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 ABSTRACT 
 
Russian-Georgian War – Russian maskirovka or Georgian acoustic feedback? 
 
This essay aims to analyse if the Russian military operation carried out against Georgia 
between the 7th and 12th of august 2008 were executed with adherence to the Russian 
principles for military deception, maskirovka.  
   A superior purpose is to assess the situation according to the Swedish Armed Forces 
task of identifying possible needs for new or changed needs for abilities and 
competence.  
   The method used is two-alternative hypotheses which are tried by comparing actual 
events before and during the Russian-Georgian war with the ten methods of maskirovka, 
compiled from military analytical literature. Such traces of resemblance are further 
examined, both individually and as a part of a larger indication.  
   Further the essay describes the Russian art of war, the prerequisites for military 
surprise, information warfare in Russian doctrine, the disputed territories of South 
Ossetia and Abkhazia and the principles for maskirovka.  
   The conclusion is that the Russian operation was executed with some adherence to 
maskirovka, though unspecified of to what degree.  
   Author of this essay is Cadet Martin Svensson of the Swedish Army, currently a 
student at the Armed Forces Technical School in Halmstad.  
 
Keywords: Russian-Georgian war, Russia, Georgia, South Ossetia, Abkhazia, 
Maskirovka, Deception, Surprise, Hypothesis, Information warfare 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
”Rysslands krig mot Georgien utgjorde en bitter påminnelse för dem som glömt att 
militära medel fortfarande existerar som verktyg i Rysslands utrikespolitik”1 . 
Så skriver Totalförsvarets Forskningsinstitut i sin rapport om den säkerhetspolitiska 
situationen på Krimhalvön i Ukraina. Kriget som kastar sin långa skugga över relationer 
långt utanför sitt geografiska område; är den väpnade konflikt som utkämpades mellan 
den 7 och den 12 augusti 2008. På den ena sidan stod Georgien och på den andra 
Ryssland och de georgiska separatistregionerna Sydossetien och Abchazien.  
”Den viktigaste övergripande slutsatsen är att Rysslands agerande har tvingat fram en 
långtgående omvärdering av den rådande världsordningen”2. 
Så skriver Totalförsvarets Forskningsinstitut i sin rapport om konsekvenser och 
lärdomar av det rysk-georgiska kriget.  
 
Historiskt sett så har grannsämja sällan rått mellan Sverige och Ryssland,3 
återkommande krig om landområden och handelsprivilegier kring östersjön har präglat 
de svenska relationerna med Moskva; allt sedan det första kriget, den Viborgska smällen 
1495, fram till den svenska förlusten utav Finland 1809.4 
Under det kalla krigets 44 år rådde en nästan permanent frostig relation mellan länderna. 
I Sverige fanns uppfattningen så sent som under 80-talet att kriget i form av en sovjetisk 
attack inte var långt bort, vilket incidenter som U1375 verkade påvisa. 
Efter Sovjetunionens upplösning inleddes från svensk sida en diplomatisk offensiv för 
att en gång för alla förbättra de svensk-ryska relationerna.  
 
När det dimensionerande militära hotet plötsligt hade upplöst sig själv påbörjades under 
mitten av 90-talet en grundlig demontering av den svenska försvarsförmågan, en 
process som har fortsatt i mer än ett decennium. Kommendör Herman Fältström 
kommenterade i sitt inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademin att: 
”Genom att hänvisa till att den gamla krigsorganisationen och där befintliga militära 
förband var organiserade för det kalla kriget lyckades man också åstadkomma en 
nedrustning som saknar motstycke i historien. Bokstavligen talat reducerades 
Försvarsmakten från en beredskapshållen mobiliserande krigsorganisation på 800 000 
personer till mobiliserat insatsförband omfattande knappt 1000 personer fördelade på 
diverse insatser”6. 
Under denna tid minskades antalet svenska män som genomförde värnplikt från 62.5%7 
under 1996 till 7.9%8 under 2007. Allt detta gjordes i trygg förvissning om att vår 
säkerhet var tryggad utav den demokratiska freden9. 

                                                 
1 Hedenskog, Jakob, Krim efter Georgienkrisen (Stockholm: FOI, 2008), s. 3 
2 Larsson, Robert L (Red.), Det kaukasiska lackmustestet (Stockholm: FOI, 2008), s. 3 
3 Ulfving, Lars, Rysk krigskonst (Stockholm: Försvarshögskolan, 2005), s. 16 
4 Ulfving, 2005 s. 245 - 249 
5 U137 var en sovjetisk ubåt som gick på grund vid Torumskär i inloppet till Gåsefjärden, ett militärt skyddsområde 
utanför Karlskrona, i Blekinge den 27 oktober 1981. Grundstötningen sågs som ett bevis för en omfattande sovjetisk 
undervattensverksamhet i svenskt farvatten. 
Lindsjö, Ronny, Marinhistoria (Stockholm: Marinen, 1993), s. 440 - 443 
6 Gyllenhaal, Lars, Ryssland och den svenska nedrustningen (Hallstavik: SMB, 2008), s. 12 
7 http://www.pliktverket.se/sv/Statistik/Statistik_1996/   
8 http://www.pliktverket.se/sv/Statistik/Pliktverkets-statistik-2007/   
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Det hystes en bit in på 2000-talet uppfattningen att Ryssland numera börjat se på 
individens frihet, människovärde och demokrati på ett liknande sätt såsom Europa, 
dessa ”illusioner” som Swiecicki kallar dem är nu borta.10 
”För de något mer insatta rysslandspecialisterna var det redan tidigare uppenbart att 
Ryssland alltid har följt, följer, och alltid kommer att följa sin egen speciella väg. En av 
1800-talets ryska tänkare har klätt i ord det som många ryssar är övertygade om, 
nämligen att Rysslands öde är att det kan bara finnas till som ett imperium, eller inte 
alls.”11 
Från 2000 till 2007 har den ryska militärbudgeten ökat med 84,7% i reala termer.12 
 
”’Det heliga Ryssland’ – Svjasjtjennaja Rus. I denna lakonism möter vi Rysslands syn 
på sin egen ödesmättade historiska betydelse. … Det är i det här perspektivet vi måste 
betrakta Ryssland, om vi skall få någon som helst förståelse för landet och dess folk 
samt dess militära förmåga och ambitioner”13. 
Den svenska Rysslandsbilden har tillåtits att successivt helt förblekna sedan 
Sovjetunionens kollaps, såväl militärt, politiskt och massmedialt. Det är olyckligt 
eftersom Ryssland ändå är den stormakt som ligger närmast Sverige. Ryssland ser 
dessutom något annorlunda på saker och ting, strävan är att ”Rysslands storhet och ära” 
skall återupprättas.14 
 
1.2 Syfte 
 
”Innan några krigshandlingar inleds, kommer en försvarares regering att begära 
mycket starka bevis för Sovjetunionens (numera Rysslands) intentioner att anfalla. 
Genom vilseledande åtgärder och desinformation kan det för försvararens 
underrättelsetjänst kanske vara svårt att ge dessa starka bevis”15. 
Överraskningen var ett faktum när Ryssland invaderade Georgien. Syftet med den här 
uppsatsen är att utreda om det berodde på en maskirovka från rysk sida eller om det 
uppstått självinducerad rundgång16 i den georgiska bedömningen av situationen. 
 
Det överordnade syftet är att undersöka återkommande kännetecken i det ryska 
agerandet (maskirovka) som en del i lösandet av en av de uppgifter Försvarsmakten 
blivit ålagd utav den svenska riksdagen; 
”Försvarsmakten ska tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen 
med syfte att identifiera nya eller förändrade behov av förmågor eller kompetenser”17. 
För att förtydliga; 
”För svenskt vidkommande finns det därför anledning att ta hänsyn till betydelsen av 
maskirovka, inte minst om vi skall beakta Rysslands framtida ambitioner”18. 

                                                                                                                                               
9 Den tyske filosofen Immanuel Kant menade på att ett villkor för fred mellan stater är att styrelseskicket i varje stat 
skall vara demokratisk. Om så är fallet och om valet att förklara krig låg hos folket, istället för hos ett lands ledare, 
skulle antalet krig minskas radikalt. 
Agrell, Wilhelm, Morgondagens krig (Stockholm: Ordfront, 2000), s. 204 
10 Swiecicki, Jakub, Särbo eller sambo? – Ryssland och Europa (Stockholm: UI, 2008), s. 2 
11 Swiecicki, 2008, s. 3 
12Information from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 
http://milexdata.sipri.org/result.php4   
13 Ulfving, 2005, s. 13 - 15 
14 Ibid, s. 3 
15 Ibid, s. 156 
16 Se punkten 1.4 - Rundgång 
17 Försvarsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten (Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2009), s. 3 
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1.3 Frågeställningar 
 
Är den ryska militära operationen mot Georgien mellan den 7 och den 12 augusti 2008 
att betrakta som en operation utförd enligt principerna för maskirovka, som vi känner 
dem idag?  
 
Denna huvudfrågeställning har sedan brutits ned i två separata delfrågeställningar: 

1. Utfördes de ryska förberedelserna inför operationen enligt principerna för 
maskirovka, som vi känner dem idag? 

2. Var det ryska agerandet under operationen enligt principerna för maskirovka, 
som vi känner dem idag? 

 
1.4 Centrala begrepp  
 
Maskirovka: 
I Ryssland finns ett sammanfattande begrepp för aktiviteter som syftar till militär 
överraskning, det vill säga åtgärder som döljer samt vilseleder avseende verklig avsikt 
och metod, och visar upp en felaktig bild inför motståndaren.19 
 ”Konsten att säkerställa framgång i strid, bestående av ett komplex av åtgärder för att 
vilseleda avseende läge och stridsvärde hos förband och objekt och stridsplaner…”20 
 
Överraskning: 
Enligt rysk uppfattning är det;21 
”Krigskonstens viktigaste princip, som består i för motståndaren oväntat handlingssätt; 
vilket bidrar till framgång i strid, operationer och krig såväl genom val av tidpunkt, 
form och metod för stridshandlingar; och som medger att strid genomförs när 
motståndaren är minst förberedd på försvar; och därmed paralyserar hans vilja till 
fortsatt, organiserat motstånd…”22 
Överraskning syftar främst till att göra tiden kort för konkreta motåtgärder från 
motståndaren. 
 
