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Hur ska utvecklingen i ryska väpnade styrkorna förstås? 

 

Sammanfattning: 

Ryska förhållanden påkallar ett allt större intresse och frågor om ryska förmågor samt intentioner 

har blivit mycket aktuella i samband med Ukrainakrisen våren 2014. Förståelse avseende 

utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna utgör en viktig pusselbit för att förstå Ryssland.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna kan förstås ur 

ett traditionellt respektive ett nytänkande ryskt militärteoretiskt perspektiv. Studien granskar 

utvecklingen under 2010-13 sett ur två teoribildningar, den traditionella teorin om djupoperationen 

och den nytänkande teorin om kontaktlös krigföring. 

 

Studien påvisar att teorin om djupoperationen till stor del kan förklara utvecklingen som skett 

under perioden och äger en relativt hög relevans som teori och förklaringsalternativ. Teorin om 

kontaktlös krigföring förklarar delvis utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna under 2010-13, 

främst avseende nya förmågor. Teorin om kontaktlös krigföring äger följaktligen viss relevans 

både som teori och som förklaringsalternativ. Studiens resultat visar att teorierna kompletterar 

varandra som förklaringsalternativ då teorierna tillsammans skapar en djupare förståelse för den 

ryska utvecklingen.   

 

Resultatet speglar en förmodad parallell utveckling av två typer av försvar i Ryssland, vilka i 

dagsläget samexisterar och till del är samordnade. I framtiden kan dessa två försvar utvecklas till 

ett homogent försvar eller fortsatt konkurrera om resurserna, mycket beroende på den ryska 

ledningens intentioner och beslut. 

 

Nyckelord:  

Ryssland, ryska väpnade styrkorna, djupoperation, kontaktlös krigföring, Slipchenko. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”Ryssland kan inte förstås med förnuftet eller mätas med en vanlig tumstock” 

(Fjodor Tjuttjev, rysk 1800-talsskald)
1
 

 

Ryssland har utgjort ett svårbegripligt fenomen för oss västeuropéer under lång tid och kan 

uppfattas som både skrämmande och fascinerande. Samtidigt är Ryssland en viktig aktör i 

vårt närområde vilket världen återigen påmints om under de pågående händelserna i Ukraina 

våren 2014.   

 

Det kan finnas en grundläggande skillnad mellan västeuropeiskt och ryskt tänkande som har 

sin grund i de kristna traditionerna. I väst fanns ett värdesystem där varje handling eller idé 

kunde uppfattas som god, ond eller något mittemellan. Det ryska tänkandet var istället 

tvådelat, där något är antingen gott eller ont. Detta har gett upphov till ett statiskt system där 

varje ny idé måste bestämmas som positiv eller negativ innan den antas i systemet. Det 

innebär att få nya idéer upptas i ett sådant system, men de som upptas förvandlas till absoluta 

dogmer. Nya större förändringar uppfattas inte som en fortsättning på något utan som en 

radikalt avsteg från det gamla, där den historiska processen omintetgörs, och detta 

manifesteras genom plötsliga omkast eller aktioner.
2
  

 

Denna duala modell kan avspeglas i synen på härskaren, president Putin, till del i dagens 

politiska pragmatik i Ryssland och i aktiva handlingar kopplat till exempelvis de ryska 

minoriteterna i Ukraina. Ur en miltär aspekt så skulle det dualistiska tänkandet även kunna 

påverka militära beslut och den militära utvecklingen i Ryssland. Hur de ryska väpnade 

styrkorna utvecklas torde vara en viktig pusselbit för att förstå Ryssland. Genom detta kan vi 

erhålla en bild av Ryssland som ett eventuellt hot mot Sverige eller som en trevlig granne som 

vill utvecklas under fredliga former. Att veta ger en möjlighet att förstå - i slutändan kan det 

handla om vår överlevnad. 

1.2 Problemformulering 
Vart är den militära utvecklingen i Ryssland egentligen på väg och hur kan denna utveckling 

förstås? Upprustningen av de väpnade styrkorna i Ryssland har intensifierats under de senaste 

10 åren, mycket beroende på ökade exportinkomster vilket möjliggjort reformering.
3
 Under 

ett drygt decennium av ekonomisk och militär stagnation efter Sovjetunionens kollaps 

garanterade Rysslands kärnvapeninnehav dess säkerhet och stod för avskräckningsförmågan i 

en nedgången krigsmakt.  

 

En följd av att behålla kärnvapen som avskräckning har medfört att Ryssland i dag fortfarande 

förfogar över en stor kärnvapenarsenal med både strategiska och taktiska kärnvapen i en värld 

där risken för ett kärnvapenkrig kan uppfattas som relativt liten. Tillgången till kärnvapen i en 

bipolär värld har dock en avskräckande och stabiliserande effekt. En ökad spridning av 

kärnvapen eller vapen av likande dignitet till mindre stater, kan påverka maktbalansen 

betydligt och tvinga stormakterna att utveckla andra medel att möta en sådan utveckling.
4
 

                                                        
1
 Bodin, Per-Arne. Ryssland och Europa – En kulturhistorisk studie. Stockholm: Natur & kultur, 2006, s. 9. 

2
 Bodin, 2006, s. 123 ff. Enligt Bodins tolkning av Lotman och Uspenskijs duala modell från 1977. 

3
 McDermott, Roger N., Nygren, Bertil & Vendil Pallin, Carolina (ed), The Russian Armed Forces in Transition. 

Oxon: Routledge, 2012, s. 120 f. 
4
 Waltz, Kenneth N. “The Stability of a Bipolar World”. Daedalus. Vol. 93, No. 3, 1964, s. 887 ff.  
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Detta kan utgöra ett incitament för Ryssland att fortsätta utveckla konventionella vapen vid 

sidan av kärnvapnen.  

 

Under de senaste tio åren har Ryssland även utkämpat ett begränsat lokalt krig i Georgien 

2008 där endast konventionella vapen användes, samtidigt som reformering av de väpnade 

styrkorna pågår liksom nyanskaffning av militärmateriel.
5
 

 

Kan utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna förstås med hjälp av ett traditionellt eller ett 

nytänkande ryskt militärteoretiskt perspektiv? Den ryska federationens militärdoktrin från 

2010 ger ingen vägledning avseende hur eller i vilken riktning Ryssland bör utvecklas, även 

om karaktärsdragen i moderna militära konflikter belyses.
6
 Vissa ryska militärteoretiker 

förespråkar dock ett traditionellt synsätt och menar att gamla sanningar om tunga 

markförband, inkluderande stridsvagnar och indirekta bekämpningssystem, är det som även 

kommer avgöra i ett framtida krig.  

 

Ryska förespråkare för mer indirekta metoder i ett framtida krig menar att morgondagens 

krigföring kommer att föras på distans med hjälp av smarta vapensystem och avancerade 

datasystem, vilket mer kan ses vara i linje med det amerikanska Revolution in Military Affairs 

(RMA).
7
 En av dessa förespråkare var generalmajor Vladimir Slipchenko som åren innan sin 

bortgång 2005 formade en teoribildning för hur en framtida kontaktlös krigföring kan 

karaktäriseras och genomföras.  

 

Vilken väg Rysslands väpnade styrkor kommer anträda i framtiden kommer naturligtvis ha 

betydelse för Sverige och utformningen av vår försvarsmakt. Detta medför att betydelsen 

avseende vad som styr och förklarar rysk militär utveckling bör vara relativt hög för 

Försvarsmakten samtidigt som den även bör vara intressant militärteoretiskt sett. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Denna studie vid Försvarshögskolan syftar till att undersöka utvecklingen av de ryska 

väpnade styrkorna i skenet av två skilda militärteoretiska perspektiv. 

 

Studien avser vidga forskningsområdet och samtidigt fördjupa kunskap samt förståelse kring 

rysk militär utveckling kopplat till rysk militär teoribildning. Ryska förhållanden påkallar ett 

allt större intresse och frågor om ryska förmågor samt intentioner har blivit högaktuella i 

samband med Ukrainakrisen våren 2014.  

 

Den inomvetenskapliga relevansen i arbetet kan främst ses bestå i en granskning och prövning 

av två ryska krigföringsteorier vilka skiljer sig markant vid tillämpning. I det fall studien kan 

påvisa att de ryska väpnade styrkorna utvecklas enligt nytänkande teoribildning så kan även 

studien bidra med ett visst underlag till en fortsatt diskussion avseende relevansen i 

Slipchenkos teori.  

 

Studiens utomvetenskapliga relevans uppfattas som relativt hög då studien granskar ett 

ämnesområde som idag är intressant för många i västvärlden. En vetenskaplig granskning om 

de ryska väpnade styrkorna utvecklas mot en nytänkande kontaktlös krigföring eller om 

                                                        
5
 McDermott, Nygren & Vendil Pallin (ed),  2012, s. 1 ff. 

6
 Ryska federationen. Ryska federationens militärdoktrin 2010. Moskva: Rysslands president, 2010, s. 4. Svensk 

översättning från svenska ambassaden i Moskva, erhållen från Försvarshögskolans FoT-projekt 2014-02-20. 
7 
FitzGerald, Mary C. “The Russian Military´s Strategy for “Sixth Generation” Warfare”. Comparative Strategy: 

An International Journal, Vol. 13, No. 2, April-June 1994, s. 1 ff. 
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utvecklingen fortsätter enligt traditionellt mönster, kan tillföra en liten bit i ett större pussel. 

Studiens resultat kan förstärka eller ifrågasätta annan forskning, vilket kan utgöra ett 

mervärde utanför studien, samtidigt som viss relevans bör finnas för Försvarsmaktens 

vidkommande. 

 

Övergripande forskningsfråga: 

- Hur kan utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna förstås ur ett traditionellt 

respektive ett nytänkande militärteoretiskt perspektiv? 

 

Delfrågor: 

- Vad utgör kärnan i teorierna om djupoperationen och kontaktlös krigföring? 

- Hur kan analysinstrument utformas utifrån teorierna? 

