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Sammanfattning:  
Uhrwing, Magnus. (2012). Rysk Operationskonst. En vetenskaplig studie på D-nivå vid 
Försvarshögskolan, Stockholm. 
 
 Kriget mellan Georgien och Ryssland väckte världen ganska brutalt då ett litet land som Georgien 

försökte återställa ordningen i Sydossetien. Kriget mellan länderna utspelades under fem dagar i 

augusti 2008. Uppsatsen avhandlar den ryska operationskonsten och dess utveckling efter kriget. 

Utgångspunkten är att pröva den traditionella och klassiska ryska teorin kring operationskonst. 

Syftet är att beskriva och diskutera ryska operativa erfarenheter samt pågående utvecklingar och 

trender inom ryska federationens väpnade styrkor. Uppsatsens analysmetod utgår i sin helhet från 

kvalitativ forskning med insamling av kvalitativa data i form av texter och dokument utifrån ett 

holistiskt perspektiv. Inledningsvis kommer teorikapitlet skapas utifrån en induktiv metod i syfte 

att identifiera, definiera samt beskriva operativa begrepp och principer, vilket bygger upp en 

teoretisk förklaringsmodell och utvecklar en analysmodell. Den framtagna analysmodellen 

utgående från den ryska teorin kring rysk operationskonst tar avstamp utifrån ett deduktivt 

förhållningssätt mot insamlad empiri. Resultaten av den genomförda analysen tolkas och 

produkten av detta presenteras i operativa slutsatser. Ryssland uppvisade en strategisk förmåga att 

vinna kriget med hjälp av strategiska resurser kopplat till tempo, enkelhet och chockverkan på de 

georgiska förbanden. I den ryska försvarsmakten pågår sedan 2008 en omfattande reform, 

resultatet från kriget påvisar vikten av att Ryssland har en strategisk kapacitet att använda sig av i 

en konflikt som Georgien. Framgången visar att strategiska förmågor initialt är en framgångsfaktor 

medan bristen på operativ och taktisk nivå inte fungerar i längden utan måste utvecklas. Detta 

gäller inte minst operationskonsten hos de väpnade styrkorna. Bristerna var främst inom 

underrättelsetjänst, ledning samt inom uthållighetsfunktionerna. Det visade sig ganska tydligt att 

de ryska väpnade styrkorna använde sig av klassisk rysk operationskonst under kriget, men de 

använde även mer moderna funktioner som informationsoperationer.  
 

 Nyckelord: Ryssland, Georgien, operationskonst, operativa begrepp, operativa principer, 

Abstract: The war between Georgia and Russia awakened the world pretty brutally when a small 

country like Georgia tried to restore order in South Ossetia. The war between the two countries 

took place over five days in August 2008. This paper discusses the Russian operational art and its 

development after the war. The starting point is to test the traditional and classic Russian theory of 

operational art. The aim is to describe and discuss the Russian operational experience and any 

developments and trends in the Russian Federation's armed forces. The purpose of describing the 

theory behind the operational art is to create an independent analysis model. The essay’s analysis 

is based entirely from qualitative research with the collection of qualitative data in the form of 

texts and documents with a holistic perspective. Initially, the theory chapter is created from an 

inductive approach to identify, define and describe the operational concept and principles, creating 

a theoretical model of explanation. The developed analytical model is based on the Russian theory 

of operational art and takes off from a deductive approach to the collected empirical data. The 

results of the performed analysis results are interpreted and the product of this presented in the 

operational conclusions. Russia had a strategic ability to win the war by means of strategic 

resources related to tempo, simplicity and shock effect on the Georgian troops. Russia carries out a 

variety of reforms and the outcome of the war demonstrates the importance of Russia having a 

strategic capacity to make use of one in the type of conflict that Georgia represents. This success 

shows that the strategic capabilities are initially a success factor, while the deficiencies in the 

operational and tactical levels cannot be accepted in the long run, but must be developed. Not least 

relating of the armed forces. These deficiencies were primarily in intelligence, command and in 

the sustainment capabilities. It turned out pretty clearly that the Russian armed forces used 

the classical Russian operational art during the war, but they make use of more modern features 

such as information operations. 

Keyword: Russia, Georgia, operation art, operational concepts, operational principles, 
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1. Inledning 

Den sjunde till tolfte augusti 2008 visade Ryssland omvärlden att de menade allvar med den 

ryska utrikespolitiken mot Sydkaukasien. Redan 2007 skrev försvarsberedningen i sin 

omvärldsbedömning (Försvarsdepartementet, 2007, s. 36) att: 

 
I utrikespolitiskt hänseende kommer det ryska agerandet mot länder som tidigare ingick i 

Sovjetunionen att vara ett lackmustest på vilken väg Ryssland väljer. Rysslands förhållande till 

och agerande gentemot dessa länder de närmaste åren kommer [att] definiera vår syn på 

Ryssland. 

 

Kriget som följer mellan Ryssland och Georgien kan ses som effekten av Vladimir Putins och 

Dimitrij Medvedevs ambition att tydliggöra för omvärlden att de tänker återskapa Rysslands 

status inom världspolitiken. Under ett tidigare antal år har Ryssland levt under något som kan 

likna ett kaos och mer eller mindre synonymt med Kremls och Boris Jeltsins ledarskap. I 

Tjetjenien visade sig den ryska krigsmaktens förmåga att genomföra operationer under 

konflikten vara låg och den ryska operationskonstens hörnstenar började visa sprickor. Starten 

och upprinnelsen till Georgienkriget började under inledningen av 2006 då sydossetiska 

vägspärrar hindrade georgiska fredsfrämjande styrkor att framrycka till sina baser. Detta 

följdes av att Sydossetien sköt ner georgiska helikoptrar varav en innehöll en amerikansk 

senator vid namn John McCain, som var på besök i Georgien (Larsson, 2008, s. 15-24). 

 

Under våren 2008 eskalerade konflikten mellan Ryssland och Georgien utifrån ett antal 

handlingar från båda parter, men främst från Ryssland som den 20 april sköt ner en georgisk 

unmanned aerial vehicle (UAV) och under slutet av april skickades en rysk fredsfrämjande 

styrka in i Abchazien. Under våren och försommaren genomfördes ett antal förberedelser 

gällande förstärkning av trupp och material i utbrytarrepublikerna Sydossetien och 

Abchazien. Under sommaren genomförde bland annat ryska järnvägstrupper ett stort antal 

reparationer på 54 kilometer järnväg i Abchazien. Ett exempel på styrketillväxt i regionen är 

att den fredsfrämjande styrkan i Abchazien förstärktes med tyngre artilleri efter att Ryssland 

anklagat Georgien för att förstärka i Kodoridalen. Vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

i rapporten ” Det kaukasiska lackmustestet” står det att läsa följande. 

 
En omfattande rysk väpnad insats i de georgiska utbrytarrepublikerna var planlagd sedan flera år 

tillbaka. De ryska Väpnade Styrkorna, liksom övriga väpnade strukturer i Ryssland, har under de 

senaste åren målmedvetet utvecklat förmågan att hantera väpnade konflikter och lokala krig i 

Kaukasien (Larsson, 2008, s. 26) 

 

Ryssland har ambitionen att basera sin krigskonst på en vetenskaplig grund och ett 

militärteoretiskt tänkande utgående från tidigare erfarenheter och lärdomar. Även om 

operationen fungerade för Ryssland finns det alltid delar inom operationskonsten att utveckla. 

Inom den ryska operationskonsten och dess teori finns det skrivet om operativa begrepp och 

principer som används för att eftersträva en framgångsrik operation (Ulfving, 2003, s. 47). 

Dock bör man vara medveten om att inte dra för långtdragna slutsatser över vad Ulfving 

skriver, då det inte finns några vetenskapliga bevis för att begrepp och principer garanterar en 

operations framgång. En relevant fråga är dock om Ryssland efterstävar att följa dessa 

klassiska principer för framgång eller om den ryska operationskonsten befinner sig under 

utveckling?  
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1.1 Problemet 
Ryssland och Georgien har under flera år fört en provocerande politik mellan varandra. Detta 

övergick slutligen till en väpnad konflikt mellan länderna, när Georgien gick in i 

utbrytarrepubliken Sydossetien i början av augusti månad 2008. Georgien missbedömde 

situationen gällande Ryssland och inom ett par dagar befann sig tusentals ryska soldater och 

stridsfordon inne i Georgien, men även med sjöstridskrafter i Svarta havet och med 

luftstridskrafter i Georgiens luftrum (Larsson, 2008, s.15-24). 

 

   För att förstå hur Ryssland agerade i konflikten med Georgien är det av vikt att se på 

konflikten utifrån ett ryskt perspektiv. Ryssland som stormakt har under ett antal år varit 

försvagad sedan de sista trupperna lämnade Baltikum vid Sovjetunionens sönderfall i början 

av 1990-talet. Det är väl känt att de efterföljande åren kantades av något som kan beskrivas 

som fritt fall inom f.d. Sovjetunionen och Ryssland har försökt hantera konflikten i Tjetjenien 

med ett varierande resultat.   

 

   Det har sedan Sovjetunionens sönderfall publicerats två nya militärdoktriner; den första i 

början av 2000 kort efter att Vladimir Putin kom till makten. Den senaste offentliggjordes 

under 2010 känd som den ryska militära doktrinen (RMD 2010), men det finns även ett 

dokument som beskrivs som Vit-boken 2003. Den senare ligger på en högre nivå och 

beskriver och skapar incitament till reformen av de ryska väpnade styrkorna. 

I RMD 2010 står det att finna citat enligt nedan, vilket ger en viss uppfattning om 

utvecklingen inom den ryska operationskonsten. 

 
Militära konflikter kommer att utmärka sig genom sin kortvarighet; genom hög precision och 

förstörelsekapacitet under anfallen; genom snabbt manövrerande av trupp och eldgivning; och 

genom nyttjandet av olika mobila grupperingar. Att ta det strategiska initiativet, bevara 

stabiliteten hos den statliga och militära ledningen och säkerställa herraväldet på land, över hav 

och i luften och rymden kommer att bli avgörande faktorer för att uppnå satta mål. (Ryska 

Federationens Militärdoktrin, 2010, s. 2) 

 

Citatet visar att Ryssland lämnar sin traditionella syn på massarmén till förmån för förband 

med möjlighet till mobila och rörliga operationer inom ramen för snabbinsatsförband. Kan det 

vara så att de senaste operativa erfarenheterna från Georgien har skapat denna utveckling?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att beskriva och diskutera ryska operativa erfarenheter samt eventuella utvecklingar 

och trender inom ryska federationens väpnade styrkor efter kriget i Georgien 2008. Vidare 

diskuteras den utveckling som skett och de trender som kan observeras inom ryska 

federationens väpnade styrkor sedan dess. Forskningsproblem och syfte med uppsatsen ger 

upphov till följande frågeställningar:  

Vilka bärande erfarenheter från Georgien-kriget kan sägas vara drivande i den ryska 

utvecklingen av operationskonsten? (övergripande fråga som preciseras av nedan två frågor) 

 

1. Hur utövades den ryska operationskonsten under kriget i Georgien 2008? 

 

2. Vilka operativa erfarenheter från Georgienkriget kan sägas vara drivande i den ryska 

utvecklingen av operativa funktioner och vilka är trenderna avseende rysk 

operationskonst efter kriget?  
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1.3 Avgränsningar i arbetet 
Uppsatsen kommer endast att belysa Rysslands eventuella utveckling och trender inom 

operationskonst efter kriget mellan Ryssland och Georgien 2008. Teoridelen med litteratur 

och referenser hämtar och utnyttjar underlag från 1920-talet fram till nutida källor. I 

resultatkapitlet utnyttjas underlag från 2008 fram till 2011. Erfarenheterna presenteras på 

operativ nivå och tar sin utgångspunkt utifrån de sex grundläggande förmågorna. Dessa 

förmågor avgränsas till tre med anledning av utrymmesskäl och då har följande tre 

prioriterats; underrättelse, ledning och uthållighet. Det är dessa som har starkast koppling till 

den operativa planeringen. Uppsatsen avhandlar inte de grundläggande förmågorna skydd, 

verkan och rörlighet vilket motiveras under teoridelen (Militärstrategisk doktrin, 2011). 

1.4 Antagande 

Antagande är att Ryssland under konflikten med Georgien 2008 använde sig av rysk 

operationskonst. Ryssland genomförde konflikten med konceptuella, fysiska och moraliska 

faktorer (krigsföringsförmåga) från tidigare Sovjetunionen.  

1.5 Forskningsläge 

Forskningsläget runt kriget i Georgien 2008 är relativt omfattande och sträcker sig från väst 

till öst inom olika forskningsområden, strategiska centra och privata alternativ. Det har 

samtidigt skrivits en hel del gällande klassisk rysk operationskonst. Litteratur på svenska är 

utgiven vid Försvarshögskolan, främst av Lars Ulfving med sin bok Rysk krigskonst (2005), 

men även en stor del utländsk litteratur finns att tillgå som Joint Operational Warfare skriven 

av Milan N. Vego. När det gäller forskning kring Georgienkriget finns det också en hel del 

källor och litteratur. I Sverige har det främst forskats vid Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI) som är ett av Europas största centra för olika forskningsuppdrag, främst inom 

försvarssektorn. Carolina Vendil Pallin och Fredrik Westerlund har t.ex. skrivit Russia’s war 

in Georgia: lessons an consequences (2009) där de lyfter fram dragna erfarenheter gällande 

vapensystem, televapen, underrättelsetjänst, ryska kapaciteter m.m. Det finns också en del 

rapporter skrivna om rysk övningsverksamhet och den nya ryska reformen som startade under 

2008. Roger N. McDermott har skrivit en rad olika böcker och artiklar om Georgien-kriget 

bland annat The Reform of Russia’s Conventional Armed Forces (McDermott, 2011) som 

lyfter fram olika intressanta aspekter på kriget. Han använder sig i huvudsak av ryska 

primärkällor. Det finns källor som belyser olika delar av kriget på strategisk nivå, men även 

de brister som kan belysas på taktisk nivå. Vid Försvarshögskolan genomförs det forskning 

om reguljär krigföring (FoT 2012), där syftet med arbetet är att bidra med kunskap till en ny 

operativ doktrin (2011-2013) samt att stödja den operativa utvecklingen kring utbildning av 

operationskonst vid Försvarshögskolan (Mattsson, 2012, s. 2). Forskningsarbetet inriktas mot 

fyra länders utveckling inom krigskonst; Förenta staterna, Storbritannien, Israel samt 

Ryssland. Forskningen kring operationskonst beskriver det historiska ursprunget, begrepp och 

dess funktioner. Inom forskningsprojektet beskrivs den strategiska, operativa och den taktiska 

nivån (FoT 2012).  

Niklas Eklund vid statsvetenskapliga institutionen vid universitet i Umeå har genomfört en 

bakgrundsstudie och en förstudie gällande reguljär krigföring. Denna förstudie är genomförd 

på uppdrag av Försvarshögskolan (FoT 2012) och belyser rysk operationskonst före och efter 

kriget i Georgien. Förstudien lyfter upp och efterlyser en bättre förståelse för den ryska 

utvecklingen. Detta forskningsläge identifierar ett forskningsglapp avseende den operativa 

nivån och de operativa funktionerna inom reguljär krigföring (Militärstrategisk doktrin, 

2011).  
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1.6 Disposition 

Inledningsvis avhandlar kapitel ett inledning, problem, syfte, forskningsläge samt disposition. 

Vidare kommer kapitel två beskriva den övergripande metoden, teoretiskt och empiriskt 

material, källkritik samt validitet och reliabilitet.  

Därefter kommer kapitel tre avhandla och beskriva rysk militärteori utifrån operativa begrepp 

och principer i syfte att möjliggöra koppling till uppsatsens teoretiska utgångspunkt - de sex 

grundläggande förmågorna i kapitel fyra. Kapitel tre skall ses som bidragande del med de 

ryska operativa principerna, vilket skall bidra till skapandet av uppsatsens teori och 

analysverktyg. 