Vilseledning: 
Att avsiktligt sprida falsk eller missvisande information för att påverka motståndarens 
verklighetsbild. Slutmålet för vilseledning är att påverka motståndarens beslutsfattare 
och dennes beslutsprocess.23 
 
Rundgång: 
Samverkan av förutfattade meningar, önsketänkande och filtrering av regelbundenheter. 
Insatt i en organisation med organisatoriska sediment och tolkningsföreträden så uppnås 
lätt en formell koncensus, trots att det grundar sig på en felaktig kognitiv tolkning. Vi 
talar om ”rundgång i systemet”, ”kollegialt samtycke” eller självverifikation.24  
 
 

                                                                                                                                               
18 Ulfving, Lars, Den stora maskeraden (Stockholm: Försvarshögskolan, 2000), s. 10 
19 Ulfving, 2000, s. 18 
20 Sovjetisk militärencyklopedi, Sovjetskaja Voejennaja Entsiklopedija (tysk översättning: Berlin 1964)  
21 Se punkten 3.1  
22 Sovjetisk militärencyklopedi, Sovjetskaja Voejennaja Entsiklopedija (tysk översättning: Berlin 1964) 
23 Ulfving, Lars, Överraskning och vilseledning (Hallstavik: SMB, 2006), s. 10 
24 Ulfving, Lars, Spegellabyrinten (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 66 - 68 
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Korroborering: 
Vetenskapsteoretikern Karl Popper förkastar verifiering av hypoteser. Misslyckas en 
falsifiering av en hypotes så har den korroborerats, det vill säga förstärkt dess 
trovärdighet. En hypotes kan aldrig slutligen verifieras.25 
 
The United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG):  
Förenta nationernas styrka i området bestod utav 134 militära observatörer och 17 
polisiära rådgivare.  
 
 
2 METOD 
 
2.1 Metodbeskrivning 
 
Frågeställningarna i den här uppsatsen är ämnad att besvaras med hjälp av 
hypotesprövning. Det rysk-georgiska kriget är ett komplext område att undersöka med 
hypotesprövning eftersom det är omgärdat av många osäkerhetsfaktorer, samt att 
källmaterialet är ofullständigt.  
 
För att undvika slentrianmässig behandling av delfrågeställningarna kommer en 
specialiserad variant av hypotesprövning att användas från en skrift som till del är en 
metodikbeskrivning av underrättelsetjänst. Den är cyklisk till sin natur, med krav på 
kontinuerlig kritisk återkoppling till hypotesalternativen och därför lämpad för 
frågeställningar där källäget är dåligt. Den lägger vikt vid att skapa motstående 
hypotesalternativ vilka även de operationaliseras.26 
 
Då det av psykologiska skäl är vanligt att författaren ställer upp en hypotes som denne 
själv tror på och därav undermedvetet begränsar insamlande och tolkande utav data, så 
verifieras gärna hypoteser. Därför används Poppers korroboreringsmetod.27 
I den här uppsatsen används två olika hypotesalternativ (A – B) som står i direkt 
motsatsförhållande till varandra, vilket underlättar ett klart och tydligt falsifierande eller 
korroborerande. Notera att vald metod utesluter verifiering av hypoteser.  
 

2.1.1 Disposition 
Inledningsvis görs en deskription av rysk krigskonst, överraskning och i synnerhet de 
ryska principerna för vilseledning – maskirovka.  
Därefter följer en deskription av väsentliga delar av krigens kontext och 
händelseförlopp. Sedan genomförs en analys av de väsentliga delarna av krigens 
händelseförlopp i form av en komparation med de riktlinjer som presenterats för 
maskirovka i den deskriptiva delen rörande krigskonsten. 
Själva analysen beskrivs metodmässigt mer uttömmande under punkt 2.1.2. 
Slutligen följer en diskussion om vilket av de fyra hypotesalternativen som sannolikt 
kan anses falsifierade eller korroborerade. Följaktligen besvaras på så sätt även först 
delfrågeställningarna och till sist huvudfrågeställningen. 
 

                                                 
25 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 38 
26 Ulfving, 2002, s. 87 - 88 
27 Se punkten 1.4 - Korroborering 
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2.1.2 Analysbeskrivning 
De tio urskiljda metoderna för maskirovka (M1 – M10) som avhandlas under punkten 
3.4.1 kommer var och en för sig att jämföras med de identifierade relevanta 
händelseförloppen (H1 – H31) som avhandlas under punkten 4.2.  
Händelseförloppen kommer att värderas som antingen bevis, indicier eller indifferent 
för antingen det ena hypotesalternativet (A) eller det andra (B). 
För att ett händelseförlopp ska betraktas som ett bevis så ska det till huvudsak kunna 
hänföras direkt till en av de urskiljda metoderna för maskirovka.  
Samt att ett klart syfte med händelseförloppet ska kunna urskiljas i den specifika 
vilseledningskontext som det rysk-georgiska kriget utgör. 
 
Notera att ett bevis för någondera av hypotesalternativen inte innebär per automatik att 
det alternativet är bevisat. Detta beror på maskirovkans skugglika natur där den ena 
metoden för vilseledning kan innebära direkt kontraproduktiva resultat för en annan 
metod. Vilket leder till att vissa händelseförlopp kommer att kunna anföras som bevis 
för båda hypotesalternativen. Det vill säga alltså samtidigt förstärka och försvaga 
samma hypotes. Vad som i slutändan bär mest vikt kommer att bedömas i diskussionen. 
 
Det kompliceras ytterligare av att de tio urskiljda metoderna för maskirovka nyttjas till 
viss utsträckning även i operationer som inte utförs enligt principerna för maskirovka. 
Likaså förekommer sällan alla metoderna nyttjas samtidigt i en operation som utförs 
enligt maskirovka. Det som egentligen utgör skiljelinjen är om det föreligger ett syfte att 
använda sig utav principerna för maskirovka eller inte. Då det syftet inte finns redovisat 
i några öppna källor så har det i uppsatsen med stöd av ett antal analytiker28 antagits att 
avsikten att gå i krig fanns i Ryssland. Av det härleds sedan att det finns grund för att ett 
sådant syfte för maskirovka kan föreligga.  
 
Då den egentliga skiljelinjen uteblir kommer ett kvantitetskrav för tillämpade metoder 
(M1 – M10) under operationsförberedelser respektive själva operationen att användas. 
Hälften av de för skedet väsentliga metoderna skall anses bevisa hypotesalternativet för 
att det skall anses vara korroborerat. I annat fall anses hypotesalternativet vara 
falsifierat. 
 
Hypotesalternativen står i direkt motsats till varandra och alternativet A är negativt 
definierat. Det innebär att frånvaron av bevis eller indicier för alternativ B i vissa fall av 
metoder för maskirovka kommer att anföras som bevis för alternativ A. 
 
För att ett händelseförlopp ska betraktas som indicier så ska det till någon del kunna 
hänföras direkt eller indirekt till en av de urskiljda metoderna för maskirovka. 
Samt att ett möjligt syfte med händelseförloppet ska kunna urskiljas i den specifika 
vilseledningskontext som det rysk-georgiska kriget utgör. 
Notera att en serie utav sammankopplade indicier som tillsammans visar på en klar och 
tydlig tendens kan anföras tillsammans som ett bevis. Dock ger indicier i sig ingen vikt 
annat än i svårbedömda fall där de kan inta en vågmästarroll. 
 
Om inte grunderna för att anföra ett händelseförlopp som antingen ett bevis eller 
indicier föreligger, så anförs det som indifferent för hypotesalternativet.  
 

                                                 
28 Se punkten 2.5 
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Jämförelsen kommer att genomföras i sin helhet två gånger efter varandra, först rörande 
förberedelser inför kriget (H1 – H26) vilket bär mot den första delfrågeställningen (1), 
därefter agerandet under kriget (H27 – H31) vilket bär mot den andra 
delfrågeställningen (2).  
 
Notera att alla metoder för maskirovka på grund av sin natur inte har användbarhet 
under både förberedelse- och genomförandeskedet. När detta är fallet är det noterat i 
analysen och metoden i sig räknas bort i det kvantitativa kravet för bevisföring. 
 
2.2 Hypoteser 
 

2.2.1 Hypoteser alternativ A 
A1 - De ryska förberedelserna utfördes inte till någon del enligt principerna för 
maskirovka, som vi känner dem idag. 
 
A2 - Det ryska agerandet var inte till någon del enligt principerna för maskirovka, som 
vi känner dem idag. 
 

2.2.2 Hypoteser alternativ B 
B1 - De ryska förberedelserna utfördes till någon del enligt principerna för maskirovka, 
som vi känner dem idag. 
 
B2 - Det ryska agerandet var till någon del enligt principerna för maskirovka, som vi 
känner dem idag. 
 
2.3 Avgränsningar  
 
Uppsatsen är skriven ur ett krigsvetenskapligt perspektiv och analyserar enbart de 
militära aspekterna rörande maskirovka i det rysk-georgiska kriget.  
Som ett förtydligande, så görs i uppsatsen inget försök att utreda vilken sida som har 
rätten på sin sida eller hur konflikten i stort kan avslutas i området. 
 
Den militära analysen genomförs med en ensidig koncentration på de ryska styrkorna. 
Anledningen är att uppsatsen syftar till att utröna de ryska stridskrafternas användande 
av maskirovka, således analyseras enbart de georgiska stridskrafterna i relation till de 
ryska. De abchaziska och sydossetiska stridskrafterna betraktas som delar utav de ryska. 
  
Enbart den operativ-strategiska nivån behandlas, och den behandlas som en enhet, 
eftersom de normalt två olika nivåerna är svåra att särskilja i ett krig av det rysk-
georgiska krigets ringa storlek, då särskilt avseende maskirovka. 
 
På grund av uppsatsens ringa omfattning görs inget försök att spåra eventuella 
förberedelser längre tillbaka än sex månader innan krigets utbrott. Ett undantag görs 
från denna avgränsning under punkten 5.1.1 där metoden avtrubbning kräver det. 
För att kunna sätta punkt för informationsinhämtandet så används enbart källor som rör 
själva kriget från 2008, således blir uppsatsen även en fingervisning om vad som kan 
utrönas om ett modernt krig inom cirka fem månader efter dess utbrott. 
 