- I vilken grad utvecklas de ryska väpnade styrkorna i enlighet med djupoperationen? 

- I vilken grad utvecklas de ryska väpnade styrkorna i enlighet med kontaktlös 

krigföring? 

- Säger resultatet något om teoriernas relevans? 

1.4 Tidigare forskning 
Forskningen avseende rysk militär utveckling är omfattande och ett flertal tongivande 

forskare samt författare är aktiva inom området. I Ryssland finns naturligtvis en uppsjö av 

forskning och material som rör utvecklingen av de egna styrkorna. Några nyare 

populärvetenskapliga publikationer som kan nämnas är Armija Rossii. Zaschitnitsa ili 

zhertva? (Rysslands armé – Beskyddare eller offer) av Viktor Baranets och Zavtra vojna! 

Vooruzhennye sily i voennaja reforma v Rossii (Morgondagens krig! De väpnade styrkorna 

och militära reformer i Ryssland) publicerad av Izborskij Klub. Dessa ger en bild av dagens 

ryska krigsmakt och framtida utmaningar som kan vänta. 

 

Debatt av utveckling inom det militärteoretiska området är väl etablerat i Ryssland, bland 

annat genom militärteoretisk debatt och inlägg i tidskriften Voennaja Mysl (Militärt 

tänkande). Där samsas traditionalisterna Boris Cheltsov, Makhmut Gareev och nytänkaren 

S.A Bogdanov. Chefen för krigsvetenskapsakademin, general Gareev, framstår som den 

främste traditionalisten i den ryska militärteoretiska debatten och denne hävdar att striden 

kommer föras på marken och avgöras av markförbanden så länge kärnvapen inte används.
8
 

Gareev kan sägas symbolisera den traditionalistiska sidan i den ryska militärteoretiska 

debatten och forskningen. Dennes tankar utgör en förlängning av den traditionella krigföring 

som den äldre teorin om djupoperationen kan sägas stå för. 

 

Slipchenko, som fram till sin bortgång 2005 utgjorde Gareevs motpol som nytänkare, har idag 

efterträtts av Bogdanov och andra vilka bygger sina tankar om framtida krigföring på 

Slipchenkos teori om kontaktlös krigföring och vidareutvecklar tankarna såsom i The Nature 

and Content of a New-Generation War.
9
 En annan militärteoretiker och medlem i ryska 

krigsvetenskapsakademin som axlat Slipchenkos mantel är Aleksander Kondratyev. 

Kondratyev har publicerat ett antal artiklar i flera ryska militära tidskrifter på temat kontaktlös 

krigföring och anpassning av de ryska väpnade styrkorna till modern nätverksbaserad 

krigföring. Den brittiske forskaren Roger McDermott har uttryckt att Kondratyev står på 

                                                        
8
 Kipp, Jacob W., “A Review of: “Vladimir Slipchenko and Makhmut Gareev”. The Journal of Slavic Military 

Studies, Vol. 20, No 1, 2007, s. 153 ff. 
9
 Chekinov, S.G & Bogdanov, S.A. “The Nature and Content of a New-Generation War”. Military Thought 

(Voennaja Mysl - engelsk utgåva), No. 4, 2013, s. 13 f. 
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giganters axlar, såsom marskalken Nikolai Ogarkov och Slipchenko, i sitt arbete.
10

 Även förre 

generalstabschefen Nikolai Makarov har signalerat att förändringar mot nätverksbaserat 

försvar och en sjätte generations krigföring behöver införas.
11

 Detta innebär att Slipchenkos 

teoribildning och tankar kring framtida krigföring fortfarande är relevanta i dagens forskning 

och debatt i Ryssland. 
 

Någon rysk forskning huruvida den traditionella teorin om djupoperationen egentlig styr 

dagens utveckling i de väpnade styrkorna eller om Slipchenkos nytänkande teori påverkar, har 

dock inte hittats. Det kan allstå finnas en forskningslucka ur rysk synvinkel, även om denna 

studie inte kunnat göra en djupare eftersökning om så verkligen är fallet. 

 

Det finns ett antal västerländska organisationer, institut och forskare som granskar den ryska 

militära utvecklingen. Roger N. McDermott är en namnkunnig forskare som utgivit ett antal 

publikationer och skrifter om utvecklingen i de ryska styrkorna där främst The Reform of 

Russia’s Conventional Armed Forces ger en detaljerad inblick i utmaningar, problemområden 

och politiska implikationer i samband med den ryska militärreformen. Jacob W. Kipp är en 

välrenommerad amerikansk rysslandskännare som studerat och utgivit publikationer om både 

traditionella och nytänkande ryska militärteorier och krigföring. I The Nature of the 

Operations of Modern Armies avhandlas bland annat V.K Triandafillovs teori om Deep Battle 

och i Future War avhandlas traditionalisten Gareev samt nytänkaren Slipchenko. Både 

McDermott och Kipp har uppmärksammat Slipchenkos teorier, men inte kopplat dessa till 

huruvida teorierna kan förklara utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna. 

 

Värt att nämna är även svenska bidrag till forskning och uppföljning av de ryska styrkorna. 

Här kan nämnas den forskning om framtida rysk militär förmåga som bedrivs av bland andra 

Jakob Hedenskog, och Carolina Vendil Pallin vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

FOI undersöker dock mer konkret vilken militär förmåga Ryssland har samt hur 

förutsättningarna ter sig i ett tioårsperspektiv och inte hur utvecklingen av rysk militär 

förmåga kan förklaras eller förstås. Vid Försvarshögskolan bedrivs ett forsknings- och teknik 

(FoT)-projekt om reguljär krigföring och rysk förmågeutveckling av bland andra Peter 

Mattsson och Jörgen Elfving. FoT-projektets rapporter från 2013 avhandlar bland annat rysk 

anpassning till nya militära koncept och rysk förmågeutveckling, där kvalitativa förändringar i 

den nutida ryska militära debatten samt utmärkande drag i den ryska förmågeutvecklingen 

granskas.
12

 FoT-projektet har inte undersökt hur den ryska militära utvecklingen kan förstås 

eller förklaras ur ett teoretiskt perspektiv, men deras studier av bland annat Slipchenkos 

teoribildning har utgjort ett värdefullt stöd för denna undersökning.  

 

Vare sig den svenska eller den västerländska forskningen uppfattas ha inriktats på att 

undersöka utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna utifrån militärteoretiska resonemang, 

åtminstone inte kopplat till djupoperationen eller den kontaktlösa krigföringen. Detta innebär 

att det finns begränsat med tidigare forskning att bygga vidare på. Denna studie bör således 

kunna fylla ett tomrum och bidra till dagens forskningsläge. Studien bör även kunna bidra 

med ett inlägg i debatten avseende de två granskade krigföringsteoriernas relevans i 

dagsläget.  

                                                        
10

  McDermott, Roger N. Russian Perspective on Network-Centric Warfare - The Key Aim of Serdyukov’s 

Reform. Fort Leavenworth: The Foreign Military Studies Office, 2011, s. 8 f. 
11

 Valdai Club (2012) McDermott, Roger N: The Curious Case of the Silent Russian Generals, 

http://valdaiclub.com/defense/39180.html, hämtad 2014-04-28. 
12

 Mattsson, Peter A. Rysk förmågeutveckling; underbilaga 6 till FHS FoT-projekt (FHS Ö 800/2013) Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2013. 

http://valdaiclub.com/defense/39180.html
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1.5 Disposition 
I studiens första del har forskningsproblemet formulerats, forskningsfrågan definierats, och 

tidigare forskning berörts. I kommande kapitel avhandlas inledningsvis studiens 

metodologiska ställningstaganden med antaganden, avgränsningar och källkritisk granskning 

syftande till att ge en tydlig bild av studiens genomförande  

 

Därefter redogörs för rysk teoribildning avseende traditionell krigföring (djupoperationen) 

samt nytänkande krigföring (kontaktlös krigföring) för att besvara den första delfrågan.  

Därnäst sker framtagning av analysinstrument syftande till att skapa en teoretisk grund för det 

fortsatta analysarbetet och svara på den andra delfrågan.  

 

Därnäst sker analys utifrån undersökningsmaterialet kopplat till analysinstrumenten syftande 

till att utröna vilken teoribildning som kan förklara utvecklingen i de ryska styrkorna och med 

det skapa underlag för resultatdelen. Detta besvarar tredje och fjärde delfrågan. Efter detta 

presenteras studiens resultat med diskussion för att besvara femte delfrågan. Slutligen 

avslutas studien med presentation av slutsatser och förslag på fortsatt forskning.   
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2. Metod 

2.1 Introduktion 
I detta kapitel avhandlas inledningsvis studiens utgångspunkt för att skapa en metodologisk 

grund för arbetet. Därefter redovisas studiens forskningsdesign för att skapa tydlighet 

avseende den teorikonsumerade studie som kommer genomföras. Slutligen redovisas 

källkritik avseende studiens källor. 

2.2 Studiens utgångspunkt 
Studien tar sin utgångspunkt i att den verklighet, eller empiri, som ska undersökas kan iakttas, 

faktakontrolleras och logiskt analyseras.
13

 Det som kan iakttas i det empiriska underlaget 

genom kritisk observation utgör alltså analysunderlag i undersökningen och dessa fakta 

analyseras logiskt för att kunna dra slutsatser. Arbetet kommer dock inte kunna uppnå en 

totalt säker kunskap utifrån analysunderlaget, vilket kommer beröras nedan.  

2.3 En teorikonsumerande studie 
Studien avser problematisera kring utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna och 

intentionen är att besvara studiens frågeställningar genom att undersöka denna utveckling i 

perioden 2010-2013. Arbetet genomförs som en teorikonsumerande studie, där ett enskilt fall, 

den ryska militära utvecklingen, står i centrum.
14

 Det enskilda fallet ska förstås samt förklaras 

utifrån två existerande ryska teoribildningar; den traditionella teorin om djupoperationen och 

den mer nytänkande teorin om kontaktlös krigföring. I arbetet antas att teorierna kan 

beskrivas och till viss del tolkas för att göra dem användbara i analysarbetet.  

