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Rysslands maritima doktrin 2001 – En strategisk korpral? 

Rysslands doktrinella hierarki fungerar utan arenaspecifika doktriner. Det finns ett övergripande 
säkerhetsstrategiskt dokument, direkt underställt detta dokument finns den militära doktrinen. Ändå 
utformades 2001 en maritim doktrin som skall behandla det maritima läget och rysslands ekonomiska intressen 
på haven fram till år 2020. Varför denna doktrin utformades kan ha sitt svar i Rysslands ökade maritima 
intresse i och kring ryskt havsterritorium, men det kan även vara ett sätt att visa sina officiella 
ställningstaganden, intressen och intentioner öppet för världssamfundet.  
 
2010 publicerades ett nytt säkerhetsstrategiskt dokument och samma år offentliggjordes även den nya militära 
doktrinen. Det utformades i samma veva även en strategisk Arktisk doktrin som tillkännagav Rysslands 
intentioner och intressen i denna nya och oexploaterade region som tack vare jordens förhöjda 
medeltemperatur de senare åren har öppnat upp nya områden.  
 
Många nationer har blivit intresserade av detta nya område, bland annat USA, Kanada, Danmark och Norge. 
Detta har i sin tur skapat en grogrund, för tvister om gränsdragningar och om vem som har rätten till 
resursextraheringen i området.  
 
Det som detta arbete kommer att avhandla är, vad den äldre ryska maritima doktrinen har haft för inverkan på 
de senare utvecklade doktrinerna. Vad finns det för skillnader, likheter och vilka punkter har höjts till en mer 
beslutad nivå? Utifrån dessa kriterier kommer sedermera en estimering, om vad dessa variabler kan ha för 
inverkan, på ryska marinstridskrafters uppträdande i Arktis regionen i ett framtidsperspektiv. 
 
Nyckelord: Ryssland, Doktrin, Strategi, Maritim doktrin, Militär doktrin, Arktis, Nordpolen 
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Russian Maritime Doctrine 2001 – A strategic Corporal? 
 

Abstract 
Russian doctrine onset hierarchy works without specific arena doctrines. There is a comprehensive 
security strategy document, and as a direct subordinate to this document is the military doctrine. Yet 
in the year of 2001 a maritime doctrine was developed to deal with the maritime situation and 
Russia's economic interests in the seas until 2020. Why this doctrine was designed might have its 
answer in Russia's increased interest in maritime and Russian waters around the territory, but it can 
also be a way to show their official positions, interests and intentions open to the world community.  
 
In 2010 Russia published a new security strategy document, and the same year the new military 
doctrine was presented to the public. A strategic doctrine was also produced that announced Russia’s 
Arctic intentions and interests in this new and undeveloped region. That thanks to the earth's average 
temperature incensement in recent years has opened up new areas.  
 
Many nations are now interested in this new area, including the U.S., Canada, Denmark and Norway. 
This has created a dispute about the boundaries and who have the right to excavate the resources in 
the area.  
 
What this paper will discuss, is how the older Russian maritime doctrine has influenced the later-
developed doctrines. What are the differences, similarities, and what points have been raised to a 
more decision-making level? The based off these criteria will subsequently result, in an estimation of 
what impact these variables could have, on the Russian naval forces behaviour in the Arctic region in 
a future perspective. 
 
 
Key words:  Russia, Doctrine, Strategy, Maritime Doctrine, Military Doctrine, Arctic, oil, gas, 
North Pole  
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1 Inledning 

1:1 Bakgrund 
 
Den eskalerande internationella oenigheten om hur Arktis området skall delas upp är en ny 
och relativt okänd tvist som, enligt vissa1, kan komma att bli ett nytt kallt krig i modern tid.  
Då det handlar om enorma mängder olja och gasfyndigheter i området, har bland annat 
Ryssland, i sina doktriner och strategiska dokument, framfört att huvuddelen av nationens 
framtida inkomster skall komma ifrån gas- och olja från Arktisområdet. Då flertalet nya ryska 
doktriner har utvecklats de senaste åren, senaste utkomna versionen är från i februari i år 
(2010-02-05), växer intresset att analysera dessa och särskilja nationens inriktningar från de 
gamla till de nya doktrinerna. Då meningsskiljaktigheterna kring Arktis fortsätter, konstaterar 
Ryssland att de är den nation som ligger längst fram i sin planering för att realisera och 
verkställa sina nya doktrinella inriktningar kring exploateringen av Arktis naturresurser.  
 

1:2 Fördjupad bakgrund och problemformulering 
 
År 2001 publicerades den senaste maritima doktrinen för ryska maritima intressen, både 
militära förband och civila verksamheter. Denna doktrin skulle behandla läget 19 år framåt, 
därav namnet ”Maritime Doctrine of the Russian Federation to the year of 2020”2. Det ryska 
doktrinella hierarkiska systemet är, till skillnad från Sverige, uppbyggt kring endast 
övergripande doktriner. Det vill säga att det inte finns några arena specifika doktriner.3 Detta 
gör det då intressant varför det har skapats en maritim doktrin. År 2010 utgavs den militära 
doktrinen som benämns ”Military Doctrine of the Russian Federation 2010”4 . Denna 
militärdoktrin svarar i sig under det säkerhets strategiska dokumentet som benämns ”Russian 
National Security Strategy until 2020”5. Då dessa övergripande doktriner har framtagits på 
senare år växer intresset att se hur denna maritima doktrin från 2001 blivit implementerad i 
den militära och strategiska doktrinen. 2009 fastställdes även en styrande doktrin för de ryska 
arktiska intressena som kom att kallas ”Russian Arctic Strategy to the year of 2020”6. Detta 
strategiska dokument har en relativt diffus men ändå självklar koppling till det marina 
perspektivet som avhandlas i ”Maritime Doctrine of the Russian Federation” från 2001. Till 
skillnad från den militära doktrinen är både den maritima och den Arktiska doktrinen 
fristående. Den militära doktrinen svarar direkt under det nationella säkerhetsstrategiska 
dokumentet. 
 
Enligt vissa källor finns ca 25 % av planetens resterande gas och oljeresurser under Arktis is 
vilket har gjort, bland andra, USA, Kanada, Danmark och Norge intresserade då de kan hävda 
                                                 
1 Sagt av Jean-Marie Chevalier (2008-03-11)– Chef för Center of Geopolitics of Energy. University of Paris i en 
intervju i INTERNATIONAL NEWS 24/7  
2 Maritime Doctrine of the Russian Federation to the year of 2020. Underskrivet dekret av Ryska Federationens 
dåvarande president; Vladimir Putin. 2001-07-21 
3 Sagt av Kk Christer Allerman. Svensk marinattaché i Moskva 1999-2002 samt 2007-2009 under intervju. 
4 Military Doctrine of the Russian Federation 2010. Publicerad på presidentadministrationens hemsida 
www.krenmlin.ru. 2010-02-05 
5 Russian National Security Strategy until 2020 (Sv översättning av Försvarsavdelningen Moskva 2009-05-20) 
Godkänd genom Ryska Federationens President dekret № 537. 2009-05-12 
6 Russian Arctic Strategy to the year of 2020. (Sv översättning av Christina Johannesson på Svenska ambassaden 
i Moskva 2009-03-25) tillstyrkt av Ryska Federationens President Dmitrij Anatoljevitj Medvedev 2008-09-18 

http://www.krenmlin.ru/
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territorier i och kring Arktis området.7 Ryssland har påbörjat en upprustning av sin flotta, med 
bland annat planer på att införskaffa ett flertal nya hangarfartyg, och utbildning av en ny 
specialiserad Arktis grupp är i full gång.8 Ryssland hävdar i Russian Arctic Strategy att hela 
den kontinentalsockeln som Ryssland vilar på är ryskt territorium, vilket innebär att de kan 
göra anspråk på stora delar av Arktis området. Detta framställande är helt i enlighet med 
Förenta Nationernas Havskonvention artikel 76 som avhandlar att en nations territorium 
sträcker sig utöver hela kontinentalsockeln som landet vilar på.9 Ryssland har även, genom en 
djärv men i internationell rätt helt oviktig aktion, placerat en rysk titan flagga vid nordpolen 
på havsbotten med hjälp av en ubåt, även detta för att hävda att nordpolen är en del av den 
ryska kontinentalsockeln och därmed ryskt territorium. Expeditionsledaren Artur Tjilingarov 
uttalade sig i frågan och menade på ”Arktis är vårt och vi bör visa vår närvaro”. Det framgår 
tydligt i den ryska arktiska doktrinen att den ryska flottan kommer att hävda det ryska 
territoriet i Arktis i syfte att skydda deras intressen och för att lägga kraft bakom deras ord.  
 
Rysslands försök till att hävda Nordpolen som sitt eget territorium är dock inte erkänt av 
andra stater. Emellertid har en nation rätt, enligt Förenta Nationernas Havskonvention 
(UNCLOS) från 1982, att åtnjuta resurser på havsbottnen och i havet som sträcker sig 
tvåhundra nautiska mil ut från nationens baslinje.10 Detta område kallas Exclusive Economic 
Zone (EEZ) och är inte en del av rikets territorium, men det ger nationen ensamrätt till; 
utnyttjandet av naturresurserna i området, marinvetenskaplig forskning samt 
fiskeriverksamhet. EEZ omfattar vattnet, botten och mediet under botten.11 USA, Danmark, 
Norge och Kanada har alla ekonomiska zoner i Arktis området, dock sträcker sig ingen hela 
vägen över Arktis. I bilden nedan kan man se den nuvarande ekonomiska zonen för samtliga 
inblandade nationer som här är markerad i en röd streckad linje. Det svart-tvärrutiga området 
är det territorium som Ryssland hävdar som territorialvatten då det skall ligga på den ryska 
kontinentalsockeln.  
 

 

                                                 
7 et.al. USA Today – Who owns arctics wealth? No.07347456  
8 Nadja Åhlström (2009)– Rysk arktisstragegi offentliggjord (Svenska Ambassaden Moskva) 
9 Paul Reynolds (2007-08-01) – Russia ahead in arctic gold rush. (BBC News 
Website)http://news.bbc.co.uk/2/hi/6925853.stm 
10 New Scientist (2007-07-12) – Could Russia claim the North Pole?  Vol.194. Nr 2611. 
11 Christopher Werner (2002) – Den blå boken. (Försvarshögskolan (FHS)) s.177 

Bild.1 
Rysslands påvisade, men ej 

sanktionerade, gränsdragning 
samt nationernas Ekonomiska 

Zoner (EEZ) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/6925853.stm
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1:3 Frågeställning 
 
Frågeställningen baseras på den övergripande ovanstående problemformuleringen. 
Inledningsvis har jag identifierat de tre punkter som jag finner intressanta och validerbara för 
en komparations studie inom gränsen för vad som är praktiskt genomförbart inom ramen för 
uppsatsen. Dessa tre punkter beskrivs nedan och benämns valideringsvariabler. 