Kd Martin Svensson UPPSATS Sid 10 ( 35) 
FMTS YOP 06/09 Mark Mekanik 2009-04-28 

2.4 Begränsningar 
 
Författaren behärskar inte det ryska språket. Då mycket material som finns tillgängligt 
är på ryska så har insamlandet av data blivit försvårat. Alternativet var att använda 
översättningar från översättningsprogrammet ”Google Translate”.  
Medvetenhet om vanskligheten med att använda sådana översättningshjälpmedel vad 
det gäller komplexa skriftliga språk, innebär att enbart svensk- eller engelskspråkiga 
källor används i uppsatsen.  
 
2.5 Antaganden 
 
Uppsatsen utgår från att läsaren har genomfört Krigsvetenskaplig grundkurs (PYO0338) 
eller en motsvarande kurs och på så sätt är insatt i grundläggande begrepp, åskådningar 
och centrala gestalter. 
  
Uppsatsen utgår även från att det rysk-georgiska kriget var avsiktligt från den ryska 
sidan. Inte nödvändigtvis att det var planerat till den 7 augusti, men att det fanns ett 
beslut att stegra spänningarna och provocera Georgien tills ett krig utbröt. 
Detta antagande stöds utav ett flertal analytiker.29 30 31 
 
2.6 Material 
 
Den relativt korta tid som förflutit sedan det rysk-georgiska kriget innebär att inga 
böcker har hunnit bli publicerade om stridigheterna. Dessutom så är mycket av den 
relevanta informationen fortfarande känslig för de inblandade parterna. Det innebär att 
lekmän inte blivit inbjudna att ta del av det kvalificerade material som olika länders 
underrättelsetjänster inhämtat om kriget. Alltså kvarstår öppna källor så som tidningar 
och säkerhetspolitiska rapporter som publiceras med kortare varsel än böcker. De 
analyser som förekommer i dessa är nödvändigtvis mindre djuplodande på grund av 
tidsbrist och av hänsyn till tilldelat utrymme.  
 
Källorna i stort utgår till grunden från material producerat av antingen Totalförsvarets 
Forskningsinstitut eller Försvarshögskolan, båda vilka sätts stort förtroende till. Därefter 
har främst nyttjats källor som har anknytning till eller refereras till i material från dessa 
båda institutioner.  
 
Brister i källunderlaget utgörs av att i slutändan så vilar många utav källorna på en 
mindre mängd journalisters rapporter från krigsområdet, utförda under själva 
krigsförloppet. Dessa kan mycket möjligt ha blivit utsatta för stor och svåridentifierad 
påverkan från olika sidor. Därför har i så stor utsträckning som möjligt dessa uppgifter 
bara tillmätts värde då de återgivits av respekterade instanser i besittning av gott 
renommé för att inte acceptera påståenden utan granskning. 
 
Samtliga källor har efter en källkritisk granskning ansetts tillräckligt tillförlitliga för den 
information som har hämtats ur dem. 
 

                                                 
29 Felgenhauer, Pavel, The Russian-Georgian war was preplanned in Moscow (EDM: 14 augusti 2008) 
30 Cornell, Svante E. et all, Russia´s War in Georgia (Stockholm: ISDP, 2008), s. 24 
31 The Economist, Put out even more flags (The Economist print edition, 28 augusti 2008) 
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De definitioner och principer som används från M.M Kirjan eller ur den sovjetiska 
militärencyklopedin är hämtade ur Lars Ulfvings arbeten.  
Ryska och georgiska namn är translittererade till svenska.  
 
 
3 AVHANDLING DEL I - KRIGSKONSTEN 
 
Hela den här uppsatsen är inspirerad av och stödjer sig kraftigt på de fyra verk 
författade utav underrättelseanalytikern Lars Ulfving som är redovisade i 
källförteckningen. Men den här delen, vilken avhandlar rysk krigskonst och dess 
nyttjande utav överraskning samt maskirovka, inte bara stödjer sig på dessa verk, utan 
verken utgör en oumbärlig grund för avhandlingen.  
 
Då dessa verk rör konkreta företeelser och är författade på ett kortfattat sätt så är 
styckena nedan i stor utsträckning inte att betrakta som annat än referat av delar utav 
sagda verk. Det anses dock ogörligt att kräva en så ansenlig inläsning av läsaren innan 
uppsatsen kan studeras, att dessa stycken kunnat utelämnas. Källhänvisningen kan på 
vissa ställen tyckas referera till väl långa stycken som bearbetats, men författaren anser 
att läsbarhet och förståelse gynnas mer av detta än notsättning av varenda mening. 
 
3.1 Den ryska krigskonstens arvegods 
 
”Ryssland kom, under mongolisk överhöghet, att få erfara vad som kan uppnås genom 
vilseledning i politisk och militär strategi. Här finns en stor del till förklaringen att 
Sovjetunionen utvecklade döljandets och vilseledandets konst, maskirovka, till en 
närmast överordnad kraft i sin politiska och militära doktrin”32. 
Den informationen som berör principer för maskirovka eller exempel där det nyttjas 
kommer till absolut största del från sovjetisk tid. En stor källa är den sovjetiska 
militärencyklopedin vilken under eftersovjetisk tid inte har genomarbetats på nytt.33 
  
   ”Döljandets och vilseledandets konst kommer, enligt min uppfattning, med största 
sannolikhet fortfarande att vara en bärande politisk och militär kraft även i ett 
postkommunistiskt Ryssland i framtiden och därför styra utvecklingen av ryska 
doktriner och strategier”34. 
Därför betraktas Ryssland som arvtagare till Sovjetunionen och antas nyttja, eventuellt 
utvecklade former av, de principer för maskirovka som anges i sovjetiska källor. 
 
3.2 Rysk krigskonst idag35 
 
Den ryska militärdoktrinen vilken antogs i april 2000 påvisar att ett framtida krig 
kommer att präglas av; 

 Ökad vikt vid icke-militära former av konfrontation. 
 Aktiv konfrontation inom informationsområdet, desorientering av allmänna 

opinionen i enskilda stater och världssamfundet som helhet. 
 

                                                 
32 Ulfving, 2000, s. 9 
33 Ibid, s. 57 
34 Ulfving, 2005, s. 15 
35 Detta stycke är en bearbetning utav Ulfving, 2005, s. 76 – 77, 105 samt Ulfving, 2006, s. 105 
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I Ryssland värderas en ansenlig flexibilitet på strategisk och operativ nivå, dock inte på 
den taktiska nivån. Enkla taktiska förfaranden anses skapa förutsättningar för den 
överraskning och snabbhet i genomförandet som säkerställer framgång.  
”Vi har ofta i vårt svenska militära tänkande stirrat oss blinda på den enkla taktiken 
och förbisett att det är på den operativa och strategiska nivån som operationer och krig 
avgörs enligt ryskt synsätt. Det är därför det finns krav på flexibilitet där, och det är 
där man är flexibel”36. 
 
Hög framryckningshastighet anses vara av yttersta vikt. Den psykologiska effekten av 
att striden förs in på djupet kan påskynda en kollaps, politisk eller total, hos 
motståndaren. Det försvårar motståndarens återhämtning från överraskningen och 
möjligheterna att upprätthålla ett försvar och samordna sin insats. Försvararen tvingas 
till en serie snabba och sent iscensatta improvisationer. 
 

3.2.1 Informationskrig37  
Informationskrig är åtgärder och operationer i krigssituationer, där information i sig kan 
vara både ett vapen, en resurs och ett mål. Det är nyttjandet av information som medel i 
den väpnade kampen.  
För att anpassa sig till det nya virtuella slagfältet har Ryssland antagit en separat 
informationssäkerhetsdoktrin. Olika former av Computer Network Operations (CNO)38 
beskrivs som troliga hot i doktrinen, ett område för nya krigsformer likväl som stöld och 
fysisk förstöring av informations- och ledningssystem. Utöver det skapades 1997 
kommandot för elektronisk krigföring med uppgift att; ”Ta fram medel för såväl 
offensiv som defensiv informationskrigföring i 21:a århundradet”.  
 
Delvis skedde det för att bekämpa den våg av ”cyberbrott” som drabbade Ryssland vid 
den tiden, utförd med allt större kompetens och ökad tillgång till avancerad teknologi. 
Men efter att framgång började nås i bekämpningen av ”cyberbanditerna” så riktade sig 
den ryska organiserade brottsligheten istället mot amerikanska och europeiska banker. 
 
Mycket tyder på att statliga och kommersiella intressen inom detta område flöt samman 
under 1990-talet och det förekommer uppgifter om att IT-brottslingar befriats från straff 
i utbyte mot att de ställt sina tjänster till den ryska säkerhetstjänstens (FSB) 
förfogande.39  
 
3.3 Överraskning40 
 
”Överraskning utgör en användbar och potentiellt avgörande faktor på alla 
krigsnivåer. Den utgörs av tid, medel och metoder för stridshandlingar, som medger 
utdelandet av ett slag när motståndaren är som minst beredd på att avvärja det för att 
paralysera hans vilja till organiserat motstånd”41. 
Överraskning kan förekomma i många former, under alla skeden och på alla nivåer 
under ett krigsförlopp. Möjligheterna att framgångsrikt nyttja överraskning bygger på 
förmågan att utnyttja motståndarens materiella och andliga svagheter till fullo.  

                                                 
36 Ulfving, 2005, s. 157 
37 Detta stycke är en bearbetning utav Ulfving, 2005, s. 78, 82, 133 
38 Förenklat så används datorer för att angripa motståndarens informationshantering och datorprogram. 
39 Alvey, Ruth, Russian hackers for hire: the rise of the e-mercenary, (JIR, 30 juli 2001)  
40 Detta stycke är en bearbetning utav Ulfving, 2000, s. 11 – 17, 88 
41 Kirjan, M.M., Surprise in Offensive Operations of the Great Patriotic War (engelsk översättning: Moskva 1976) 
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Överraskning behöver inte vara total för att ge en angripare ett avsevärt övertag. Detta 
gäller speciellt om avsikten är begränsad och möjligheten finns att seger kan vinnas 
innan överraskningseffekten har släppt. 
 
Det finns två förutsättningar för överraskning som måste föreligga hos den angripne, 
uppfattningsförmåga och beslutsförmåga. 
Den första förutsättningen för överraskning är att den angripnes ledning antingen inte 
känner igen eller vägrar tro på den information som pekar på en angripares 
förberedelser och intentioner. Detta beror på att de fakta eller indikationer som fåtts inte 
överensstämmer med de ”principiella förutsättningar” som den angripnes ledning satt 
som kriterium för trovärdighet.  
 