 

De två teoribildningarna presenteras i kommande kapitel. Teoriernas bärande faktorer 

används för att utforma ett analysinstrument där indikatorer framtas för att underlätta den 

efterföljande analysen och granska det empiriska underlaget. 

 

Det empiriska underlaget granskas genom kvalitativ analys av meningsinnehåll, där 

översättning av rysk text till svenska kommer utgöra en delkomponent i arbetet.
15

 Efter 

innehållsanalysen appliceras empirin på analysinstrumentet. Analysen bör kunna påvisa 

huruvida en, båda eller ingen av de båda ryska teorierna kan förklara utvecklingen i de ryska 

väpnade styrkorna. Det metodologiska angreppssättet medför även att det bör vara möjligt att 

diskutera tilltron till teorierna i det fall de kan, eller inte kan, förklara det valda fallet.
16

 

 

Fördelen med att använda ett tydligt avgränsat fall är möjligheten att nå ett djup i 

undersökningen som kan ge en god förståelse inom vissa aspekter av de ryska väpnade 

styrkornas aktiviteter inom tidsperioden. Forskningsområdet är stort och komplext vilket 

innebär att undersökningsmaterialet avgränsas till att omfatta aktiviteter inom de ryska 

styrkorna under 2010-2013 avseende två områden; materielanskaffning samt 

övningsverksamhet. Studien avgränsas även till att endast undersöka övningsverksamheten 

under två övningar; den strategiska övningen Kavkaz-2012 (Kaukasien-2012) och den 

operativstrategiska övningen Zapad-2013 (Väst-2013).  

 

                                                        
13

 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber, 2007, s. 16 f. 
14

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik, 2007, s. 42 f. 
15

 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, s. 

108 ff. 
16

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 42 f. 
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Motivet till att avgränsa så markant i det empiriska underlaget är dels att begränsa omfånget 

på studien av utrymmesskäl och dels att försöka finna representativ empiri som kan beskriva 

en större mängd undersökningsunderlag, och med det ”verkligheten”. Det finns tre skäl till att 

välja tidsperioden 2010-2013. Ett första skäl är att den omfattande reformeringen av de 

väpnade styrkorna som påbörjades 2008 till del kan antas ha omhändertagits i de väpnade 

styrkorna under 2010-2013. Ett andra skäl är att en genomgripande omorganisation av de 

väpnade styrkorna genomfördes 2009-2011 och den nya organisationen till stor del intagits 

2012, vilket medger att studien kan ta hänsyn till omorganiseringen i termer av eventuella nya 

materielbehov och övningssätt.
17

 Ett tredje skäl är den eskalerande utvecklingen i Ryssland 

under de senaste åren, med stora militära satsningar samt tecken på ökade utrikespolitiska 

ambitioner i form av ryska officiella deklarationer samt händelserna i Ukraina och på 

Krimhalvön. Detta gör det mer intressant rent utomvetenskapligt att undersöka i vilken 

riktning Ryssland utvecklat sina väpnade styrkor och med det möjligen erhålla en bild av 

framtida ryska intentioner avseende användande av sitt militära maktmedel.     

 

Val av materielanskaffning som undersökningsparameter motiveras med att militärmateriel 

som inköps även torde vara den man avser använda under en konflikt. Materielanskaffning 

bör även vara mätbart. När materielanskaffning granskas så kommer studien innefatta reella 

materielleveranser under perioden 2010-13 samt även beslutad anskaffning under perioden. 

Beslut ska vara fattat under 2010-13, men kan realiseras i tiden bortom 2013 

 

Övningsverksamheten mäts genom urval av två övningar och motiveras genom antagandet att 

det som övas främst är det som avses genomföras under en konflikt.  De valda övningarna är 

bland de största och mest representativa för de väpnade styrkornas verksamhet och det finns 

en större mängd officiell rysk och internationell rapportering avseende övningarna. Zapad-

2013 var en större fältövning med fältförband medan Kavkaz-2012 var en stabs- och 

ledningsövning för att testa lednings- och nya vapensystem, dock med inslag av övade 

fältförband. Under Zapad-2013 pågick ett antal andra ryska sidoövningar i närområdet som 

bedömts vara relaterade till Zapad-2013
18

 och studien har även använt de relaterade 

övningarna som undersökningsunderlag. Det finns ytterligare övningar som varit intressanta 

att granska, exempelvis Vostok-2013, men studiens begränsade omfång har medfört att dessa 

avgränsats bort.  

 

Dessa avgränsningar av empirin kan uttryckas som ett strategiskt urval, då ett mindre antal 

utvalda parametrar kan användas för att ge en bild av helheten. Den externa validiteten torde 

då kunna bli högre eftersom de parametrar som undersöks kan generaliseras på hela 

populationen, dvs de aktiviteter som de ryska väpnade styrkorna genomför.
19

  

 

Teorin om djupoperationen beskrivs utifrån tre källperspektiv; de ursprungliga ryska 

militärteoretikernas egna skrifter, andra mer sentida författares skrifter om djupoperationer 

som komplettering och den amerikanska militärens syn på sovjetiskt genomförande av 

djupoperationer från 1980-talet. Teorin om kontaktlös krigföring beskrivs utifrån Vladimir 

Slipchenkos egna skrifter, med vissa västerländska författares skrifter som komplettering. 

Under arbetet har Slipchenkos litteratur på ryska använts samt vissa amerikanska 

                                                        
17

 Hedenskog, Jakob & Vendil Pallin, Carolina (red). Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2013. 

Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2013, s. 145. 
18

 Elfving, Jörgen. Rysk förmågeutveckling; underbilaga 6.3 till FHS FoT-projekt ”Rysk förmågeutveckling” 

(FHS Ö 800/2013). Stockholm: Försvarshögskolan, 2013, sid. 18 f.  
19

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 179 f. 
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översättningar. Genom att företrädesvis använda originalkällor, till del även på 

originalspråket, så bör relevansen och validiteten i teoribeskrivningarna bli relativt hög. 

 

Den utvalda empirin utgörs till största delen av öppen rysk officiell rapportering i form av 

rapporter, kommunikéer och pressmeddelanden från det ryska försvarsministeriet. Dessa 

kompletteras med öppen rysk nyhetsrapportering samt västerländska publikationer om rysk 

militär förmåga.  Detta innebär att det som de ryska väpnade styrkorna kommunicerar att de 

företar sig är det som studien använder som empiri. I det fall man officiellt förskönar sina 

aktiviteter eller förvanskar viss information på grund av sekretess eller andra orsaker, kan det 

naturligtvis påverka tillgänglig empiri och därmed studiens resultat. Resultatet baseras dock 

på en upplevd verklighet av världen, i detta fall de ryska väpnade styrkorna, som den 

uppfattas utifrån officiellt utsända budskap. Det kanske inte är en fullkomligt sann bild som 

empirin visar på men det måste uppfattas som den verkliga bilden utifrån en forskningsaspekt. 

Svårigheter att finna originalkällor avseende materielanskaffning har medfört att delar av 

empirin bygger på rapporter från FOI, ryska forskningsinstitut och rysk media. 

 

Innebörden av den ryska möjligheten att påverka innehållet i empirin medför att en framtida 

forskningsansats inom området delvis kan komma fram till andra resultat, beroende på den 

ryska öppenheten vid tidpunkten. Genom tydlig redovisning av val av teori, empiri och hur 

undersökningen genomförs, bör studien ha en god intersubjektiv testbarhet. Två faktorer bör 

dock beröras ytterligare; språk och förförståelse. 

 

Delar av det empiriska materialet är på ryska vilket kan medföra att en förnyad undersökning 

till viss del skulle kunna översätta det empiriska materialet annorlunda då det ryska språket 

inrymmer nyanser och viss möjlighet till tolkning. För att öka reliabiliteten avseende 

språkfrågan så har översättningar gjorts både med datoriserade översättningsverktyg och 

manuell översättning. Därutöver har stöd tagits av personer med större språkkunskaper än 

författaren. Det empiriska materialet har till del även triangulerats genom intervjuer med 

personer insatta i forskningsområdet.  

 

Författarens förförståelse avseende landet Ryssland, dess kultur, språk och de väpnade 

styrkorna kan även påverka studiens resultat. Till stor del bör detta vara positivt, då stor 

förförståelse och förkunskap kan medföra en högre kvalité på studien,
20

 förutsatt att 

författaren kan bibehålla en konsekvent och objektiv hållning genom arbetet.  

2.4 Källkritik 
Avsikten är att använda nyutgiven litteratur och rapporter till största del i arbetet, då 

närhetskriteriet blir viktigt när utvecklingen granskas i relativ närtid. Generell litteratur om 

rysk militär utveckling är endast användbar till mindre del och kan utgöra en referensram i 

studien. 

 

När det gäller teorierna har fokus lagts på att i möjligaste mån använda ryska originalkällor, 

då dessa utgör kvarlevor med hög grad av äkthet och närhet. Amerikanska och brittiska källor 

har använts som komplement till de ryska originalkällorna, då dessa inte uppfattas vara 

beroende eller tendensiösa till de ryska teoretikerna. 

 

Under granskning av materielanskaffning används ryska primärkällor som officiella 

dokument, statliga nyhetsbyråer och offentliga uttalanden. Då den ryska 

                                                        
20
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materielanskaffningsplanen i det statliga beväpningsprogrammet inte finns tillgänglig måste 

undersökningen till del bygga på sekundärkällor. Här finns dock ett utbud av sekundärkällor. 

Under granskningen av materielanskaffning har öppna ryska källor använts, kompletterat med 

rapportering från FOI och vissa internationella källor. Äkthets- och tendenskriteriet måste tas 

hänsyn till, men större delen av de officiella FOI-rapporterna förutsätts vara så pass väl 

underbyggda att det bör uppfylla äkthets- och tendenskriterierna. FOI-rapporterna används av 

bland annat Regeringskansliet och Försvarsmakten samt är utförda på plats i Ryssland, med 

ett brett kontaktnät av andra internationella och ryska forskare som faktagranskare.
21

  

 

När övningsverksamheten granskas används officiell rysk rapportering och som komplement 

ryska öppna källor som beskriver rysk övningsverksamhet. Dessa har valts för att de är 

utgivna i anslutning till övningarna och närhetskriteriet då uppfylls. En stor del av dessa 

källor är internetbaserade där både äkthetskriteriet och tendenskriteriet måste beaktas.  