 
• Det ryska nationella intresset i Arktis området och hur det skiljer sig 

mellan de olika doktrinerna och de strategiska dokumenten. 
• De ryska prioriteringarna de har upprättat i syfte att uppnå sina mål i 

Arktis området och hur de skiljer sig mellan de olika doktrinerna och de 
strategiska dokumenten. 

• De ryska nationella policys de har upprättat i syfte att uppnå sina mål i 
Arktis området och hur de skiljer sig mellan de olika doktrinerna och de 
strategiska dokumenten. 

 
Utöver mina tre valideringsvariabler12 har jag framtagit en övergripande fråga som skall knyta 
samman skillnaderna mellan doktrinerna. Denna fråga lyder: 
 

• Kommer dessa förändringar i doktrinerna att påverka de ryska 
marinstridskrafternas uppträdande i Arktis. 

 
Med bakgrund till dessa fyra punkter lyder därmed frågeställningen:  
 

• Vad skiljer den ryska maritima doktrinen från 2001 ifrån de senare utvecklade 
doktrinerna och vad kan det ha för inverkan på de ryska marinstridskrafternas 
uppträdande i Arktis i framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
12 Operationaliserade punkter som anses vara intressanta i ett visst sammanhang  
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1:4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att särskilja och beskriva de prioriteringar, intressen och olika policyn 
som framhålls i den äldre maritima doktrinen från 2001 samt jämföra dessa med de nya 
inriktningarna i de senaste doktrinerna och strategiska dokumenten. Slutligen skall dessa 
skillnader mynna ut i en övergripande hypotes om vad dessa förändringar kan ha för inverkan 
på ryska marinens framtida uppträdande i det Arktiska området som baseras på författarens 
subjektiva bedömningar och dess koppling till teorin i arbetet. 
 
Om man skall använda sig av en förenklad liknelse för vad en nations doktrinella utveckling 
kan ha för inverkan på andra nationer kan man exempelvis se till ett fotbollslags övergripande 
taktik och strategi. Vi ponerar att detta lag har använt sig av samma taktik under en lång tid, 
vilket gör att motståndarna till detta lag merendels vet vilka handlingsvägar laget nyttjar när 
ett motstånd eller nytt hot uppstår. För en tid sedan slutade laget att spela, och under denna tid 
då de inte längre spelade utformade de en ny strategi och taktik. Denna skrivelse offentliggör 
de sedan, men de spelar fortfarande inte. Hur kommer nu laget att uppträda på planen då de 
har bytt taktik? De andra lagen kan helt enkelt bara läsa den nya strategin och försöka 
taktikanpassa sig utefter hypotetiska gissningar och slutsatser baserade på övergripande 
premisser och tendenser i skrivelsen. Dock vet de inte hur denna nya strategi ter sig i 
praktiken.  
 
 

1:5 Avgränsningar 
 
Jag har valt att endast använda mig av ryska doktriner i detta arbete oavsett att det finns andra 
nationer som har gett ut Arktiska doktriner, som till exempel USA. 
 
Jag kommer endast att använda mig av tre valda variabler (se punkt 1:3) för att särskilja de 
olika doktrinerna ifrån varandra i syfte att inte gå ner på detaljnivå. Det blir, enligt mig, lätt att 
börja spekulera utöver enskilda inlägg och partsinlagor från enskilda doktriner som i sig inte 
spelar någon roll för den övergripande bilden om samtlig material från doktrinerna skall 
jämföras. 
 
Det finns flertalet punkter i de skilda doktrinerna och det strategiska dokumentetet, som inte 
kommer tas upp och granskas. Dessa bortprioriterade punkter är till exempelvis: miljö, 
personalförsörjning, search and rescue, infrastrukturs utveckling med mera. Jag kommer strikt 
att fokusera på de delar i doktrinerna som kan ha påverkan på sjöstridskrafterna och dess 
uppträdande. Det vill säga vålds- och tvångsmakts punkter som kan ha inverkan på det 
säkerhetspolitiska läget. 
 
Under punkten 2:2 Marint uppträdande kommer jag endast att ta upp militärteorier kring en 
marins uppträdande i ett fredsperspektiv. Jag kommer alltså inte utgå ifrån ett krigstillstånd 
eller hur marinen kan påverka ett sådant händelseförlopp detta då det inte är relevant för att 
lösa frågeställningen. För att koppla avgränsningarna till säkerhetspolitiken kommer 
begreppet ”fredsperspektiv” inte att användas i arbetet. Begreppen tvångsmakt och 
avskräckning kommer att användas i deras ställe. 
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Punkt 3: Arktis ekonomiska och historiska betydelse för Ryssland är baserad på endast en 
källa för att få ut bakgrunds fakta. Detta på grund av att punkten allmänt kan ses som kuriosa 
till läsaren samt en förlängd problemformulering. 
 

1:6 Disposition 
 
Uppsatsen består av fyra övergripande delar: inledning, teori, empiri samt diskussion och 
slutsatser. 

1:6:1 Inledning 
 
Uppsatsen inleds med en generell bakgrundsförklaring som syftar till att belysa den 
övergripande problematiken och varför detta arbete är av intressant natur för läsaren. 
För att skapa en helhetsbild om de bakomliggande faktorerna till denna konflikt har en 
fördjupad bakgrund tagits fram. Då den fördjupade bakgrunden, även avhandlar det allmänna 
problemet, som arbetet utreder, kan man även se denna rubrik som en problemformulering. 
Vad som är syftet med uppsatsen, och frågeställningen, framgår även under denna inledande 
rubrik. Likaså framgår det vilka avgränsningar som har gjorts i arbetet i syfte att forma arbetet 
mot frågeställningen. 
  

1:6:2 Teori 
 
Den andra delen av arbetet tar inledningsvis upp de grundläggande begreppen som är av stor 
vikt vid arbetet. Syftet med att ta upp dessa är att ge en kollektiv förståelse för hur begreppen 
skall tolkas. De punkter som används vid jämförelsen mellan de olika doktrinerna benämns 
validerings variabler och de förklaras ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Under denna rubrik 
tas även tidigare forskning upp där jag för en kortare diskussion om vad andra författare har 
kommit fram till inom områden som kan ha inverkan på mitt arbete. De doktriner som 
används i arbetet presenteras även kort under materialbeskrivningen för att ge en större 
förståelse för hur de är hierarkiskt strukturerade och vad de fyller för funktion.  
 

1:6:3 Empiri 
 
Som inledning till mitt empiriska material ges en kortare återblick för Arktis ekonomiska och 
historiska betydelse för Ryssland. Denna del baseras på dåvarande ryska presidenten Vladimir 
Putin och nuvarande president Dimitrij Medvedevs årliga tal (Poslanije) till parlamentet år 
2009 och syftar till att ge läsaren en inblick i rysslands uttalade intressen i området. 
 
Därefter presenteras mina empiriska dokument som används i arbetet, mer exakt doktrinerna. 
Här framgår vad varje doktrin har för huvuduppgift för organisationen och landet. Här har jag 
analyserat varje doktrin och lyft ur de intressanta delarna ur doktrinerna. Mer bestämt utifrån 
mina valideringsvariabler som är; nationellt intresse, strategiska prioriteringar och nationella 
policys. För att underlätta mitt arbete fanns dessa tre punkter redan presenterade i samtliga 
doktriner. 
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1:6:3 Diskussion och slutsatser 
 
I denna del av arbetet tar jag inledningsvis fram likheter, efterlevnader, skillnader och bortfall 
från den maritima doktrinen från 2001 till de senare doktrinerna. Detta för att kunna utröna 
om den har haft något genomslag i de senare utvecklade doktrinerna. Vad som även är 
intressant är att se om de punkter som finns kvar i de senare doktrinerna har flyttats till en mer 
beslutad nivå, eller tvärt om. Även här utgår jag ifrån mina valideringsvariabler (se punkt 1:3) 
för att ge struktur till analysen. Den diskussion som förs under dessa jämförande punkter i 
arbetet är direkt kopplade till rubriken som är nästföljande, det vill säga vad skillnaderna och 
likheterna kan ha för inverkan på de ryska marinstridskrafternas uppträdande i Arktis i 
framtiden. Slutligen dras en övergripande slutsats utifrån vad som framkommit under 
diskussionen som är kopplad till frågeställningens sista punkt om marinstridskrafternas 
uppträdande i framtiden. 
 
. 

2. Teori 
 
Under detta kapitel kommer grundläggande begrepp som är väsentliga för uppsatsen att 
avhandlas i syfte att skapa en förståelse för hur begreppen används officiellt inom 
militärteorin samt att skapa en operationalisering av de validerings variabler som används 
som analysverktyg i arbetet.  
 

2:1 Doktrin 
 

”Ett formellt utryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för 
verksamheten inom det militära försvaret”13 

 
Det ovanstående citatet är taget ifrån den svenska Försvarsmaktens doktrin för marina 
operationer. Det utrycker i korta ordalag essensen i vad en doktrin innebär för en nations 
militärmakt, enligt den svenska tolkningen. Men för att helt och hållet förstå vad en doktrin 
har för innebörd krävs en djupare insyn i vad en doktrin har för inverkan och vad dess syfte 
är.  
 
”En doktrin bör ballansera mellan symmetriskt agerande och frihet till initiativ . En doktrin får inte 
vara ett av regeringens uttalande, lika lite som det skall vara ett exercisreglemente som till punkt och 

pricka måste följas. En doktrin är mer en redogörelse för generella råd.”14 
 
Man kan säga att en doktrin skall fungera som en kärnfull generell kungörelse för en nations 
samlade säkerhetspolitiska och militära målsättningar. Den skall fungera som ett underlag för 
agerande på alla krigföringsnivåer, men den skall även kunna tillämpas i fred och vid kris.15 
En doktrin skall ha relevans genom hela spektret av militära operationer, det vill säga alla 

                                                 
13 Försvarsmakten(2005) – Doktrin för marina operationer (Försvarshögskolan(FHS)) s.9 
14 Christopher Werner (2002)– Den blå boken (Försvarshögskolan (FHS)) s.86 
15 Försvarsmakten (2002) – Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten(FM)) s.9 
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försvarsgrenar och på alla plan.16 Den skall kunna fungera som ett verktyg som hjälper oss att 
förstå krigets natur och hur nationen skall se på krig som ett politiskt medel. Doktriner har 
likväl en tendens att ändra skepnad väldigt frekvent då en nations säkerhetspolitiska läge och 
inriktningar formas efter den globala händelseutvecklingen. Detta gör att doktriner ständigt 
omformas, likt en kameleont ,som anpassar sig efter omgivningen. 
 