Fenomenet kallas ”kognitiv dissonans” när oläglig information på detta sätt sållas bort 
eftersom det inte överensstämmer med det individen tidigare lärt sig att sätta sin tilltro 
till. Människor har även en förmåga att filtrera bort konstanta signaler och bara lägga 
märke till det avvikande, eller om det bara avviker lite grann, korrigera det genom att 
lägga till något för att skapa symmetri. Små och gradvisa förändringar undertrycks och 
uppmärksammas därför inte. Allt människan upplever jämförs med tidigare upplevelser 
och därför är det i viss mån vad som förväntas som faktiskt upplevs.  
 
Besläktat är önskan att reducera osäkerheter, alltså omtolkar människor gärna 
omgivningen för att saker och ting ska stämma med redan invanda förutfattade 
meningar. Dessa mer eller mindre omedvetna processer strävar till att reducera 
dissonansen genom skilda mekanismer och omtolkningar för att nå ”kognitiv 
konsistens”. 
 
Den andra förutsättningen för att överraskning skall lyckas är att den angripnes ledning 
vid tvekan fattar beslut utan tillräcklig kraft, fattar fel beslut, för sena beslut eller inga 
beslut överhuvudtaget. 
 
3.4 Maskirovka42 
 
”Krigserfarenheterna visar att operativ-strategisk maskirovka har en exceptionellt stor 
betydelse”43.  
 
I Ryssland finns ett sammanfattande begrepp för vilseledningsaktiviteter som syftar till 
att åstadkomma överraskning i militär kontext, maskirovka. Något svenskt, motsvarande 
begrepp förekommer inte. 
 
Försvararens psykologiskt betingade vilja att uppfatta tecken på förestående anfall som 
en vilseledning för att utöva diplomatisk påtryckning kan utnyttjas av anfallaren. 
Framgång kan också vinnas genom att försvararen förmås att tappa tilltron till sin egen 
förmåga och därmed förlorar motståndskraft och vilja. 
 
   Principiella grunder för maskirovka; 

 Planering och samordning ska ske på så hög nivå som möjligt, för att undvika 
motstridiga och avslöjande åtgärder.  

                                                 
42 Detta stycke är en bearbetning utav Ulfving, 2000, s. 63 – 68, 87 - 91 
43 Kirjan, 1976 



Kd Martin Svensson UPPSATS Sid 14 ( 35) 
FMTS YOP 06/09 Mark Mekanik 2009-04-28 

 Endast de vilseledande åtgärder som motståndaren kan observera, analysera och 
därmed reagera på ska utföras.  

 Vilseledning skall genomföras realistiskt. Det vill säga tillräckligt svårupptäckt 
och sannolik för att verka trovärdig. Samt med tillräckligt stor insats att verkliga 
åtgärder, som inte kan döljas, skall ”drunkna i bruset” 

 Vilseledning och desinformation skall förstärka de förutfattade meningar som 
gynnar de egna syftena. 

 Originalitet och samordning skall eftersträvas. Stereotypt beteende betraktas 
som ödesdigert för varje förhoppning att lyckas. 

 Split och söndring skall, om möjligt, utsås hos motståndaren, vilket förstärker 
överraskningseffekten. 

 Den som genomför vilseledningen skall inte veta om att denne genomför en 
vilseledningsoperation, för att bevara realismen och klara kraven på sekretess 

 Skapa en illusion av styrka där det finns svagheter, eller fokusera dennes 
uppmärksamhet på ett område där verklig fara inte hotar. 

 Inge motståndaren en känsla av säkerhet genom att skapa en bild av svaghet, där 
det i verkligheten finns styrka. 

 Motståndarens underrättelsetjänst måste få tillräcklig tid på sig att insamla och 
utvärdera den falska informationen, men inte nog för att göra en inträngande 
analys som skulle kunna avslöja vilseledningen. 

 
Rörlig krigföring är till sin natur plötslig, med snabba och radikala 
situationsförändringar samt växlingar i betydelse mellan olika stridsområden. Det ger så 
mycket ”brus” att underrättelsetjänsten, även utan motståndarens vilseledande åtgärder, 
kommer att ha uppenbara svårigheter att förutsäga angriparens intentioner. Dessutom 
gör rörligheten och flexibiliteten hos välövade mekaniserade och luftburna förband att 
en vilseledningsplan inte behöver fungera under en längre tidsrymd. Den behöver inte 
heller vara totalt framgångsrik. En tvetydig bild är ofta nog för att en motståndare inte 
skall hinna reagera i tid. 
 
”Vi skall också vara medvetna om att det, särskilt vid ett krigsutbrott, kan vara viktigt 
att vilseleda egen befolkning och trupp för att inte förlora överraskningseffekten”44. 
 

3.4.1 Metoder för maskirovka45 
”Det som inte kan döljas visas, om och om igen, men med angivande av felaktigt 
syfte”46. 
 
M1 – Sekretess – Operationer planeras i små och från världen avskiljda grupper. Order 
delges sent men är detaljerade. ”Only need to know”-principen tillämpas i stor 
omfattning. På sambandsmedel med risk för avlyssning sänds enbart kodord som 
beordrar aktivitet under föreberedelser eller stridsledning under genomförandet. 
 
M2 – Dolt uppträdande – Stora ansträngningar för att dölja förberedelser kan göras, 
särskilt för att hindra insyn från spaningssatelliter och andra flygburna spaningssystem. 
Sätten kan vara maskering, ljud- och ljusdisciplin, gå i skydd eller lägga rök i stor 
omfattning. 

                                                 
44Ulfving, 2000, s. 89  
45 Detta stycke är en bearbetning utav Ulfving, 2006, s. 21, 25 – 26, 48 – 56, 66 –  69, 98  – 117, 134 – 136  
46 Ulfving, 2000, s. 72 
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M3 – Skenverksamhet – Innefattar bland annat skensignalering, skenövningar, skenmål 
och skenanfall. Från tidigare erfarenheter av skenanfall kan följande urskiljas; 

 Spaningsanfall på stor bredd 
 Skenanfall 
 Flankanfall 
 Anfall utan förbekämpning 
 Förbekämpning utan anfall 

 
M4 – Val av tidpunkt – Ett anfall vid en oväntad tidpunkt eller ogynnsamma 
väderförhållanden får vanligen motståndaren ur balans. Antingen genom att anfalla 
”med flygande start” innan förberedelserna är klara. Eller genom att göra klart alla 
förberedelser och sedan tålmodigt vänta ut ett lämpligt tillfälle. 
Exempelvis var anfallsföreberedelserna för inmarschen i Afghanistan klara redan i 
oktober 1979. Men operationen genomfördes inte förrän till julhelgen, då västvärldens 
beredskap är som lägst. 
 
M5 – Operationsavsikt och metod – Att sträva efter andra mål än vad motståndaren tror. 
Med andra medel än vad som förväntas. 
Exempelvis valdes under Oktoberkriget 1973 avsiktligt begränsade operationsmål. 
Israel hade räknat med att målet var dess slutgiltiga förintelse, men i verkligheten 
avsågs enbart Suezkanalen och Golanhöjderna att intas.  
Dessutom anföll Egypten över Suezkanalen på bred front, helt utan kraftsamling, Israel 
tog svåra förluster i sina försök att fastställa en kraftsamlingsriktning.  
 
M6 – Desinformation och åsiktspåverkan – Genom att påverka åsikter och 
uppfattningar hos den allmän opinion, regeringskretsar, massmedia och andra 
inflytelserika grupper kan inflytande utövas på händelser, skeenden och beslut i andra 
länder. Metoderna är många, ett exempel är de falska fredsförhandlingar som drevs av 
Japanerna ända fram till anfallet mot Pearl Harbour 1941.  
 
Psykologisk krigföring via media har fått en ny dimension i och med den så kallade 
”CNN-effekten”, då nyhetsmaterial kan överföras från reportern över satellit direkt till 
mottagaren via TV eller tidningarnas Internetsidor. Med direkt påverkan av mottagarna 
utan några direkta källkritiska instanser emellan skapas stor möjlighet för manipulation 
av verklighetsskildringen. Ännu större påverkan kan uppnås genom att olika parter 
anlitar internationella PR-företag för att styra mediernas upptag. 
Exempelvis så nyttjas så kallade ”inbäddade” journalister, vilka följer specifika enheter. 
 
   Tre varianter av operationer kan urskiljas; 

 Dolda – där det egentliga ursprunget döljs. Exempelvis spridande av propaganda 
med falsk ursprungsbeteckning. 

 Öppna – där ursprunget anges utan förbehåll. Exempelvis utnyttjandet av 
officiella diplomatiska kanaler. 

 Indifferenta – där det egentliga ursprunget inte anges, men inga större 
ansträngningar görs för att dölja det. Exempelvis utnyttjandet av internationella 
frontorganisationer för att genomföra protester. 
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M7 – Avtrubbning – Genom att genomföra ett antal höjningar och sänkningar av sin 
beredskap eller ett upprepat antal övningar kan angriparen vänja motståndaren vid ett 
specifikt handlingsmönster, samtidigt som det sliter på dennes beredskap. 
När slaget slutligen faller, med små förändringar från tidigare mönster, är försvararen 
inte längre beredd. Dennes styrkor är felaktigt utgångsgrupperade och oförberedda på 
anfall. 
 
Exempelvis förövades anfallet över Suezkanalen under Oktoberkriget 1973 hela 22 
gånger. En av förövningarna hade en sådan omfattning att Israel genomförde en partiell 
mobilisering. Anfallet skedde under den 23:e förövningens slutskede, när en del förband 
var under urdragning eller redan var hemförlovade. 
 
M8 – Fastställande av motståndarens kognitiva perceptionsförmåga –  
Genom att klarlägga underrättelsetjänstens kapacitet, dess personals kulturella bakgrund 
och analysförmåga, samt beslutsfattares vilja och förmåga att bestämma sig kan 
fördelen att skräddarsy vilseledningsoperationerna utefter mottagarens förutfattade 
meningar uppnås. 
 
M9 – Mättning av underrättelseförmågan – Bearbetnings- och analyskapaciteten hos 
motståndarens underrättelsetjänst ska överbelastas hårt vid strid. Om fastställande av 
motståndarens kognitiva perceptionsförmåga är utfört kan effektiviteten öka dramatiskt 
när vilseledande hot kan anpassas efter de särskilda sökparametrar som nyttjas. 
 
M10 – Cyberkrig och Telekrig – Med vanligtvis kortvarig effekt, då kampen mellan 
medel och motmedel drivs i ett frenetiskt tempo, har ändå denna form av alternativ 
krigföring en enorm potential.  
 