 

Den officiella ryska rapporteringen från försvarsministeriet och statliga nyhetsbyråer bör 

anses ha hög äkthet men en del av rapporteringen riskerar vara tendensiös, för att inte 

framställa ryska intressen på ett negativt sätt. Detta motverkas delvis genom att använda andra 

ryska och internationella källor som komplement. Det finns dock färre granskande källor i 

Ryssland, vilket medför att risk för tendens och beroende kvarstår då rysk massmedia kan 

iterera ryska officiella uttalanden. Den begränsade tillgången på oberoende ryska källor är 

beklaglig, men ett faktum. Användning av internationella granskande källor förutsätts till del 

uppväga tendens- och beroendeproblematiken.  

 

I slutändan kvarstår dock omständigheten att ryska myndigheter i stort styr budskapet, men 

den officiella rapporteringen, kombinerat med ryska media och internationella forskare, utgör 

sannolikt ändå det bästa möjliga underlaget för studien. 

 

 

 

  

                                                        
21

 Hedenskog & Vendil Pallin (red), 2013, s. 5 ff. 
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3. Teori 

3.1 Introduktion 
Detta kapitel avhandlar teorianknytning för studien. Inledningsvis beskrivs djupoperationen 

avseende teori, dess bakgrund och ett tänkt genomförande av djupoperationer. Därefter 

beskrivs den kontaktlösa krigföringen utifrån teorins bakgrund och karaktären i en tänkt 

framtida, kontaktlös krigföring. Slutligen operationaliseras teorierna för att underlätta 

analysarbetet i kommande kapitel. 

 

Teorin om djupoperationen är beprövad och har använts vid ett flertal tillfällen under andra 

världskriget och därefter som sovjetisk grund för anfallsoperationer.
22

 Teorin om 

djupoperationen antas kunna representera andra ryska traditionella militärteorier och 

krigföringsmetoder. Teorin om den kontaktlösa krigföringen är en teori om framtida 

krigföring som kanske inte ännu har realiserats eller införts och det var i det tillståndet som 

teorin om djupoperationen befann sig under tidigt 1930-tal.  

 

Teorin om den kontaktlösa krigföringen är dock erkänd i det militärvetenskapliga kollektivet i 

Ryssland även om många konservativa militärer och militärteoretiker inte ser den som 

lämplig för de ryska väpnade styrkorna som tidigare nämnts. Genom att använda två teorier 

som kan sägas spegla dels den traditionalistiska militärteoretiska skolan i Ryssland samt dels 

den mer nytänkande och revolutionistiska skolan, kan studien delvis innefatta den ryska 

militärteoretiska debatten, vilket bör ge viss tyngd avseende urvalet av teorier.   

3.2 Traditionella föreställningar om djupoperationen 
Teorin om djupoperationen har valts då denna utformades redan efter första världskriget och 

sedan kom att ha en mycket stor inverkan på sovjet/ryskt militärt tänkande under hela 1900-

talet. När sovjetiska styrkor övade offensiva anfallsoperationer så var det i grunden 

djupoperationer som genomfördes. Studien behandlar de tongivande ryska militärteoretikerna 

inom djupoperationer samt internationella författare som skrivit om ämnet. 

 

För att komplettera teoribildningen avseende djupoperationen så belyses även hur teorin 

praktiskt användes i Sovjetunionen under 1980-talet. Den amerikanska fältmanualen FM 100-

2-1 The Soviet Army – Operations and Tactics används i arbetet för att belysa hur en tänkt 

användning av djupoperationen kunde se ut strax före Sovjetunionens fall. Motivet till att 

använda amerikanska källor är att de dels är detaljerade, noggrant utformade och kan anses ha 

hög validitet, dels är dessa inte hemligstämplade. Den svenska versionen, Handbok 

Sovjetunionen (HSU), är utgången ur Försvarsmakten bokbestånd, men fortfarande 

hemligstämplad vilket medför svårigheter att nyttja denna. Den sovjetiska versionen har ej 

gått att finna. 

3.2.1 Teorin om djupoperationen 
Den ryska teoribildningen kring djupoperationen har sitt ursprung från 1920- och 1930-talet. 

Vladimir Triandafillov och Michail Tuchatjevskij utgör två, utav ett flertal, militärteoretiker 

som granskade krigföring från bland annat första världskriget och ryska inbördeskriget 1918-

22 syftande till att finna vägar att undvika skyttegravskrig och utforma en mer rörlig 

                                                        
22

 Glantz, David M. The Soviet Conduct of Tactical Maneuver – Spearhead of the Offensive. London: Frank Cass 

and Company Ltd, 1991, s. 214 f. 
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krigföring för att besegra en motståndare.
23

 Resultatet, Deep Battle, pekade på ett behov av att 

slå på djupet av motståndarens taktiska
24

 gruppering syftande till att förneka motståndaren 

möjligheten att försvara sin frontlinje och på sikt upprätthålla hela sitt försvar. Teorin 

omfattade även användande av kombinerade styrkor med nya militärtekniska system på 

taktisk, och till del på operativ, nivå.
25

 Triandafillov förutsade att framtidens slagfält skulle 

domineras av mekaniserade massarméer där den offensiva ”chockarmén” skulle skapa ett 

genombrott i motståndarens försvarslinje för att sedan tränga in på djupet.
26

 

 

Tuchatjevskij vidareutvecklade teorin om Deep Battle efter Triandafillovs död till att även 

omfatta Deep Battle på den operativa nivån, dvs djupoperationen. Tuchatjevskij framställs 

idag som skaparen av teorin och begreppet djupoperation, samt den operativa nivån vilken 

behövdes för att kunna genomföra djupoperationer.
27

 Djupoperationen utvecklades till att 

innefatta operationer med armé- samt frontnivån
28

 och skapande av ett genombrott in på 

djupet utgjorde sedermera kärnan i de sovjetiska tankarna kring djupoperationer och offensiv 

krigföring.
29

  

 

Det framstår vara djupet i operationen samt bekämpning av motståndaren med olika 

stridskrafter och medel över detta djup som utgör själva kärnan i den dåvarande sovjetiska 

synen på offensiva operationer.
 30

 Synen på djupoperationen som huvudsaklig offensiv teori 

och doktrin, samt dess användning, levde kvar i Sovjetunionen under större delen av 1900-

talet.
31

  

 

I kommande del granskas hur en djupoperation uppfattas sett ut under 1980-talet, strax före 

Sovjetunionens sammanbrott. 

3.2.2 Genomförande av djupoperationer 

En djupoperation beskrivs enligt amerikanska källor som ett samtidigt anfall med 

mekaniserade styrkor, understött av artilleri och flygbekämpning över hela motståndarens 

djup, vilket skulle leda till ett genombrott i motståndarens taktiska försvar och driva in en kil 

på dennes operativa (bakre) djup. Motståndarens ledning samt sambandslinjer skulle genom 

detta kraftigt påverkas och återstoden dennes taktiska försvarssystem skulle kollapsa. Det 

krävdes en sammansatt styrka med stridsvagns-, infanteri-, artilleri- och flygförband under en 

gemensam ledning för att kunna genomföra en djupoperation med hög hastighet. För att 

kunna genomföra en lyckad djupoperation krävdes att den sammansatta styrkan höll ett högt 

                                                        
23

 Widén, Jerker & Ångström, Jan. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 2004, s. 89 f. Se även: 

Simpkin, Richard. Deep Battle – The Brainchild of Marshal Tukhachevskii. London: Brassey´s Defence 

Publishers, 1987, s. 32 f. 
24

 Ryssland/Sovjet har använt strategiskt djup (över 800 km), operativt djup (100-300 km) och taktiskt djup 

(över 30 km). Se: US Department of the Army. FM 100-2-1: The Soviet Army – Operations and Tactics. 

Washington: Department of the Army, 1984, s. 4-3 f. 
25

 Simpkin, 1987, s. 40 f. 
26

 Triandafillov, Vladimir K. The Nature of the Operations of Modern Armies. Ilford: Frank Cass & Co. Ltd, 

1994, s. 29, 90 ff. 
27

 Simpkin, 1987, s. 36 ff. 
28

 För beskrivning om ryska/sovjetiska förbandsstorlekar se: US Department of the Army, 1984, s. 1-1 ff.  
29

 Harrison, Richard W. The Russian Way of War – Operational Art, 1904-1940. Lawrence: University Press of 

Kansas, 2011, s. 201 f. 
30

 Widén & Ångström, 2004, s. 191 f. 
31

 FitzGerald, Mary C. Marshal Ogarkov on the Modern Theater Operation. Alexandria: Center for Naval 

Analyses, 1986, s. 17 f. Se även: US Department of the Army, 1984, s. 2-5 ff.   
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tempo, med aggressivitet samt flexibilitet, under anfallet och på grund av detta genomfördes 

ett anfall med flera echelonger eller i flera ”anfallsvågor”.
32

  

 

Den första echelongen anföll och bröt igenom motståndarens taktiska försvarslinje och den 

andra echelongen passerade därefter igenom den första echelongen för att penetrera djupt in i 

motståndarens bakre operativa område. Båda echelongerna stod under befäl av en gemensam 

chef som ledde djupoperationen. Echelongernas storlek och sammansättning påverkades av 

motståndarens styrkor, taktiska uppträdande och tillgängliga operativa reserver.
33

 

 

Den andra echelongen kunde sammansättas som en operativ manövergrupp (OMG) med 

uthållighet för minst en veckas strid syftande till att kunna tränga ännu längre in på 

motståndarens operativstrategiska djup för att ta och/eller förstöra viktiga operativa och 

strategiska mål. OMG sågs kunna tränga djupt in i motståndarens område i ett tidigt skede för 

att neutralisera dennes kärnvapenstyrkor, luftförsvar, sambands- och ledningssystem, 

flygbaser samt störa kommunikationslinjer samtidigt som OMG kunde understödja den 

anfallande huvudstyrkan genom att säkra viktiga brohuvuden och infrastruktur.
34

  

 

 
Bild 1: Generellt utseende sovjetisk anfallsoperaton (djupoperation). 