Utvecklingen av nya doktriner och justerandet av redan existerande kan ses som en cykel som 
grundar sig i militärteori, historia, erfarenheter och analyser som gjorts. De strategiska, 
operativa, taktiska, teknologiska och organisatoriska förutsättningar som en nation har ställer 
krav på att dessa punkter måste ha inflytande i en doktrin och dess utveckling.17 
Det är emellertid viktigt att gammal information inte går förlorad allteftersom nya doktriner 
utformas då en militärmakts erfarenheter baseras på dess krigshistoria.18 Nyfunnen kunskap 
skall endast komplettera den redan existerande doktrinen. 
 
Ett exempel ur historien som behandlar doktrinutvecklingen hos en nation tar plats under kalla 
krigets glada dagar. Den Amerikanska kärnvapendoktrinen förespråkade, vid ett anfall eller en 
provokation från Sovjet, om ”massive retaliation”(massiv vedergällning). Det vill säga att 
Amerikanska styrkor skulle använda sig av nukleära medel vid en provokation från Sovjetiska 
styrkor. Dock mötte denna doktrinella inriktning stor kritik då det hävdades att Amerika inte 
var trovärdiga i sin målsättning. Detta gjorde i sin tur att hela strategin blev ifrågasatt, vilket 
då snarare skulle uppmuntra Sovjetiska styrkor att agera aggressivt i syfte att testa 
Amerikanerna. Båda nationerna hade utvecklat interkontinentala robotar som skulle fungera 
som vapenbärare för kärnvapen, även ubåtar utrustade med kärnvapen blev utvecklade på 
båda sidor. Vilket gjorde teorin om ”massiv vedergällning” verkanslös då båda nationerna 
stod inför det militärteoretiska begreppet MAD, Mutual Assured Destruction.  
Detta begrepp innebär; populärt uttryckt, att om en part avfyrar sina farligaste vapen, så 
kommer motståndaren att hinna avfyra sina farligaste vapen innan den blivit träffad. I rädsla 
för följderna avstår, i teorin, båda parter ifrån att avfyra sina vapen.  
 
Då Amerikanerna insåg bristerna i sin doktrin utvecklades istället en ny inriktning som nu 
kallades ”Flexible Response” (flexibelt gensvar). Vilket innebär att Amerika skulle bemöta 
Sovjet med samma medel som de själva använde. Denna inriktning verkade mer trovärdig och 
skapade därmed en mer effektiv avskräckningseffekt eftersom det medgav att Amerika skulle 
kunna svara en provokation med andra medel än kärnvapen. Detta resulterade i den kanske 
mest effektiva maktutövningsprincipen mellan två nationer. Kärnvapen fick sin kanske mest 
relevanta roll i militär maktutövning; visdomen om den andra partens förmåga gjorde 
kärnvapen till ett avskräckande medel. Det var detta vapen som hade störst påverkan, genom 
sin blotta existens.19 
 
 
 
 

                                                 
16 Nils Marius Rekkedal (2007) – Modern Krigskonst – Militärmakt i förändring (Försvarshögskolan(FHS)) 
s.460 
17 FOA-Tidningen (1999) Nr.4 Leda för att vinna - et.al Krister Pallin – Krigets dimmor eller krig på räls?  
18 Nils Marius Rekkedal (2007) – Modern Krigskonst – Militärmakt i förändring (Försvarshögskolan(FHS) 
 s. 432 
19 Jerker Widén & Jan Ångström (2004) – Militärteorins grunder (Försvarsmakten(FM)) s.262  
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Hur olika nationer tillämpar sina doktriner rent säkerhetspolitiskt och militärt skiljer sig, 
ibland ganska markant samt hur de utrycks i doktrinen. Vid en snabb jämförelse mellan den 
svenska strategiska doktrinen och den ryska strategiska doktrinen, kan man se att den svenska 
mer har en utformning som en handbok om hur försvarsmakten fungerar och till viss del vad 
våra inriktningar med försvarsmakten är. Den ryska doktrinen är mer specifik och behandlar 
varje område i världen de har ekonomiska intressen i och även hur de skall kunna bibehålla 
sitt inflytande där.  
 
 

2:2 Marint uppträdande 
 
Att beskriva vad ett marint uppträdande innebär är i sig ganska invecklat då själva begreppet 
är ett generellt utryck. Dock går det att skaffa sig en rimlig överblick genom att utgå ifrån 
militärteorin och att använda sig av valda delar ur generell marintaktik. Det finns ett flertal 
militärteoretiska termer vilka kan appliceras på en nations marina uppträdande. Flertalet av 
dessa är skrivna i internationella dokument, eller är översatta till engelska för att underlätta 
spridning av skrifterna. Därför kommer ett flertal engelska utryck att figurera i texten. 
 
En nations marina uppträdande kan bedömas genom olika metoder som används för att nå ett 
visst syfte. Valet av medel och metoder styrs av nationens tillgängliga resurser och den 
kombinerade viljan.20 De flesta marina metoder som existerar går att applicera i hela spektra; 
”krig-kris-fred”.21 En metod att använda sina sjöstridskrafter på är, att genom flottans blotta 
närvaro påtvinga sin vilja på någon annan nation. Denna metod har många namn och 
definitioner, några av de vedertagna namnen är ”Show of Force”, ”Gunboat Diplomacy” eller 
”Naval Diplomacy”.22 Den sistnämnda kan man se som en summerande precisering av de 
olika presenterade metoderna, en så kallad paraplymetod. Vad ”Naval Diplomacy” innebär är 
att en nation, genom sin marina närvaro, kan övertyga, avskräcka, eller framtvinga en 
diplomatisk lösning på ett problem eller en tvist mellan två eller fler nationer.23 Detta kan då 
uppnås helt utan våldsanvändning, endast genom att ett hot om våld föreligger. Dock måste 
”Naval Diplomacy” inte direkt innebära hot om våld. 
 
Det finns, enligt CHENS24, tre områden som Naval Diplomacy fungerar inom.  
 

• Genom att bygga upp ett förtroende via hamnbesök och övningar. 
• Bygga upp den maritima förmågan, därmed förbättras den nationella och 

regionala strukturen. 
• Marin närvaro. Genom framskjutna och grupperade ytstridsfartyg, ubåtar 

och embarkerade marinsoldater som gör det möjligt att effektivt och snabbt 
växla mellan ”Naval Diplomacy” aktiviteter till att mobilisera och aktivera 
de militära förmågorna och tillgångarna för andra maritima roller.25 

 
                                                 
20 Försvarsmakten (2002) – Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten(FM)) s.25 
21 Christopher Werner (2002)– Den blå boken (Försvarshögskolan (FHS)) s.56 
22 loc.cit. 
23 loc.cit.  
24 Chiefs of European Navies 
25 CHENS Maritime Operational Concept – Anmärkning - Dokumentet är fortfarande ett utkast från 2010-04-07. 
Slutliga utgåvan fastställs och utges 2010-08-13. 
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Hur ett marint förband uppträder till sjöss beror till stor del på vilka uppgifter stridskrafterna 
har att lösa, samt hur fartygen är utformade, för kustnära-eller exepditionära uppgifter. Då 
havet, för en kuststat, har en stor ekonomisk betydelse som dominerande transportled för 
varor, resurser och människor krävs det att man kan hävda sitt vattenterritorium och skydda 
sina ekonomiska intressen. Ett marint uppträdande som förband kan använda sig av i fred för 
att skydda sina ekonomiska intressen eller helt enkelt bara visa flagg i ett område kan till 
exempel beskrivas med det ryska militärteoretiska uttrycket ”Sea Mastery”(morskoye 
gospodstvo)26. Som i stora drag betyder herravälde till sjöss (HTS) direkt översatt till svensk 
marintaktik. Dock används begreppet HTS endast vid kris eller krigs situationer i den svenska 
marinen då det framgår att enda sättet att uppnå HTS är att förneka motståndaren all 
verksamhet.27 I en modernare tappning kallas det nu för tiden kontroll över maritima 
områden.28 Då man talar om liknande begrepp i fredstid, brukar man mena den marina 
potentialen och vad en stats marinstridskrafter är kapabla till.29 
 
Det kan i en konflikt vara svårt att utskilja skillnaden mellan våldsmakts insatser från 
tvångsmakts insatser. Med begreppet tvångsmakt, kan man mena en förhandlingsprocess där 
syfte är att få motparten att frivilligt ge efter för kraven genom ett samordnande av alla till 
buds tillgängliga medel.30 Vad man i tvångsmakt utgår ifrån är även här att med så lite våld 
som möjligt påverka en motpart i sin egen riktning. När man upprättar en förhandligtprocess 
med motparten är det viktigt att man uppnår en typ av synergi med denne. Där man inte helt 
hindrar dennes förmåga att leda sina intressen i en viss riktning, man får heller inte ställa krav 
eller ultimatum som i motpartens ögon är helt omöjliga att uppnå.  
 
Då finns det en chans att synergin bryts och ett stillestånd uppstår där det är lätt att situationen 
eskalerar. Om den som utövar tvångsmakt har viktigare intressen än motståndaren i ett visst 
område till exempel, så får tvångsmaktsutövaren ett bättre utgångsläge då den kan motivera 
sina avsikter vilket ger en fördel gentemot motparten. Motparten bli därmed passiv i 
processen och är tvungen att parera tvångsmaktsutövarens drag i större grad än att agera. Om 
förhållandena är de motsatta , kan en polär effekt inträffa där utövaren helt enkelt ger en 
propositions signal som inte motparten kan acceptera, därmed uppstår det farliga dödläget. 
Denna synergi är en svår balansgång där man med politiska och materiella medel måste 
avväga vad som skall uppnås och vad som är värt att ge upp för att nå målet.31 
 
Nästan samtliga nationer har olika utryck för samma sak. Emellertid tolkas de olika mellan 
nationerna. Storbritanniens motsvarighet för det ryska konceptet ”Sea Mastery” är ”Master of 
the surface” men även begrepp som ”Control of the sea”, ” Command of the sea” eller ” Sea 
Control” är vedertagna doktrinella utryck. Med detta vill jag påvisa att det inom militärteorin, 
finns begrepp och utryck som är lika varandra, men som i praktiken nästan är identiska då 
man ser till själva uppträdandet hos flottstyrkan samt vilka metoder de använder.  
 