Därefter kommer kapitel fyra beskriva uppsatsens teoretiska utgångspunkt, teorin till de sex 

grundläggande förmågorna (variabler). Dessa kopplas till de ryska operativa principerna för 

att sedan brytas ner till nio olika indikatorer. Detta skapar uppsatsens analysverktyg vilket 

skall användas till att analysera den insamlade empirin från tiden under och efter 

Georgienkriget fram till 2011. Kapitel tre och fyra skapar tillsammans det analysverktyg som 

används gentemot den insamlade empirin  

Fortsättningsvis skall i kapitel fem, empirin analyseras och resultattolkas för att utvecklas till 

operativa slutsatser. Resultatet som framkommer i kapitel fem övergår till att diskuteras i 

kapitel sex   

Avslutningsvis skall kapitel sex sammanfatta resultatanalysen, metod och teori samt avslutas 

med reflektion gällande uppsatsarbetet med förslag på vidare forskning. 

 

 

 

Figur 1. Modell utvisande uppsatsens framdrivning och disposition. 
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2.  Metod 

2.1 Metodbeskrivning 
Uppsatsens teoretiska ansats utgår från teorin bakom de sex grundförmågorna underrättelse, 

ledning, uthållighet, verkan, skydd och rörlighet (MSD 2012, s. 47). Dessa bryts ner till 

indikatorer i syfte att möjliggöra en analys av den insamlade empirin från tiden under och 

efter kriget mellan Georgien och Ryssland 2008. Inom rysk operationskonst beskrivs teorier 

för operativa begrepp och principer gällande hur framgång uppnås i en operation. 

Bakgrundskapitlet (3) kommer inledas med en beskrivning över dessa begrepp och principer, 

vilka senare kommer att återkopplas mot teorin i kapitel (4) gällande de sex grundförmågorna. 

Detta som helhet utgör det teoretiska ramverket för uppsatsen.  

 

Syftet med att ge en bakgrundsbeskrivning avseende den ryska teorin om operationskonst är 

att koppla den mot teorin gällande grundförmågorna, vilken används för att analysera den 

insamlade empirin. Denna analys skall användas gentemot den insamlade empirin och besvara 

fråga ett ”Hur utövades den ryska operationskonsten under kriget i Georgien 2008?”. Den 

genomförda analysen resultattolkas och bearbetas, produkten av detta presenteras i operativa 

slutsatser. De operativa slutsatserna från resultatanalysen kommer att överföras till 

diskussionskapitlet (6).  

 

   Under kapitel sex avses de operativa slutsatserna diskuteras utgående från analysen 

kopplade mot teori och metod i syfte att avslutningsvis kunna dra generaliserbara slutsatser. I 

kapitlet sex besvaras även fråga två ”Vilka operativa erfarenheter från Georgienkriget kan 

sägas vara drivande i den ryska utvecklingen av operativa funktioner och vilka är trenderna 

avseende rysk operationskonst efter kriget?”. Arbetet med D-uppsatsen drivs kvalitativt 

gentemot de urval av källor som skall svara upp mot uppsatsens forskningsproblem och syfte. 

Svagheter med detta val av vetenskaplig metod är att tolka det som redan är tolkat av någon 

annan. Med bakgrund av detta är det av yttersta vikt att jämföra källor och följa upp 

referenser i syfte att minimera felaktigheter i den kvalitativa analysen.  

 
 

 

Källkritik 
 

Utgångspunkten i val av källor till teorin är en produkt av författarens förstudie. Strävan 

gällande urval har varit att källorna främst skall bestå av primärkällor. Dock med anledning 

av att författaren varken läser eller förstår det ryska språket har valet av källor fallit ut på 

engelsk och svensk litteratur. Huvuddelen av dessa källor använder ryska primärkällor i första 

hand. Följande litteratur används i mitt teorikapitel och kommer kategoriseras i fyra olika 

delar. Del ett bakgrund, del två teori, del tre Georgien-kriget och del fyra reformering av de 

ryska väpnade styrkorna.  

Bakgrundsdelen i uppsatsen avseende rysk operationskonst använder följande litteratur, 

vilken skall syfta till att beskriva bakgrunden till den ryska operationskonsten och dess 

begrepp och principer för att tydligöra kopplingen till teorin runt de sex grundförmågorna. 

Ulfvings bok om rysk operationskonst (Ulfving, Rysk krigskonst, 2005) ger en god 

bakgrundsbeskrivning i kombination med de två delarna The Evolution Of Soviet Operational 

Art, Volume I,II (Orenstein, 1995). Detta kompletteras med delar skrivna av Niklas Zetterling 

i Grundbok operationskonst med (Rekkedal som redaktör, 2004). Avslutningsvis 

kompletteras bakgrundsdelen med två tidningsartiklar från Military Thought nr.1 (2008) 
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gällande rysk militärteori, Apropos the Concepts of Internal Armed Conflict Resolution 

through the Use of Military Force (A.I. Kalistratov, 2008) och Evolution of Operational Art 

(V.K. Kopytko, 2008 ).  

Teoridelen utgår från Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002. (Cedergren, Anders 

(red.) 2005) samt Manövertänkande: essäer kring teori och praktisk tillämpning (Mattsson, 

Peter A. (red.) 2001) Dessa källor är skrivna och publicerade vid Försvarshögskolan i 

Stockholm. 

Ovanstående områden kopplas till undersökningens forskningsproblem genom att dessa 

områden operationaliseras till variabler och indikatorer. Dessa bildar då undersökningens 

analysverktyg i syfte att analysera den sammanlagda empirin från 2008 fram till 2011.  

Empirin utgörs av ett urval som skall svara upp mot resultatanalysen i kapitel fem. Empirin 

hämtas från oberoende källor både från väst och öst, från såväl militära som olika 

institutioner. Källorna består både av antologier och enskilda författare. Detta är ett urval som 

är representativt för uppsatsens forskningsproblem och frågeställning. Mitt val av källor till 

empirin bygger på en författares förstudie av källor som ryms inom forskningsämnet. Det 

sammanvägda resultatet faller ut i ett urval av källor som är underbyggda och värderade mot 

ställd uppgift. Inför resultatanalysen har urvalet fallit ut i sex olika källor enligt nedan  

(Johannessen, 2003, s. 84).  

Georgien-kriget hämtas främst från böckerna The Tanks of August (Pukhov, 2010) samt The 

Russian military and the Georgia war: lessons and implications (Cohen, 2011), men även 

från boken Crisis in the Caucasus: Russia, Georgia and the West (Rich, 2010). 

Reformering efter Georgien-kriget hämtas från Russian New Army (Barabanov, M. 2011), 

The Reform of Russia’s Conventional Armed Forces (McDermott, R. N. 2011) samt även den 

svenska översättningen av Ryska federationens militärdoktrin 2010 (Översättning av 

Försvarsavdelningen vid Sveriges ambassad, Moskva, 2010). 

Källorna ovan skapar den samlade empirin, vilken analyseras med stöd av det framtagna 

analysverktyget. 

 

Under arbetet med denna uppsats eftersträvas de fyra källkritiska principer som Thurén 

beskriver i sin bok ”Källkritik”; (Thurén, 2005, s. 13); äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet i källorna. Detta för att eftersträva ett så neutralt perspektiv som möjligt. 

Inledningsvis görs en inventering och förstudie gällande tillgängliga öppna källor i syfte att 

säkerställa ett kvalitativt urval. Detta urval skall svara upp mot de fyra källkritiska 

principerna.  

Gällande äktheten till bakgrundsdelen beskrivande rysk operationskonst har det varit möjligt 

att till del spåra primärkällor, men arbetet begränsas av att författaren inte kan läsa eller skriva 

ryska. Huvuddelen av källorna består av engelska översättningar. Det finns inget som 

indikerade att någon av källorna inte skulle vara äkta. Tidssambandet sträcker sig från tiden 

efter 1920-talet fram till Sovjetunionens kollaps 1991, vilket har möjliggjort att de 

beskrivningar som återfinns ger ett sammanfattande underlag till den ryska 

operationskonstens utveckling. Både Ulfving och Niklas Zetterling kan betraktas som 

oberoende tillsammans med Orenstein från 1995, dock kan det finns ett visst beroende hos de 

två ryska författarna till tidningsartiklarna i Military Thought nr.1. I källorna har jag inte 

kunna finna något tecken till tendens hos författaren kopplat mot de källor och källmaterial 

som används.  
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Till teoridelen så har allt källmaterial skrivits och producerats vid Försvarshögskolan i 

Stockholm och äktheten är bestående i dessa källor. Tidssambandet upplevs relevant och 

källorna står för ett oberoende även om författarna är tjänstlediga från Försvarsmakten och 

utvecklat teorin gällande de sex grundläggande förmågorna till Militärstrategisk Doktrin 

2002. Källorna till delen avhandlande Georgien-kriget bedöms som äkta och tidssamband i 

de valda källorna ligger relativt nära i förhållande till kriget 2008. Det finns alltid en risk i 

närheten till det inträffade i och med att det inte forskats i en alltför stor omfattning. Detta 

skapar en medvetenhet om att det med tiden kan komma fram nya fakta när tidigare icke 

officiella handlingar finns att tillgå. Tiden mellan materialet och kriget är varierande från 

2008 fram till 2011, men huvuddelen av källorna är presenterade efter 2009 och framåt. 

Under själva förstudien genomförde författaren en sammanfattande värdering gällande 

oberoende och tendensfrihet i källmaterialet.  

Urvalet av källor resulterade i både väst- och öst-källor i syfte att balansera eventuell 

påverkan av beroende, tendenspåverkan eller olika lobbyister bland författare och skribenter. 

Dock bör en kritisk granskning och medvetenhet iakttas utifrån att källorna kan oberoende av 

varandra vara påverkade av respektive lands bakgrund eller i den vetenskapliga miljö som 

källan är skriven. Det kan finnas en risk för tendenssamband i de ryska källorna även om de 

inte finns någon tydlig statlig koppling till källan. Urvalet av källor grundar sig på bortval av 

de källor som uppvisade tendens både utifrån den ryska men även den georgiska sidan av 

kriget. 

Reformering efter Georgien-kriget ligger i linje med tidigare val av källor där både 

äktheten och tidssambandet i källorna upplevs som relevant och trovärdigt. Huvuddelen av 

källorna är oberoende och står för sig själva och även den ryska författaren Barabanov som 

skrivit Russian New Army uppfattas föra fram saklig kritik mot hur genomförandet av 

reformeringen gått till.  

Avslutningsvis är min förförståelse som officer med sammanlagt 25 år inom Försvarsmakten 

både en styrka och en svaghet. Styrkan består i min erfarenhet av att planera och leda olika 

operationer såväl nationellt som internationellt vilket gör det möjligt att se saker med militärt 

skolade ögon. Det är samtidigt en svaghet med den förförståelse som upplevs finnas inom 

området operationskonst, vilket kan påverka analys och slutsatser. Min tidigare förförståelse 

kan utifrån mina tidigare erfarenheter påverka min objektivitet vilket hanteras genom 

självkritiskt granskande av framtagen analys och slutsatser. Svagheterna skall begränsas 

genom att författaren använder sig av teorin gällande de sex grundförmågorna(variabler) som 

bryts ner och diskuteras som indikatorer med koppling till rysk operationskonst och dess 

principer. 
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2.2 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att det som skall undersökas undersöks och inget annat (Thurén, 2007, s. 

26). I uppsatsens inledning under syfte och frågeställning, kopplas validiteten till att beskriva 

och diskutera ryska operativa erfarenheter samt eventuella trender inom ryska federationens 

väpnade styrkor avseende operationskonst. Validitet skall skapas genom att nyttja en teori 

som är välkänd och aktuell samt att teorin bryts ner till indikatorer för att kunna genomföra en 

relevant analys av empirin. Detta i syfte att skapa och tydliggöra en röd tråd genom syfte, 

forskningsproblem och frågor. Därmed säkerställs grunden för en hög validitet.  

De två forskningsfrågorna i sin helhet skall hjälpa till att gå mot syftet med uppsatsen och 

svara på forskningsproblemet. Den teoretiska beskrivningen i kapitel 3, (bakgrund) till rysk 

militärteori samt kapitel 4, (teori) skall bygga upp de teoretiska förutsättningarna och 

understödja möjligheten till analysarbetet. Det är av vikt att den interna validiteten inte blir 

påverkad genom mina egna tolkningar eller förförståelse, vilket kan påverka arbetet negativt i 

sådant fall. För att minska påverkan på teori och empiri vid arbetet med analys och 

resultatanalys, skall bredden och urvalet av de valda källorna säkerställas genom en förstudie. 

Vid analys av det teoretiska underlaget eftersträvas att den kvalitativa textanalysen blir så 

objektiv som möjligt, vilket skall ge stöd åt de tolkningar och definitioner som görs under 

uppsatsarbetet. Under arbetets gång genomförs samtal, möten och sakgranskning av experter 

inom olika områden. Detta sammantaget ger en extern validitet i uppsatsen. 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, vilket innebär att mätningarna är utförda på ett korrekt 

sätt (Thurén, 2007, s. 26). Analysen i resultatkapitlet utgår från samma indikatorer i såväl 

analys del ett (under kriget i Georgien) som i analys del två (tiden efter kriget fram till 2011) 

vilket skall följas noggrant och dokumenteras i resultatanalysen. I uppsatsens resultatdel skall 

spårbarheten säkerställas genom att följa den framtagna analystabellen med noggranna 

referensnoter. Genom att använda tidigare nämnd teori gällande grundförmågorna kan samma 

resultat uppnås om undersökningen genomförs på nytt.  

Replikerbarhet av undersökningen bedöms vara giltig med hänsyn till att stora delar av 

undersökningen är transparent beskriven, främst gällande hur framdrivningen av uppsatsen 

sker stegvis. Särskilt där sambanden mellan variablerna och indikatorerna beskrivs mot 

kopplingen till de operativa principerna kan en replikering möjliggöras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3.  Bakgrund till rysk militärteori 

Tanken med detta kapitel är att skapa en förståelse för läsaren gällande grunderna kring ryska 

operativa begrepp och principer i syfta att skapa förståelse för hur den ryska teorin stödjer 

uppsatsens teoretiska ramverk. De ryska operativa principerna kommer under kapitel fyra att 

kopplas mot teorin runt de grundläggande förmågorna för att sedan brytas ner till indikatorer i 

analysverktyget. 

3.1 Rysk militärteori 

Den sammanhållande teorin bakom den sovjetiska militärteorin utgår från strategi, 

operationskonst och taktik. Dessa tre områden består i sig själva av en blandning mellan 

teorier och praktiska erfarenheter på var och en av de tre olika nivåerna. Det militärteoretiska 

sammanhanget definierades i Sovjetunionen under Frunzes militärreform på 1920-talet och 

kan beskrivas som ett flöde från toppen med politiska doktriner utifrån marxism-leninismens 

principer till konsten att vinna slag på taktisk nivå (Ulfving, 2005, s. 64). Se figur nedan. 

 
                  

 Figur 2. Omarbetad modell utifrån Lars Ulfving, Rysk operationskonst, 2005, s.64 

Modellen ovan beskriver teorins väg från den politiska nivån som tar sin utgångspunkt utifrån 

ideologier, som sedan formateras till den politiska doktrinen. Den politiska doktrinens tidsrum 

sträcker sig från ett decennium upp till ett sekel vilket görs gällande även i dagens Ryssland. 

Den marxistiska ideologin som tog sin start efter revolutionen i Ryssland är snart uppe i ett 

sekel efter första världskriget (Ulfving, 2005, s. 65). Den politiska doktrinen övergår sedan till 

militärpolitiska doktriner som sträcker sig upp till ett decennium och utgår från de 

sociopolitiska faktorerna i Ryssland. Till detta tillförs den militärtekniska delen vilket som 

helhet formar militärdoktrinen där tidsrummet är från år upp till ett decennium. Utifrån den 

militära doktrinen utvecklas strategin.  