 

En djupoperation kunde inledas med en massiv luftoperation vilken kunde pågå i flera dagar 

syftande till att nedkämpa motståndarens kärnvapenförband eller andra vitala 

försvarsförmågor i operationsområdet samt tillförskansa sig taktisk luftöverlägsenhet. 

Frontens efterföljande markanfall med första echelongen föregicks av en massiv 

artilleribekämpning och frontens luftburna styrkor
35

 kunde insättas antingen direkt vid den 

inledande luftoperationen eller efter denna. De luftburna styrkorna insattes mot viktiga mål på 

motståndarens operativa djup för att sedan avlösas av egna anfallande markstyrkor, 

exempelvis en OMG. Viktiga mål kunde utgöras av kärnvapenanläggningar, 

ledningsfunktioner, flygbaser, broar samt logistisk infrastruktur. Till detta tillkom insättande 

av specialförband för spaning och sabotage i motståndarens bakre områden.36 

                                                        
32

 US Department of the Army, 1984, s. 2-6.  Se även: Simpkin, 1987, s. 40 f 
33

 US Department of the Army, 1984, s. 2-6.   
34

 US Department of the Army, 1984, s. 4-5.   
35

 Luftburna styrkor avser här luftlandsättningstrupper (VDV) som fälls med fallskärm eller landas in med flyg. 
36

 US Department of the Army, 1984, s. 4-6.   



Jonas Hassel 2014-05-13 Sida 15 av 41 

HSU 9  

 

 

På frontnivå och högre kunde den operativa manövergruppen bestå av en armé medan 

arménivåns operativa manövergrupp kunde bestå av en kår omfattande 2-4 divisioner samt 

understödsstyrkor. En OMG kunde insättas när motståndarens försvar framstod ha dålig 

beredskap eller när motståndarens försvar var relativt svagt och utan större reserver.
37

 En 

OMG kan alltså även ses som en styrka för snabb insats, exempelvis vid ett strategiskt 

överfall på ett annat land. Tidigare hemligstämplad amerikansk rapportering beskriver 

operationsområdet för en OMG vara upp till 300 km från sin huvudstyrka eller egna linjer.
38

 

Vid operationer på sådana avstånd innebär det att en OMG skulle vara mycket beroende av 

understöd från jakt- och attackflyg samt helikoptrar, men även av fungerande lednings- och 

underrättelsesystem.
39

 

 

Ovanstående kännetecken komprimeras för att göra dem mer hanterliga i det fortsatta arbetet. 

Vissa av kännetecknen utgör inte något specifikt för djupoperationen, vilket medför att de 

avgränsas bort. Specialförband, vilka traditionellt har uppgifter som strid och sabotage bakom 

motståndarens linjer, gallras bort. Även skapande av luftöverlägsenhet gallras då den dels är 

svårtmätbar och inte är specifik för djupoperationen utan normalt torde efterstävas. En 

sammanslagning och nedbrytning medför att följande faktorer kan urskiljas: 

 

 Flygoperation för att nedkämpa vitala system och förband som stöd för markstrid. 

 Anfall med sammansatt styrka med stridsvagns-, infanteri-, artilleri- och flygförband 

under en gemensam ledning i flera echelonger. 

 Insättande av stora luftburna styrkor på djupet som del i djupoperationen. 

 Fungerande ledningssystem för strid på djupet av motståndarens område. 

3.3 Nytänkande föreställningar om den kontaktlösa krigföringen 
I studien används Slipchenkos teori om den kontaktlösa krigföringen då den är en av de mer 

innovativa ryska militära teoribildningarna som utmanar de traditionella förställningarna inom 

militärteorin och det militära maktmedlets användning i Ryssland. 

 

Teorin benämns ”kontaktlös krigföring” i denna studie för att påvisa att det är Slipchenkos 

teoribildning från hans sista bok, Den nya generationens krig – distanserat och kontaktlöst, 

som studien i första hand tar avstamp utifrån.
40

 

 

I västvärlden förefaller inte Slipchenkos teorier utgöra något större fundament för studier i 

militärteori och krigföringens utveckling, men omnämns kopplat till framtida rysk krigföring i 

positiva ordalag.
41

  

 

I Ryssland har stark kritik riktats mot teorin om den kontaktlösa krigföringen av chefen vid 

ryska krigsvetenskapsakademin, Makhmut Gareev, vilken menar att den kontaktlösa 

                                                        
37

 US Department of the Army, 1984, s. 4-6.   
38

 Central Intelligence Agency. The Soviet Operational Maneuver Group – An Intelligence Assessment. Langley: 

Directorate of Intelligence, 1983, s. 2. (http://216.12.139.91/docs/DOC_0000498534/DOC_0000498534.pdf) 
39

 Central Intelligence Agency, 1983, s. 4 f. 
40

 Slipchenko, Vladimir. Voiny Novogo Pokolenia – Distantsionnye i Bezkontaktnye (Den nya generationens krig 

– distanserat och kontaktlöst). Moskva: Olma-Press, 2004. 
41

 McDermott, Roger N. The Reform of Russia´s Conventional Armed Forces. Washington: The Jamestown 

Foundation, 2011, s. 239 ff. 
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krigföringen inte kan lösa alla militära konflikter utan markförband kommer fortsatt behövas, 

speciellt i lokala krig och då Rysslands enorma territorium måste försvaras.
42

 

 

Det är dock främst i Ryssland som Slipchenko fortfarande spelar en roll i debatten och 

utvecklingen av krigföringsteorier och militärteori generellt. I den ryska tidskriften Voennaja 

Mysl (Militärt tänkande) nämns Slipchenko regelbundet som grundaren till teorierna om det 

kontaktlösa kriget på distans – den sjätte generationens krigföring. I utvecklingen av tankar 

och teorier kring högteknologisk och nätverksbaserad krigföring kombinerat med 

framtagande av mer humana krigföringsmetoder så utgör Slipchenkos teori en bas för nutida 

militärteoretiker och forskare att bygga vidare på, såsom i Chekinov och Bogdanovs artikel 

från 2013.
43

 Det har även funnits ett flertal anhängare av Slipchenkos teori, såsom amiral I.M 

Kapitanyets vilken förordat investeringar i den ryska flottan för att kunna utkämpa kontaktlös 

krigföring. 

3.3.1 Bakgrund till kontaktlös krigföring 

Uppkomsten till den ryska teoribildningen kring kontaktlös krigföring kommer till stor del 

från studier av internationella konflikter. Erfarenheter från det första Irakkriget (Operation 

Desert Storm) 1991 omhändertogs i USA och inlemmades i den dåvarande framtidsvisionen 

för det militära maktmedlet, RMA.
44

 Detta skedde även i Ryssland under 1990-talet och 

teorier om en ny, sjätte generationens krigföring presenterades tidigt av Vladimir 

Slipchenko.
45

 Under 1999 publicerade Slipchenko sin teori i den ryskspråkiga publikationen 

Framtidens krig – Sjätte generationen, där denne menade att huvudfokus vid sjätte 

generationens krigföring låg i att ”förstöra motståndarens ekonomiska förmåga” och att 

”behålla människan utanför själva krigföringen”.
46

 

 

Den ryska synen på framtida krigföring vidareutvecklades av Slipchenko under början av 

2000-talet, då ytterligare två publikationer utgavs på temat ”kontaktlös krigföring” och ”sjätte 

generationens krigföring”. Under 2004 publicerade Slipchenko sin fjärde och sista bok, Den 

nya generationens krig – distanserat och kontaktlöst, vilken utgör en sammanfattning av 

Slipchenkos teoribildning där även krigen i Afghanistan och Irak behandlats.
47

  

 

Den nya krigföringen bygger enligt Slipchenko på tillkomsten av konventionella 

precisionsvapen med ökad förstörelseförmåga, vilka gör kärnvapen delvis obsoleta i en 

konflikt,
48

 samtidigt som bland annat informations- och cyberkrigföring etablerats som 

militära medel.
49

 Slipchenko beskriver även tre givna målsättningar för att vinna ett krig med 

kontaktlös krigföring; slå motståndarens väpnade styrkor på dennes eget territorium, förstöra 

motståndarens ekonomiska förmåga och slutligen störta eller ersätta motståndarens politiska 

ledning.
50
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 Chekinov, S.G & Bogdanov, S.A. “The Nature and Content of a New-Generation War”. Military Thought 
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 FitzGerald, Mary C. “The Russian Military´s Strategy for “Sixth Generation” Warfare”. Comparative 

Strategy: An International Journal, Vol. 13, No. 2, April-June 1994, s. 1. 
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Moskva: Nongovernmental Science Foundation, 1999, s. 27. 
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 Slipchenko, Vladimir. Voiny Novogo Pokolenia – Distantsionnye i Bezkontaktnye (Den nya generationens krig 
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 I den amerikanska publikationen Future War, som utgavs efter Slipchenkos bortgång, återges 

en föreläsning där Slipchenko medger att den kontaktlösa krigföringen inte kan lösa alla typer 

av framtida konflikter. Lokala krig och gränskonflikter kommer fortsätta inträffa och dessa 

kan utkämpas med gamla metoder. På grund av detta menar Slipchenko att markförbanden 

inte kan reduceras helt utan en stor andel måste överföras till inrikestrupperna och 

gränsbevakningen.
51

 Slipchenko förhåller sig även till terrorism och svårigheterna att påverka 

företeelsen med precisionsvapen. Terrorismbekämpning bör istället ske med specialmetoder 

genom användande av specialstyrkor och inte reguljära förband, enligt Slipchenko.
52

 Detta 

innebär att teorin om den kontaktlösa krigföringen i första hand är en teori om konventionell 

och delvis fullskalig krigföring. 