 
 
                                                 
26 Milan N. Milan (1999) – Naval strategy and Operations in Narrow Seas (Frank Cass London) s 110 
27 Christopher Werner (2002) – Den blå boken (Försvarshögskolan (FHS)) s.51 
28 Försvarsmakten (2005) – Doktrin för marina operationer (Försvarshögskolan(FHS)) s.49 
29 Christopher Werner(2002) – Den blå boken (Försvarshögskolan (FHS)) s.40 
30 Stefan Ring – Krigsvetenskaplig årsbok 2004 (Försvarshögskolan (FHS) 2004) s.14 
31 Op.cit. s.14-15 
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2:3 Valideringsvariabler  
 
Dessa nedanstående punkter är de som kommer att användas för att identifiera skillnader och 
likheter i doktrinerna. Operationalisering av dessa begrepp genomförs genom att de framgår 
klart och tydligt i samtliga doktriner, vilket gör det lätt att särskilja de olika variablerna från 
varandra. Detta är även en av anledningarna till varför jag har valt att använda mig av just 
dessa. För att skapa en ingående perception av variablerna som används avser jag att utgå från 
militärteorin och dess förklaringar av begreppen. Rysslands syn och tolkning av variablerna 
framgår i det ryska militärstrategiska dokumentet. Men denna är endast kortfattat, därför utgår 
detta arbete från militärteorin då det ger en djupare förståelse för begreppen. 
 

2:3:1 ”Nationellt intresse” ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv 
 
John P. Lovell var en säkerhetspolitisk forskare och teoretiker som under 80-talet utformade 
ett antal punkter som behandlar en nations säkerhetspolitik. Han urskiljde bland annat en 
komponent i det säkerhetspolitiska beslutsfattandet som han benämnde som ”goal setting”. 
Denna komponent innefattar själva kärnan i en nations utrikes- och säkerhetspolitik. De som 
innefattas i denna process är oftast regeringschefer, utrikes ministeriet och stadsöverhuvuden. 
Målvalet skall vara den inriktning som skall yttra en stats intresse, samt hur den inriktningen 
skall betraktas av omvärlden. Denna form av beslutsprocess påverkas i en demokrati oftast av 
folkrörelsen i landet. I andra stadsskick yttrar sig denna process helt olikt den demokratiska 
vägen, då vissa länder helt utesluter nationens invånare från målvalet.32  
 
En annan vital komponent som P.Lovell utformade var vad han kallade ”option formulation”. 
Denna del av processen handlar om nationens samlade analyser om vilka handlingsalternativ 
som finns att tillgå för att uppnå de givna direktiven. Nästa fas i P.Lovells teori, är den fas då  
det första konkreta börjar produceras. Denna kallas ”Plans, programmes, decisions och det är 
i denna fas som de som är involverade i processen börjar delge sina intentioner. Denna och 
nästa fas genomsyras av att beslutsfattarna måste sprida budskapet, antingen genom media 
men även genom doktriner. Här måste de även förklara vad som ligger bakom utarbetade 
policyn och nationella inriktningar, så att även befolkningen och andra nationer kan ge den 
sitt stöd.33 
 
En av de slutliga delarna i beslutscykeln är själva genomförandet, ”execution”. Här gäller det 
att gå från ord till handling. Idealet i denna komponent är att rätt resurser finns att tillgå och 
att planer utformas och följs i beslutfattarnas anda. För att lyckas krävs en god koordinering 
av resurser, personal och finanser. Men även att politiker, specialister och personer från det 
beslutsfattande området närvarar och bevakar arbetet med policyn. Detta för att kunna 
bedöma och följa upp, ”monitoring and appraisal”, den genomförda verksamheten i syfte att 
öppna upp för korrigeringar och förbättringar i detta slutliga skede.34 
 
För att visa hur en beslutsprocess ser ut i teorin kan man applicera detta format för att 
åskådliggöra hur de utformar en ny, eller kalibrerar en gammal, nationell inriktning. Detta 
visar var en nation är i sin beslutsprocess. 
                                                 
32 Magnus Christiansson – Säkerhetspolitisk teori ( Militärhögskolan Karlberg (MHS-K) 2004)) s.54 
33 Op.cit. s. 55 
34 Op.cit. s. 56 
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Denna teoretiska process är även applicerbart intressant för att utröna om beslut och 
inriktningar från den äldre doktrinen har flyttats från en högre eller lägre beslutad nivå. 
 

2:3:2 ”Strategiska prioriteringar och Nationella policys” ur ett säkerhetspolitiskt 
perspektiv 
 
Som vanligt i militärteorins underbara värld är även det lätta svårt. Begreppet ”strategi” 
förhåller sig inte på något sätt annorlunda än de andra militärteoretiska termerna. Många 
tänkare och teoretiker har under flera århundraden skapat egna definitioner av begreppet 
strategi. En känd sådan är den brittiske militära tänkaren Basil H. Liddell Hart som levde i 
början av 1900-talet. Han definierade strategi 1929 ganska kort och koncist till ”konsten att 
fördela och sätta in militära medel för att uppnå politiska mål”35.  
 
En annan väldigt känd militärteoretiker var Carl Von Clausewitz som utryckte strategi som 
”läran om stridens utnyttjande för att nå krigets syfte” 36. Dessa två tolkningar utgår ifrån att 
strategi är något militärt som behandlar tvingande politisk makt. Som kuriosa till läsaren kan 
det vara nämnvärt att påpeka vad som har hänt på senare år inom den civila världen. Det är att 
konceptet strategi har blivit överfört till en mer mjuk betydelse där det handlar om medlens 
utnyttjande för att nå målet.37 Numera kan man höra företag och sportutövare använda sig av 
begrepp som ”marknads strategi” eller ”tränings strategi. I denna moderna bemärkelse kan 
man säga att man lyft ut en del ur det äldre synsättet på strategi. Den del man lyft ut är 
motståndaren.  
 
En strategi behöver alltså inte alltid betyda att man skall bryta motståndarens fortsatta vilja till 
strid, utan endast hur man når ett visst mål på bästa sätt. 
 
Om man ser till de svenska politiska och strategiska ekonomiska prioriteringarna så skiljer de 
sig ofta avsevärt från stormakternas. Detta grundar sig i våra skilda ekonomiska och 
geopolitiska förutsättningar. Dock skiljer sig inte strategi begreppet i teorin, då det är generellt 
och gäller för alla nationer.38  
 
Strategiska prioriteringar handlar då alltså om en växelverkande planering där sammanhanget 
mellan mål och medel konstant ändrar sig utifrån vissa premisser. Så som resurser, interaktion 
mellan stater, geografi, historia och ekonomiska tillgångar.39 Medans policy handlar om en 
vilja att fatta beslut i en viss politisk riktning.40 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Basil H. Liddell Hart (1991) – Strategy (New York: Meridian) s.321 
36 Carl Von Clausewitz (2002) – Om kriget (Bonniers) s.88 
37 Magnus Christiansson (2004) – Säkerhetspolitisk teori ( Militärhögskolan Karlberg (MHS-K)) s.10 
38 Jerker Widén et.al (2004) – Militärteorins grunder(Högkvarteret(HKV)) s.58 
39 loc.cit. 
40 Magnus Christiansson (2004) – Säkerhetspolitisk Teori (Militärhögskolan Karlberg (MHS-K)) s.11 
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2:3 Tidigare forskning 
 
Inom ämnet Arktis och Rysslands intresse i området har flertalet c-uppsatser och högre 
forsknings studier gjorts, bland annat av Försvarsmaktens Forsknings Institut(FOI). Dessa är 
baserade på ryska officiella uttalanden och historiska fakta om hur landets resurser tas om 
hand, äldre marina doktriner, äldre strategiska/militära doktriner samt att resurs estimeringar 
har gjorts av FOI. Detta för att utröna om Ryssland har resurskapacitet nog att utvinna 
naturtillgångarna på havets botten med sin nuvarande teknologi och resurs kapital. 
Vad FOI kommer fram till i sin rapport om Arktis är att ryssland verkar höja sin marina 
beredskap i området och att mer resurser tilldelas de marina elementen norr om ryssland.  
De fastställer även att Ryssland är den nation som har visat störst intresse i Arktis.41 
 
Flertalet nationer har haft militära och civila seminarier vilka har sänds över TV nätet där högt 
uppsatta och sakkunniga personer diskuterar kring den nya Arktiskrisen.  
 
Även tidningar världen över har haft debattinlägg och reportage som behandlar, inte bara 
resurskapplöpningen, utan även själva Arktis och hur snabbt istäcket förväntas försvinna och 
när nationerna kan börja extrahera resurser i regionen. Det finns även ett flertal böcker som 
behandlar det säkerhetspolitiska läget och eventuella eskaleringar kring Arktiskrisen. 
 
Det finns en c-uppsats, skriven av en kadett ur YOP 06-09, som hanterar rysslands marina 
uppträdande under historien och som kan ge en intressant blick i hur rysslands 
marinstridskrafter har opererat efter kalla kriget. Även fast uppsatsen hanterar 
östersjömarinen, är denna uppsats intressant i den kontexten att arbetet tar upp den snabba 
nedgången hos rysslands marin från 1992 fram till ungefär år 2000 då man kunde se en 
uppgång i aktivitet och tilldelade resurser. Man kunde även se en uppgång i rysslands vilja att 
samarbeta med andra länder, nationer och världssamfund. Vad som hade varit av intresse att 
analysera i denna kontext är hur de äldre doktrinerna applicerades under denna tid, och vad de 
har haft för inverkan på senare utvecklade doktriner. Att försöka se ett samband samt skapa en 
normaliserad handlingsutveckling från gamla till nya doktriner.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Niklas Granholm et.al (2008) – Arktis – strategiska frågor i en region i förändring (Totalförsvarets 
Forskningsinstitut(FOI)) 
42 Flkd Olof Stjärnevall (2009) – Förändringen inom den ryska Östersjömarinen sedan Kalla krigets slut (YOP 
06-09 Självständigt arbete) 
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2:4 Material Beskrivning 
 
Det material jag kommer använda vid huvuddelen av mitt arbete är de ryska doktrinerna. De 
är de grundläggande dokumenten i mitt arbete, och det är utifrån de jag kommer att dra 
slutsatser. Med detta i beräkning kommer jag under denna rubrik endast ta upp doktrinerna 
och beskriva de kortfattat. 
 