      Modell för militärteoretisk sammanhang 
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I Ryssland betyder strategi konsten att vinna krig vilket gör att Strategin är den högsta nivån 

vilket fortfarande är synonymt med begreppet krigskonst, strategin styrs av landets politik och 

den delas in i tre olika delar (Rekkedal, 2004, s. 293). 

 Förberedelse av de sovjetiska förbanden för krig; 

 Krigsplanläggning och hur kriget skall föras;  

 Truppslagens användande samt hur förbanden skall ledas;  

I den ryska vetenskapliga tidskriften Military Thought, översatt till engelska och utgiven av 

Eastview press, skriver den numera pensionerade ryske översten Kalistratov en artikel i 

tidningens första nummer under 2008. Han skriver om doktrin, koncept och tankar om 

relationen mellan strategin och den operativa och taktiska nivån som olika koncept som skall i 

grunden skydda landets gränser och territorium. Enligt författaren måste de doktrinära 

koncepten kunna svara på sex olika nyckelfrågor.  

Fråga ett skall besvara vilka som är potentiella fiender. Fråga två skall svara på vilken militär 

struktur samt i vilken riktning som utvecklingen skall ske. Fråga tre svarar på hur vi skall 

förbereda landet och dess militär på militära testoperationer(övningar). Fråga fyra svarar på 

hur vi skall säkra landets territorium. Fråga fem skall svara på i vilken riktning vi skall 

utveckla landets militära industrier samt tekniska policy. Fråga sex hur skall vi hantera troliga 

angrepp från potentiella fiender och hur skall militära krafter uppnå politiska mål.  

Sammanfattningsvis finns det en tydlig koppling till modellen beskriven i figur nr 1 som 

beskriver det militärteoretiska sammanhanget från den politiska ner till den taktiska nivån. 

Detta skapar en spårbarhet vilken utgår från en militärteoretisk grund i skapandet av att vinna 

kriget utifrån Ryssland och deras vetenskapliga förhållningsätt (Kalistratov, 2008, s. 7-9), 

Col. A.I. Kalistratov (Ret.), Candidate of Military Sciences. 

3.2  Rysk operationskonst 

I Ryssland genomförs operationer både på strategisk och på operativ nivå vilket är ett synsätt 

som inte är speciellt utbrett i den västerländska synen på operationskonst. Den viktigaste och 

centrala delen i operationskonsten, är den taktiska nivån via den operativa. Dessa skall 

säkerställa den strategiska nivåns målsättningar. För att bryta ner dessa tankar teoretiskt finns 

behovet att börja i den vetenskapliga grunden för operationskonsten. Operationskonstens 

utveckling skall kopplas ihop med den tekniska och förbandens utveckling, vilka är faktorer 

som påverkar stridens genomförande och resultat. Operationskonsten kan sammanfattas med 

att den finns från början till slut i en operation oavsett om nivån är strategisk, operativ eller 

taktisk. Förberedelserna genom planering och förövning (krigsspel) krävs vid förflyttning av 

förband, då det kan vara stora avstånd. Detta för att säkerställa att den bakre tjänsten fungerar 

(uthållighet - logistik). Inom operationskonsten är det viktigt att värdera och analysera också 

den taktiska nivån, särskilt vilka möjligheter och begränsningar som finns men även 

utrustning samt stridsvärde på förbanden. Det är viktigt att belysa att den bakre tjänsten 

(uthållighet - logistik) lägger grunden för hur väl en operation lyckas (Ulfving, s. 135-144). 
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3.3 Ryska operativa begrepp 

Ryssland har definierat kriterier för framgång under genomförandet av en operation. 

Begreppen kan kännas igen även i väst, dock så skiljer sig innebörden av definitionen för 

dessa kriterier. Dessa operativa begrepp är nedbrutna till fyra stycken; operationer, 

sammandrabbning, stridsverksamhet och slag vilket sammanfattas i tabell enligt figur 3. 

 

Operativa begrepp  Definition  Innebörd  

Operation  Operationen är grunden för 

operativa förbands verksamhet.  

De operativa förbandens 

verksamhet avgör och 

klassificerar operationen.  

Sammandrabbning  Sammandrabbningen är 

operationens huvudbeståndsdel.  

Sammandrabbningen byggs 

upp av taktiska förband och 

syftar till att lösa en 

operativ uppgift på 

strategisk, operativ, taktisk 

nivå.  

Stridsverksamhet  Stridsverksamhet genomförs under 

eller mellan operationer.  

Stridsverksamhet 

genomförs av taktiska 

förband som enskild, 

planerad eller spontan 

uppkommen verksamhet.  

Slag  Kortvarigt massivt tillintetgörande 

av fienden.  

Slaget består av samordnad 

och kraftsamlad verksamhet 

och syftar till att 

tillintetgöra angivna och 

prioriterade mål.  

Figur 3. Utvisande sammanställning av ryska operativa begrepp, definition samt innebörd (Ulfving, Rysk 
krigskonst, 2005) 

I Ryssland är den allmänna uppfattningen om operationskonst att operationskonsten och dess 

nivåer (taktisk och operativ) möjliggör att nå de strategiska målen. Operationskonsten är 

länken som binder samman den högre (strategin) och lägre (taktisk) nivån. Den generella 

bilden av den taktiska nivån är att den skall skapa förutsättningar för överraskning och 

genomförandet skall präglas av enkelhet och snabbhet.  

Syftet är att tvinga motståndaren till att reagera och att förneka motståndarens initiativkraft. 

Den militära krigskonstens mest centrala och viktigaste del är strategin, denna nivå 

bestämmer vilka mål och operationsområden som skall gälla. Det får en naturlig följd på 

utgångsgrupperingar och hur manövrerandet sker på fronter, arméer och flottans slagordning 

(Ulfving, s.145-148).  
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3.4 Operativa principer 

Operativa principer skapas för att säkerställa framgångar under genomförandet av en 

operation. Innebörden av den ryska definitionen är inte synonymt med uppfattningen i väst. I 

boken ”Rysk operationskonst” beskrivs de åtta ryska principerna. Dessa principer är 

applicerbara på alla tre arenor, avsikten är att beskriva innebörden och syftet med dessa 

operativa principer utifrån ett operativt perspektiv. Principerna sammanfattas i den ryska 

prioritetsordningen nedan, vilket innebär vad som är viktigast under genomförandet i en 

operation oberoende av nivå. Överraskning och vilseledning är enligt den sovjetiska 

Militärencyklopedin den viktigaste principen inom krigskonsten. Detta skall inför 

motståndaren skapa ett oväntat agerande och uppträdande på stridsfältet. Det finns ett antal 

olika kriterier som är väsentliga för att snabbt nå krigets målsättningar. När dessa kriterier 

används benämns detta som ett strategiskt överfall  (Ulfving, s. 151). 

 Överraskning 

 Massiv insats 

 Snabb framryckning 

 Luftöverlägsenhet 

Överraskning kan delas in i tre nivåer; strategisk, operativ samt taktisk nivå.  

På strategisk nivå kan överraskning vara en del av både i förberedelser samt i inledning av 

kriget, men även under övriga delar. Överraskning och att tidigt ta initiativ i striden 

eftersträvas utifrån att följande åtgärder prioriteras. Sekretess gällande hela operationen, egen 

förståelse av mål på alla tre nivåerna, snabba och dolda framryckningar, genomförande av 

operativ maskirovka (vilseledning).  

Operativ överraskning uppnås genom att hemlighålla tidpunkter, styrkor och metoder för 

motståndaren. Detta skall underlättas av den strategiska nivån och i och med denna 

kombination är strävan att uppnå förödande effekter framför allt på mindre mål. På den 

taktiska nivån, förbereds överraskning genom dold framryckning, ny stridsteknik, utprovning 

av ny utrustning och utnyttjande av kombinerade vapensystem som t.ex. stridsvagnar, artilleri 

och flygunderstöd i samtidiga eldöppnanden. På alla dessa tre nivåer används vilseledning 

(maskirovka) för att understödja överraskning(Ulfving, s. 151-156). 

Rörlighet och högt tempo är fortsättningsvis i striden en framgångsfaktor som genomförs med 

huvudsakligen av förband som kan hålla ett högt anfallstempo inte minst för att få ett 

psykologiskt övertag gentemot motståndaren. Förband med hög rörlighet ger flexibilitet på 

den operativa nivån. Upprätthållande av hög rörlighet skapas genom enkelhet i de lägre 

taktiska förbanden.  Krav på säkerhet för att lyckas med att genomföra en operation skall 

ställas i relation till kravet på överraskning. Överraskning anses vara den enskilt största 

faktorn till framgång (Ulfving, s. 157-158).  

Den fjärde operativa principen är initiativ, detta är enligt ryskt synsätt förbehållet endast 

operativ chef och uppåt, dock med det undantaget gällande taktisk nivå och stridstekniska 

stridssituationer. Definitionen av initiativ är: ”Förmåga att skapa informella lösningar och 

beredskap för att ta kalkylerade risker(…)” (Ulfving, s. 158). Vidare beskrivs det att den som 

tar eller har initiativet kan utifrån detta välja område, tid eller metoder i syfte att uppnå 

överraskning.  

Den femte principen, bibehållande av egna förbands stridsvärde, kan tyckas vara märklig 

utifrån bilden av att hantera mänskliga förluster under tidigare krig (Fosterländska kriget), 

men ändå finns det fyra punkter som skall stödja stridsvärdet hos det egna förbandet.  
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 Passiva skyddsåtgärder 

 Skadeförebyggande och Avhjälpande åtgärder 

 Behållande av stridsförmågan 

 Balans mellan operationsmål och resurser 

Den sjätte principen, samordning, sker genom befäl och genom historien med stort mått av 

stränghet. Samordning av operationer kan ske av generalstaben eller annan förbandsstab. Det 

är en samordnad insats av olika förband vars syfte är att lösa tilldelade uppgifter i en 

operation. Även i Ryssland används samverkan, men det sker efter att samordning genomförts 

på högre nivå.  

Den sjunde principen, stridsberedskap, är en typisk allmän princip som skall reglera kravet på 

ständig och hög stridsberedskap hos förbanden. För att hantera ständig beredskap vid 

förbanden krävs det åtgärder som underlättar verksamheten vid dessa förband genom; 

 Möjlighet att inleda med kärnvapen mot fienden, 

 Säkerställa egna styrkors möjlighet till överraskning, 

 Snabb utveckling av stridsaktiviteten, 

 Avvärja fiendens överraskningsanfall och inleda motanfall, 

Den åttonde principen, samtidig strid på motståndarens hela djup, är till för att ge 

motståndaren en ”(…) hagelsvärmseffekt)” (Ulfving, s. 165) i syfte att på djupet eftersträva 

systemkollaps hos motståndaren. Tyngdpunkten ligger på djupanfall med stötförband 

(Frunzes militärreform), samordnad insats med kärnvapen följt av djupanfall (Chrusjtjovs 

militärreform) samt precisa insatser mot mål av strategisk vikt, det fragmenterade stridsfältet 

(Jeltsins militärreform) (Ulfving, s.165-168). 

Sammanfattningsvis ses rysk operationskonst i undersökningen som en psykologisk inriktat 

operationskonst där fokus ligger på att påverka motståndarens konceptuella motståndskraft. 

Detta på grund av operationskonstens höga prioritering av överraskning och vilseledning i 

syfte att förvirra motståndaren. 

Avslutningsvis kommer denna beskrivning hjälpa mig att besvara mina forskningsfrågor 

igenom bidraget av de ryska principerna integreras i arbetet av framtagande av teoretiskt 

ramverk och analysverktyg, detta i syfte att analysera den insamlade empirin. 
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4. Teori – de sex grundläggande förmågorna 

Uppsatsen nyttjar teorin gällande de sex grundläggande förmågorna. Teorin kommer 

ursprungligen från Försvarshögskolan (FHS) där den använts vid taktikutbildningen sedan 

1998. Dessa benämndes inledningsvis ”de fem grundelementen” och utvecklades vid den 

dåvarande Operativa institutionen 2001 där de användes till att analysera och förstå komplexa 

stridssituationer på stridsfältet. Grundelementen bestod av underrättelse, ledning, uthållighet, 

rörlighet och bekämpning. (Mattsson, 2001, s. 71-72) 

Under tiden som Försvarsmakten skapade sitt doktrinträd döptes de fem grundelementen om 

till basförmågor i arbetet med Militärstrategisk doktrin (2002) och en sjätte kom till i form av 

basförmågan skydd. De grundläggande förmågorna är nivåoberoende och kan praktiseras från 

strategisk nivå ner till taktisk nivå. Förmågorna är dessutom beroende av varandra. 

(Cedergren, 2005, s. 125-127) 

FM har under flera år brukat denna teori och den finns med i gällande Militärstrategisk 

doktrin 2012 (MSD 2012, s. 45-47), men även i Reglemente för markoperationer (RMO, s. 

75-77). Efterforskning via olika sökmotorer samt i Anna Lindh biblioteket vid FHS bekräftar 

att teorin används i olika uppsatser skrivna inom ramen för krigsvetenskap. Avsikten är att 

nyttja denna teori som grund för uppsatsen som analysverktyg varvid de grundläggande 

förmågorna benämns variabler. Dessa variabler kommer att beskrivas och diskuteras med 

utgångspunkt från teorin för förmågorna, i syfte att göra dessa förmågor relevanta för den 

kommande operationaliseringen till ett analysverktyg. Teorins relevans i uppsatsen styrks av 

att flera olika länder använder sig av teorin kring förmågorna i deras doktriner både inom 

NATO samt EU. Teorin som helhet möjliggör gemensamt förhållningsätt till att förhålla sig 

till begreppet krigsföringsförmågan vilket används i både nationella som internationell 

litteratur. Teorin är i allra högsta grad relevant att användas till att analysera både historiska 

konflikter som aktuella konflikter som Georgien kriget 2008. 

Underrättelse: Förmågan byggs upp av teorin utifrån att skapa en lägesuppfattning gällande 

egna och motståndarens förband, men även andra inflytelser runt konflikten. Vid en analys av 

motståndaren är det viktigt med en så exakt lägesuppfattning som möjligt, samt ytterst att 

identifiera motståndarens kritiska sårbarheter. Med tillämpning av manövertänkandet kan vi 

då påverka motståndaren med bekämpning och rörlighet, vilket kan få motståndaren ur balans 

och i förlängningen kollapsa (Baudin & Cedergren, 2005, s. 128). 

Ledning: Teorin omfattar en mix av hårda och mjuka värden där hårdvaran kan vara 

sambandssystem och datorer, medan de mjuka värdena av olika stabsmetoder och processer. 

Ledningen anger mål, väljer vilka operativa och taktiska handlingsvägar som skall nyttjas. 

Ledning utövas inom FM genom uppdragstaktik med att kombinera detta med olika 

ledningssystem och ledningsmetoder, men även personalens kompetens och förbandens 

organisation är centrala för förmågan ledning (Baudin & Cedergren, 2005, s.127). 

Uthållighet: Förmågan kan beskrivas med teorin om att bibehålla och vidmakthålla 

förbandens stridsvärde, men även att med rätt resurser återfylla förbanden och återta 

stridsvärdet så att förbanden kan fortsätta lösa nya uppgifter. Detta utan att förbandens 

kulminationspunkt passeras, vilket i sin tur kräver stöd till förbanden i form av teknisktjänst, 

sjukvårdsresurser och förnödenhetsförsörjning (Baudin & Cedergren, 2005, s. 127).  

Skydd: Teorin gällande skydd är ganska fåordig, men det påtalas vara en förutsättning för de 

övriga fem förmågorna. I dagens förband återfinns förmågan skydd inom olika typer av 

splitterskyddade fordon och andra skyddsåtgärder som t.ex. minskydd på vissa tyngre 

stridsfordon (Baudin & Cedergren, 2005, s. 127).  
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Rörlighet: Enligt teorin en förmåga som avhandlar rörligheten hos olika typer av förband. 