 

Till stor del kan alltså teorin om den kontaktlösa krigföringen sägas bygga på studier av 

amerikansk krigföring inom och utanför Nato. Slipchenkos teori kan följaktligen sägas till del 

redan vara implementerad av USA. Utvecklingen inom den amerikanska militären, med mer 

precisionsvapen, drönarattacker och specialförband på bekostnad av den reguljära armén, 

indikerar på att utvecklingen fortsätter mot mer kontaktlös krigföring även i USA. Detta torde 

ge generellt ökad relevans avseende giltigheten för Slipchenkos teoribildning.  

3.3.2 Teorin om kontaktlös krigföring 

Den kontaktlösa krigföringen karaktäriseras enligt Slipchenko av användande av kontaktlös 

krigföring på lång distans syftande till att neutralisera motståndarens ekonomi. Detta 

innefattar anfall med precisionsvapen och försvar mot desamma samt användande av 

informationskrigföring och elektronisk krigföring.
53

  

 

Slipchenko framhäver ett antal faktorer som förklarar karaktären i den kontaktlösa 

krigföringen. Ett framtida krig kommer generellt vara kortare än de traditionellt varit 

tidigare.
54

 Den strategiska krigföringsnivån kommer öka i vikt samtidigt som den taktiska 

krigföringsnivån kommer minska i betydelse. Detta leder till att många stater kommer 

omtransformera sina krigsmakter till strategiska anfallsstyrkor och strategiska 

försvarsstyrkor.
55

 

 

Konventionella långdistansprecisionsvapen kommer gradvis överta kärnvapnens roll som 

avskräckningsmedel, beroende på ökad precision och kapacitet hos precisionsvapnen. 

Därutöver kommer det framförallt finnas en större möjlighet att använda dem i en konflikt.
56

 

Precisionsvapnens ökade möjligheter till effektiv användning kräver inte enbart att Rysslands 

skaffar precisionsvapen utan även ett strategiskt/operativt försvar mot motståndarens 

precisionsvapen, smarta bomber och rymdvapen.
57

 

 

Sjöarenan kommer bli viktigare, då marina stridskrafter i större grad kommer utgöra 

plattformar för nya precisionsvapen.
58

 Markstyrkorna kommer i framtiden att understödja 

samt skydda flygvapnet och inte tvärtom.
59

 

 

                                                        
51

 Gareev & Slipchenko, 2005, s. 31 
52

 Gareev & Slipchenko, 2005, s. 38, 43. 
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Slipchenko ger förslag på ett antal förändringar för att de ryska väpnade styrkorna ska kunna 

genomföra och segra i en framtida konflikt baserad på kontaktlös krigföring. Det ryska 

luftförsvaret bör prioriteras, inkluderande försvar mot rymdbaserade vapen, och inordnas i en 

gemensam organisation. Luftförsvaret bör utveckla förmåga att verka mot alla luft- och 

rymdbaserade system samtidigt som dessa nya luftförsvarssystem bör kunna bekämpa mål 

upp till 3000 km från Rysslands gränser. Alla nya luftförsvarssystem bör även kunna 

detektera mål med andra sensorer än enbart radar, då radar har visat sig otillräckligt med 

hänsyn till USA:s förmåga i Kosovo.
60

 

 

Stridsvagnar, artilleri, luftförsvar med radarspaning och många andra militära system kommer 

bli obsoleta.
61

 En framtida motståndare kommer inte längre vilja anfalla Ryssland över 

landgränsen.
62

 Jaktflyg kommer ha liten användning i framtida krig, medan flyg som kan 

verka på lång distans och stanna i luften under lång tid, nära motståndarens 

avfyrningsplattformar, kommer öka i betydelse.
63

 

 

Den ryska armén bör upplösas och kvarstående uppgifter på markarenan, såsom gränskontroll 

och insatser i mindre lokala konflikter kan lämnas till inrikes- och gränstrupper.
64

 Marinens 

huvudfunktion bör vara att utgöra plattformar för precisionsvapen.
65

 

 

Den kontaktlösa krigföringen gör det omöjligt att bedöma vem som kan bli en framtida 

motståndare och anpassa den egna väpnade styrkorna efter det. Hot kan uppkomma var som 

helst i världen i ett nytt scenario.
66

 
 

Ovanstående karaktäristiska kännetecken komprimeras för att göra dem mer hanterliga i det 

fortsatta arbetet. När det gäller utförande av informationskrigföring och elektronisk krigföring 

i kontaktlös krigföring så medtas inte dessa verkansmedel i undersökningen då de är svåra att 

mäta och information kring dessa är mycket begränsat. Vissa av kännetecknen beskriver hur 

en konflikt kan förete sig och dessa kan inte nyttjas för att mäta de aktiviteter som genomförts 

i de ryska väpnade styrkorna under granskningstiden. De har därför avgränsats borti arbetet. 

Vid sammanslagning och nedbrytning läggs fokus på de kännetecken som uppfattas som 

reellt karaktäristiska för den kontaktlösa krigföringen. Detta medför att markförbandens 

understöd till flyget samt luftförsvarets sensortyper även har avgränsats bort medan vissa 

andra kännetecken som reducering av markförbanden kopplat till flyget samt marinens ökade 

betydelse kvarstår för att prövas gentemot empirin. Ett ledningssystem behövs naturligtvis för 

kontaktlös krigföring, men då detta inte tydligt avspeglas i teoribildningen så kommer det inte 

heller utgöra en faktor. Följande faktorer kan urskiljas: 

 

 Konventionella långdistansprecisionsvapen kommer gradvis överta kärnvapnens roll 

som avskräckningsmedel. Detta kräver även ett luftförsvar mot precisionsvapen. 

 Marina stridskrafter kommer i större grad utgöra plattformar för nya precisionsvapen. 

 Det ryska luftförsvaret bör utveckla förmåga att verka mot alla luft- och rymdbaserade 

system upp till 3000 km från Rysslands gränser.  

                                                        
60
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 Stridsvagnar, artilleri, luftförsvar med radarspaning och många andra militära system 

kommer bli obsoleta.  

 Flyg som kan stanna i luften under lång tid, nära motståndarens avfyrningsplattformar, 

kommer öka i betydelse på jaktflygets bekostnad. 

3.4 Operationalisering av teorierna 
Redovisningen av de två teorierna ovan har visat på några faktorer som framstår som bärande 

eller karaktäriserande inom respektive teori. Tillämpliga faktorer inarbetas i två 

analysinstrument i kommande underkapitel. 

 

För respektive faktor utarbetas indikatorer som kan användas vid granskningen av det 

empiriska underlaget. De indikatorer som tas fram ämnar svara på följande: 

 Materielanskaffning – den typ eller slag av krigsmateriel som behövs för att kunna 

uppfylla respektive faktor. 

 Övningsverksamhet – den typ av övning som krävs för att kunna uppfylla respektive 

faktor. 

 

Indikatorerna utgör slutsatser av vad som kan analyseras inom respektive faktor för att svara 

på frågan om vilken teori som kan förklara utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna. Ur en 

mängd möjliga indikatorer har ett lämpligt antal utvalts för att spegla respektive teoribildning 

och samtidigt hålla arbetet på en rimlig nivå volymmässigt. För att kunna mäta i hur hög grad 

indikatorn uppfylls i undersökningsmaterialet formuleras mätvärden. Mätvärden anges som 

ja, nej, delat eller okänt. Innebörden av ”ja” är positiv, vilket innebär att indikatorn uppfylls. 

Värdet ”nej” innebär att indikatorn inte uppfylls eller återfinns i materialet. Värdet ”delat” 

innebär att indikatorn till del är uppfylld samt att svaret måste utvecklas ytterligare. Värdet 

”okänt” innebär att det empiriska underlaget ej medger ett ställningstagande.     

3.4.1 Analysinstrument för djupoperationen 

 

DJUPOPERATION Indikatorer    

Faktorer Materielanskaffning Mät-

värde 

Övningsverksamhet Mät-

värde 

Flygoperation för att 

nedkämpa vitala system och 

förband som stöd för 

markstrid. 

Attackflyg  

Bombflyg 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Övning i understöd av 

markstrid med 

markmålsbekämpning. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Anfall med sammansatt styrka 

med stridsvagns-, infanteri-, 

artilleri- och flygförband 

under en gemensam ledning i 

flera echelonger. 

Stridsvagns- och 

pansarskyttefordon. 

Stor mängd av artilleri 

och attackflyg för 

markunderstöd. 

Operativa 

ledningssystem. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Övning med stridsvagns-

/mekaniserade brigader och 

divisioner organiserade i 

armékår eller högre 

förband.  

Övningar i echelongstrid. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Insättande av stora luftburna 

styrkor på djupet som del i 

djupoperationen. 

Luftlandssättningsflyg. 

Stridsfordon till 

luftburna styrkorna. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Luftlandsättning med större 

luftlandsättningsförband. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Fungerande ledningssystem 

för strid på djupet av 

motståndarens område. 

Operativa 

ledningssystem. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Ledning på operativ nivå 

övas. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 
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3.4.2 Analysinstrument för kontaktlös krigföring 

 

KONTAKTLÖS KRIGFÖRING Indikatorer    

Faktorer Materielanskaffning Mät-

värde 

Övningsverksamhet Mät-

värde 

Konventionella 

långdistansprecisionsvapen kommer 

gradvis överta kärnvapnens roll som 

avskräckningsmedel. Detta kräver 

även ett luftförsvar mot 

precisionsvapen. 

Konventionella 

precisionsvapen med 

lång räckvidd. 

Luftförsvar mot 

precisionsvapen. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Övningar med 

användande av 

precisionsvapen.  

Försvar mot 

precisionsvapen 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Marina stridskrafter kommer i större 

grad utgöra plattformar för nya 

precisionsvapen. 