Genom möjlighet att; avlyssna, störa, manipulera och förstöra; sensorer, databaser, 
radiokommunikation, telekommunikation, satellitkommunikation, enskilda datorer samt 
datornätverk. Så kan; beslutsunderlag deformeras, opinioner vändas i kritiska lägen, 
materielflöden styras fel, inkallelser stoppas eller ske i onödan, och känslor av utsatthet 
skapa skräck bland befolkningen. 
 
Exempelvis lamslogs den elektroniska infrastrukturen i Estland några dagar 2007 av en 
cyberattack, med resultatet att delar av myndigheterna, bankväsendet och larmtjänsten 
upplevde stora störningar.47  
 
 
4 AVHANDLING DEL II - KRIGEN 
 
4.1 Den kaukasiska kontexten48 
 
Eftersom situationen i Kaukasus har djupa och komplexa rötter, så återges enbart det 
vilket har ansetts vitalt för uppsatsen. 
 
Nedan presenteras rudimentära fakta om de två separatistregionerna i Georgien.  

                                                 
47 The Economist, Marching off to cyberwar (The Economist print edition, 4 december 2008) 
48 Detta stycke är en bearbetning av Larsson, 2008, s. 15 – 19 samt Larsson, Robert L (Red), Krigslösning i 
Kaukasien (Stockolm: FOI, 2006), s. 19 – 21, 47 - 49 
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De båda regionernas självständighet erkändes av Ryssland den 26 augusti 2008.49 En 
karta över regionen återfinns i Bilaga 1. 
 

4.1.1 Abchazien 
Abchazien är en separatistregion i västra Georgien och krigen områdena emellan har 
djupa rötter. Abchazien förklarade sig självständigt den 23 juli 1992 och har med 
väpnad kamp och stöd av Ryssland lyckats hålla sig självständigt sen dess.  
 
Ryssland har stort inflytande på politiken i området och delar av befolkningen innehar 
ryska pass. En rysk fredsbevarande styrka finns på plats i regionen. 
 

4.1.2 Sydossetien 
Sydossetien är en liten separatistregion i norra Georgien och krigen områdena emellan 
har djupa rötter, speciellt från det georgisk-ossetiska kriget 1918-1921. Sydossetien 
förklarade sig självständigt den 28 november 1991 och har med väpnad kamp och stort 
stöd av Ryssland lyckats hålla sig självständigt sen dess.  
 
Ryssland har mycket stort inflytande på politiken, flera politiker är före detta ryska 
officerare och säkerhetstjänstemän. En stor andel av befolkningen innehar ryska pass. 
En rysk fredsbevarande styrka finns på plats i regionen. 
 
4.2 Presentation av händelseförloppet 
 
Någon fullständig presentation av det rysk-georgiska kriget kommer inte att ges i den 
här uppsatsen på grund av utrymmesbrist. Dock kommer de delar som ansetts väsentliga 
för hypotesernas prövanden att presenteras. Händelseförloppen som redovisas är från en 
av författaren bearbetad version av en studie50 från institutet för säkerhets- och 
utvecklingspolitik, vilken också rekommenderas om läsaren vill fördjupa sig i kriget. 
Notera att skillnaden i mängden händelseförlopp som redovisas innan respektive under 
kriget inte beror på något ytterligare urval av författaren, alla händelseförlopp med 
väsentlig anknytning till maskirovka finns med. Varför det är betydligt fler inom det ena 
kommer att behandlas i diskussionen. 
 

4.2.1 Händelser innan krigsutbrottet 
Redovisas i Bilaga 2. 
 

4.2.2 Händelser under kriget 
Redovisas i Bilaga 3. 
 
 
5 ANALYS 
 
5.1 Analys av händelseförloppet 
 
En analys av de händelseförlopp som möjligen kan ha anknytning till maskirovka med 
hjälp av de metoder för maskirovka som är väsentliga för de två separata skedena.  

                                                 
49 Cornell, Svante E. et all, Russia´s War in Georgia (Stockholm: ISDP, 2008), s. 22 
50 Cornell, Svante E. et all, Russia´s War in Georgia (Stockholm: ISDP, 2008) 



Kd Martin Svensson UPPSATS Sid 18 ( 35) 
FMTS YOP 06/09 Mark Mekanik 2009-04-28 

 

5.1.1 Ryska förberedelser inför kriget 
M1 – Sekretess – H13 och H21 är identifierade som förlopp vilka kan stärka eller 
försvaga användandet av sekretess under operationsförberedelserna. 
  
H13 rör en analytikers påstående om att en rysk attack på Georgien i Abchazien under 
augusti var beslutat redan i april, detta kan betecknas som ett klart brott i sekretessen då 
det analytikern påstår antingen är precis vad som var planerat eller bara skiljer sig 
rörande vilken separatistregion som avses.  
 
H13 anförs som ett bevis för A1. 
 
H21 rör uppdykandet av ryska journalister i Tschinvali som ”väntar på något” innan 
kriget brutit ut. Reuters frilansjournalist framställer situationen som avvikande när 
denne anländer till platsen. Då det är svårt att erhålla relevant och samstämmig 
information om ryska journalisters normala arbetssätt, så kan inte avvikelsen värderas 
för att bedöma om denna är stor nog att misstänka en brist i sekretessen.  
 
H21 anförs som indifferent. 
 
M2 – Dolt uppträdande – H5, H17 och H24 är identifierade som förlopp vilka kan 
stärka eller försvaga användandet av dolt uppträdande under operationsförberedelserna. 
 
H5 rör det ryska nedskjutandet av en georgisk UAV över Abchazien. Det är helt i linjen 
med att lägga stora ansträngningar vid att undvika insyn från flygande spaningssystem.  
 
H5 anförs som ett bevis för B1. 
 
H17 rör den storskaliga ryska övning som genomfördes mellan den 15 juli och den 2 
augusti. Inga försök verkar ha gjorts för att dölja vad som övades. Det föreligger inte 
tillräckligt med faktaunderlag för att kunna bedöma om vissa nyckelmoment uteslutits 
ur övningen för att på så sätt dölja dem.  
 
H17 anförs som indicier för A1. 
 
H24 rör den underrättelserapport som de georgiska myndigheterna mottar om ryska 
militärfordons förflyttning mot Rokitunneln. Inga försök att dölja förflyttningen har 
framkommit.  
 
H24 anförs som ett bevis för A1. 
 
M3 – Skenverksamhet – Ingen skenverksamhet verkar ha förekommit under 
förberedelseskedet.  
 
   Det anförs som ett bevis för A1. 
 
M4 – Val av tidpunkt – Oväsentligt under förberedelseskedet. 
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M5 – Operationsavsikt och metod – H5, H6, H7, H10 och H11 är identifierade som 
förlopp vilka kan stärka eller försvaga användandet av operationsavsikt och metod 
under operationsförberedelserna.  
 
H5 rör det ryska nedskjutandet av en georgisk UAV över Abchazien. 
  
H6 rör ett ryskt påstående om att Georgien förbereder en invasion av Abchazien och att 
Ryssland därför förstärker sin bevakning. 
 
H7 rör den ryska förstärkningen av sina fredsbevarande styrkor i Abchazien. Styrkan 
förstärks utan det nödvändiga tillståndet från Georgien och i strid med internationella 
konventioner består styrkan av mestadels luftlandsättningstrupper och tungt artilleri.51 
Den typer av trupper kan svårligen motiveras i en fredsbevarande styrka. 
 
H10 rör den ryska reparationen av järnväg i Abchazien. Utan tillstånd att nyttja den 
georgiska statens egendom så repareras järnvägen från Ryssland till cirka 35 km innan 
gränsen till Georgien. Det avståndet visar ett klart militärt ställningstagande då det både 
möjliggör användandet av den ryska operativa transportförmågan, vilken är starkt 
beroende utav järnväg. Samt placerar avlastningsplatsen utom räckhåll för 
konventionellt artilleri.52 53 
 
H11 rör den georgiska konfiskationen av vapen från den ryska fredsbevarande styrkan i 
Abchazien. Dessa styrkor rörde sig i georgiskt område och medförde bland annat 
pansarvärnsrobotar. Vapen som både var ett brott mot de internationella konventioner 
som finns och inte är något lämpligt vapen i fredsbevarande uppgifter.54 
 
H5, H6, H7, H10 och H11 kan var och en för sig ses som bevis eller indicier för B1 då 
de skapar en bild av att ett krig skulle utlösas i och centreras kring Abchazien. Dessa 
fem händelseförlopp väljs dock att ses som en sammanhållen serie vilken skapar denna 
felaktiga uppfattning om den ryska operationsavsikten. 
 
H5, H6, H7, H10 och H11 anförs som ett bevis för B1. 
 
M6 – Desinformation och åsiktspåverkan – H1, H3, H4, H6, H8, H12, H15, H19, H21, 
H23, H24, H25 och H26 är identifierade som förlopp vilka kan stärka eller försvaga 
användandet av desinformation och åsiktspåverkan under operationsförberedelserna. 
 
H1 rör den ryska deklarationen om Kosovo som prejudikat för Abchazien och 
Sydossetien.  
 
H4 rör det abchaziska påståendet om georgisk styrkeuppbyggnad. 
 
H6 rör det ryska påståendet av georgisk styrkeuppbyggnad vid Abchazien.  
 
H8 rör abchaziskt begärande av permanent rysk militär närvaro.  
 

                                                 
51 Cornell, Svante E, Dimmorna skingras över Kaukasus (Stockholm: ISDP 2008), s. 59 
52 Larsson, 2008, s. 26 
53 Felgenhauer, Pavel, Russian railroad troops complete mission in Abkhazia (EDM: 31 juli 2008) 
54 Cornell, Svante E. et all, Russia´s War in Georgia (Stockholm: ISDP, 2008), s. 10 
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H12 rör våldsutbrott i Sydossetien.  
 
H15 rör ytterligare våldsutbrott i Sydossetien.  
 
H19 rör eskalerande våld i Sydossetien samt sydossetiska och ryska fredsbevarande 
truppers uttryck för oro.  
 
H21 rör Sydossetiens evakuering av kvinnor och barn, samt ryska anklagelser om 
georgiskt pådrivande av krigen, vilket ska lösas av förhandling, en förhandling som 
Sydossetien och Ryssland inte dyker upp på.  
 