Det finns transportförband, manöverförband och deras förmåga till självtransport, men även 

rörlighet i form av vissa typer av fordon för viss typ av terräng eller klimat. Rörlighet har en 

koppling mot bekämpning, då den påverkar rörlighetsförmågan vid förbanden att nå t.ex. 

anfallsmål som ligger på djupet av en operation. Fältarbetsförbanden används för att skapa 

rörlighet åt logistikförband som kanske inte kan gå vid sidan av vägen, i motsats till 

manöverförband. Fältarbetsförband innehar även minbrytningsförmåga och möjlighet att 

lägga broförbindelser för att säkerställa rörlighet inom operationsområdet (Baudin & 

Cedergren, 2005, s. 127). 

Bekämpning: Beskrivs inom teorin som förmågor som syftar till att med eld reducera 

motståndarens stridsvärde (Baudin & Cedergren, 2005, s. 127). I den senaste doktrinen och 

reglementet beskrivs bekämpning som verkan, vilket är en effekt som kan vara fysisk eller 

psykisk (MSD12, s. 45) Syftet med bekämpning kan vara allt från att få motståndaren att 

flytta på sina förband, till att förhindra motståndaren till att röra sig. Skall effekten av 

bekämpning ge fullt utslag på motståndaren är det viktigt att verkan samordnas inom 

ledningsfunktionen. Bekämpning kan kombineras av både indirekt eld eller direktriktad eld.  

Motivet till att endast välja förmågorna underrättelse, ledning och uthållighet  

(Militärstrategisk doktrin, 2011, s. 45) i denna uppsats grundar sig i att de förhåller sig till den 

operativa nivån samt att det finns en återkoppling mot de operativa begreppen vidare ner till 

de operativa principerna. Den största orsaken till att endast välja tre av sex grundförmågor är 

att möjligöra fördjupning inom de förmågor som kan påverkas av planering vilket kan ge 

positivt eller negativ påverkan på genomförandet och resultatet av en operation. 

Vidare är underrättelsetjänst nödvändig i en konflikt då förmågan stödjer såväl planering som 

genomförande av operationen gentemot samtliga funktioner. Funktionen ledning vars syfte är 

att samordna verksamhet och förband till tid, rum och plats är en nödvändig grundpelare för 

lösandet av en operation. Uthållighet är den funktion som ger möjligheter och begränsningar i 

en operation bestående av resurser till de enheter som skall lösa huvuduppgiften i en 

operation.  

När det gäller begreppen skydd, verkan och rörlighet blir det svårare att jämföra och analysera 
dessa på operativ nivå då huvuddelen av dessa tre förmågor avhandlar till del tekniska system 

alternativt skyddsteknik eller rent av fordonsspecifika konstruktionslösningar för att utvärdera 

och analysera effekterna. De grundläggande förmågorna benämns även som operativa 

funktioner vilket ger en tydlighet och enkelhet för analysen och läsaren. Funktion är enligt 

Försvarsmaktens definition av begrepp ”(…) en verksamhet som berör flera förband” 

(Grundsyn logistik, 2007, s. 8).  

Vidare när det gäller förmågorna skydd och verkan så finns det fortfarande begränsad tillgång 

till öppna källor runt ryska fordons skyddsnivåer. Kriget i Georgien pågick dessutom endast i 

fem dagar med ett begränsat antal mindre strider, vilket skall ses i förhållande till 

styrkeförhållande mellan parterna och relativt få förluster på bägge sidor. Detta gör att det är 

svårt att dra några operativa slutsatser från dessa förmågor utifrån realistiska värden och en 

begränsad tillgång till källor (som i många fall hålls hemliga av parterna i krig för att själva 

utvärdera och skapa nya system för verkan och skydd). Funktionen rörlighet kan även den 

hamna på en lägre nivå, vilket gör det svårare att hantera på operativ nivå, men funktioner 

som berörs av rörlighet avses omhändertas inom funktionen uthållighet i analysmodellen vid 

behov. Anledningen till att rörlighet i viss utsträckning omhändertas inom 

uthållighetsförmågan är en del i de operativa principerna.  
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Sammanfattningsvis grundar sig motivet och valet av de grundläggande förmågorna 

(operativa funktionerna) underrättelsetjänst, ledning och uthållighet utifrån att 

forskningsarbetet ligger som huvuddel på operativ nivå. För att undvika att gå ner i detaljer i 

de övriga tre förmågorna verkan, skydd eller rörlighet avgränsas dessa bort enligt tidigare i 

denna uppsats. Motivet är att undvika ett fokus på stridstekniska detaljer och fordon eller 

verkansspecifika delar. Utifrån ställt forskningsproblemet var detta heller inte syftet med 

denna uppsats vilket lyfts fram i avgränsningarna.  
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4.1 Operationalisering  

De tre tidigare nämnda grundläggande förmågorna kommer att nyttjas för att analysera och 

bearbeta den insamlade empirin och benämns som operativa funktioner. Dessa tre är i teorin 

förhållandevis generella vilket gör att behovet finns att bryta ner dessa ytterligare. 

Nedbrytningen av förmågorna underrättelse, ledning och uthållighet skapar indikatorer vilket 

kommer utgöra ett tydligt stöd under hela analysarbetet.  

Nedbrytningen skapar tre indikatorer per förmåga, totalt nio olika indikatorer som sedan 

används i analysarbetet av den insamlade empirin. Dessa indikatorer skapar gynnsamma 

förutsättningar som ger analysen kraften till att finna svar på uppsatsens frågeställning. 

Analysen sker i två steg: steg ett resultatanalyserar kriget mellan Ryssland Georgien 2008 och 

steg två resultatanalyserar perioden efter kriget 2008 fram till 2011. Variablerna kopplas mot 

de ryska operativa principerna och bryts sedan ner till indikatorer enligt nedan. 

UNDERRÄTTELSE - med korrekta underrättelseanalyser kan vi påverka motståndarens 

beslutcykel och genom dagens moderna tekniska materielsystem i form av olika sensorer kan 

vi lägesbestämma hans organisation, grupperingar och förbandsplatser för staber eller 

förband. Detta skapar en möjlighet att slå motståndaren med både överraskning som 

vilseledning, men även nyttja tempo och rörlighet med mekaniserade förband. Den första är 

överraskning och vilseledning där behovet av rätt underrättelse om motståndaren ger 

förutsättningar till att skapa möjligheter till att överraska och vilseleda.  

Nästa princip är rörlighet och tempo som genom goda underrättelseanalyser skapar 

lägesbilder över motståndarens förband och verkansdelar. Detta möjliggörs genom att 

undvika dessa genom att rörlighet och tempo skapas kopplat mot terrängen och motståndarens 

grupperingar och bekämpningssystem. Goda underrättelser ger samtidigt möjligheter till att 

påverka motståndarens förband samt bekämpningssystem med olika bekämpningsdelar. Detta 

som helhet gynnar även principen gällande säkerhet och stridsvärde på egna förband. 

Slutligen skapar rätt underrättelser underlag för chefer och staber till att ta initiativet. 

Sammanfattningsvis finns det samband mellan fem av åtta principer till förmågan 

underrättelse. 

Indikatorer:  

Organisation: Hur förband och utrustning är organiserade är avgörande för hur förbanden 

skall lösa sina underrättelseuppgifter. Vid insats i en konflikt som Georgien kan det få oanade 

konsekvenser på den operativa nivån om inte dessa är organiserade för lösandet på stridsfältet. 

En organisation som lever med arvet från Sovjetunionen riskerar att begränsas i lösandet av 

uppgiften  

Sensorer: Sensorer är idag ett måste för att få underrättelsefunktionen att fungera och kunna 

leverera effekt i en pågående operation. Sensorer i luften och på marken, men även inom 

sjöarenan, är nödvändiga för att det skall fungera från den strategiska till den taktiska nivån. 

Teknisk materiel: Teknisk materiel i form av fungerande GPS-system, laseravståndsmätare 

och inte minst sambandsmateriel är nödvändig för att underrättelsefunktionen skall fungera på 

det moderna slagfältet. 

Sammanfattningsvis kommer sökningen inom underrättelseförmågan ske med stöd av 

indikatorerna i den insamlade empirin. Främst kommer indikatorerna hjälpa undersökningen 

att leta efter organisatoriska förändringar gällande förband och materiel på lägst brigadnivå 

inom de ryska förbanden. Gällande sensorer kommer sökandet fokusera kring nyttjandet och 

tillgängligheten till olika sensorer under och efter kriget vilket även inkluderar teknisk 

underrättelsemateriel. 
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LEDNING - ledning skall samordna verksamheten och eftersträva att ett högt tempo 

bibehålles, vilket understöds med hög rörlighet hos förbanden som i sin tur skapar möjlighet 

till initiativ hos chefer och förband. Ledning innebär samtidigt uppföljning av operationen i 

syfte att säkerställa förbandens stridsvärde. Detta kan samtidigt kopplas mot samordning med 

stöd av ledningssystem. Ledningen stöds av hur förbanden är organiserade och skapar i sin tur 

förmågan till att styrkegenerera förband inför operationen. Ledningsförmågan går att koppla 

mot samtliga åtta principer.  

Överraskning och vilseledning sker genom att ledning i form av stab och chefer bestämmer 

sig utifrån hur det på bästa sätt lyckas leda och koordinera förbanden till att överraska och 

vilseleda motståndaren. Rörlighet och tempo tillsammans med initiativ säkerställs genom att 

ledning genomförs med samordning och säkerhet för egna förbandets planering. Förbandens 

stridsvärde är något som kan planeras i grunden genom ledning men krävs i samverkan med 

uthållighetsfunktionen. Vid operationen på djupet ställs det särskilda krav på ledning av 

förband inte minst kopplat mot principen operationsmål och resurser. 

Indikatorer:  

Organisation: Förbandens organisation påverkar lösandet av uppgiften för förbanden. 

Ledningsfunktionens delar styr hur väl funktionen fungerar mellan den strategiska ner till den 

taktiska nivån 

Styrkegenerering: För att skapa rätt styrkegenerering är det väsentligt hur väl 

ledningsfunktionen fungerar och hur väl den övas och förbereds. När det väl är dags att 

genomföra styrkegenerering skall ledningsfunktionen leda och fördela förband och uppgifter 

från den strategiska nivån ner till den taktiska. 

Ledningssystem: Systemen är avgörande för hur väl kommunikationen mellan staber och 

förband fungerar. Detta är oberoende av hur insatsmiljö och geografi påverkar 

ledningssystem. Kraven på ledningssystemen är att de klarar av det moderna stridsfältets 

behov av kommunikationer i form av GPS-stöttning och andra tekniska hjälpsystem. 

Sammanfattningsvis avser undersökningen söka efter organisatoriska delar inom 

ledningsfunktionen som påverkar utfallet av ledning under kriget samt tiden efter fram till 

2011. Vidare kommer undersökningen titta på huruvida ledningsfunktionen möjliggjorde 

styrkegenerering eller försvårade denna. Avslutningsvis, hur fungerade de ledningssystem 

som ingick i konflikten med Georgien? 

UTHÅLLIGHET - en operation kräver stora resurser, vilket ställer krav på 

uthållighetsförmågan. Dessa krav kan bestå av ambitionen att genomföra operationer inom 

hela operationsområdet på såväl bredden som på djupet av operationsområdet och möjliggör 

ett flexibelt manövertänkande. Möjligheter till en hög uthållighet i reguljär krigföring 

understöds med transportkapaciteter på såväl strategisk som taktisk nivå. Personal är grunden 

för att förbanden skall kunna lösa tilldelade uppgifter, vilket förutsätter rätt utbildning och 

kompetens, men samtidigt ett genomtänkt personalförsörjningssystem.  

Förnödenhetsförsörjningen är nödvändig för att säkerställa uthållighet i operationen vilket 

sker inom logistikfunktionen. Uthållighet går att koppla mot fyra av de åtta principerna, för att 

bibehålla rörlighet och tempo krävs rätt avvägningar gällande uthållighet hos förbanden. Det 

påverkar allt från drivmedelsersättning till verkansdelar till olika vapensystem. Stridsvärdet 

på förbanden styrs bland annat över hur bra uthållighetsfunktionen fungerar med sjukvård, 

livsmedel mm. Operationens mål och resurser och inte minst operationer på djupet ställer krav 

på en fungerande uthållighetsförmåga för att bibehålla operativ effekt vid förbanden. 
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Indikatorer:  

Transporter: Transporter av förband och personal, men även utrustning, ställer krav på 

transportsystem som har hög tillgänglighet och flexibilitet till att hantera förband på olika 

nivåer. Möjligheter att transportera förband med hög beredskap på långa avstånd från 

konfliktområdet. Möjlighet att upprätthålla underhållslinjer kräver resurser av förband som 

t.ex. kan underhålla vägnätet (ingenjörsförband). 

Personal: Rätt personal är av vikt för att förbanden skall kunna lösa sina uppgifter. 

Personalen måste vara tillgänglig och utbildad för att kunna lösa sin huvudtjänst vid 

respektive förband. Förband med hög beredskap ställer extra krav på personalen och att 

förbanden är bemannade och uppfyllda. Chefer måste vara tränade tillsammans med sitt 

förband samtidigt som staber måste vara välutbildade och bemannade.  

Förnödenhetsförsörjning: Inför planering och genomförande av en operation ställs det stora 

krav på att förnödenhetsförsörjningen fungerar samt att den bakre tjänsten (logistiken) är 

utrustad och förberedd på rätt sätt. Det kan t.ex. krävas förhandslagning av förnödenheter, 

drivmedel och verkansdelar till olika bekämpningssystem.  

Sammanfattningsvis kommer indikatorerna stödja sökandet efter hur de strategiska 

transporterna fungerade samt hur transporterna inom den bakre tjänsten fungerade. Fungerade 

personaltjänsten som det var tänkt med de uppsatta kaderförbanden? Hur var balansen mellan 

kontrakterade soldater och andelen värnpliktiga ingående i förbanden som deltog i 

Georgienkriget? Hur löstes förnödenhetsförsörjningen under konflikten och sker det någon 

utveckling inom funktionen uthållighet? 

Ovanstående operationalisering kan sammanfattas enligt följande tabell: 

 

Figur 4. Utvisande spårbarhet i analysverktyget 
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5. Resultat (Kriget mellan Ryssland och Georgien 2008) 

Resultatkapitlet skall ge svar på: Hur utövades den ryska operationskonsten under kriget i 

Georgien 2008? Resultatkapitlet grundar sig på en resultatanalys som analyserar totalt sex 

olika källor varav tre analyseras från tiden under kriget och tre från tiden efter kriget. 

Analysen sker genom de grundläggande förmågorna underrättelse, ledning och uthållighet 

vilka är nedbrutna till nio olika indikatorer gentemot den samlande empirin. I 

bakgrundsarbetet ligger sammantaget tretton sidor text med 96 fotnoter från de sex olika 

källorna. Själva analysarbetet består av två veckors koncentrerat arbete som består av 

resultatanalys samt resultattolkning. 

5.1 Skedesindelning 

Kriget mellan Ryssland och Georgien kan anses vara indelat i tre skeden. Dessa skeden är 

skapade av författaren med stöd av de källor, vilka studerats och analyserats under denna 

uppsats. 

 

Skede 1 Inledning: den första till den sjunde augusti 2008. 

Från det att skottväxling mellan Georgien och Sydossetien ökar under tills den georgiska 

armén fick order om att öppna eld mot mål inne i Sydossetien natten mellan den sjunde och 

åttonde augusti. 

 

Skede 2 Kriget: åttonde till den tolfte augusti 2008. 

Från att huvudstaden Tskhinvali och angränsande områden blev beskjutna med tungt artilleri 

tills de ryska styrkorna officiellt slutförde sina stridsoperationer. 