Marina plattformar 

med baserade 

precisionsvapen. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Övningar med 

precisionsvapen från 

marina plattformar. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Det ryska luftförsvaret bör utveckla 

förmåga att verka mot alla luft- och 

rymdbaserade system upp till 3000 

km från Rysslands gränser. 

Vapen för att verka 

mot luft- och 

rymdbaserade system. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Övningar för försvar 

mot luft- och 

rymdbaserade system. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Stridsvagnar, artilleri, luftförsvar med 

radarspaning och många andra 

militära system kommer bli obsoleta.  

Inköp av stridsvagnar, 

artilleri, radarspaning i 

mindre omfattning alt 

skrotning av system. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Mindre eller ingen 

övning av förband 

med stridsvagnar, 

artilleri, radarspaning. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Flyg som kan stanna i luften under 

lång tid, nära motståndarens 

avfyrningsplattformar, kommer öka i 

betydelse på jaktflygets bekostnad. 

Inköp av flygsystem 

med lång operationstid. 

Reducering alt mindre 

inköp av jaktflyg. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

Övningar med 

flygsystem med lång 

operationstid. 

Mindre övning med 

jaktflyg. 

Ja 

Nej 

Delat 

Okänt 

 

  



Jonas Hassel 2014-05-13 Sida 21 av 41 

HSU 9  

 

4. Analys 

4.1 Introduktion 
Detta kapitel avhandlar analys av det empiriska materialet, materielanskaffning och 

övningsverksamhet i de ryska väpnade styrkorna under 2010-1013, kopplat till det 

analysinstrument som framtagits för respektive teoribildning.  

 

Inledningsvis redovisas och analyseras indikationer huruvida teorin om djupoperationen kan 

förklara utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna under tidsperioden. Därefter analyseras 

indikationer huruvida teorin om den kontaktlösa krigföringen kan förklara utvecklingen. I 

respektive del kommer redovisning ske av funna indikationer inom materielanskaffning och 

övningsverksamhet. Slutligen sammanfattas analysresultatet för att kunna utgöra underlag för 

resultat och diskussion i nästkommande kapitel. 

4.2 Analys av empiri kopplat till djupoperationen 
Analys av undersökningsmaterialet avseende materielanskaffning och övningsverksamhet i de 

ryska väpnade styrkorna under 2010-13 kopplat till framtaget analysinstrument för 

djupoperationen beskrivs nedan. 

4.2.1 Materielanskaffning 

I finansieringen av det ryska statliga beväpningsprogrammet, vilket beslutades under 2013 

och ska vara implementerat 2020, framgår att flygvapnet ska erhålla mer än 600 flygplan och 

1000 helikoptrar.
67

 Avseende jakt-, attack- och bombflyg så levererades 65 nya eller 

moderniserade jaktplan och 38 attackflygplan under 2011-12. Därutöver genomfördes 

renovering av ett mindre antal strategiska bombflygplan.
68

 Den anskaffning som skett av flyg 

såsom attack- och bombflyg tyder på att flyget sannolikt fortsatt ses som väsentligt för att 

nedkämpa viktiga markmål och understödja markoperationer. 

 

Under 2011 presenterade försvarsministeriet en plan för anskaffning av stridsvagnar, 

mekaniserade fordon och artilleri. Armata är planerad att utgöra bas för en ny stridsvagn, 

tungt pansarskyttefordon och självgående artilleri. De äldre panskarskyttefordonen BMP och 

BMD ska ersättas med plattformen Kurganets-25 och därutöver kommer även ett antal lättare 

hjulfordon utvecklas.
69

 Innan nya stridsfordon kan realiseras, där 2300 nya stridsvagn Armata 

har beställts, har renovering och uppgradering av ca 500 stridsvagnar genomförts under 2012.  

Drygt 500 nya eller modifierade pansarskyttefordon samt 130 artilleri- och 

granatkastarsystem har även levererats till mark- och luftlandssättningstrupperna under 

perioden.
70

 Det är ännu delvis oklart hur mycket av den nya materielen till 

markstridskrafterna som verkligen kommer att anskaffas under de kommande åren till 2020, 

vilket framgick av president Putins tal i september 2013.
71

 De fortsatta stora satsningarna på 

markförbandens materiel tyder dock på att den ryska ledningen sannolikt fortsatt ser de 

stridande markförbanden som basen i de väpnade styrkorna.  
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När det gäller luftlandssättningsflyg så hade Ryssland ca 100 tunga transportflygplan i aktivt 

bruk under 2010-13, varav ca 80 är avsedda för luftlandsättningstrupperna, något som är 

viktigt för luftlandsättningsförmågan.
72

 Leverans av 22 modifierade transportflygplan Il-76 

skedde under 2012 och nybeställning av mellan 50-110 transportflyg (Il-476) bedöms ha 

gjorts under perioden.
73

 Båda modellerna av transportflygplan kan transportera stridsutrustade 

soldater för fallskärmsfällning och landning. Anskaffningen pekar på fortsatt fokus på 

luftlandssättningstrupperna. 

 

Det finns en tydlig vilja i Ryssland att anskaffa ledningssystem på operativ nivå, även om 

förekomsten av moderna operativa ledningssystem inte har kunnat klarläggas. Dessa system 

framhålls även av president Putin som viktiga att anskaffa, då ett gemensamt nätverksbaserat 

ledningssystem utgör en grundläggande beståndsdel för att samordna och leda ett 

nätverksbaserat försvar.
74

 Under 2013 togs dock beslut att införa ett automatiserat 

ledningssystem, ACS, för armén, trots ett antal problem med bland annat med kompabiliteten 

till andra försvarsgrenars system.
75

 Under 2013 infördes även ett annat ledningssystem, 

Andromeda-D, i luftlandssättningstrupperna
76

 samt ett tredje ledningssystem i de strategiska 

robottrupperna.
77

  

 

Det är troligt att ett operativt ledningssystem finns även om detta sannolikt haft svårigheter att 

knyta ihop de olika försvarsgrenarnas ledningssystem under 2010-13. Delar av det operativa 

ledningssystemet bygger möjligen även på äldre ledningssystem som fortfarande kan vara i 

bruk.  

4.2.2 Övningsverksamhet 

Varje år genomför Ryssland en operativstrategisk övning vilken utgjordes av Zapad-2013 

under 2013. Under 2012 genomförde Ryssland även en strategisk stabs- och ledningsövning 

Kavkaz-2012. De två övningarna syftade till att förbättra gemensam ledning av planering 

samt genomförande av operationer. I båda fallen övades ledning på operativ nivå även om 

resultatet delvis är otydligt. 

 

Övning Zapad-2013 genomfördes i västra Ryssland och västra Vitryssland som en större 

kombinerad fältövning innefattande ryska och vitryska förband, men även inkluderande 

samverkan med civila myndigheter. Scenariot i Zapad-2013 var att en terroristgrupp, vilket i 

rysk terminologi kan motsvara en reguljär motståndare, ockuperat delar av västra Vitryssland 

med logistiskt understöd från utländska aktörer.
78
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Övning Kavkaz-2012 var en strategisk stabsövning för att förbättra ledning av planering och 

genomförande av operationer inkluderande användande av automatiserade ledningssystem, 

precisionsvapen och nya vapensystem.
79

 Scenariot utgjordes i stort av en motståndare som 

anföll genom landstigning från Svarta havet respektive Kaspiska havet med stöd av flyg och 

artilleri, vilket indikerar på en högteknologisk motståndare i Kavkaz-2012.
80

   

 

Enligt ryska generalstabschefen general Gerasimov gav Zapad-2013 praktisk erfarenhet av 

gemensam planering och genomförande av operationer med trupper från mark-, sjö- och 

luftstridskrafterna i en stabiliserings- och krishanteringsoperation. Gerasimov påpekade även 

att det ryska försvaret måste förberedas för lokala krig, men inte kan minska ansträngningarna 

att förbereda för att avvärja en storskalig aggression.
81

  

 

Zapad-2103 genomfördes i fyra faser; 1. tilltransport av förband och isolering av det 

ockuperade området,  2. luftoperationer som stöd för markstyrkorna med skapande av 

luftherravälde samt  luftblockad av motståndarens flygförsörjning, 3. sjöoperationer för att 

upprätta sjöherravälde med förnekande av motståndarens reträttvägar över havet samt 

slutligen 4. slå motståndarens styrkor och stabilisera situationen. Målsättningen var bland 

annat att förbättra interoperabiliteten mellan olika nivåer och staber samt implementera 

lednings- och verkanssystem.
82

 

 

Under Zapad-2013 övades brigader och divisioner underställda högre förband, 

exempelvis deltog stora delar ur 9. mekaniserade brigaden (Nizjnij Novgorod) och 2. 

pansardivisionen (Alabino), underställda 20. armén och en operativ stab, i övningen för att 

isolera och förinta stora terroristgrupperingar i Vitryssland.
83

 I stort skedde ett liknande 

förfarande under Kavkaz-2012, fast i mindre omfattning, då divisions- och brigadförband 

övade egen strid.
84

 Utvecklingen av de ryska övningarna går sannolikt även fortsättningsvis 

mot att mekaniserade förband övar strid i större förband, vilket innebär att markstriden 

fortfarande utgör fokus, något som även styrkts i samtal med försvarsavdelningen vid 

ambassaden i Moskva under våren 2014.
85

 

 

                                                        
79 

Ryska försvarsministeriet (2012), Strategitjeskoje komandno-Sjtabnoe utjenie ”Кavkaz-2012” (Strategisk 

kommandostabsövning "Kavkaz-2012"), 

http://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=11358881@egNews, hämtad 2014-04-24. 
80 

McDermott, Roger (2012) “Kavkaz 2012 Rehearses Defense of Southern Russia”, Eurasia 

Daily Monitor, 25 sep 2013, vol. 9, nr. 174, s. 2. 
81 

Krasnaja zvezda (2013), ”’Zapad-2013’: Itogi i vyvody” (”Zapad-2013”: Resultat och slutsatser), 18 okt 2013, 

http://www.redstar.ru/index.php/daty/item/12205-zapad-2013-itogi-i-vyvody, hämtad 2014-04-24. 
82 