H23 rör sydossetiskt upplevt hot.  
 
H24 rör inställande av bilateral förhandling samt rysk brist på kontroll över Sydossetien.  
 
H25 rör Rysslands misslyckande att få ett beslut i säkerhetsrådet.  
 
H26 rör den tunga eldgivning som drabbar georgiska byar när Georgien deklarerat vilja 
om eldupphör. 
 
Händelseförloppen kan delas upp i två separata strömningar med olika mål.  
Den första serien utgörs av H1, H21 och H25.  
 
Dessa förlopp syftar till att framställa Ryssland som ett land som följer de 
internationella prejudikaten och gör sitt yttersta för att med förhandlingars hjälp stoppa 
våldet. Att hävda att korrekt uppträdande angående Abchaziens och Sydossetiens 
ställning motsägs kraftfullt av Rysslands tidigare agerande, exempelvis utdelande av 
pass till Georgiens medborgare.55 56 Författaren anser att en god fredsmäklare inte 
utlyser förhandlingar som denne själv sen inte dyker upp på.57 Ryssland försökte få 
säkerhetsrådet att göra ett enat uttalande om kriget.58 Enligt författaren är det enbart ett 
spel för gallerierna när Kina sitter med vetorätt och en egen liknande situation med 
Taiwan.  
 
H1, H21 och H25 anförs tillsammans som ett bevis för B1. 
 
Den andra serien utgörs av H4, H6, H8, H12, H15, H19, H21, H23, H24 och H26 
Dessa förlopp syftar till att utmåla Georgien som den aggressiva parten, den som 
eskalerar krigen.59 Samt att de syftar till att övertyga Georgien om att ett krig är 
omöjligt att undvika, att krig är det är enda sättet att lösa tvisterna med 
separatistregionerna. Genom fortsatt framhållande av den uppfattningen skapas en viss 
effekt på grund av resonerande i banor så som: ”ingen rök utan eld”. 
 
Att eldstriderna skall anses som åsiktspåverkan kan verka främmande. Men dödsfall av 
vilken typ som helst skapar underlag för medieintresse och dödsfall av egna medborgare 
utgör en av de allra kraftigaste faktorerna som påverkar den allmänna opinionen.  

                                                 
55 The Economist, Put out even more flags (The Economist print edition, 28 augusti 2008) 
56 Larsson, 2008, s. 19 
57 Cornell, Svante E, Dimmorna skingras över Kaukasus (Stockholm: ISDP 2008), s. 59 
58 Larsson, 2008, s. 57 
59 Ibid, s. 24 
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Likheterna är slående med de metoderna som användes av Ryssland i Transsinistrien 
och Abchazien under 1990-talet; där skapades i media en känsla av nalkande katastrof 
där det lilla landet i krigen utsågs som aggressiv part. Där ökade våldet och 
spänningarna med ryskkontrollerade separatisttrupper. Där anlände ”frivilliga” från 
Nordkaukasus och där deklarerade ryska fredsbevarande trupper att de tappat 
kontrollen. Sedan gick Ryssland in med konventionella trupper för att stabilisera 
regionerna.60    
 
H4, H6, H8, H12, H15, H19, H21, H23, H24 och H26 anförs som ett bevis för B1. 
 
M7 – Avtrubbning – Ryssland har under flera år långsamt trappat upp spänningarna 
mellan länderna. Vanligtvis så kommer en rejäl upptrappning under augusti varje år,61 
jämför med den ryska bombningen den 6 augusti 2007.62 Detta får effekten att Georgien 
förväntar sig ökade spänningar under denna tid och reagerar inte fullt ut 2008. De 
georgiska styrkorna är inte förberedda för ett krig och det georgiska försvarsministeriet 
trodde aldrig att det skulle bli någon rysk invasion.63 
 
Det anförs som ett bevis för B1. 
 
M8 – Fastställande av motståndarens kognitiva perceptionsförmåga – H2, H3, H9, 
H16, H20 och H21 är identifierade som förlopp vilka kan stärka eller försvaga om ett 
fastställande av motståndarens kognitiva perceptionsförmåga gjorts 
operationsförberedelserna.  
 
H2 rör Rysslands upphävande av sanktioner mot Abchazien.  
 
H3 rör ett diplomatiskt införlivande av separatistregionerna med Ryssland.  
 
H9 rör Rysslands nekande till återvändo för georgiska flyktingar.  
 
H16 rör ryskt erkännande av ryska flygplans kränkande av georgiskt luftrum.  
 
H20 rör ryska truppers kvarstannade vid georgisk gräns efter övningsslut.  
 
H21 rör den tunga eldgivning som georgiska byar utsätts för. 
  
Georgiens president Michail Saakasjvili har beskrivits som otålig och besatt 
risktagare.64 Fyra frågor av yttersta vikt som lades fram redan i Saakasjivilis 
invigningstal var att återställa Georgiens territoriella integritet, lösa krigen i Abchazien, 
lösa krigen i Sydossetien och när dessa tre frågor är lösta ska Georgien bli en del av 
Nato.65 Att de territoriella dispyterna måste vara lösta innan Nato-medlemskap är 
aktuellt sätter än mer press på presidentens stolthet att lösa det han åtagit sig.66 Detta 

                                                 
60 Socor, Vladimir, The goals behind Moscow´s proxy offensive in South Ossetia (EDM: 8 augusti 2008) 
61 Socor, Vladimir, The goals behind Moscow´s proxy offensive in South Ossetia (EDM: 8 augusti 2008) 
62 Cornell, Svante E. et all, Russia´s War in Georgia (Stockholm: ISDP, 2008), s. 7 
63 Cienski, Jan, Tbilisi admits misjudging Russia (FT: 21 augusti 2008) 
64 The Economist, Put out even more flags (The Economist print edition, 28 augusti 2008) 
65 Cornell, Svante E, Dimmorna skingras över Kaukasus (Stockholm: ISDP 2008), s. 57 
66 Larsson, 2008, s. 95 
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tillsammans sätter perspektiv på händelseförloppen som både kränker georgisk heder 
och direkt saboterar möjligheterna att lösa dessa frågor.  
 
Så när formuleringar om georgisk territorial integritet har försvunnit från ryska 
officiella dokument och Ryssland inte känner behovet att neka kränkande av luftrum 
verkar det vara en riktad provokation mot georgiska staten i allmänhet och president 
Saakasjivili i synnerhet.67 Det är även så att det är provokationen i form av eldgivning 
mot georgiska byar som får president Saakasjivili att bryta eldupphör trots direkta råd 
från amerikanska utrikesdepartementet.68 Vilket tyder på att Saakasjivilis 
beslutsfattande verkligen är av den otåliga typen när denne inte synes kunna försvara 
sina medborgare. 
 
H2, H3, H9, H16, H20 och H21 anförs som ett bevis för B1. 
 
M9 – Mättning av underrättelseförmågan – Oväsentligt under förberedelseskedet. 
 
M10 – Cyberkrig och telekrig – H18 är identifierad som ett förlopp vilket kan stärka 
eller försvaga användandet av cyberkrig och telekrig under operationsförberedelserna. 
 
H18 rör blockerande av åtkomst av den georgiska presidentens webbplats.  
 
Vissa indicier rörande använda datorverktyg och registrerad domäninformation tyder på 
att attacken skulle vara från Ryssland.69  
 
H18 anförs som indifferent. 
 

5.1.2 Ryskt agerande under kriget 
M1 – Sekretess – Inga brister i sekretessen under operationen framkommer vid 
granskning av källmaterialet.  
 
Det anförs som indicier för B2. 
 
M2 – Dolt uppträdande – Då kriget väl börjat och krigen är av en så begränsad natur är 
inte dolt uppträdande längre prioriterat i den ryska doktrinen. ”Det är därför naturligt 
att, när överraskningen inledningsvis rönt framgång, [är] snabbhet i det fortsatta 
genomförandet viktigast”70. Oväsentligt under operationsskedet. 
 
M3 – Skenverksamhet – Ingen skenverksamhet verkar ha förekommit under 
operationsskedet.  
 
Det anförs som ett bevis för A2. 
 
M4 – Val av tidpunkt – Det ryska anfallet sker i början av augusti, när världens ögon är 
riktade mot OS i Peking och europeiska myndigheter har sin semestertid.71 Den enda av 

                                                 
67 Socor, Vladimir, “De-recognition” of Georgia´s territorial integrity disqualifies Russia as “Peacekeeper” (EDM: 
11 juli 2008) 
68 The Economist, Put out even more flags (The Economist print edition, 28 augusti 2008) 
69 http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Calendar/20080720 
70 Ulfving, 2006, s. 105 
71 Popjanevski, Johanna, Sydossetien, Abchazien och Rysslands krig i Georgien (Stockholm: ISDP, 2008) 
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Georgiens brigader som är fullt utbildad och tränad av utländska militära rådgivare 
befinner sig i Irak.72 Dessutom utkämpas det rysk-georgiska kriget, vilket är Rysslands 
första storskaliga militära operation utomlands sedan Afghanistan 1979, just när 
maktdelningen mellan premiärministern Putin och den nye presidenten Medvedev är 
oklar.73  
 
Detta tillsammans anförs som ett bevis för B2. 
 
M5 – Operationsavsikt och metod – H27, H30 och H31 är identifierade förlopp vilka 
kan stärka eller försvaga användandet av operationsavsikt och metod. 
 
H27 rör det ryska stridsflygets attacker långt in på georgiskt territorium.  
 
H30 rör Svart havs flottans marina och amfibiska operation.  
 
H31 rör öppnandet av en ny front i Abchazien.  
 
Georgiens bedömning var inledningsvis att hot förelåg i Abchazien och inte i 
Sydossetien, därför var två av Georgiens brigader utplacerade för att möta framstötar 
därifrån.74 Georgien var inte mentalt förberett för krig i Sydossetien och definitivt inte 
för en invasion av eget territorium.75 76 Att Rysslands invasion genomförs i både mark-, 
luft- och sjöarenan på flera separata fronter inom loppet av bara ett dygn är 
överraskande och en oväntad metodprioritering i ett litet separatistkrig.77  
 
H27, H30 och H31 anförs som ett bevis för B2. 
 
M6 – Desinformation och åsiktspåverkan – H28 är identifierad som ett förlopp vilket 
kan stärka eller försvaga användandet av desinformation och åsiktspåverkan under 
operationen.  
 
H28 rör överdrivna ryska siffror om civila förluster och etnisk rensning orsakade av 
Georgien.  
 