 

Skede 3 Urdragning: trettonde augusti tills fredsavtalet började gälla den sextonde augusti. 

Från att ryska förband började dra sig tillbaka tills fredsavtalet började gälla. 

5.2 Bakgrund 

Starten och upprinnelsen till kriget började under inledningen av 2006 då sydossetiska 

vägspärrar hindrade georgiska fredsfrämjande styrkor att framrycka till sina baser. Detta 

följdes av att Sydossetien sköt ner georgiska helikoptrar varav en av helikoptrarna hade den 

amerikanska senatorn John McCain ombord (som var på besök i Georgien). Under 2007 steg 

spänningen och Ryssland kränkte georgiskt luftrum ett antal gånger och i mars månad 

genomförde Ryssland ett samordnat anfall med markrobotar och attackhelikoptrar mot 

georgiska byar i Abchazien. Under 2007 undertecknade Putin ett dekret gällande politiska, 

ekonomiska och sociala förbindelser med separatistregionerna (Larsson, s. 15-24). 

 

Under våren 2008 eskalerade konflikten utifrån ett antal handlingar från båda parter, men 

främst från Rysslands sida som den tjugonde april sköt ner en georgisk UAV. Dessutom 

skickades under slutet av april en rysk fredsfrämjande styrka in i Abchazien. Under våren och 

försommaren genomfördes ett antal förberedelser gällande förstärkning av trupp och material 

i utbrytarrepublikerna. Under sommaren genomförde bland annat ryska järnvägstrupper ett 

stort antal reparationer på femtiofyra kilometer järnväg i Abchazien. Exempel på 

styrketillväxt i regionen är att den fredsfrämjande styrkan i Abchazien förstärkts med tyngre 
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artilleri efter att Ryssland anklagar Georgien för att förstärka i Kodoridalen. I FOI rapporten 

”Det kaukasiska lackmustestet” står det att läsa följande: 

 
En omfattande rysk väpnad insats i de georgiska utbrytarrepublikerna var planlagd sedan flera år 

tillbaka. De ryska Väpnade Styrkorna, liksom övriga väpnade strukturer i Ryssland, har under de 

senaste åren målmedvetet utvecklat förmågan att hantera väpnade konflikter och lokala krig i 

Kaukasien (Larsson, 2008, s. 26) 

 

De strategiska målsättningarna för Ryssland och deras militära operationer i Georgien och 

området runt Svarta havet beskrivs enligt nedan. 

 
För att ta oåterkallig kontroll över Abchazien och Sydossetien. Inrättandet av 

ansenliga ryska militärbaser i Abchazien och Sydossetien samt kontrollen över 

viktiga bergkorsningar vilket betydligt ökat Rysslands strategiska militära ställning i Kaukasus 

regionen (Rich, 2010, s. 153) 

 

Det råder inget tvivel om att Ryssland har en tydlig strategisk målbild över hur de ser på 

lösningen av deras närvaro i Kaukasusregionen ur ett militärt perspektiv samt hur mycket de 

är villiga att satsa på för att återta den strategiska kontrollen. Ryssland fokuserades samtidigt 

stark på att påverka läget, så att Georgien inte kunde bli medlem i NATO. Den ryska militära 

kapaciteten gentemot Georgien är på pappret överväldigande, men Georgien lyckades att 

analysera och påverka många ryska svagheter t.ex. deras brister i ledning, samordningen 

mellan flygförband och markförband, men även deras svårigheter att lokalisera de georgiska 

artilleriställningarna (Rich, 2010, s. 154). I det Nordkaukasiska militärområdet fanns 

Rysslands, för tidpunkten, mest erfarna förband, främst med anledning av kriget i Tjetjenien 

och deras färska erfarenheter i strid med rebeller. Det var också här som reformeringen till 

brigadsystemet utvecklats längst och det fanns en stor tillgång till heltidsanställda soldater och 

befäl. Många av de begränsningar som upptäcktes under kriget berodde på den 

gammalmodiga och föråldrade utrustningen. Det fanns t.ex. fortfarande stridsvagnar av typen 

T-62 och T-72 i bruk. Även det ryska flygvapnet besatt stora erfarenheter från kriget i 

Tjetjenien och en stor tillgång till förband och material. Det var endast en mindre del av 

utrustningen som var ny eller uppdaterad till modern status.  

 

Redan under 2006 och framåt började Ryssland genomföra ett antal övningar i regionen 

”Caucasus Frontier” med årliga återkommande övningar 2007 samt 2008. Under första 

halvan av 2008 förstärkte Ryssland regionen med ytterligare förband och förstärkningar till 

den ryska fredsfrämjande styrkan. Georgiens huvudfokus i sin plan var att genomföra en 

attack mot Sydossetien och krossa dess styrkor i syfte att sedan ockupera huvudstaden 

Tskhinvali och blockera motorvägen. Syftet med att blockera motorvägen var att förhindra 

frivilliga från Ryssland att nå stridsområdet. En viktig faktor som skulle vara avgörande för 

operation var hastigheten som skulle skapa ett övertag inom tre till fyra dagar. Efter detta 

skulle georgiska förband ta by efter by genom counterinsurgency-operationer. Deras största 

misstag med planen var att de totalt missbedömde att Ryssland skulle intervenera in i 

regionen och understödja sin egen minoritet i området (Pukhov, s. 40-43).  

 

Ryssland kände till Georgiens plan att anfalla Sydossetien, dock kände de inte till vilket 

datum Georgien tänkte anfalla. Efter en övning under sommaren 2008 lämnades det kvar 

ryska förband som i händelse av att Sydossetien blev utsatt för anfall skulle gå in i området 

och understödja de ryska fredsfrämjande styrkorna med understöd av det ryska flygvapnet. 

Detta i syfte att förhindra georgiska förband att nå djupt in i Sydossetien. De närmaste ryska 

markförbanden som stod i ständig stridsberedskap behövde 24-48 timmar på sig för att 

komma in i Sydossetien (Pukhov, s. 40-43). 
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5.3 Operationens genomförande i stort 

Inledningsskede 

Under inledningen av augusti började skottväxlingen tillta mellan Georgien och Sydossetien. 

Den första augusti körde georgiska poliser på en sprängladdning vid en väg mellan georgiska 

gränsen och den georgiska enklaven norr om Tskhinvali. Georgien anklagade sydossetiska 

separatister att ligga bakom detta attentat då fem poliser skadades. Under natten mellan den 

första till den andra augusti utbröt tung eldväxling vid gränsen med femton stycken skadade. 

Även fast det var väldigt spänt mellan parterna avslutade Ryssland sin övning den andra 

augusti och förband och material transporterades tillbaka till sina hemmabaser. Endast en liten 

del av det övande förbandet blev kvar för att understödja de ryska fredsbevarande styrkorna i 

regionen. De förband som blev kvar bestod av två förstärkta motoriserade skyttebataljoner 

innehållandes totalt cirka femtonhundra soldater, fjorton stridsvagnar (T-72B) och sexton 152 

mm bandgående artilleripjäser (2S3). Förbanden utgångsgrupperade ungefär 30 km från 

Rokitunneln och kunde snabbt omgruppera in i Sydossetien vid behov, dessutom förfogade de 

över nio BM-21 system (raketartilleri).  

I början av augusti beordrades de ryska fredsfrämjande trupperna inta högsta stridsberedskap, 

dock var det under den andra till femte augusti relativt lugnt. Under den sjätte och sjunde 

augusti ökade eldväxlingen mellan parterna och 14 människor skadades inne i Tskhinvali, 

mestadels civila människor. Under den sjätte augusti gick de georgiska förbanden upp i 

högsta stridsberedskap och den georgiska regeringen beslöt att starta en offensiv operation 

mot Sydossetien. Den sjunde augusti startade mobiliseringen av reservister och evakuering av 

kvinnor och barn längs gränsområdet mot Sydossetien. På natten den sjunde augusti fick 

georgiska förband order om att öppna eld mot ledningscentraler i Tskhinvali och 

försvarspositioner för sydossetiska förband (Pukhov, s. 44-48). 

  

Krigsskede 

Under inledningen av den åttonde augusti blev Tskhinvali och närliggande områden utsatt för 

artilleri samt granatkastarbeskjutning. Georgien försökte med precision att slå ut vissa 

prioriterade mål. Men på grund av dåligt eldtekniskt underlag och inmätning av mål blev det 

stora skador på civila byggnader och hela staden blev utsatt för tung beskjutning. 

Ryssland reagerade omedelbart och gav order till de förband som tidigare varit 

utgångsgrupperade i anslutning till Rokitunneln och andra övningsfält att säkra vägen mellan 

Rokitunneln och Tskhinvali. Efter ca en halvtimme var de förstärkta bataljonsstridsgrupperna 

på väg. Efter att de passerat Rokitunneln fortsatte framryckningen till Djava. Georgien 

påbörjade samtidigt allmän mobilisering och runt klockan 3 på natten var det totalt 45000 

man mobiliserade (Pukhov, s. 48-50). 

Under de tidiga morgontimmarna anlände de första georgiska reservisterna till sina förband. 

Under ett antal timmar tidigt den åttonde skedde ett antal mindre skärmytslingar mellan 

georgiska och sydossetiska förband. Ryska förband var nu i strid på flera olika platser. Efter 

ett antal stridigheter under förmiddagen, den åttonde augusti, lyckades georgiska förband om 

cirka elva hundra soldater, komma in i Tskhinvali söderifrån. Samtidigt under förmiddagen 

började det ryska flygvapnet bomba mål både mot framryckande förband samt mål inne i 

Georgien. Under eftermiddagen sände den georgiska regeringen ut ett meddelande om 

”humanitarian cease-fire” mellan klockan 15.00 och 18.00 för att civila skulle kunna lämna 

staden. 
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Under krigets första timmar var det oklart om även Abchazien skulle dras in i konflikten. 

Georgiska förband fanns utgångsgrupperade längs gränsen till Abchazien samt även i 

Kodoridalen. Tidigt på morgonen fick den abchaziska armén order om att gå upp till högsta 

stridsberedskap och förflytta förbanden mot den georgiska gränsen. Under natten skickade 

Ryssland upp spaningsflyg som tog spaningsbilder på georgiska förband och deras ställningar 

i anslutning till Kodoridalen, vilket även kom till användning i den rysk/abchaziska 

offensiven i denna dal (Pukhov, 2010, s. 58).  

Under eftermiddagen den åttonde augusti rapporterades att ryska förband återtagit kontrollen 

av den sydossetiska huvudstaden Tskhinvali. Under den nionde augusti eskalerade 

stridigheterna och under middagstid meddelade den georgiska presidenten femton dagars 

undantagstillstånd och begärde vapenvila mellan de stridande parterna. Sent under kvällen 

meddelas att Georgiens andra utbrytarstat Abchazien gått med i kriget och befinner sig i strid 

i Kodoridalen. Den tionde augusti ökar striderna ytterligare mellan parterna och senare under 

eftermiddagen drar sig georgiska förband ur Sydossetien och går tillbaka in i Georgien (Rich, 

2010, s. 66-68). De ryska förbanden förföljer och sent på kvällen meddelar den georgiske 

presidenten att stridsvagnar har trängt in i Georgien och att staden Gori står under beskjutning 

av ryskt artilleri. Under resten av dagen skedde inga större strider mellan ryska och 

sydossetiska förband gentemot georgiska förband. Den elfte augusti fortsätter ryska förband 

att försöka förstöra olika radaranläggningar i syfte att begränsa det georgiska 

luftförsvarssystemet. Ryska förband genomför även anfall i Georgien via Abchazien i syfte att 

skapa en buffertzon. Sent under eftermiddagen den elfte försökte Georgien i ett sista försök 

sänka det ryska anfallstempot genom att skicka upp sex stycken (Mi-24) helikoptrar i ett 

försök att beskjuta de ryska konvojerna med ett blandat resultat (Pukhov, 2010, s. 71). I slutet 

på den elfte bestod styrkan av ryska förband inne i Georgien till runt ca fjortontusen man och 

ca hundratal stridsvagnar med understöd av hundratal artilleri pjäser, fyrahundra 

pansarskyttefordon och fyrtiotal raketartillerisystem. Under den tolfte augusti började ryska 

förband kontrollera det georgiska territoriet mellan Tskhinvali och Gori. Senare under dagen 

sköt Ryssland två stycken markrobotar av typen Iskander (SS-26) mot mål inne i Georgien 

varav den ena träffade flygplatsen i Marneuli och den andra träffande centrala Gori. Under 

eftermiddagen meddelade den ryske presidenten Dmitrij Medvedev att operationen att tvinga 

Georgien till fred var över (Pukhov, 2010, s. 48-72). 

Utdragningsskede 

Under den trettonde tog ryska förband Gori och vissa förband var på väg tillbaka till 

Sydossetien vilket misstogs av Georgien som trodde att de var på väg att inta Tbilisi istället. 

Under den trettonde ingick Georgien och Ryssland vapenvila, om än bräcklig och stördes av 

mindre friktioner mellan parterna.  

Under den fjortonde fick georgiska förband möjlighet att återta stridsvärdet något varvid flera 

georgiska förband förflyttades till buffertzonen. Ryssland misstänkte att Georgien fortfarande 

kanske skulle kunna genomföra en mindre motattack, vilket fick ryska förband att förstöra 

mängder av georgiskt krigsmaterial (Pukhov, 2010, s. 74-75). Vidare under den fjortonde 

träffades den ryske presidenten och separatistledarna för Abchazien och Sydossetien för att 

skriva på den tidigare vapenvilan mellan Ryssland och Georgien.  

   Under den sextonde augusti möts Rysslands president Dmitrij Medvedev och Georgiens 

president i Moskva för att skriva på den slutliga vapenvilan(Pukhov, 2010, s. 74-75). 
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5.4 Resultatanalys under kriget 2008 del A 

Resultatanalysen utgår från en kvalitativ textanalys utifrån källor beskrivande tiden under och 

efter femdagarskriget i augusti 2008 fram till 2011. I analysen används det tidigare framtagna 

analysverktyget och dess variabler nedbrutna till tre indikatorer per förmåga. Resultatanalysen 

är uppdelad i två olika delar, tiden under (A) och efter kriget (B). I båda analyserna används 

samma analysverktyg och variabler samt indikatorer. Variablerna (operativa funktioner) 

underrättelse, ledning och uthållighet återfinns under teorikapitlet och har sitt ursprung från 

krigsföringens förmågor. Enligt tidigare benämns dessa som operativa funktioner i 

analysverktyget och sedermera i arbetet med både resultatanalys och tolkning av det 

framanalyserade underlaget.  

Operativ underrättelsetjänst 

Underrättelsefunktionen uppvisade under kriget upp stora brister inom flera delområden inom 

funktionen. Brister finns inom både mark-, sjö- och luftarenan, men är främst dokumenterad 

och utvärderad i mark- och luftarenan. Förbanden som deltog i konflikten var i grunden 

organiserade enligt klassisk rysk organisationsstruktur med några få undantag.  

Forskarna vid FOI skriver i rapporten ”Det kaukasiska lackmustestet” (Larsson, 2008) att de 

uppfattar att Ryssland planerat en operation emot Georgien under en längre tid, vilket 

resultatet inom funktionen motsäger, åtminstone på operativ ner till taktisk nivå. Det sätt som 

underrättelsefunktionen brukades under flera olika situationer påvisar bristen av 

framförhållning och planering. Dock uppvisar Ryssland på en strategisk förmåga att ligga på 

framkant med planering och analyser av konfliktområdet i och runt Kaukasus och Georgien.  

De ryska väpnade styrkorna uppvisar brister inom flera områden där man exempelvis hade en 

tydlig svårighet med att i inledningen av operationen, men även senare, kunna säkerställa 

både mark- och luftläget på motståndaren. Effekten av detta var att det georgiska luftförsvaret 

uppfattades så stort att inga helikopterförband nyttades till luftoperationer, med undantag sista 

dagen av konflikten (Rich, 2010, s. 161-162). 