Russian National Security Strategy until 2020 - Den ryska strategiska doktrinen är överlag 
väldigt generell och, i min mening, svårtolkad då den hanterar nationens intressen, 
prioriteringar och policys över ett väldigt långt tidsperspektiv. Vad som kan utrönas som 
direkt preciserat till min frågeställning ifrån den doktrinen kommer endast att vara 
allomfattande strategiska och politiska officiella ställningstaganden. 
 
Military Doctrine of the Russian Federation 2010 - Underställd den strategiska doktrinen 
finns den militära doktrinen som avhandlar de yttre och inre hoten mot ryssland i dagsläget 
och vad som kan komma bli nya hot i framtiden.  Den behandlar även rysslands allmänna 
inriktning i den säkerhetspolitiska och geopolitiska arenan. Det vill säga hur nationen skall 
förhålla sig mot hot, ökade påtryckningar från NATO, terrorism, organiserad brottslighet och 
korruption i det statliga samt militära väsendet. Det finns en öppen, och en hemlig del. 
 
Russian Arctic Strategy to the year of 2020 - Den arktiska doktrinen som förekommer i 
arbetet är mer specificerad än den strategiska. Författaren till detta arbete skulle nästan kunna 
se de Arktiska doktrinerna som övergripande genomförandeplaner för etablering av 
infrastruktur, ökat inflytande och inrättandet av extraherings material och förnödenheter i 
syfte att kunna påbörja exploatering av naturresurser i Arktisområdet. 
 
Maritime Doctrine of the Russian Federation to the year of 2020 - Den marina doktrinen från 
2001 har specificerat de olika maritima intressena och inriktningarna som ryska federationen 
skall ha fram till 2020. Här framgår även hur de militära sjöstridskrafterna skall användas i de 
olika vattenområdena som ryssland har territorium i. 
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3. Metod 
 
Metoden delas in i fyra underrubriker i syfte att lättare åskådliggöra hur arbetet är upplagt. 
De fyra delarna är inledning, teori, empiri samt diskussion och slutsatser 

3:1:1 Inledning 
 
Inledningen till arbetet är baserad på en litteraturstudie, samt en intervju som är gjord i syfte 
att ge en bakgrund till frågeställningen samt att höja problematiseringen kring uppsatsen för 
läsaren. Även fast viss fakta kan ses som ren kuriosa anser jag att den ger ett viktigt underlag 
till diskussionen samt slutsatserna. 

3:1:2 Teori 
 
Denna del av arbetet beskriver de centrala begrepp som används i arbetet, för att ge läsaren 
uppfattning om hur begreppen används i arbetet. Denna information har inskaffats genom en 
kvalitativ textanalys av militärteoretisk litteratur, säkerhetspolitisk litteratur, samt vid en 
intervju. 
De valideringsvariabler som används för att jämföra doktrinerna beskrivs och förklaras, 
utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, för att ge en teoretisk och objektiv syn på punkterna. 
Att jag har valt ett säkerhetspolitiskt perspektiv grundar sig även i att arbetet inriktar sig på en 
kvalitativ komparation, där doktrinernas viktigaste punkter presenteras. Dessa punkter har en 
klar koppling till rysslands säkerhetspolitiska inriktning och därmed beskrivs de utifrån det 
perspektivet. 
 

3:1:3 Empiri 
 
Uppsatsens empiri kommer att bestå av mina behandlade doktriner. Där utvalda punkter 
presenteras för att kunna påvisa reliabiliteten av mina slutledningar och slutsatser i 
diskussionen och i slutsatserna. 
För att skapa en gynnsammare förutsättning för mitt arbete, så har jag valt dessa tre 
valideringsvariabler av den orsaken att dessa punkter utreds i samtliga doktriner. Det medför 
att själva identifieringen av skillnader och likheter underlättas markant. Vad jag tagit upp i 
arbetet framgår i punktform, under delen 4: Ryska doktriner från 2001 till 2009.  
Här är det min egna subjektiva bedömning som har det slutgiltiga ordet, i fråga om vilka 
punkter från doktrinerna som är intressanta för min frågeställning. Det vill säga att många 
punkter inte redovisas i arbetet. Det som jag tar upp skall inte tolkas som en helhetsbild över 
doktrinens inriktningar. Vilka områden som har tagits bort och inte presenteras framgår i mina 
avgränsningar. 
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3:1:4 Diskussion och slutsatser 
 
Detta stycke av arbetet är tredelat.  Den första delen jämför doktrinerna mot den maritima 
doktrinen, utifrån mina valideringsvariabler och här presenteras den fakta som jag kommer 
fram till.  
I denna del presenteras endast likheterna och skillnaderna. 
 
Nästkommande del är en diskussion där jag behandlar skillnaderna, och likheternas inverkan 
på ryska marinstridskrafters uppträdande i Arktis, i ett framtida perspektiv. För att kunna dra 
slutledningar har jag ställt följande frågor till mig själv vid varje komparation: 
 

• Varför jag bedömer att den maritima doktrinen fick genomslag för detta? 
• Varför jag bedömer att den maritima doktrinen inte fick genomslag för detta? 
• Verkar det som att någon punkt har flyttats till en mer/mindre beslutad nivå? Och 

varför? 
 
 
Här härleder jag mina slutledningar löpande i texten, utifrån de premisser och bakgrundsfakta, 
som framgår under empiri- och teorikapitlen. Då denna del tar upp, mer eller mindre, 
påverkande faktorer och uppgifter för marinstridskrafterna, härleds slutsatsen i nästkommande 
del från dessa slutledningar. Dessa slutledningar svarar delvis på min sista punkt i 
frågeställningen. 
 
”Premisserna behöver inte vara sanna för att slutledningen ska vara giltig, men de måste 
vara sanna för att slutsatsen ska vara sann.”43 
 
Den sista delen benämns slutsatser, och baseras på mina subjektiva bedömningar om vad som 
krävs av Ryssland för att nå sina mål, utifrån vad jag kommit fram till under diskussionen.  
Mina slutsatser leds alltså utifrån ett induktivt tankesätt. Där jag med bakgrund i mitt 
empiriska material drar slutsatser som grundar sig på premisser givna från doktrinerna.  
Detta gör att mina slutsatsers validitet, mer eller mindre, kan bedömas som troliga.   
 
Ryska marinstridskrafters framtida uppträdande kommer baseras på vilka uppgifter de skall 
kunna lösa. Utifrån den premissen leder jag i denna del en övergripande slutsats, som även 
baseras på den föregående diskussionen, om hur de skall kunna lösa sina nya uppgifter. Denna 
slutsats kommer att svara på frågeställningens sista punkt, om ryska marinstridskrafters 
framtida uppträdande i Arktis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 http://sv.wikipedia.org/wiki/Premiss (2010-05-04) Sökord: Premiss 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sanning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slutsats
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3:2 Metod modell 
För att underlätta den metodologiska strukturen på uppsatsen och ge en överblick för läsaren 
har jag skapat en grafisk modell av hur metoden kommer att användas genom arbetet. 
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3:3 Källkritik 
 
Då flertalet av mina källor är tidningsartiklar och uttalanden från sakkunniga personer i 
offentliga sammanhang, reserverar jag mig för eventuella vinklingar eller partiska 
ställningstaganden.  
 
De doktriner jag använder mig av i arbetet ser jag som högst empiriska och jag kommer inte 
kritiskt behandla innehållet i dem. Dock kan vissa vinklingar göras i syfte att synliggöra 
eventuella brister eller överdrifter i ryska förmågor till att realisera deras planer. 
 
Den militära doktrinen från 2010 har en öppen del och en sekretessbelagd del. Detta faktum 
ökar osäkerhetsfaktorn i arbetet, då jag inte får ta del av hela sanningen när jag jämför den 
Arktiska doktrinen med den militära. 
 
Då samtliga doktriner som används i arbetet är översatta från ryska till antingen engelska eller 
svenska, ser jag en risk för att vissa andemeningar i doktrinerna kan ha blivit feltolkade. Det 
är en osäkerhet som inte kan bortses ifrån i arbetet, vilket ökar på osäkerhetsutfallet för mina 
hypotetiska subjektiva bedömningar i slutskedet av arbetet. En metod som översättarna dock 
har använt sig av i översättandeprocessen för att minska rådvillheter är att då viss osäkerhet 
kring ett ord eller en mening uppstår så citeras texten ordagrant på ryska och sedan sätts även 
den direkta engelska översättningen in för att ge läsaren en aning om att översättaren inte 
riktigt förstår vad som menas i texten. 
 

4. Arktis ekonomiska och historiska betydelse för Ryssland  
 
I Arktis området estimeras det att 90 procent av de ryska gastillgångarna finns, och kring 70 
procent av oljan. De geopolitiska förutsättningarna som uppstår i Arktis medför ett, för 
Ryssland, ovälkommet händelseförlopp där ökade motsättningar mellan inflytelserika nationer 
och statsmaker skapar en kamp om kontrollen över resurserna i Arktis.49 
 
Vladimir Vladimirovitj Putin uttalade sig 2003 i sitt årliga tal till parlamentet följande, 
rörande den ryska marina strategin i framtiden: 
 
”Hela vår historiska erfarenhet vittnar om att ett sådant land som Ryssland enbart kan leva 
och utvecklas inom sina nuvarande gränser ifall det utgör en mäktig stormakt. Under landets 
alla perioder av svaghet – politiska eller ekonomiska – har Ryssland alltid och oundvikligen 
mötts av hotet om sönderfall. Därför måste vi för att överleva förlita oss på det av värdet, som 
vi är beredda att försvara. Under vissa förutsättningar kan uppgifterna för Rysslands marina 
verksamhet komma att bli sådana, av vilka den främsta är att värna om återupprättandet av 
Rysslands status som ledande marin stormakt. ”43 
 
Rysslands historiska marina uppträdande har haft en lokal karaktär med inte allt för 
framgångsrika eller imponerande resultat i sitt bagage.  

                                                 
49 Prof. S. Saveljeva et.al (2010) - Geopolitiska förutsättningar för en ekonomisk exploatering av Arktis 
(Översatt av Försvarsmaktsavdelningen Moskva) s.1 
43 Dåvarande president Vladimir Putin i sitt årliga tal (Poslanije) till parlamentet (2003-05-16) 
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Detta kan grunda sig i de diffusa formulerade strategiska nationella intressena, på 
världshaven.44 Den ryska marinen har helt enkelt inte haft några direkta uppgifter att lösa, 
vilket har gjort att marinstridskrafterna har blivit föråldrade och bortglömda.  
 