Ett försök att framställa krigsutbrottet som beroende helt på Georgien samt 
rättfärdigande rysk intervention med hjälp av den allmänmänskliga fallenheten att ta 
parti för den svagare parten i en krig.78 Vad gäller psykologisk krigföring i media verkar 
utländska journalister diskriminerats i jämförelse med ryska journalister på 
ryskkontrollerat område.79  
 
Tillsammans anförs det som ett bevis för B2. 
 

                                                 
72 Shanker, Thom, Russians melded old-school Blitz with modern military tactics (NYT: 17 augusti 2008) 
73 Cornell, Svante E, Dimmorna skingras över Kaukasus (Stockholm: ISDP, 2008), s. 60 
74 Shanker, 2008 
75 Cienski, Jan, Tbilisi admits misjudging Russia (FT: 21 augusti 2008) 
76 Larsson, 2008, s. 26 
77 Barabanov, Mikhail, The August War between Russia and Georgia (CAST 2008) 
78 Larsson, 2008, s. 49 
79 Tavernise, Sabrina, In Areas Under Russian Control, Limits for Western Media (NYT: 17 augusti 2008) 
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Dock motsäger frånvaron av förband för informationskrigföring att desinformation och 
åsiktspåverkan nyttjas i operationen, vilka rimligtvis borde ha funnits där om det 
verkligen syftats till att vilseleda omvärlden.80  
 
Detta anförs som indicier för A2. 
 
M7 – Avtrubbning – Oväsentligt under operationsskedet. 
 
M8 – Fastställande av motståndarens kognitiva perceptionsförmåga – Oväsentligt 
under operationsskedet. 
 
M9 – Mättning av underrättelseförmågan – H27, H30 och H31 är identifierade förlopp 
vilka kan stärka eller försvaga användandet av mättning av underrättelseförmågan. 
  
H27 rör ryskt stridsflygs attacker långt in på georgiskt territorium.  
 
H30 rör Svart havs flottans marina och amfibiska operation.  
 
H31 rör öppnandet av en ny front i Abchazien.  
 
Inledningsvis verkar den georgiska taktiska underrättelseförmågan fungerat väl.81  
Därefter finns inga källor på hur väl den fungerade, men som en bieffekt av rysk 
operationsmetod, att öppna flera fronter inom olika arenor, bör underrättelseförmågan 
ha belastats hårt.  
 
H27, H30 och H31 anförs som indicier för B2. 
 
M10 – Cyberkrig och telekrig – H29 är identifierad som ett förlopp vilket kan stärka 
eller försvaga användandet av cyberkrig och telekrig under operationen. 
  
H29 rör datorangrepp på georgiska staten och georgiska medier.  
 
Angreppen spårades till Ryssland i absolut störst utsträckning.82 Cyberkrigets dimma 
präglar i allra högsta grad det rysk-georgiska kriget, det finns inga bevis för att ryska 
staten skulle ha utfört eller sanktionerat angreppen, men det finns inga bevis som talar 
för att de försökte stoppa dem heller.83 Det som talar mest för att det rör sig om en 
”cybermilis” och inte den ryska federationens kommando för elektronisk krigföring är 
att en del mål utan minsta militärt värde angrepps, samt att Ryssland som stat borde ha 
större möjligheter att helt lamslå det georgiska IT-systemet.84 85 Visserligen kan 
sekretessen kring kommandot för elektronisk krigföring kräva att mål utan militär 
mening attackeras, för att förvilla motståndaren om avsikten. Samt att medvetet 
begränsa attackerna för att förleda motståndaren om förmågan. Men sett även ur den 
vinkeln är angreppen halvmesyrer som alldeles självklart leder till större 
misstänksamhet rörande rysk cyberkrigföring, inte förvirring.  
 

                                                 
80 Larsson, 2008, s. 37 
81 Larsson, 2008, s. 39 
82 http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Calendar/20080812 
83 The Economist, Marching off to cyberwar (The Economist print edition, 4 december 2008) 
84 http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Calendar/20080813 
85 Larsson, 2008, s. 52 
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Vad gäller modern telekrigföring verkar det helt ha lyst med sin frånvaro.86  
 
Detta tillsammans anförs som ett bevis för A2. 
 
5.2 Resultat 
 
Vad gäller delfrågeställning nummer 1 så anses sju av tio metoder för maskirovka vara 
väsentliga under operationsförberedelserna. Av dessa sju metoder anses tre stycken 
utgöra bevis för hypotesalternativ A1 (M1, M2, M3), övriga fyra utgör bevis för 
hypotesalternativ B1 (M5, M6, M7, M8). Detta fyller kraven för kvantitetskraven för 
bevisföring, dessutom är de metoder som stödjer hypotesalternativ B1 i allmänhet av 
större vikt för maskirovkan och underbyggs av fler händelseförlopp.  
 
Av det kan utläsas att hypotesalternativ A1 är falsifierat och följaktligen är 
hypotesalternativ B1 korroborerat.  
 
Vad gäller delfrågeställning nummer 2 så anses sju av tio metoder för maskirovka vara 
väsentliga under operationen. Av dessa sju metoder anses två stycken utgöra bevis för 
hypotesalternativ A2 (M3, M10), tre stycken utgöra bevis för hypotesalternativ B2 (M4, 
M5, M6) och övriga två utgör indicier för hypotesalternativ B2 (M1, M9). Detta fyller 
kraven för kvantitetskraven för bevisföring om indicierna antar vågmästarrollen, utöver 
det är de metoder som stödjer hypotesalternativet B2 är underbyggda av fler 
händelseförlopp.  
 
Av det kan utläsas att hypotesalternativ A2 är falsifierat och följaktligen är 
hypotesalternativ B2 korroborerat. 
 
5.3 Diskussion  
 
Den georgiska överraskningen rörande krigets utbrott, riktning och omfattning är ett 
faktum, sammantaget verkar den georgiska strategiska underrättelseförmågan ha 
brustit.87  
 
Eftersom överraskningen är ett faktum är det lätt att efterkonstruera den ryska 
operationen som en synnerligen framgångsrik maskirovka. För att undvika en sådan 
tendensiös behandling av delfrågeställningarna och dess alternativ är uppsatsen hård i 
bedömning av vilken vikt de olika bevisen ger förekomsten av maskirovka. 
 
Sammantaget pekar dock uppsatsen på att någon form av maskirovka utförts utav 
Ryssland, vilket innebär att den rundgång som sannolikt uppstått i de georgiska 
beslutsfattarnas krets inte varit självinducerad, utan skapad.  
 
Då denna uppsats avhandlar ett väldigt komplext ämne så finns det stora möjligheter till 
utveckling. Exempelvis har metoden stor betydelse för vilka resultat som redovisas i 
slutändan. Med tanke på det bristande källäget, fortfarande fem månader efter kriget, är 
en hypotesprövning inte optimal. En morfologisk analys hade inneburit färre brister. 
Den metod som nyttjats i den här uppsatsen är för grov med tanke på vissa 

                                                 
86 Westerlund, Fredrik, Den ryska militära insatsen i Georgien (Vårt försvar, 4/2008) 
87 Larsson, 2008, s. 39 
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motstridigheter i den relevanta källinformationen. Förhoppningsvis görs klarare 
information tillgänglig i framtiden. 
 
Uppsatsen står och faller ytterst med avseende på en källa. Det är den studie från vilken 
alla händelseförlopp förutom ett är hämtat. Eftersom den utgör grunden för analysen så 
innebär det att väsentliga felaktigheter i den studien sätter hela analysen i behov av 
revidering. Dock så är studien utförd som en sammanställning av flera av varandra 
oberoende källor och nu mer än nio månader efter kriget så finns fortfarande ingenting 
som ifrågasätter väsentliga delar utav den. 
 
Det finns betydligt färre exempel på metoder för maskirovka under genomförandeskedet 
än under förberedelseskedet. Det kan finnas flera anledningar till grund för fenomenet. 
För det första så eftersträvas enligt principerna för maskirovka alltid originalitet, vilket 
innebär att nyttjandet av metoderna för maskirovka bör varieras från operation till 
operation. För det andra så är enligt ryskt synsätt hög framryckningshastighet nyckel till 
fortsatt framgång efter inledande överraskning och därför högre prioriterat. För det 
tredje så anses välövade mekaniserade och luftburna förband skapa så mycket eget 
”brus” för underrättelsetjänsten att maskirovka inte behöver vara fullt framgångsrikt. 
Slutligen så är det fullt möjligt att metoder för maskirovka nyttjats, men att de helt 
enkelt av olika anledningar inte uppmärksammats som detta utav Georgien.  
 
Resultatet av uppsatsen utgör ett första steg i att utröna vart de ryska stridskrafternas 
omdaning och doktrinära utveckling har tagit dem hittills samt tar dem inom de 
närmaste åren. Trots att omfattande förändringar har skett i Ryssland så visar det sig att 
vissa grunder så som maskirovka fortfarande har bärighet i bedömning av ryskt 
agerande. Resultaten uppsatsen presterar är dock på grund av ämnets natur och 
källunderlaget inte några absoluta sanningar. De är dessutom inte av hög upplösning på 
ett sådant sätt att resultaten specificerar till vilken mängd eller omfattning maskirovka 
har använts, det försvårar dess användning som analysverktyg innan vidare forskning 
bedrivits. 
 

5.3.1 Förslag till vidare forskning 
En morfologisk analys kan genomföras för att avgöra till hur stor omfattning 
maskirovka var en del av modern rysk doktrinär praktik i det rysk-georgiska kriget.  
 
En hel dimension som är synnerligen osäker är cyberkrigföringen, där kan en 
undersökning genomföras för att påvisa om det föreligger en koppling mellan 
informationsattackerna och den ryska staten. Samt om nätavbrotten har en mer naturlig 
förklaring till följd av de fysiska styrkornas framfart över kabelbelagd terräng? 
 
Ett annat område som kan ägnas uppmärksamhet är ledningen av operationen, då det 
finns oklarheter i ansvarsförhållandet mellan Putin, Medvedev, Duman och högsta 
militärledningen. Var det någon längre ned i kedjan som styrde förloppet? 
 
Hur har principer och metoder för maskirovka förändrats från sovjetisk tid till idag? 
Samt hur kommer dessa troligast att utvecklas inom den närmaste framtiden?  
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5.4 Slutsats  
 
Den ryska militära operationen mot Georgien mellan den 7 och den 12 augusti 2008 är 
att betrakta som en operation utförd till någon del enligt principerna för maskirovka, 
som vi känner dem idag.  
 