Bristen av att inte inneha rätt typ av sensorer, som UAV, gör att det är svårt att inhämta 

information om motståndarens förband och försvarsgrupperingar, vilket i sin tur kräver att det 

genomförs flygspaning. Effekten av den genomförda flygspaningen är svår att avgöra, men 

Georgien uppvisade förmåga att med både stationära och handburna luftvärnssystem kunna 

påverka det ryska flygvapnet (Cohen, 2011, s. 37). En ytterligare följdverkan av att inte kunna 

lägesbestämma georgiska förband är att hela bekämpningsprocessen blir påverkad. Det gör att 

det är svårt att bekämpa mål både för flygvapnet och med andra typer av bekämpningssystem 

(Cohen, 2011, s. 29). 

Under själva operationen blev det uppenbart hur viktigt det är med fungerande 

ledningssystem som inte bara stödjer ledning och egen lägesuppfattning utan möjliggör för 

chefer och staber att funktionsleda respektive funktion för att uppnå operativ effekt inom 

operationen. Vid ett antal tillfällen under kriget användes olika spaningsförband till andra 

uppgifter än att lösa huvuduppgifter som t.ex. bevaka Rokitunneln.  

Bortfallet av GPS-stöd samt att Rysslands GLONASS system inte fungerade gjorde att många 

förband helt enkelt inte kunde orientera sig rätt eller var på helt fel plats, vilket lyfter fram 

behovet av förmågan att hantera reservförfarande som papperskarta och kompass är av vikt. 

Detta i sin tur ger negativ påverkan på eget och motståndarens läge, vilket gör det ännu 

svårare att använda sina bekämpningssystem (Cohen, 2011, s. 49-52). 



28 
 

Flertalet gånger när ryska förband genomförde olika framryckningar in i Georgien saknades 

det en lägesuppfattning om georgiska förband, vilket resulterade i oväntade stridskontakter 

med förluster på ryska sidan då georgiska förband var på förhand (Cohen, 2011, s. 28-29). 

Till detta skall föras bristen på radarsystem som kan lägesbestämma motståndarens 

artillerigrupperingar och ett ineffektivt televapensystem. Detta i sin tur påverkar hela 

underrättelsekedjan, vilket gör det komplicerat och svårt att skapa en korrekt och balanserad 

underrättelsebild över motståndarens läge och stridsvärde (Barabanov, 2011, s. 61). 

  

Operativ slutsats: 

 Stora svårigheter att på operativ nivå säkerställa lägesuppfattningen på motståndaren. 

 Stora brister på moderna inhämtningssensorer som exempelvis UAV. 

 Stora brister inom ledning av underrättelsefunktionen ger negativa effekter på hela 

operationen. 

 Stora brister avseende skydd och verkan av fältradar och EW-system  

 

Sammanfattande slutsats: Underrättelsefunktionen har genomgående stora brister från 

strategisk ner till taktisk nivå. 

 

Operativ ledning 

Under uppstarten och inledningen av kriget var Rysslands initiala ledningsförmåga främst ur 

ett personellt perspektiv ur balans. Chefen för generalstaben, generalen Nikolai Makarov, var 

nytillsatt samt chefsbefattningen för Direktoratet för ledning av operationer var vakant 

(Cohen, 2011, s. 22). 

Det var ändå planeringen och genomförandet på strategisk nivå som skapade den initiala 

framgången för Ryssland under inledningen av operationen. Detta kan tyda på att 

förberedelser och planering av detta konfliktområde pågått en längre tid på den politiska och 

strategiska nivån, men även operativa förberedelser (Cohen, 2011, s. 8). 

Inledningsvis uppvisade flygvapnet att strategiska transporter är en av deras paradgrenar, men 

det var också kanske det mest framträdande för hela konflikten. De lyckades inom det första 

dygnet få in mer luftlandsättningsförband i konflikten än markförband in i Sydossetien. 

(Cohen, 2011, s. 10). 

Inom alla tre arenorna (mark, sjö och luft) fanns det påtagliga brister i sambands- och 

ledningsmateriel. De fick stora problem att samordna och koordinera mellan arenorna, främst 

på grund av den tekniska statusen på materielen. Mycket av utrustningen var sedan 

Sovjetunionens storhetstid, även bristen i samövning av att öva försvarsgrenarna gemensamt 

gjorde sig påmind. Flera chefer ledde frekvent sina förband via mobiltelefon (Barabanov, 

2011, s. 60). Det som kanske gjorde sig mest påtagligt var oförmågan att leda och samordna 

luftunderstöd till markförbanden. Detta i kombination med brister i underrättelsetjänsten 

gjorde att markförbanden drog på sig onödiga förluster. Risken för att Friendly Fire (FF) skall 

uppstå är överhängande om det inte finns ett bra ledningssystem som kan uppdatera egna 

förband och ge chefer och staber rätt information. Oförmåga på grund av dålig utrustning är 

inte enda orsaken till att ledningsfunktionen behöver utvecklas. Cheferna måste bli bättre på 
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att hantera de operativa förmågorna i rätt tid och plats för att ge den önskade effekten (Rich, 

2010, s. 157). 

De markförband som tvingades uppträda i bergsterräng fick svårt att med gammalmodig 

sambandsutrustning försöka leda, men även samverka med andra, förband. Detta bidrog till 

bristerna inom ledningsfunktionen. Markförbanden hade stora svårigheter att samverka 

gällande behov av flygunderstöd mot markmål samt helikopterunderstöd under hela 

operationen, vilket gjorde att det blev onödiga förluster som t.ex. vid Rokitunneln (Cohen, 

2011, s. 35-37). 

Operativ slutsats: 

 Stora brister i ledning och föråldrad sambandsmateriel.  

 Stora brister i att samordna och koordinera inom förband och mellan försvarsgrenar. 

 Icke fungerande ledningssystem gav stora negativa effekter på operationen. 

 

Sammanfattande slutsats: Ledningsfunktionens brister ger stora negativa effekter på alla 

nivåer. 

 

Operativ uthållighet 

Under kriget som varade under fem dagar kom den bakre tjänsten att få sitt elddop efter ett 

antal år av fokus på counterinsurgency-operationer i Tjetjenien. Där hade den bakre tjänsten 

(uthållighet och logistik) helt andra utmaningar än under den reguljära konflikt som 

utvecklades under Georgienkriget. Utgångsläget för de ryska förbanden var en mix av 

kontrakterad personal som var ca 70 % och ca 30 % värnpliktiga. Nivån och kompetensen på 

vissa förbandschefer var så låg att flera chefer fick handplockas från hela Ryssland för att 

bemanna förbanden som skulle ingå i konflikten mot Georgien. Dock uppvisade förbanden 

bättre stridsmoral än under Tjetjenienkrigen (Barabanov, 2011, s. 40-41). Huvuddelen (80 %) 

av utrustning var från tiden under Sovjetunionen, vilket innebar stora utmaningar för alla 

funktioner inom logistiken. Flera stridsfordon och stridsvagnar saknade innehåll i lådorna för 

reaktivt pansar, och soldaternas skyddsutrustning var av varierande kvalité. Detta gjorde att 

soldaterna tog skyddsutrustning från stupade georgiska soldater och mixen av personlig 

utrustning gjorde det ännu svårare att skilja vän från fiende (Cohen, 2011, s. 31). 

Resultatet lät inte vänta på sig, så under olika framryckningar in i Georgien stod flera 

stridsfordon vid sidan av vägen och var trasiga eller rentav saknade drivmedel. Detta uppvisar 

stora brister i det ryska logistiska konceptet, vilket även ibland fick sådana konsekvenser att 

chefer fick ge order om att förstöra egna fordon för att de inte skulle falla motståndaren i 

händerna (Barabanov, 2011, s. 44). Under operationen påverkades förbandens rörlighet inte 

bara av att tillgängligheten på fordon och utrustning var låg, utan även brister inom andra 

funktioner fick en indirekt påverkan på förbanden. Avsaknaden av fungerande luftvärn under 

framryckningen med förbanden gjorde att de drog på sig flera onödiga förluster, vilket i sin 

tur belastade den bakre tjänsten. Det var endast under inledningen under kriget som det 

strategiska transportflyget uppvisade god förmåga till rörlighet. Undantaget var den ryska 

flottan i Svarta havet som även genomförde landstigning med luftlandsättningsförband och 

öppnade en andra front inne i Abchazien samt en landstigningsoperation i staden Poti.  

För övrigt var rörligheten hos förbanden kraftfullt påverkad av statusen och understödet från 

andra funktioner. Skyddsnivån på fordon och soldatutrustning var av varierande kvalité och 
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volym, vilket påverkar resultatet på taktisk nivå, men inte på operativ och strategisk nivå i 

alltför stor omfattning. Även avseende verkansdelarna var huvuddelarna från sovjettiden, 

vilket gav bristande verkan på en motståndare som uppgraderat sina stridsvagnar och 

stridsfordon med moderna skydds- och verkansdelar. Det saknades igenkänningsutrustning 

(IK), vilket gjorde sig påmint under en konflikt där både motståndaren och egna förband 

använde samma utrustning, vilket resulterade i beskjutning av egna soldater (Rich, 2010, s. 

160-161). 

Operativ slutsats: 

 Personalläget vid förbanden begränsade den operativa effekten. 

 Den stora mängden föråldrad materiel är genomgående inom alla funktioner och 

skapar stora begränsningar. 

 Brister avseende materiel och utrustning gav stor belastning på den bakre tjänsten.  

 Stora brister gällande skydd och verkansdelar inom alla funktioner. 

 

Sammanfattande slutsats: Uthållighetsfunktionen skapar stora begränsningar i operationen. 

 

Operativa funktionsslutsatser del 1 

Sammanfattningsvis ger resultattolkningen av den första delen ett resultat som påvisar brister 

i förutsättningar samt chefers förmåga att hantera den ryska operationskonsten och den 

operativa förmågan. Kriget i Georgien var över på fem dagar och inledningen av kriget, med 

stöd av strategiska förband, skapade initialt ett övertag. Främst de ryska 

luftlandsättningsförbanden lyckades med stöd av det strategiska transportflyget vara på plats 

inom ett dygn från att ordern gavs. De undersökta operativa funktionerna ger ett för övrigt 

dystert resultat med början på underrättelsefunktionen som uppvisar genomgående stora 

brister från strategisk ner till taktisk nivå. Vilket många gånger får katastrofala 

konsekvenser på taktisk nivå men ger även påverkan på den operativa nivån.  

Ledningsfunktionens stora brister ger stora negativa effekter på alla nivåer. Det gör att 

den initiala uppstarten räddas av den strategiska nivån med deras strategiska resurser i form 

av luftlandsättningsförband och strategiskt transportflyg. Underhållsfunktionen och den bakre 

tjänsten har under flera år dragit lärdomar från krigen i Tjetjenien där huvuddelen av 

operationerna var av counterinsurgency-karaktär med fasta baser mm. Dessa lärdomar och 

erfarenheter fungerar inte i ett reguljärt krig som Georgien 2008. Resultatet är att 
uthållighetsfunktionen skapade stora begränsningar i operationen. 
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5.5 Resultatanalys efter kriget 2008 del B 

Efter kriget påbörjades en kraftfull utveckling av de ryska väpnade styrkorna. Dock är det 

viktigt att lyfta fram att fröet till en reformering såddes långt tidigare. I början på 2000-talet 

skrevs Vitboken, som tog avstamp mot utvecklingen av de väpnade styrkorna fram till 2020, 

på av Putin. Det som också är viktigt att nämna är med vilka förutsättningar reformarbetet 

bedrivits, vilket är att under 2010 skrev presidenten Dmitrij Medvedev på den ryska 

doktrinen.   

Detta ger oss en kort inblick i den ryska reformeringsprocessen och det kan uppfattas som en 

omvänd del av reformeringen när själva doktrinen dyker upp i slutet. Arbetet fortsätter nu 

med att reformera de ryska väpnade styrkorna mot 2020 (McDermott, 2011, s. 14-29). I 

oktober månad 2008 tillkännagav president Dmitrij Medvedev att han godkänt inriktning 

inom fem olika områden. Storheterna är bland annat att omorganisering till självständiga 

brigadförband, ny och modern material, personalförsörjningssystemet, träning av soldater och 

förband samt modernisering av försvarsgrenarna skall ske (McDermott, 2011, s. 49). Detta är 

grunden till reformarbetet som fortfarande pågår med stor kraft i Ryssland. 

Operativ underrättelsetjänst 

Utifrån den nya inriktningen påbörjas omorganiseringen till brigadförband, varav bland annat 

förstärkningen av spaningsförband inom brigaden ökas från kompanistorlek till bataljon. 

Dessutom tillförs ny modern material i form av inhämtningssensorer som nya UAV (Bird 

Eye) från Israel, vilket ingår i den nya underrättelsebrigaden (McDermott, 2011, s. 385). Men 

även televapenförmågan utvecklas och är kraftfullt prioriterad (Rich, 2010, s. 161). De 

förband som lyckades bäst under Georgienkriget var de ryska luftlandsättningsförbanden. 

Dessa påbörjade redan under 2006 reformeringen av sina förmågor och förband och är de 

enda förbanden som fortfarande verkar i ramen divisionsförband. Även fast de påbörjade 

reformeringen 2006 finns det fortfarande utvecklingspotential till att utveckla 

underrättelsefunktionen med ny materiel och inhämtningssensorer (Barabanov, 2011, s. 37). 

Underrättelsefunktionen är en del bland alla andra funktioner som skall integreras i det nya 

ledningssystemet (C2/C4ISR). Det kommer ta lång tid innan alla brigaderna får tillgång till 

dessa materielsystem (McDermott, 2011, s. 49). 

En av de stora bristerna under kriget var förmågan till att skapa en lägesuppfattning gällande 

motståndaren inom alla tre arenorna (mark, sjö och luft), både på kort och medellång sikt. 

Detta sker nu genom att det skall byggas upp ett grundläggande informationssystem på 

strategisk, operativ och taktisk nivå. I doktrinen från 2010 (Ryska Federationens 

Militärdoktrin, 2010, s. 14) lyfts det fram att det skall säkerställas att det finns rätt utrustning 

och materiel för att bedöma hotbilden gentemot Ryssland. I RMD 2010 belyses vikten av att i 

god tid förvarna den högsta ledningen om hot från luften eller rymden, men även strategiska 

viktiga riktningar lokalt eller regionalt (Ryska Federationens Militärdoktrin, 2010, s. 7-8). 

Avslutningsvis har Ryssland påbörjat stora inköp av underrättelsesystem som skall svara upp 

mot framtidens moderna krig och inom underrättelsefunktionen. 

Operativ slutsats: 

 Underrättelsefunktionen kraftsamlas till organisationsförstärkningar av 

spaningsförband och material inom brigaderna. 

 Framtida förband ökar sina möjligheter till att bedöma hot och skapa lägesbilder över 

motståndaren genom integrationen i ledning (C2/C4ISR) kapaciteten. 

 Televapenförmågan utvecklas och organiseras på strategisk nivå. 
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 Inhämtningsförmågan utvecklas väsentligt utifrån nya och moderna 

underrättelsesensorer. 

 Brigadförbanden får en ökad förmåga till självständighet och underrättelseförmåga. 

 

Sammanfattande slutsats: Den utvecklade underrättelsefunktionen bidrar starkt till ökad 

operativ och taktisk förmåga, vilket ställer nya krav på operationskonsten och dess utveckling 

av operativa koncept. 