”Under loppet av den sovjetiska maktens första fyra år i regeringsposition fanns inte någon 
fastställd konkret syn på flottan. Detta främst på grund av att hela det politiska och militära 
läget under dessa fyra år inte manade till någon skarp nödvändighet av att ha väpnade 
styrkor på havet”45 
 
Den ryska sjökrigsteoretikern B.B. Zjerve yttrade sig i frågan han menade att Ryssland oftast 
sett på marinen som ett momentant medel. I enlighet med detta endast satt upp tillfälliga mål, 
för marinstirdskrafterna. I och med lösandet av dessa, upphörde också behovet av marin 
förmåga fram till nästa tillfälle.46 
 
Under 1930-talet fattades beslutet att vända sovjetiska intressen norrut. I och med detta 
fastställande började också den sovjetiska arktiska doktrinen ta form. Tidigare hade området 
ansetts otillgängligt och improduktivt. Tekniken gjorde att man nu kunde bedriva forskning 
och påbörja extrahering av resurser i området, dock i mindre omfattning. 
När denna nya teknik utformades gjorde blev andra länder intresserade. Inte bara 
kringliggande så som USA, Kanada, Danmark eller Norge. Tysklands marin nyttjade under 
andra världskriget Arktis i ekonomiska syften, där man bröt ”sällsynta” metaller som 
levererades till Tyskland.47 
 
Om man ser till dagens situation existerar redan nu en konflikt mellan Norge och Ryssland i 
den marina ”gråzonen” i Fedynski-gaskondensatfältet. Det ligger dock i båda nationernas 
strategiska intresse att motarbeta tredje parts involverande och expansion. Då uppstår frågan; 
kan Ryssland acceptera att andra nationer interfererar med deras inre angelägenheter och 
strategiska nationella intressen?  
 
Ryssland hävdar att de kommit mycket längre än andra länder vad gäller utnyttjande av 
oljetillgångar till sjös. De säger att den långsiktiga ekonomiska tillväxten i Arktis är knuten 
till moderniseringsprocessen som i Ryssland initierades 2009. 
 
”den fosterländska ekonomin till slut måste fokuseras[…] främst att tillgodose säkerhet, att 
förbättra folkhälsan och att ge säker tillång till energi och information. Det är vår skyldighet 
att tänka på vilka naturrikedomar som vi kan bevara för att sedan överlämna dessa till 
framtida generationer”48 
 
Den arktiska platån skall utgöra Rysslands framtida energireserv. De hävdar att man bör 
skydda området från konsumtionssamhällets överdrivna och inbyggda exploatering. Arktis 
skall utgöra ett instrument för ”energiavskräckning”. Det ger Ryssland en särskild status-quo i 
de internationella relationerna.  

                                                 
44 Professor S. Saveljeva et.al (2010) - Geopolitiska förutsättningar för en ekonomisk exploatering av Arktis  
  ( Översatt av Försvarsmaktsavdelningen Moskva.) s.2 
45 Dåvarande president Vladimir Putin i sitt årliga tal (Poslanije) till parlamentet (2003-05-16) 
46 B.B. Zjerve till tidningen Morskoj Spornik, 1922 nr 1-2 s.82-84 
47 S.A. Kovaljov et.al (2008) – Tredje rikets Arktiska hemligheter (?) 
48 President Dimitrij Medvedev i sitt årliga tal (Poslanije) till parlamentet (2009-11-12) 
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Genom att man skapar ett förhandlingsöverläge gentemot andra stater uppnår Ryssland en 
konkurrenskraftig struktur, för den marina sektorns verksamhet. Denna struktur skall trygga 
säkerheten samt skydda de nationella ekonomiska intressena. Det finns, enligt President 
Dimitrij Medvedev, inga andra alternativ än att stärka den nationella marina förmågan och 
den marina politiken i Arktis. Detta för att man skall kunna kompensera de förlorade 
möjligheterna i Östersjön och Svarta havet.49  
 

5. Ryska doktriner från 2001 till 2010 
 
Under följande punkter kommer de doktriner som avhandlas i uppsatsen, kortfattat beskrivas i 
syfte att skapa en skälig översikt över den Ryska federationens doktrinella hierarkiska system. 
Samt att klarlägga vad varje doktrin har för inbördes system, syfte och dessutom vad som är 
de prioriterade punkterna utifrån, av författaren, valda premisser (se punkt 1:3). 
De doktriner som är återgivna till svenska är översatta av kvalificerade översättare från 
försvarsavdelningen Moskva. 
 
Den maritima och den Arktiska doktrinen är fristående dokument. Där varken den ena eller 
den andra har mer eller mindre inflytande på verksamheten. Däremot är den militära 
doktrinen underställd det säkerhetsstrategiska dokumentet. Till skillnad från andra länder 
finns det i Ryssland inte några arenaspecifika doktriner.50 
 

5:1 Rysk maritim doktrin 200151 
 
Denna doktrin avhandlar de inriktningarna som skall styra de offentliga policys för den Ryska 
Federationen inom området för maritima aktiviteter. Marina aktiviteter enligt doktrinen 
innefattas av forskning, utveckling och användning av haven i en säkerhetspolitisk riktning, 
samt hållbar ekonomisk utveckling. Oturligt nog finns den endast översatt till engelska men 
jag har översatt texten till svenska och reserverar mig därmed för eventuella tolknings och 
översättnings förvillelser. 

5:1:1 Intresse 
 
De primära maritima intressena för den Ryska Federationen som tas upp är: 
 

• ”Okränkbarheten av suveräniteten i Ryska federationen, som omfattar de inre 
farvatten, territorialhav och luftrummet ovanför dem, på botten och underliggande 
jordlager.” 

 
• Att säkerställa suveräna rättigheter och jurisdiktioner i Ryska federationen, vilka 

utförs i den ekonomiska zonen och på kontinentalsockeln i Ryska federationen, för 
utforskning, utveckling och bevarande av naturresurser, både levande och icke 

                                                 
49 Professor S. Saveljeva et.al (2010)- Geopolitiska förutsättningar för en ekonomisk exploatering av Arktis 
(Översatt av Försvarsmaktsavdelningen Moskva)  s.6 
50 Sagt av KK Christer Allerman. Svensk Marinattaché i Moskva 1999-2002 samt 2007-2009 under intervju 
51 Maritime Doctrine of the Russian Federation to the year of 2020.(2001) Underskrivet dekret av dåvarande 
Ryska Federationens President; Vladimir Putin.  
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levande i botten, i grundvattnet och överliggande vatten, förvaltning av det resurser. 
 

• ” Energiproduktion genom användning av vatten, strömmar och vind samt skapande 
och användning av konstgjorda öar, anläggningar och konstruktioner, marin 
forskning, skydd och bevarande av den marina miljön.” 

 
• ”Frihet på det öppna havet, inklusive fri sjöfart, drift, fiske, forskning, frihet att lägga 

ut undervattenskablar och rörledningar.” 
 
• ”Skydd av människors liv till havs, [...] kontroll av vitala kommunikationsleder till 

havs. Skapa förutsättningar till förmån för den maritima ekonomiska verksamhet som 
syftar till Rysslands befolkning, särskilt dess kustområden, samt staten som en helhet.” 

 

5:1:2 Prioriteringar och policys 
 
De mål som tas upp i doktrinen skall syfta till att skydda Ryska Federationens intressen i 
haven och stärka landets position som en av de ledande maritima nationerna i världen. 
 

• Bevara suveräniteten för innanhav, territorialvatten, och i luftrummet ovanför dem, på 
botten och havsbotten resurser. 

 
• Prioritet för politisk-diplomatiska, ekonomiska, information och andra icke-militära 

medel att lösa konflikter i haven och undanröja hot mot den nationella säkerheten i 
Ryska federationen med havet och marina områden till hjälp. 

 
• Innehav av de nödvändiga militära resurserna och deras effektiva användning, vid 

behov, för att tvinga länder att stödja Ryska federationens marina verksamhet. 
 

• Skydd av territoriet som innefattas av Ryska federationen från havet, skydd och 
bevakning av statsgränsen i och omkring hav och i luftrummet ovanför dem. 

 
• Underhåll av den ryska flottan i beredskap för att kunna möta olika utmaningar, 

liksom mobilisering beredskap för handel, fiske, forskning och andra specialiserade 
flottor. 
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5:2 Rysk Arktis Doktrin 200952 
 
I denna doktrin beskrivs de huvudsakliga målen, de grundläggande uppgifterna och de 
strategiska prioriteringarna i Rysslands statliga politik i Arktis. Samt vilka åtgärder och 
åtaganden som krävs för att stärka och bygga upp den ekonomiska utvecklingen i Arktis. 
Området skall i framtiden fungera som en strategisk resursbas samt en nationell 
kommunikationslinje, för transporter längst Nordostpassagen53. 

5:2:1 Intresse 
 
Den Ryska Federationens grundläggande intressen i Arktis är följande: 
 

• Utnyttjandet av den ryska aktiska zonen som strategisk resursbas för Ryssland som 
tryggar den sociala och ekonomiska utvecklingen i landet. 

 
• Bevarandet av Arktis som en zon för fred och samarbete. 

 
• Utnyttjandet av Nordostpassagen som Rysslands nationella enhetliga transportled i 

Arktis. 
 

5:2:2 Prioriteringar och policys 
 
De huvudsakliga officiella målen för Ryska federationens statliga politik i Arktis är:  
 

• [...] bredda resursbasen i den ryska arktiska zonen som är i stånd att i betydande 
utsträckning tillfredsställa Rysslands behov av kolväten, havsbiologiska resurser och 
andra typer av strategiska råvaror. 

 
• Inom den militära säkerheten, skyddet av rysslands statsgräns i den ryska arktiska 

zonen […] upprätthålla nödvändig stridspotential hos i området grupperade ryska 
väpnade styrkor och andra styrkor, militära enheter och myndigheter i området. 

 
• […]se till att insatserna inom grundforskning och tillämpad forskning ligger på en 

tillräckligt hög nivå för att kunskap skall kunna inhämtas och moderna system för 
forskning och geoinformation skall kunna tillskapas för att styra de arktiska 
områdena, bl.a. för försvars- och säkerhetsrelaterade uppgifter[…]. 

 
• Inom det internationella samarbetet – att trygga det ömsesidigt fördelaktiga bilaterala 

och multilaterala samarbetet mellan Ryssland och övriga arktiska stater[…]. 
 