 
 
6 SAMMANFATTNING 
 
Rysk-georgiska kriget – Rysk maskirovka eller georgisk rundgång? 
 
Den här uppsatsen syftar till att utreda om den ryska operationen mot Georgien mellan 
den 7 och den 12 augusti 2008 utfördes enligt principerna de sovjetryska principerna för 
vilseledning, benämnda maskirovka.  
 
Det överordnade syftet är att vara en del av den omvärldsanalys som Försvarsmakten 
genomför på uppdrag av riskdagen, med målet att identifiera nya eller förändrade behov 
av förmågor och kompetenser. 
 
Metoden som nyttjas är en anpassad form av hypotesprövning, vilket lämpar sig bättre 
för frågeställningar då ett dåligt källunderlag föreligger. Det innebär konkret för den här 
uppsatsen att mina två delfrågeställningar delas upp i två varsina motställda 
hypotesalternativ. 
 
Inledningsvis definieras ett antal för uppsatsen centrala begrepp. Därefter görs i den 
första delen av avhandlingen en deskription av rysk krigskonst, förutsättningar för 
överraskning och metoder för maskirovka. I den andra delen av avhandlingen görs en 
deskription av separatistregionerna Abchazien och Sydossetien samt utav för 
hypotesprövningen väsentliga delar av krigens händelseförlopp. 
Sedan analyseras händelseförloppen var och en för sig samt som delar av ett större 
perspektiv. De anförs sedan som bevis för det ena eller det andra hypotesalternativet 
inom given metod för maskirovka.  
Slutligen genomförs en diskussion där slutsatserna dras att den ryska operationen är 
utförd enligt principerna för maskirovka till någon del. Ingen bedömning av till vilken 
grad operationen präglas av maskirovka görs. 
 
Författaren till denna essä är kadett Martin Svensson i den svenska armén, student vid 
Försvarsmaktens Tekniska Skola. 
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BILAGA 1 – KARTUNDERLAG 
 
 
Kartan visar Georgien med de två separatistregionerna Abchazien och Sydossetien i 
förhållande till övriga delar av Kaukasus. Notera även den strategiskt viktiga 
Rokitunneln. 
 

 
 
Källa: http://media.economist.com/images/20080816/CFB977.gif  
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BILAGA 2 – HÄNDELSEFÖRLOPP INNAN KRIGSUTBROTTET 
 
Samtliga redovisade datum är från året 2008. 
 
H1 – 17 februari – Kosovo förklarar sig självständigt. President Putin deklarerar att om 
Kosovos självständighet erkänns så kommer det att stå som ett prejudikat för Abchazien 
och Sydossetien. Fram till den 13 juni erkänns Kosovo av 44 länder, dock ej av 
Georgien. 
 
H2 – 6 mars – Ryssland upphäver alla sanktioner mot Abchazien. 
 
H3 – 16 april – Den avgående president Putin skriver under ett dekret som i praktiken 
införlivar Abchazien och Sydossetien med Ryssland genom att ryska myndigheter 
beordras att öppna samma sorts kontakter med dessa som med ryska delstater. 
 
H4 – 18 april – Abchazien påstår att Georgien förstärker sina styrkor längs gränsen och 
i Kodoripasset. UNOMIG88 bestrider påståendet. 
 
H5 – 21 april – En obeväpnad georgisk UAV89 skjuts ned av vad Georgien påstår är ett 
ryskt stridsflygplan i georgiskt luftrum över Abchazien. Ryssland förnekar ansvar, 
hävdar att det är det Abchaziska luftvärnet. En utredning av UNOMIG fastställer i maj 
att det var ett ryskt stridsflygplan. 
 
H6 – 29 april – Det ryska utrikesministeriet påstår att Georgien förstärker sina styrkor i 
Kodoripasset i syfte att invadera Abchazien. UNOMIG bestrider påståendet. Ryssland 
bekräftar att de sätter upp ett flertal nya vägspärrar i regionen. 
 
H7 – 8 maj – Ryssland bekräftar att de har förstärkt sina fredsbevarande styrkor i 
Abchazien från 1997 soldater till 2542 soldater.  
 
H8 – 14 maj – Abchazien begär permanent rysk militär närvaro. Ryssland nekar.  
 
H9 – 16 maj – Ryssland röstar emot förslaget att georgiska flyktingar ska få återvända 
till Abchazien i FNs generalförsamling.  
 
H10 – 31 maj – Det ryska försvarsministeriet skickar cirka 400 soldater ur 
Järnvägstrupperna för att reparera Abchazisk järnväg. Den 30 juli har de färdigställt 54 
km järnväg i Abchazien. 
 
H11 – 16 juni – Georgiska styrkor konfiskerar tunga vapen av ryska fredsbevarande 
styrkor på georgiskt territorium, då de saknar tillstånd för dylika vapen i området. 
 
H12 – 16 juni – En person dödas och fyra skadas i en eldstrid mellan georgiska och 
sydossetiska styrkor i Tschinvalis utkanter. 
 
H13 – 21 juni – I en georgisk tidning uttalar sig den respekterade ryska 
militäranalytikern Pavel Felgenhauer att ett politiskt beslut togs i april att Ryssland skall 

                                                 
88 The United Nations Observer Mission in Georgia 
89 Unmanned Aerial Vehicle – En obemannad flygfarkost 
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starta krig med Georgien. Han förutsäger att kriget kommer att börja i Abchazien inte 
senare än i mitten av augusti. 
 
H14 – 1 juli – Abchazien stänger sin gräns mot Georgien. 
 
H15 – 3-4 juli – Våld utbryter i Sydossetien. En polischef och två bybor dödades på den 
sydossetiska sidan. Tre georgiska polismän skadas. 
 
H16 – 8 juli – Georgien påstår att fyra ryska flygplan kränkt georgiskt luftrum över 
Sydossetien. Ryssland erkänner men anför att de ska lugna ned bråkstakar. 
 
H17 – 15 juli – En storskalig rysk övning, Kavkaz-2008, påbörjas i närheten av den 
georgiska gränsen. Den inkluderar armén, luftlandsättningsstyrkorna och Svarta havs 
flottan. Stridsfordon och flygplan undergår krigsduglighetsinspektioner. Ett av syftena 
med övningen anges vara att förbereda trupperna på speciella fredsbevarande 
operationer, på grund av utvecklingen i regionen. 
 
H18 – 20 juli – Datorangrepp blockerar den georgiska presidentens webbplats.90 
 
H19 – 1-2 augusti – Våldet eskalerar i Sydossetien. Sex personer dödade och 15 
skadade på den sydossetiska sidan. En polis och sex civila skadade på den georgiska. 
Sydossetien deklarerar att de kommer mobiliserar sina trupper och frivilliga om 
spänningarna ökar. Ryska luftlandsättningstrupperna deklarerar sig redo att stödja ryska 
fredsbevarande trupper i Sydossetien om de skulle behövas. 
 
H20 – 2 augusti – Övningen Kavkaz-2008 slutförs. Men istället för att återvända till 
förläggningsområden kvarstannar trupperna vid den georgiska gränsen. 
 
H21 – 3-5 augusti – Sydossetien deklarerar att 819 kvinnor och barn evakuerats. Det 
ryska utrikesministeriet anklagar Georgien för att förvärra spänningarna i den 
sydossetiska krigzonen. Abchazien deklarerar att de inte kommer att delta i några som 
helst förhandlingar innan spänningarna i Sydossetien deeskalerat. Moskva deklarerar att 
för att minska spänningarna kommer bilaterala förhandlingar mellan Georgien och 
Sydossetien under ryskt överinseende att ske i Tschinvali den 7 augusti.  
 
H22 – 5 augusti – Ca 50 ryska journalister ankommer till Tschinvali förväntandes ”att 
något ska hända” rapporterar Said Tsarnajev, frilansjournalist för Reuters. 
 
H23 – 7 augusti – Sydossetien rapporterar att 18 personer skadats under natten och att 
frivilliga styrkor från Nordossetien är på väg för att strida mot Georgien. 
 
H24 – 7 augusti – Georgien finner att ingen annan part dykt upp till förhandlingar i 
Tschinvali. De ryska fredsbevarande styrkornas ledare deklarerar att Ryssland tappat 
kontrollen över separatistarmén i Sydosstein och råder Georgien att deklarera ensidigt 
eldupphör. Strider återupptas under eftermiddagen med flera skadade på var sida. 
 
H25 – 7 augusti – På ett extrainkallat möte i FN misslyckas Ryssland med att få 
säkerhetsrådet att officiellt begära att Georgien och Sydossetien ska lägga ned vapnen. 

                                                 
90 http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Calendar/20080720 
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H26 – 7 augusti - Georgiska myndigheter mottar utländska underrättelserapporter om 
förflyttningar av ryska trupper mot Rokitunneln, vilken förbinder Nord- och 
Sydossetien. Georgien deklarerar sin vilja att blåsa eldupphör för förhandlingar. 
Några timmar senare utsätts flera georgiska byar för tung eldgivning. 
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BILAGA 3 – HÄNDELSEFÖRLOPP UNDER KRIGET 
 
Samtliga redovisade datum är från året 2008. 
 
H27 – 8 augusti – Ryskt stridsflyg korsar gränsen till egentliga Georgien och attackerar 
mål långt in på georgiskt territorium.  
 
H28 – 8 augusti – Det ryska försvarsministeriet deklarerar att de civila förlusterna på 
grund av georgisk eldgivning till 2000. Den 21 augusti korrigeras siffran till 133. De 
georgiska styrkorna påstås bedriva etnisk rensning. 
 
H29 – 8 augusti – Datorangrepp mot georgiska statens och georgiska mediers 
webbplatser påbörjas. Dessa sträcker sig över hela krigen. 
 
H30 – 9 augusti – Den ryska Svarta havs flottan genomför först en marinoperation för 
att neutralisera den georgiska flottan. Därefter genomförs en amfibisk landstigning i 
Abchazien för att förstärka de ryska styrkorna. 
 
H31 – 9 augusti – Den abchaziska separatistarmén öppnar en ny front med en 
anfallsoperation mot Kodoripasset. Ryskt stridsflyg attackerar georgiska mål i 
anslutning till Abchazien. Dagen efter stöds separatistarmén av ryska markstridskrafter.  
 

 
 
 