Operativ ledning 

De brister avseende ledning vilka framträdde under femdagarskriget var besvärande för en 

nation som Ryssland. Under inledning av kriget gav generalstaben order till sina underställda 

staber och enheter, men resultatet av detta var allt annat än positivt. Mycket beroende på 

tekniska problem och gammalmodig sambandsutrustning. Dock fanns det vissa strategiska 

förband (luftlandsättningsförband) vilka uppvisade stor mobilitet och en förmåga att snabbt 

vara på plats i Sydossetien inom ett dygn efter order. Utveckling av ledningsförhållanden har 

inneburit att fyra nya militärområden organiseras. Utvecklingen fortsätter med att 

omorganisera till självständiga brigadstrukturer, vilket med tiden skapar olika varianter av 

brigader av modellen tunga, medeltunga och lätta brigadförband. Efter övningar med den nya 

organisationen blev resultatet att behålla de tidigare nerlagda arméstaberna i syfte att 

säkerställa en bra och effektiv orderkedja ner till taktisk nivå. Under januari 2010 skall det 

finnas åttiofem brigader, men det finns fortfarande tankar att utveckla ytterligare några 

stridande brigader och även några med inriktning ingenjörsförband samt luftvärn (Barabanov, 

2011, s. 28). 

Det avdelas pengar för att utveckla det automatiska ledningssystemet från strategisk nivå ner 

till taktisk. Det är ett system som skall bidra till samverkan mellan förband och 

försvarsgrenar. Effektiviteten och prestandan skall säkerställas med nya satelliter för 

kommunikation och ledning. Systemet skall verka både under fred och i krigstid med krav på 

stor pålitlighet (McDermott, 2011, s. 48). Svårigheterna under kriget i Georgien var att 

kombinera gammal teknik och utrustning med modern teknik motsvarande GLONOSS (rysk 

variant av GPS). Det ställer hårda krav på det nya ledningssystemet som skall utvecklas för att 

kunna stödja de övriga funktionerna. Detta kräver inköp och utveckling av moderna system 

motsvarande Command, Control, Communications, Computers, Intelligens, Surveillance and 

Reconnaissance (C4ISR) (Ryska Federationens Militärdoktrin, s. 9).  

 

Operativ slutsats: 

 Ledningsfunktionen utvecklas med ett automatiserat ledningssystem (C2) mellan 

strategisk, operativ och taktisk nivå i kombination med modern ledningsutrustning 

som svarar upp mot det moderna slagfältet. Det inkluderar en ökad kapacitet av staber 

och personal att genomföra kvalificerad planering. 

 Volymen av förband och funktioner ställer stora krav på ekonomi och operativ 

konceptutveckling.  

Sammanfattande slutsats: Ledningsfunktionens utveckling är en kritisk sårbarhet och ställer 

stora krav på konceptutveckling samt utveckling av operationskonsten för att ge full operativ 

effekt.  
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Operativ uthållighet 

Arbetet inom de ryska väpnade styrkorna går framåt inom en mängd olika områden inom den 

operativa funktionen uthållighet. Inledningsvis fortsätter utveckling gällande 

personalförsörjningen med att öka antalet kontraktssoldater, men även deras underofficerare. 

Värnpliktssystemet kommer att behållas för att dels kunna rekrytera till förbanden, men även 

andra befattningar. Arbetet med brigadutvecklingen fortgår inom anskaffning av ny och 

modern material, men även att skapa fasta personallistor och standardlistor för vilken 

utrustning som skall standardiseras i den nya organisationen.  

De nya brigaderna ökar till ca 4000-4300 man, vilket kan ses vara ett närmande till 

västländernas struktur på brigadförbanden. Innehållet i brigaden från ett 

uthållighetsperspektiv är en reparations-, underhålls-, logistik- och ingenjörsbataljon. Detta är 

en kraftfull satsning för att få brigaderna självständiga. Detta möjliggör en stor möjlighet till 

självständigt uppträdande inom brigads ram, vilket ofrånkomligt förändrar och utveckla den 

ryska operationskonsten (Barabanov, 2011, s. 23-24). Avveckling av gammal omodern 

utrustning och destruering av verkansdelar pågår samtidigt som reducering av antalet 

garnisoner och utbildningsplattformar fortgår. Även centralisering av förråd och 

lagerhantering utvecklas. Kraftsamling sker mot att förvara underhåll centralt, men utspritt i 

större förråd (depåer), till förbanden för att säkerställa förbandens mobilisering och 

beredskapskrav (McDermott, 2011, s. 39). 

Även inom funktionen uthållighet anskaffas ny modern materiel, såväl fordon som modern 

soldatutrustning. Även inom stödjande verksamhet som matsalar och förråd är tanken att 

påbörja att låta kontraktörer sköta denna verksamhet Ryska Federationens Militärdoktrin, s. 

13).  

Operativ slutsats: 

 

 Stora utmaningar med personalförsörjningssystemet återstår och kräver fortsatta 

ansträngningar. 

 Uthållighetsfunktionen ökar sin tillgänglighet och funktionssäkerheten genom 

standardisering av personal och materielsystem. 

 Utvecklingen av uthållighetsfunktionen ställer nya krav på chefer och förband. 

 

Sammanfattande slutsats: Uthållighetsfunktionens utveckling kommer ställa krav på att 

operationskonsten förändras, vikten av att utveckla operativa koncept för att möte det 

moderna krigets krav och utmaningar är nödvändigt. 

 

Operativa funktionsslutsatser del 2 

Arbetet med att reformera den ryska försvarsmakten fokuserar i huvudsak på hårdvaran 

genom modernisering av utrustning, verkansdelar och skyddsdelar inom de operativa 

funktionerna. Även kraftsamling mot den strategiska nivån där televapenfunktionen kan ses 

vara ett av några exempel på att betydelsen gör att de flyttades från operativ nivå till 

strategisk. Detta för att påskynda utvecklingen och stärka funktionen till det bättre och i 

förlängningen öka den strategiska handlingsfriheten.  

Resultatanalysen påvisar att inom alla tre funktionerna underrättelsetjänst, ledning och inte 

minst uthållighet sker det en kraftfull utveckling gällande organisation och utrustning, men 

även gällande personaltjänsten. Den utvecklade underrättelsefunktionen bidrar starkt till 
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ökad operativ och taktisk förmåga, vilket ställer krav på operationskonsten och dess 

utveckling av operativa koncept. 

Ledningsfunktionens misslyckande under Georgienkriget har tagits på största allvar i 

Ryssland vilket tyder på en tydlig fokusering för att prioritera ledningen inom samtliga 

arenor. Allt kommer inte att fungera bara för det kommer ny och modern teknisk utrustning, 

utan ledningsfunktionens utveckling är en kritisk sårbarhet och ställer stora krav på 

konceptutveckling och utveckling av operationskonsten för att ge full operativ effekt. 
Det är många länder som utvecklar olika ledningssystem och Ryssland försöker nu länka 

samman alla tre nivåerna genom ett nytt automatiserat ledningssystem, vilket innebär stora 

utmaningar både konceptuellt och ekonomiskt.  

Uthållighetsfunktionen är den del vilken kanske fungerade sämst under kriget och där har 

fokus varit på att modernisera och hantera hårdvaran inom funktionen. De försöker också 

samtidigt förändra personalförsörjningssystemet med kontrakterad personal i olika nivåer.  

Ryssland på fokuserar på att förändra och utveckla förrådsverksamheten, garnisoner med 

utbildnings- och skjutfält samt att dra ner på ett antal utbildningsplatser. De kvarvarande skall 

förstärkas och utvecklas för att svara upp mot moderna krav för en mer professionell 

försvarsmakt. Detta ger att utvecklingen av uthållighetsfunktionen ställer krav på att 

operationskonsten förändras, vikten av att utveckla operativa koncept för att möta det 

moderna krigets krav och utmaningar är nödvändigt 
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6. Diskussion och reflektion 

Inledning 

Avsikten med detta kapitel är att inledningsvis diskutera det framtagna resultatet och besvara 

fråga två: Vilka operativa erfarenheter från Georgienkriget kan sägas vara drivande i den 

ryska utvecklingen av operativa funktioner och vilka är trenderna avseende rysk 

operationskonst efter kriget? Vidare kommer jag att diskutera val av metod i förhållande till 

undersökningen. Därefter presenteras tankar kring teorin gällande grundläggande förmågor 

och kopplingen till de ryska operativa principerna. Avslutningsvis redovisas min reflektion 

över arbetet samt ge förslag till fortsatt forskning.  

 

Resultatet 

Bilden som växer fram i och med resultattolkningen är att de ryska förbanden led av stora 

problem på grund av gammal utrustning och den tekniknivå som fanns ute på fältet under 

operationen, men även av det mentala arvet från Sovjettiden i bakgrunden. Samtidigt visar 

resultatet att samordning mellan försvarsgrenarna nästan var obefintlig och vid flera olika 

tillfällen fick enskilda funktioner agera självständigt utan koordination från högre chef (fast 

stridssituationen krävde samordning).  

Trots dessa brister lyckades ryska förband främst på grund av enkelhet och tempo skapa en 

psykologisk chockverkan på den georgiska sidan. Tidpunkten när pendeln slog över till 

Rysslands fördel var när de lyckades öppna den andra fronten i Abchazien. Analysen av tiden 

under kriget ger en uppfattning om att bristerna är djupa och i vissa fall omfattande.  

Resultatet ger en bild av att underrättelsefunktionen uppvisar stora brister från den strategiska 

ner till den taktiska nivån. Detta påverkar den taktiska nivån främst fysiskt, men även den 

operativa nivån. Ledningsfunktionens brister är inte bara inom respektive försvarsgren, utan 

sträcker sig även mellan varandra och resultatet ger stora negativa effekter på alla nivåer, 

såväl över- som under- och inte minst sidoordnade förband och staber.  

Uthållighetsfunktionens brister skapar friktioner främst för den operativa och taktiska nivån. 

Som helhet orsakar påverkan från uthållighetsfunktionen stora begränsningar i operationen. 

Det är samtidigt svårt att inte ifrågasätta hur den operativa nivån agerade och om staber och 

officerare hade kontroll på sitt egna hantverk i rollen som stabsmedlemmar, chefer och 

operatörer.  

Sammanfattningsvis ger resultattolkningen av den första delen ett resultat som påvisar brister 

inom den ryska operationskonsten. Detta i sin tur skapar många frågetecken över hur väl de 

ryska väpnade styrkorna kan hantera den traditionella ryska operationskonsten, men detta kan 

vara en fråga för framtida forskning.  

Redan under september månad efter femdagarskriget var den ryska presidenten Dmitrij 

Medvedev tydlig med att reformarbetet skulle fokuseras till att utveckla den nya ryska 

försvarsmakten. Under tidsperioden från krigets avslutande fram till 2011 har Ryssland 

verkligen kraftsamlat och ökat försvarsbudgeten. Fokus ligger inom förändringar på en mängd 

olika områden. Allt från att genomföra en stor omorganisering till brigader till förändring av 

personalförsörjningssystemet med kontrakterad personal, men även att genomföra ett 

teknikhopp in i framtiden avseende material och utrustning (hårdvaran). 

Inom underrättelsefunktionen har kraftsamling skett till organisation (underrättelsebrigad) och 

materialanskaffning, vilket leder utvecklingen till att lyfta den operativa förmågan. Detta i sin 
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tur gör att utvecklingen av underrättelsefunktionen starkt bidrar till ökad operativ och taktisk 

förmåga. Detta ställer nya krav på operationskonsten och dess utveckling.  

Utvecklingen av ledningsfunktionen var nödvändig för att modernisera den ryska 

försvarsmakten och det löser sig inte bara genom att anskaffa ny modern utrustning. 

Ledningsfunktionens utveckling är en kritisk sårbarhet som ställer stora krav på 

konceptutveckling samt en utveckling av operationskonsten för att ge full operativ effekt.  

Den stora omdaningen gällande uthållighetsfunktionen påverkar verksamheten både i fredstid 

och i krigstid då kravet på en modern krigsmakt byggs upp med kontrakterad personal, men 

även till del värnpliktiga. 

Det är viktigt att förstå att det måste ske en utveckling inom alla tre funktionerna gentemot 

operativa koncept och operationskonstutveckling. 

Det finns även andra områden som påverkas av reformarbetet, exempelvis lyfter Ryssland 

upp televapenfunktionen till den strategiska nivån vilket tyder på en klar prioritering över att 

detta skall fungera och vara en strategisk resurs. Detta kan ses som ett led i att hantera den 

strategiska handlingsfriheten då den operativa och taktiska nivån är under stor förändring och 

utveckling.  

I en sammanvägning av resultatet är det av vikt att titta på utvecklingen av reformarbetet och 

tiden före och efter kriget. Reformarbetet startade långt innan kriget i Georgien och resultatet 

under kriget kan kanske mer uppfattas som någon form av test (katalysator) av de ryska 

väpnade styrkorna. Det kan vara så att den politiska strategiska nivån har analyserat fram 

vilka orsaker som skall skapa kraften till att genomföra den nödvändiga reformen. Dessa 

orsaker och effekter kan vara nödvändiga för politiker, generalstaben och det ryska folket för 

att förstå varför reformen är nödvändig. Detta är just nu bara underlag för spekulationer av 

författaren, men saker är inte alltid vad de ser ut att vara i ett land som har en lång tradition av 

rysk operationskonst med ett tydligt inslag av vilseledning på strategisk, operativ och taktisk 

nivå.  

Återkoppling mellan reformarbetet och de fysiska förändringarna gör att bilden ändå 

fokuserar på att förändra hårdvaran inom den ryska försvarsmakten under fas I. Detta faktum 

skapar funderingar och tankar om vilken riktning utvecklingen av den ryska 

operationskonsten går i. Bilden utgår från resultatet, vilket ger en uppfattning att doktrinen 

kom 2010, men reformarbetet startade långt före kriget 2008. Det är viktigt att påpeka att den 

ryske officeren tänker strategiskt och därmed kan bilden av operationskonstutveckling visa en 

eller flera olika bilder. 

Med stöd av nedanstående modell skall författaren försöka belysa det ryska dilemmat med 

reformeringen som helhet. 
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                       Figur 5. Författarens egen modell, beskrivande den ryska reformeringen utifrån tid, faser, doktrin. 

Det ger en bild av att utvecklingen gällande operationskonst inte legat eller ligger i fokus för 

reformarbetet. Min uppfattning är att det hjälper inte enbart med att reformera hela den ryska 

försvarsmakten med ny teknik och materiel. De måste börja fundera på vad man skall och 

framför allt hur brigadförbanden skall användas i konceptuella termer. Dessa förband är ur ett 

organisatoriskt perspektiv både självständiga och starka nog för att kunna lösa självständiga 

uppgifter. Orsaken till att operationskonstutvecklingen uppfattas att släpa kan bero på att 

Ryssland har valt att reformera försvarsmakten omvänt, istället för att i första hand utgå från 

en doktrin. Samtidigt skapas det stora friktioner för den ryska officerskåren och inte minst 

generalstaben att utöva sitt hantverk inom den ryska operationskonsten. Den klassiska ryska 

och traditionella operationskonsten utgår från helt andra förutsättningar med en arbetar- och 

bondearmé i grunden och en volymmassa av förband fram till 1991. 

Det kan å andra sidan vara så att det ändå finns en koppling till militärteori och 

operationskonst under reformeringsarbetet. Det är en grundförutsättning utifrån ryskt 

tänkande att alltid tänka strategiskt. Det kan vara så att det strategiska målet fram till 2020 

ligger i att bygga upp den ryska försvarsmakten utifrån ovan beskriven modell i figur 5.  Där 

fas I består i att skapa grunden för att nå slutmålet. Det är relativt enkelt att utbilda från 

grunden samtidigt som reformeringen pågår under fas I. Det fungerar att öva de lägre taktiska 

förbanden, vilket inte kräver så mycket ny teknik eller moderna ledningssystem. Samtidigt 

som detta sker, då ekonomin är stark, påskyndas också inköp av ny modern materiel i 

varierande skala. Detta liknar 1930-talet då samarbetet med Tyskland och även andra länder 

som USA och Storbritannien möjliggjorde att teknikutvecklingen i Ryssland ökade avsevärt. I 

kombination med att det pågår omorganisering till brigadförband under fas I, sker detta i syfte 

att kunna dra nödvändiga erfarenheter från övningar m.m. för att kunna möjliggöra fas II. I 

denna fas sker utveckling av operativa koncept och genomförande av övningar i större 

förband. 
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 I fas II ökar antalet övningar med större förband, vilket medger test och provande av olika 

operativa koncept. Det är dessa tester som på sikt kommer ge full operativ effekt 2020. 