                                                 
52 Russian Arctic Strategy to the year of 2020. (Sv översättning av Christina Johannesson på Svenska 
ambassaden i Moskva 2009-03-25) tillstyrkt av Ryska Federationens President Dmitrij Anatoljevitj 
Medvedev.2008-09-18 
53 Sjövägen norr om Europa och Asien, mellan Atlanten och Stilla havet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atlanten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stilla_havet
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5:3 Rysk militär doktrin 201054 
 
Ryska federationens militärdoktrin skall utgöra ett av de fundamentala dokumenten i 
strategisk planering och planläggning. Det innebär en systematisering av statens synsätt på 
hur ett väpnat försvar och förberedelser inför väpnat försvar skall se ut. Militärdoktrinen visar 
Rysslands vilja att använda politiska, diplomatiska, rättsliga, ekonomiska och militära medel 
för att skydda Ryska federationens intressen. Det bör påpekas att det existerar en 
sekretessbelagd del av denna doktrin.55 
 

5:3:1 Intresse, militära faror och hot. 
 
Inom punkten intresse framgår det inte ordagrant vad som ligger till grund för Ryska 
federationens militära eller ekonomiska intressen. Emellertid framgår här de militära faror och 
vad som kan utgöra något typ av hot mot Ryska federationen. Det framgår även vilka 
strategiska militära inriktningar och intentioner Ryska federationen har gentemot krigföring 
och dess olika nivåer. De huvudsakliga hot, militära faror samt säkerhetspolitiska inriktningar 
som doktrinen redogör för är följande: 
 

• […]förhindra kapprustning, genom avskräckning och förebyggande av militära 
konflikter. 

 
• Att neutralisera möjliga militära faror och militära hot genom att använda sig av 

politiska, diplomatiska och andra icke-militära medel. 
 

• Hot i form av strävan efter att ge Natos militära potential en global dimension och att 
realisera denna dimension i strid med internationella rättens normer; framflyttandet 
av militär infrastruktur tillhörande Natos medlemsländer till Ryska federationen 
gränser, inklusive genom att utvidga blocket. 

 
• Grupperandet av främmande makters militära kontingenter på territorium som 

gränsar till den Ryska federationen och dess allierade, liksom intilliggande vatten. 
 

• Territoriella anspråk riktade mot den Ryska federationen och dess allierade, samt 
inblandning i deras inre angelägenheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 Military Doctrine of the Russian Federation 2010. Publicerad på presidentadministrationens hemsida 
www.krenmlin.ru. 2010-02-05 
55 Carolina Vendil Pallin och Fredrik Westerlund (2010) - En försenad militärdoktrin (Appendix till FOI MEMO 
3097) 

http://www.krenmlin.ru/
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5:3:2 Prioriteringar och policys 
 
De punkter som jag har identifierat som intressanta, i detta kapitel är främst, skyddande 
åtgärder för ryskt territorium, och dess invånare.  
 

• Att avskräcka strategiskt, däribland för att förhindra militära konflikter. 
 

• Att skydda viktiga statliga och militära objekt och objekt vid kommunikationslinjer och 
speciella transporter. 

 
• Att skydda Ryska federationens medborgare från väpnade anfall utanför Ryska 

federationens gränser. 
 

• Att upprätthålla säkerheten för Ryska federationens ekonomiska verksamhet på 
världshaven. 

 
• Att förbereda åtgärder för territoriellt och civilt försvar. 

 

5:4 Rysk säkerhetsstrategi 200956 
 
Detta säkerhetsstrategiska dokument behandlar de övergripande strategiska och politiska 
inriktningarna som krävs för att trygga Ryska federationens nationella säkerhet. Dessa 
strategiska nationella prioriteringar syftar till att fastslå de uppgifter som erfordras för de 
politiska och ekonomiska reformerna vars syfte är att skapa säkra förhållanden för Ryska 
federationens medborgare samt att bevara statens territoriella integritet och suveränitet. 
 
De strategiska prioriteringar, mål och åtgärder som existerar inom området inrikes- och 
utrikespolitik skall bestämma det nationella säkerhetsläget och nivån av Ryska federationens 
stadiga utveckling i det långa perspektivet. 
 
 
Det framgår även vad nationella intressen och strategiska nationella prioriteringar innebär i 
enlighet med rysk säkerhetspolitisk teori:  
 
Nationella intressen – Summan av statens inre och yttre behov för att garantera statens, 
samhällets och individens skydd och stabila utveckling. 
 
Strategiska nationella prioriteringar – De viktigaste inriktningarna för att garantera den 
nationella säkerheten, i enlighet med vilka Ryska federationens medborgares konstitutionella 
fri- och rättigheter realiseras och landets stabila socioekonomiska utveckling och skyddet för 
dess suveränitet, självständighet och territoriella integritet förverkligas. 
 
 
 

                                                 
56 Russian National Security Strategy until 2020 (Sv översättning av Försvarsavdelningen Moskva 2009-05-20) 
Godkänd genom Ryska Federationens President dekret № 537. 2009-05-12 
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5:4:1 Intresse, prioriteringar och policys 
 
I denna skrivelse framgår intresse och strategiska prioriteringar under samma punkt, därmed 
sammställs de även i uppsatsen. Dock har jag analytiskt särskiljt de för att underlätta för 
läsaren. Deras särskiljning framgår efter varje punkt. 
 

• […] trygga den militära säkerheten genom utveckling och förbättring av statens 
militära organisation och försvarspotential samt genom att det för dessa ändamål 
avdelas tillräckliga finansiella, materiella och andra resurser. (Prioritering) 

 
• […] förbättra Ryska federationens väpnade styrkor, andra trupper och militära 

förband som är ämnade för att under varje tänkbar militärpolitisk händelseutveckling 
trygga statens säkerhet, suveränitet och territoriella integritet. (Prioritering) 

 
• Den internationella politiken kommer i det långa perspektivet att fokusera på innehav 

av energiresurser […] i Arktis. (Intresse) 
 

• Säkerställa orubbligheten hos Ryska federationens konstitutionella ordning, 
territoriella integritet och suveränitet.(Prioritering) 

 
• […] nationellt försvar med utgångspunkt från principer om rationell tillräcklighet och 

effektivitet, däribland genom ickemilitära reaktionsmetoder, mekanismer för öppen 
diplomati, fredsskapande verksamhet och internationellt militärt arbete. (Prioritering) 
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6. Skillnader och likheter i doktrinerna 
 
De ovanstående punkter som tas upp är de, av mig identifierade, viktigaste delarna som kan 
ha påverkan på Ryska federationens framtida marina uppträdande i Arktis.  
 
De delar av den maritima doktrinen från 2001 som har fått gehör och därmed genomslag i 
utformandet av de senare doktrinerna, kan komma att visa på ett ändrat beteende, uppträdande 
eller krav på någon form av ny förmåga hos marinstridskrafterna med hänseende till framtida 
uppgifter, hot eller faror. 
 

6:1 Likheter/efterlevnader från maritima doktrinen 2001 

6:1:1 Nationella intressen 
 
Den genomgående strävan, i samtliga doktriner som jag har analyserat, är rysslands 
okränkbarhet och skyddandet av sin suveränitet. I den maritima och den arktiska doktrinen tas 
inte bara vattenområdet upp, utan även havsbotten och luftrummet ovanför vattnet. Att skydda 
och gynna avancemanget av nationella intressen i nya områden är en stor punkt som tas upp i 
den maritima doktrinen, som även finns med i den arktiska doktrinen. Att skydda sin 
territoriella suveränitet är en självfallen del i alla nationers strävan. Därmed är det 
framstående i samtliga doktriner och dokument som jag har analyserat.  
 
Vidare är kommunikationsledernas speciella betydelse en faktor som finns kvar. Denna har 
utvecklats från den maritima doktrinen, till senare dokument och doktriner. Den maritima 
yrkar på att Ryska federationen skall skydda, och ha kontroll över vitala kommunikationsleder 
som skall skapa förutsättningar för den maritima ekonomiska utvecklingen. Man kan se 
tendensen i den arktiska doktrinen, att denna punkt nu har utvecklats till en mer beslutad nivå. 
Här framgår det att Nordostpassagen är av stor vikt att skydda. Inte minst med hjälp av 
insättandet av personal och materiell, i området kring transitpassagen57. Det skall även 
upprättas gränskontroller och instrumentella tekniska system, för övervakning och kontroll av 
området. Detta gäller inte bara i och kring Arktis, utan även längst den norra ryska 
stadsgränsen. Med andra ord Nordostpassagen. Det framgår även att gränsbevakarnas 
uppgifter och möjligheter skall utvecklas i linje med de nya hot, och utmaningar, som Ryska 
federationen står inför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Fartyg och flygplans passage genom andra staters territorialvatten 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Territorialvatten
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6:1:2 Nationella Prioriteringar och Policys 
 
I den maritima doktrinen framgår det, att marinen skall vara huvudpelaren i Ryska 
Federationens marina förmåga, samt att nationen skall genomföra övningar i syfte att 
avskräcka hot mot Ryssland. Utifrån detta officiella ställningstagande kan vi utgå ifrån Basil 
H. Liddell Harts definition av en nations prioriteringar och strategier; 
 
”konsten att fördela och sätta in militära medel för att uppnå politiska mål” 58 
 
Både den militära doktrinen och det säkerhetsstrategiska dokumentet tar upp förmågan att 
kunna avskräcka andra nationers aggressiva intentioner med hjälp av dekouragerings metoder, 
så som att gruppera styrkor i potentiellt farliga strategiska riktningar. 
 
Den maritima doktrinen åsyftar att Ryska federationen skall kunna säkerställa suveräna 
rättigheter i deras EEZ. I den arktiska doktrinen framgår det att Ryssland skall skydda sin 
stadsgräns och EEZ i Arktis området. Samt att den militära doktrinen även avhandlar 
säkerheten inom den allmänna sjöfarten, inte bara inom sitt territorium och EEZ utan även 
utanför. Det vill säga att ryska fartyg, militära eller civila, skall ha rätt till fri navigering över 
haven i och kring Arktis. Här tas inte bara navigering upp utan även rätten och friheten till 
fiske, forskning samt utläggning av undervattenskablar och rörledningar. 
 
 

6:2 Skillnader/ Bortfall från Maritima doktrinen 2001 

6:2:1 Nationella intressen 
 
Strävan att hävda sin suveränitet och orubblighet, beskrivs relativt olikt i de senare 
doktrinerna från den maritima. Det strategiska säkerhetsdokumentet utformar 
suveränitetsprincipen på ett mer militärisk sätt än vad som framgår i den maritima. Här 
omnämns militären under samma punkt som säkerhet och suveränitet, vilket inte görs i den 
gamla doktrinen. Detta kan ha sin grund i att Ryssland på senare år har insett att det är av stor 
vikt att hävda sina territoriella anspråk, och redan godkända områden, rent militärt. 
 
