Som följd av den ekonomiska kris Ryssland befann sig i efter Kalla kriget 

påverkades den ryska krigsmakten av neddragningar. Den ryska flottan led av kraftiga 

neddragningar under 1990-talet som fick till följd att antalet fartyg minskade kraftigt, 

officerare var underbetalda och ÖM hade inte råd med övningar eller gångtid. Sedan 

millennieskiftet har Rysslands ekonomi återhämtat sig likaså ÖM. ÖM:s styrka har 

stabiliserats och beredskapen förbättrats. Trots ökad ekonomi är den ryska flottan inte 

lika högt prioriterad som andra truppslag.  

     Om vi ser till förändringen i det materiella läget i ÖM ser man en kraftig nedgång i 

antalet fartyg efter Kalla krigets slut. Det konstaterades att 1994 hade ÖM förlorat 80 

% av dess marinbaser, 64 % av dess skeppsvarv, 50 % av sin ytstrids förmåga och 

personal, 60 % av sina flyg och 30 % av dess flygfält sedan Kalla kriget. Denna 

minskning fortsatte till 1998 då en viss stabilisering tog vid. Under 1990-talet 

avstannade nyproduktion av fartyg nästan helt. De minskningar som gjordes i 

fartygsparken påverkade främst mindre ytstridsfartyg. Det gjordes även en kraftig 

minskning i markstridskrafterna i Kaliningrad under 1990-talet. Antalet fartyg har 

från 2000 och framåt har legat relativt stabilt, fartygens ålder har istället blivit 

problemet då de har en genomsnittsålder på 20 år. Givetvis påverkade Rysslands 

förbättrade ekonomi också ÖM och Rysslands fartygsproduktion. 2006 

offentliggjorde ryssarna en nyanskaffningsplan på en serie fregatter, som samtliga 

flottor påverkas av, dessutom sjösattes 2007 den nya korvetten Steregusjtjij, korvetten 

är ett ”multipurpose” patrullfartyg avsett för kustområden som både ska fylla ett syfte 
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i den ryska flottan och fungera som en exportplattform. Den ryska varvsindustrin i 

Östersjön har också ökat sin export till länder som Indien. 

     

    Tabell 7 visar sammanfattningsvis hur ÖM:s fartygsbestånd förändrats under 
perioden 1988-2007.  

 

Östersjömarinen 1988-89 1995-96 2000-01 2007 

Baser: 5 2 2 2 

Ubåtar: 39 8 2 2 

Ytstridsfartyg: 50 23 6 6 

Ytstridsfartyg 
övriga: 

364 237 174 174 

Tabell 7.      

     

3.2 Avslutande reflektion 

Det är intressant och se hur viktig en presidents vilja kan vara för en hel nation. Det 

kan konstateras att under 1990-talet rådde stor förvirring i Ryssland och den 

ekonomiska obalansen skapade ett tillstånd där Ryssland var tvungna att agera. 

President Vladimir Putin styrde Ryssland ur den svåraste ekonomiska krisen och 

reformerade staten till en mer effektiv och handlingskraftig organisation, dock mindre 

demokratisk kanske. Detta ledarskap stärkte ekonomin och därmed ökade de militära 

anslagen och viljan att återigen upprätta Rysslands militära storhet. Detta påverkade 

inte ÖM:s numerära styrka något nämnvärt men har skapat ett klimat där bättre 

sociala förhållanden för de anställda prioriteras vilket ger som bieffekt en förbättring. 

ÖM:s numerära styrka har alltså inte förändrats nämnvärt sen millennieskiftet men 

den kvalitativa aspekten har ökat. Mer tillfällen och resurser till övningsverksamhet 

för flottan har skapats dessutom har vissa uppgraderingar, moderniseringar och 

nybyggen påbörjats. Dessutom ser vi en vilja att representera Ryssland på 

världshaven, ÖM:s fregatt Neustrashimy var under vintern 08/09 runt Afrikas horn 

och skyddade civil sjöfart mot piratattacker. 
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    ÖM:s inblandning i Nord Stream-projektet är mycket intressant för Sverige. Hur 

ska vi hantera att ryska statsfartyg befinner sig så pass nära svensk territorial gräns, 

kommer den militära spänningen mellan Ryssland och andra Östersjöstater öka? 

Dessutom kommer nyproduktionen av fartyg och vapensystem både till Ryssland och 

för export att testas i Östersjön, hur detta påverkar den militära balansen i Östersjön 

återstår att se.  

    Denna modernisering och upprustning gäller inte bara ÖM utan hela den ryska 

krigsmakten, den 4 Mars 2009 uttalade sig den ryska vice försvarsministern (som 

dessutom är ansvarig för ekonomiska affärer) Lyubov Kudelina om att försvars 

utgifterna inte kommer att påverkas av den globala ekonomiska krisen samt att dom 

militära utgifterna kommer att öka fram till 2011.83  

    Jag ska nu redogöra för vilka enligt mig uppsatsens svagheter är. Uppsatsens 

tidsmässiga avgränsning har varit svår att hålla sig till, men jag anser ändå att de årtal 

som nämndes i huvudsak vävts in, åtminstone i materiel analyserna. Att redogöra för 

de ryska militär utgifterna är väldigt avancerat, min bristande kunskap i den 

ekonomiska sfären har därför bromsat arbetsgången, men jag anser ändå att 

avgränsningen innefattade det som är relevant för uppsatsens syfte. Uppsatsens styrka 

är att det är en övergripande uppsats byggd på information med hög validitet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[swords]=8fd5893941d69d0be3f378576261
ae3e&tx_ttnews[any_of_the_words]=baltic%20fleet&tx_ttnews[tt_news]=34683&tx_ttnews[backPid]
=7&cHash=b8fef9d1e0 tid: 2009-04-28 kl. 23.38.  
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