Kopplingen mellan utveckling av operativa koncept och övningar i större förband samt 

samverkan mellan försvarsgrenar kommer att vara nödvändiga. En viktig del i fas två är att 

RMD 2010 är existerande och är det som ligger till grund för att utveckla de operativa 

koncepten och i sig utvecklar den ryska operationskonsten. 

 Övergången till fas III kan vara svår att definiera i tid och plats för den ryska 

försvarsmakten, men det kan tänkas vara så att vissa delar av förbanden kommer in lite 

tidigare i fas III, medan andra kommer att nå full operativ effekt vid 2020. En viktig faktor för 

att detta skall lyckas är att under tiden reformeringen och utvecklingen pågår av den ryska 

operationskonsten, är att den strategiska nivån och de strategiska förbanden innehar kapacitet 

och förmågan att lösa ställda uppgifter under tiden som övriga förband är under utveckling av 

sina förmågor och kapaciteter. Det finns ingen försvarsmakt som kan skapa full operativ 

effekt utan en konceptutveckling som leder till en utveckling och anpassning av 

operationskonsten. Det kan vara så att bilden av reformeringen i Ryssland är tvådelad där den 

ena bilden beskriver frånvaron av utveckling av den ryska operationskonsten och där kraften 

ligger i att utveckla hårdvaran. Den andra bilden kan vara att det strategiska fokuset mot 2020 

gör att Ryssland försöker skapa ett recept för att nå slutmålet enligt författarens modell figur 5 

 Efter hand som reformeringen fortskrider, och deras nya organisation övar, ökar 

möjligheterna till att dra slutsatser, vilket utvecklas i tankar och idéer och sedermera operativa 

koncept. Tecken finns inom de väpnade styrkorna att den strategiska rörligheten är under 

utveckling med anledning av prioriteringar av den militära transportkapaciteten och 

utvecklingsplaner för arméflyget. Dock kommer snabbinsatsförmågan att vara begränsad de 

närmsta åren främst på grund av reformeringsarbetet. Även tillgängligheten på modern 

materiel och förband kommer att påverkas i det korta perspektivet. Oavsett vilket är Ryssland 

tvunget att anpassa och utveckla en ny operationskonst som stöder den taktiska nivån upp till 

den strategiska och detta måste klara av att svara upp mot de moderna krigens krav.  

Jag bedömer fem till åtta år av utveckling innan de operativa koncepten och de operativa 

funktionerna är formaterade och operationskonsten utvecklad mot de moderna krigen och 

konflikternas krav. Det gör att trenden inom den ryska operationskonsten 

sammanfattningsvis kan beskrivas som att den utvecklas i positiv riktning i jämförelse med 

tiden under och efter Georgienkonflikten. Den pekar vidare på att det kommer ta ett antal år 

för operationskonsten att utvecklas fullt ut i kombination med teknik och modern materiel, 

men inte minst utveckling av operativa koncept. Resultatet från kriget påtalar vikten av 

reformering och utveckling av operativa koncept som med tiden formar en nödvändig men 

modern operationskonst. 

 

Metod 

Uppsatsens syfte har varit att beskriva och diskutera ryska operativa erfarenheter samt 

eventuella utvecklingar och trender inom ryska federationens väpnade styrkor efter kriget i 

Georgien 2008, samt den utveckling som skett och de trender som kan observeras inom ryska 

federationens väpnade styrkor. Den valda metoden för att lösa forskningsproblemet har varit 

att genomföra en kvalitativ forskning med insamling av kvalitativ data i form av texter och 

dokument. Den kvalitativa metoden användes för att tolka det teoretiska och empiriska 

materialet. Detta har bidragit till utvecklande av ett analysverktyg bestående av variabler 

kopplade mot de ryska operativa principerna vilket sedan bröts ner till nio olika indikatorer 

för att möta uppsatsens problemställning och syfte. 
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 Det har varit en utmaning att under arbetet i uppsatsen med operationaliseringen skapa 

framtagandet av ett analysverktyg, vilket skall koppla ihop teori och metod. Framtagandet av 

analysverktyget har inte varit helt okomplicerat. En av de viktigaste faktorerna har varit att 

finna de indikatorer som skall göra analysen rättvis, inte bara kvalitetsmässigt, utan också 

kunna finna de avvikelser som bekräftar eller förkastar forskningsfrågorna. Variablerna har 

lyckats koppla samman de ryska operativa principerna och i sin tur skapa den kvalité som ger 

analysen den rätta kraften till att finna svar på uppsatsens frågeställning. 

 Urvalet av källor och material är genomgående sekundära källor som har använt ryska 

primärkällor i första hand. Detta är en svaghet i mitt arbete, vilket jag har försökt motverka 

genom att genomföra en självständig förstudie. Syftet med detta är att eftersträva en hög 

validitet och reliabilitet gällande det teoretiska och empiriska textmaterialet. Dock är det 

viktigt att kommentera och medvetengöra att tidsambandet i många av källorna ligger relativt 

nära tidsmässigt från Georgienkriget. Det gör att nya fakta kan komma fram och förändra 

forskningsbilden i framtiden, då tillgången till hemliga dokument, andra handlingar eller 

forskning bringar ännu mer klarhet kring rysk operationskonst. 

 Utgångspunkten för mig under arbetet var att använda mig av samma analysverktyg genom 

hela uppsatsen, vilket skall stärka reliabiliteten i arbetet. Den externa validiteten har stärkts 

genom kontakter med externa forskare och ämnesexperter. Detta i sin helhet har skapat en 

forskningstriangulering vilket skapar kvalité i forskningsarbetet. Detta har i sin tur skapat 

synergieffekter på både val av källor och utveckling av analysmodellen, samt inte minst en 

levande diskussion runt rysk operationskonst utifrån ett reguljärt perspektiv. 

 För att följa upp att mitt val av metod fungerar har jag genomfört utvärderingskontroller efter 

varje kapitel, där mitt syfte varit att kontrollera att arbetet går mot forskningsproblemet och 

svarar upp mot respektive forskningsfråga. Detta har under arbetets gång underbyggt att mitt 

val av metod är den rätta. Avslutningsvis anser jag att undersökningen och den framtagna 

analysmodellen är applicerbar på andra konflikter inom reguljär krigföring utifrån att arbetet 

har en replikerbarhet även om ingen konflikt är den andra lik.  

Teori  

Utgångspunkten i uppsatsen är teorin kring de grundläggande förmågorna, vilken fortfarande 

är aktuell och används frekvent i olika studier och doktriner. Denna i sin tur har kopplats 

gentemot teorin kring rysk operationskonst med begrepp och operativa principer. 

Ryssland befinner sig i sjätte generationens krigsföring, men lever fortfarande med arvet från 

den femte generationen och landets 80-talsteknik, samt inte minst det mentala arvet från 

Sovjetunionen. Tiden efter kalla kriget har för Rysslands del inneburit att huvuddelen av 

strategin fortfarande bygger på att kärnvapen är en central del av landets strategiska försvar. 

Detta har under 2000-talet blivit än viktigare för att kompensera bortfallet av den operativa 

förmågan inom mark-, sjö- och luftarenan. Den sammanhållande militärteorin utgår från 

strategi, operationskonst och taktik. Operationen kan genomföras på strategisk, operativ och 

taktisk nivå, där startläget utgår från den politiska nivån och rinner nedåt (se figur 1). 

 En sammanfattning av dessa nivåer gör det enklare att se spårbarhet och sammanhang i en 

och samma modell. Dessa delar inom modellen tar hänsyn till flera olika faktorer och skapar i 

sin tur en militärdoktrin, vilken väger in den militärtekniska delen i utformningen för den 

strategiska nivån. Detta skapar sedan den operativa nivån, vilket symboliseras av 

operationskonst (konsten att samordna flera slag för att uppnå strategins syfte). 

Operationskonsten har till huvuduppgift att vara kittet mellan den strategiska och den taktiska 

nivån. För att lyckas med en operation av typen Georgien är det väsentligt att det finns ett 
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tydligt och starkt stöd från den strategiska nivån. Det kan vara så att bristen på strategiskt stöd 

i Tjetjenien kan vara en del av svaret på varför det varit sådana varierande framgångar. 

 Genom operationskonsten kan det bedrivas operationer under väldigt lång tid, i vissa fall upp 

till flera år. Det är av vikt att se och förstå dessa kausala samband mellan nivåerna och 

kopplingen till den militärteoretiska modellen. Avvikelser från detta kan skapa långsiktiga 

felbedömningar, t.ex. om det bestäms vilken materiel som skall anskaffas till operativ och 

taktisk nivå utan att detta regleras via en doktrin. 

 Effekten av detta kan resultera i att de efterfrågade operativa förmågorna inte stödjer den 

högre nivån vilket i slutet slår tillbaka även mot den taktiska nivån. Resultatet på den lägre 

nivån blir då lidande utifrån att det saknas samband och naturliga kopplingar i teorin som 

skall säkerställa att processen följs och rätt operativ förmåga skapas. 

 Den genomförda analysen från tiden under kriget och fram till 2011 ger flera intressanta 

operativa slutsatser. De belyser vikten av att det inte finns några genvägar till framgång utan 

det krävs en koppling till teorimodellen. Modellen beskriver de kausala samband och 

integrationer mellan nivåerna som krävs. Resultatet av analysen ger en övergripande 

intressant bild av att det finns stora utmaningar kvar innan de nya ryska väpnade styrkorna 

uppnår full operativ effekt på alla tre nivåerna. Operationen som förde de väpnade ryska 

förbanden in i Georgien tog sitt ursprung från rysk traditionell operationskonst och skapades 

utifrån de många erfarenheter som framkom efter andra världskriget och det ”Stora 

fosterländska kriget”.  

Reflektion 

Det rådande forskningsläget gällande utveckling inom den ryska krigskonsten har fokuserat 

mycket kring operationskoncept och sambandet mellan strategisk ner till taktisk nivå, samt 

även kring doktriner och krigsföringsförmåga. I mitt forskningsarbete har jag haft som 

utgångspunkt att försöka analysera fram vilka bärande erfarenheter från Georgien-kriget som 

kan sägas vara drivande i den ryska utvecklingen av operationskonsten på konflikten mellan 

Ryssland och Georgien 2008. Mitt syfte är att beskriva och diskutera ryska operativa 

erfarenheter samt eventuella utvecklingar och trender inom ryska federationens väpnade 

styrkor efter kriget i Georgien 2008, samt den utvecklingen som skett och de trender som kan 

observeras inom ryska federationens väpnade styrkor sedan dess. 

 

Med mina forskningsfrågor har jag fokuserat på att ställa teorin bakom de sex grundläggande 

förmågorna i förhållande till den valda empirin för att söka svar på mina frågor. Det finns 

alltid fler källor att välja emellan, valet som gjorde att just dessa ligger till grund för mitt 

forskningsarbete grundar sig i min förstudie.  

 

 Förstudien omfattar både inläsning och analys av källor för att se vilka källor som kan stödja 

mig i min forskning samt hålla den vetenskapliga nivån som krävs för att kunna svara på 

uppsatsens forskningsproblem, syfte och forskningsfrågor. Det som gör arbetet runt uppsatsen 

lite unikt är först bredden av sakexperter och tillgång till vetenskapliga källor (genom 

forskningsgruppen vid Försvarshögskolan) vilken skapat givande diskussioner. Sedan är min 

ansats till att forska utifrån min egen kunskap och erfarenhet inom den militära professionen, 

vilket har varit en ledstång under hela arbetet också något som kan anses unikt. Resultatet och 

diskussionen skall återspegla detta i form av analys, begreppstolkning och beskrivningar.  

 

 Valet och framtagningen av analysverktyg kan diskuteras och skulle kunna omfatta även de 

andra förmågorna, men som tidigare beskrivits inryms alla de ryska operativa principerna 

inom underrättelsetjänst, ledning och uthållighet. Valet av just dessa grundar sig på att 

forskningsarbetet ligger som huvuddel på operativ nivå och risken för att använda sig av de 
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övriga tre förmågorna verkan, skydd eller rörlighet skulle med stor säkerhet tvinga mig att 

släppa den operativa nivån och fokusera mer på stridstekniska detaljer och fordon eller 

verkansspecifika delar. Det var inte syftet eller det ställda forskningsproblemet med denna 

uppsats.  

 

 Resultatet visar att behovet av strategiska förmågor initialt är en faktor för framgång.  Bristen 

på operativ och taktisk nivå fungerar inte i längden utan måste utvecklas, inte minst 

operationskonsten hos de ryska väpnade styrkorna. Den operativa nivån är kittet mellan den 

högre och lägre nivån och skall skapa och forma de förutsättningar som krävs för att lyckas. 

Uppsatsen som helhet kan samtidigt ge en inblick i, men även skapa en förståelse för, vikten 

av en militärteoretisk koppling.    

 

 Den avslutande frågan; Vilka operativa erfarenheter från Georgienkriget kan sägas vara 

drivande i den ryska utvecklingen av operativa funktioner och vilka är trenderna avseende 

rysk operationskonst efter kriget? Detta anser jag mig belysa i slutet av mitt 

diskussionskapitel där jag väger in valet av metod, teorianknytning samt mitt resultat. Det 

som framkommer under diskussionen visar på att Ryssland genomför en mängd olika 

reformer. Resultatet av kriget påvisar vikten av att Ryssland har strategiska kapaciteter. Detta 

är nödvändigt även för en stormakt som Ryssland vilket gör att de kan, när de så vill, använda 

dessa i en typ av konflikt som Georgien, där tiden påverkar utgången av konflikten.  

 

Vidare forskning 

 

Den som försöker genomföra en omvänd reformeringsprocess utan att se till det 

militärteoretiska sammanhanget, kan komma stöta på problem. Ryssland kommer med tiden 

att fortsätta utvecklingen av operativa koncept, operativa funktioner och operationskonsten. 

Vidare forskning gällande utvecklingen inom de ryska väpnade styrkorna är enligt mig 

högintressant de närmaste åren både på kort och på lång sikt. Detta som helhet ger förslag på 

vidare forskning inom reguljär krigföring och utvecklingen i Ryssland. Det finns lämpliga 

forskningsproblem att studera både inom C- och D-nivå, men inte minst kanske en eller flera 

doktorsavhandlingar inom ämnet krigsvetenskap. 

 Som en avslutning ger följande citat en uppfattning om chefens för generalstabens egen 

uppfattning i nuläget. Den 26 mars 2011 genomförde den ryska Militärvetenskapsakademin 

(AVN – Akademija voennych nauk) sitt årliga möte i Ryska arméns kulturcentrum. Vid detta 

möte deltog Generalstabschefen Nikolaj Makarov, som vid sin ankomst inledde med att ge det 

ryska tänkandet och krigskonsten tydlig feedback: 

Under de senaste två decennierna har vi inte förmått föra krigskonst till en modern nivå och har 

fortsatt leva enligt en gammal måttstock. Medan världen utvecklat rymdteknologier, IT- baserade 

ledningssystem och gjort stora vapeninköp lade vi tyngdpunkten på en massarmé och köpte 

föråldrade vapen från industrin (Nikolaj Makarov i Nezavisimoe voennoe obozrenie nr 1, (1-7 

april) 2011, s1,5.)  

 

 Detta uttalande ger en inblick i vilka utmaningar Ryssland står inför och sätter den ryska 

operationskonsten i fokus vare sig de vill eller inte. Under rådande utveckling av de väpnade 

styrkorna, samt utifrån en tydlig prioritering av den strategiska förmågan, skapas det 

kapaciteter och förmågor att snabbt påverka en konflikt i önskad riktning.  
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