Den maritima doktrinen visar att de suveräna rättigheter som Ryssland åtnjuter även 
innefattas av, hela kontinentalsockeln som Ryssland står på. Att Ryssland obehindrat skall 
kunna nyttja resurser på sin kontinentalsockel, finns inte med i de senare doktrinerna. Den 
maritima doktrinen trycker dock på att de skall kunna bryta resurser och utnyttja området i 
deras EEZ samt på kontinentalsockeln.  
 
Då de inte vidrör resurshanteringen i sina territorialhav så kan man tolka detta som om 
Ryssland hävdar att kontinentalsockeln är deras territorialhav. Då andra nationer endast kan 
hävda ett territorialhav som sträcker sig, tolv nautiska mil utifrån den etablerade baslinjen. 
Det verkar då som om Rysslands strävan, att strikt hävda deras suveränitet på 
kontinentalsockeln har brutits. Om man utgår ifrån John P. Lovells format om hur nationella 
intressen tas fram, kan man eventuellt härleda denna ändring av intresse som att processen 

                                                 
58 Basil H.Liddell Hart (1991) – Strategy (New York: Meridian) s.321 
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stannade upp efter fasen Plans, programmes, decisions. Punkten därefter, execution, blev 
tänkbart en för svår belägenhet att hantera då flertalet andra nationer ej erkände Rysslands 
kontinentalsockel, som ryskt territorium. Rysslands höga intentioner gick inte att uppnå utan 
att interferera med andra nationers intressen, i en allt för stor utsträckning. 

6:2:2 Strategiska Prioriteringar och Policys 
 
Den maritima doktrinen tar upp innehavandet av nödvändiga marina förmågor för effektivt 
användande, för att kunna tvinga stater att stödja Ryska federationens marina aktiviteter. 
Denna punkt finns inte med i någon av de senare doktrinerna. Det finns heller ingen punkt 
som är i närheten, av denna aggressivt utformade prioritering. Det verkar som att de har bytt 
strategi när det gäller tvingande medel för att stödja deras egna verksamheter i haven som 
gynnar deras intressen. 
 
 

7. Diskussion: Ryska marinstridskrafters uppträdande i Arktis 
 
Med koppling till intresset att hävda den Ryska kontinentalsockeln, som ryskt territorium, och 
denna punkts bortfall, i de senare doktrinerna, kan man härleda att detta eventuellt har 
framkommit genom att man inte vill sätta upp ett mål för sin nation som är omöjligt för andra 
nationer, att efterleva eller acceptera. Detta kan ses som en tyst förhandlingsprocess, där de 
officiella ställningstagandena, från de olika inblandade nationerna, blir analyserade utefter 
vad som ändras eller läggs till. De strategianpassar sig för att skaffa sig ett så fördelaktigt läge 
som möjligt, gentemot andra nationers intressen och intentioner. Rysslands intresse att hävda 
stora delar av Arktis, kan ha brutit den synergin, som måste uppstå mellan de inblandade 
parterna. Om synergin bryts, kan detta innebära att det befarade dödläget uppstår, och en 
eventuell eskalering av den internationella politiska och diplomatiska konflikten uppstår.  
 
Istället för att helt hindra andra nationers intressen, tycks de ha bytt strategi, för att kunna 
uppnå sina mål i Arktis. Vad var värt att ge upp, för att nå målet? Att fortsätta hävda 
suveränitet över hela kontinentalsockeln? Detta hade tänkbart krävt att marinstridskrafterna 
hade tvingats att uppträda mer aktivt och aggressivt, än vad Ryssland var villig att ge upp i 
form av en förhöjd internationell hotbild.  
 
Om man kan se en röd tråd, med den bortfallna strategin; Hävdandet av kontinentalsockeln 
som ryskt territorium samt att öka på sin närvaro kring Nordostpassagen och i Arktis, är 
tämligen oklar. En avvecklad strategi, kräver emellertid, en ny inriktning samt en ny 
målsättning. Vad man kan utröna är, att det med kraft framgår i de senare doktrinerna att 
Arktis är värt att skydda, till varje pris. Absolut vad det gäller området i Arktis, som enligt det 
internationella samfundet är godkänt som ryskt territorium och ryskt EEZ. Vad som kan vara 
viktigt att notera, är att det inte bara verkar vara marinstridskrafter som skall operera i 
området, utan även markpersonal som skall kunna skydda utvalda strategiska områden. 
 
Med koppling till efterlevnaden från den maritima doktrinen, till de senare doktrinerna, om 
säkerställandet av suveräna rättigheter i EEZ, och rätten till fri navigering inom dessa 
havsområden ställer detta ett krav på utvecklandet av nya förmågor för marinstridskrafterna.  
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Om de skall kunna trygga fri sjöfart, och suveränitet, i hela sin ekonomiska och territoriella 
zon så fordras det en förmåga till stor uthållighet i området, med hänsyn till att det inte än 
finns några ryska marinbaser i Arktis området. 
 I den militära doktrinen framgår det att; en av marinstridskrafternas viktigaste uppgift är att 
skydda kommunikationslinjer och speciella transporter. Även att den Ryska federationen inte 
räds, att gruppera förband i potentiellt farliga strategiska och säkerhetspolitiska riktningar. 
Vad som här kan synas motsägelsefullt, är att det i samma doktrin framgår att möjliga militära 
faror och militära hot, skall lösas genom användandet av politiska, diplomatiska och andra 
icke-militära medel. Vad kan nu detta ha för påverkan på marinstridskrafterna? Och varför 
finns motsägelser i doktrinerna? Min subjektiva bedömning är, att de styrande i Ryssland inte 
vill avsäga sig några politiska metoder eller medel vid förhandlingar mellan nationerna. De 
påvisar även att Ryssland, är öppna för samarbete med andra nationer. Emellertid, skall 
läsaren icke förglömma att Naval Diplomacy även kan användas passivt, genom samövningar, 
med andra nationer, i enlighet med CHENS första punkt, om hur Naval Diplomacy används. 
Att samöva med andra nationers förband kan även fungera som en Show of Force där 
nationen får tillfälle att visa upp sin materiell och sina system, samt deras förmåga att 
samarbeta mot ett givet mål. 
 
Förmågan att kunna gruppera styrkor i farliga säkerhetspolitiska riktningar och att genomföra 
övningar i avskräckande syfte är något som framgår i samtliga doktriner, olikt formulerat men 
andemeningen är den samma. Även denna punkt kan ha att göra med de politiska medlen, 
som nationen har. Man vill inte avsäga sig rätten, att agera i en viss riktning rent politiskt och 
strategiskt. Även om en sådan aktion kan uppfattas som väldigt aggressivt, går den i linje med 
CHENS definition av Naval Diplomacy. Dess tredje punkt menar att ytstridskrafterna 
effektivt och snabbt skall kunna växla mellan Naval Diplomacy aktiviteter, till att mobilisera 
och aktivera de militära förmågorna för andra roller. Det vill säga att stridsföringsförmågan, 
hos marinstridskrafterna, skall kunna aktiveras i alla lägen. Ett ytstridsfartyg skall aldrig stäva 
ut ur hamn utan full kapacitet till strid. 
 

8: Slutsatser: Ryska marinstridskrafters uppträdande i Arktis 
 
Utifrån de nya utmaningar och uppgifter som marinstridskrafterna har blivit tilldelade och 
skall kunna lösa, samt vad det kräver av Ryssland i stort kan man dra följande slutsats, om 
deras framtida uppträdande i Arktis regionen; 
 
Genom den Maritima doktrinen, Arktisdoktrinen och den nya säkerhetsstrategin, har de ryska 
marinstridskrafterna erhållit en ökad betydelse. Från att förr, i stort sett, endast ha haft två 
viktiga uppgifter; nämligen att utgöra en av de tre delarna i kärnvapentriaden samt att utgöra 
ett stöd åt markarenan. Numera har de även en roll att spela i det framtida utnyttjandet av 
Arktis, och i det stora spelet om energin, förekomst och transportvägar, globalt sett.  
 
Denna nya roll kommer att ställa nya och större krav på tillgänglighet, och ett globalt 
uppträdande. Kanske rent av krav på en slags expeditionär förmåga. Som en konsekvens av 
detta bedöms Ryssland behöva öka sina satsningar på marin förnyelse genom fartygsbyggen, 
modernisering samt nyanskaffning av fartyg, för att kunna svara upp mot denna nya roll i 
Arktis. 
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9. Behov av ny forskning 
 
Framtida analyser där mina dragna slutsatser jämförs mot det utfall som blev verklighet. 
Hade deras nya doktriners inriktningar någon påverkan på observerat uppträdande? Och om 
så är fallet, var mina bedömningar korrekta, eller var de felbedömda? Vad lär detta resultat 
oss, för framtida bedömningar av ryska doktriners påverkan på deras verksamhet? 
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Författarens slutord och tack 
 
Detta arbete har gett mig en unik insikt i den ryska statens ekonomiska intressen och hur de 
formulerar dessa prioriteringar. Samt hur de sätter kraft bakom sina ord för att skapa sig 
gynnsamma förhandlingsvillkor i det globala samfundet. 
 
Under tiden som jag har skrivit har jag allt mer insett att denna relativt okända och växande 
konflikt i norr kan komma att påverka världen i ett allt mer utbrett resonemang än jag tidigare 
trodde. Jag kommer i framtiden att följa debatten om Arktis resurser och dess uppdelande 
mellan nationerna med nyfikna ögon. Kommer min uppskattning om hur de ryska 
marinstridskrafternas uppträdande i framtiden att vara korrekta? 
 
Jag vill även passa på att tacka min sakhandledare, Kommendörkapten Christian Allerman 
som har arbetat som svensk marinattaché i Moskva åren 1999 - 2002 samt 2007 - 2009.  
Det var av honom jag fick tips på min frågeställning, och Christian har tillhandahållit mig de 
doktriner jag använt mig av i arbetet. Han har även givit mig en ovärderlig insikt, i det ryska 
samhället och hur Ryssland styrs av sina karismatiska ledare, med mer än ofta militär 
bakgrund.  
 
Detta enskilda examensarbete i Krigsvetenskap har skrivits av: 
 - Then Återuppståndna 215:e QRZN:s Flaggkadett John Hallgren.-  
 
 
 
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6941426.stm
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