Krasnaja zvezda (2013), ”’Zapad-2013’: Ot strategii k taktike” (Zapad-2013: Från strategi till taktik), 20 

Sep 2013, http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/11624-zapad-2013- ot-strategii-k-taktike, hämtad 

2014-04-24. 
83

 Ryska försvarsministeriet (2013), Na Gozjskom poligone v Belorussii v ramkach utjenija ”Zapad-2013” 

razygrybaetsja epizod po unitjtozjeniju uslovnych terroristov (Under övning "Zapad-2013" i Gozhskom, 

Vitryssland bekämpas konventionella terrorister), 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11846193@egNews, hämtad 2014-04-24. 
84 

Ryska försvarsministeriet (2012), V chole SKSHU ”Kavkaz-2012” motostrelkovyje podrazdelenija unitjtozjili 

rezervy uslovnogo protivnika v glubine ego oborony (Under "Kavkaz-2012" bekämpade reservdivisioner en 

motståndare fiende djupt i sitt försvar), 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11369675@egNews, hämtad 2014-04-25. 
85

 Möte med försvarsattaché kmd Håkan Andersson och arméattaché övlt Michael Kastbom, svenska 

ambassaden i Moskva, 2014-03-18. 

http://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=11358881@egNews
http://www.redstar.ru/index.php/daty/item/12205-zapad-2013-itogi-i-vyvody
http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/11624-zapad-2013-
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11369675@egNews


Jonas Hassel 2014-05-13 Sida 24 av 41 

HSU 9  

 

Under bägge övningarna understöddes även markstrid och landstigningar av attackflyg 

och fartygsartilleri genom markmålsbekämpning.
86

 I Kavkaz-2012 understödde artilleri- 

och robotbåtar ur Kaspiska flottiljen landstigning och markstrid vid ett flertal tillfällen genom 

att avfyra robotar samt artilleri mot kust- och havsmål.
87

 Markstriden understöddes även 

genom insatser med attackflyg och fällning av kryssningsmissiler från medeltunga 

bombflygplan (Tu-22) från långa avstånd.
88

 Händelserna påvisar att luft- och 

marinstridskrafterna i normalfallet troligen intar en stödjande roll i markstridskrafternas strid. 

 

En luftlandssättningsoperation med bataljonsstridsgrupp ilastad i två transportflygplan Il-76 

var planerad att ske under slutet av Zapad-2013 men avbröts på grund av dåliga 

väderförhållanden. I stället genomfördes en landstigningsoperation med en 

marininfanteribataljon i Kaliningradområdet med eldunderstöd från fartygsartilleri, där 

slutstriden mot terroristerna ägde rum i Zapad-2013.
89

 Däremot deltog ryska 

luftlandsättningstrupper i en gemensam luftlandsättning i Vitryssland under Zapad-2013.
90

 

Under Kavkaz-2012 skedde inga större luftlandssättningar. Den inställda luftlandsättningen 

under Zapad-2013 tyder ändå på att luftlandsättningsoperationer sannolikt fortfarande ses som 

en viktig komponent i de gemensamma operationerna. Den landstigningsoperation, där även 

luftlandsättning var tänkt att ske, som ägde rum vid Kaliningrad hade många likhetstecken 

med en djupoperation, om än med något mindre förbandsmassa. 
 

Inget stöd har hittats för att övning i echelongstrid skett under Zapad-2013 och Kavkaz-2012. 

Frånvaron av echelongstrid i båda övningarna ger en signal om att förfarandet inte längre 

används, åtminstone inte under de granskade övningarna. Enligt uppgift från 

försvarsavdelningen vid ambassaden i Moskva så används dock echelongstrid fortfarande vid 

såväl militära skolor som vid förbandsövningar av större format.
91
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4.2.3 Sammanfattande analys avseende djupoperationen 

Analysresultatet och mätvärden från de genomgångna analysparametrarna redovisas 

överskådligt med hjälp av analysinstrumenten nedan. 
 

DJUPOPERATION Indikatorer / 

Mätresultat 

   

Faktorer Materielanskaffning Mät-

värde 

Övningsverksamhet Mät-

värde 

Flygoperation för att 

nedkämpa vitala system och 

förband som stöd för 

markstrid. 

Attackflyg  

Bombflyg 
Ja 

 

Övning i understöd av 

markstrid med 

markmålsbekämpning. 

Ja 

 

Anfall med sammansatt styrka 

med stridsvagns-, infanteri-, 

artilleri- och flygförband 

under en gemensam ledning i 

flera echelonger. 

Stridsvagns- och 

pansarskyttefordon. 

Stor mängd av artilleri 

och attackflyg för 

markunderstöd. 

Operativa 

ledningssystem. 

Ja 

 

Ja 

 

 

Delat 

Övning med stridsvagns-

/mekaniserade brigader alt 

divisioner organiserade i 

armékår eller högre 

förband.  

Övningar i echelongstrid. 

Ja 

 

 

 

 

Nej 

Insättande av stora luftburna 

styrkor på djupet som del i 

djupoperationen. 

Luftlandssättningsflyg. 

Stridsfordon till 

luftburna styrkorna. 

Ja 

Ja 

 

Luftlandsättning med större 

luftlandsättningsförband. 
Delat 

Fungerande ledningssystem 

för strid på djupet av 

motståndarens område. 

Operativa 

ledningssystem. 
Delat Ledning på operativ nivå 

övas. 
Ja 

 

 

Utifrån analysinstrumentet kan konstateras att indikatorerna för teorin om djupoperationen 

överlag uppfylls av det empiriska underlaget, förutom i fyra fall. Övningar i echelongstrid har 

inte observerats och mätvärdet ”nej” har satts. Övningar av luftlandsättningar med större 

förband har observerats till del och satts mätvärdet ”delat”. Avseende materialanskaffning har 

operativa ledningssystem getts mätvärdet ”delat” vid två tillfällen. 

 

När det gäller analysresultatet av djupoperationen så framkommer särskilt tydligt att 

flygoperationer för att nedkämpa vitala system som stöd för markoperationer fortfarande varit 

aktuella under undersökningsperioden. Detsamma gäller själva basen i djupoperationen, 

nämligen användningen av sammansatta förband baserade på mekaniserade markförband 

understödda av luft- och marinstridskrafter. Här är tydligt att både anskaffning och övning av 

detta har genomförts under perioden och även förefaller fortgå, även om vissa frågetecken 

kring anskaffning av armémateriel kan sägas råda efter Putins utspel hösten 2013.  

 

Det faktum att inga tecken funnits på att markförbanden eller luftlandsättningstrupperna övat 

echelongstrid under de båda övningarna kan innebära att echelonger inte längre nyttjas i de 

stående väpnade styrkornas strid. Dagens stående styrkor i Ryssland räcker i stort sett endast 

till en första strategisk echelong, vilket medför att operationer med strategiska echelonger 

egentligen faller. Echelongstrid kan eventuellt bli aktuell om alla reservister kallas in för att 

bemanna all krigsmateriel som står i depå i dagsläget, bland annat de uppemot 18000 

stridsvagnarna, men detta utgör i bästa fall ett antagande. Uppgifter om användande av 

echelonger på operativ och taktisk nivå har inte heller funnits i undersökningen och resultatet 

medger att studien kan anta att echelongstrid troligen inte använts under perioden 2010-13. 

Här finns en stor passus i och med att motstridiga uppgifter framkommit från den svenska 

försvarsavdelningen i Moskva och frågan bör undersökas ytterligare i kommande studier. I 

denna studie används dock det framkomna analysresultatet att echelongstrid inte använts.   
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Resultatet att inga luftlandsättningsoperationer har genomförts påverkar inte det faktum att 

fortsatt materielanskaffning och satsning på luftlandsättningstrupperna sker. Truppslaget 

utgör sannolikt en fortsatt viktig förmåga i de ryska väpnade styrkorna, både för 

genomförande av egna operationer och som del i större gemensamma operationer på djupet, 

vilket den inställda luftlandsättningen i Zapad-2013 vittnar om. 

 

Slutligen visar resultatet på att framtagning av ett modernt operativt ledningssystem pågår. 

Operativ ledning övas och det system som idag finns framstår fungera hjälpligt även om 

studien har funnit begränsat med information om ett gemensamt ledningssystem. Det 

befintliga ledningssystemet torde minst vara användbart för strid på eget territorium och 

eventuellt även i en djupoperation. 

 

I kapitel fem kommer resultatet från analysen avseende djupoperationen att genomgås och 

diskuteras tillsammans med resultatet av kommande analysdel om kontaktlös krigföring. 

4.3 Analys av empiri kopplat till kontaktlös krigföring 
Analys av undersökningsunderlaget avseende materielanskaffning och övningsverksamhet i 

de ryska väpnade styrkorna under 2010-2013 kopplat till framtaget analysinstrument för den 

kontaktlösa krigföringen redovisas nedan. 

4.3.1 Materielanskaffning 

I det ryska statliga beväpningsprogrammet framgår att de strategiska kärnvapentrupperna ska 

erhålla över 400 land- och sjöbaserade interkontinentala ballistiska robotar och åtta 

robotbestyckade ubåtar fram till 2020.
92

  Under 2011-12 levererades drygt 50 ballistiska 

robotar med kärnvapenstridsspetsar, som Topol-M, Sineva och Bulava, för både mark- och 

ubåtsbaserade plattformar.
93

 Även om flera av systemen har rapporterats dras med problem
94

 

och produktionstakten är låg så tyder anskaffningen på att Ryssland fortsatt ser ballistiska 

kärnvapenrobotar som ett viktigt strategiskt vapensystem.  

 

Vikten av att behålla kärnvapnens avskräckande förmåga kvarstår med tanke på de satsningar 

som Ryssland gör på att underhålla och utveckla nya kärnvapenbärare. Detta utgör troligen 

även en ersättning till konventionella precisionsvapen, även om det sannolikt finns en farhåga 

i Ryssland att man inte proportionerligt kan bemöta ett anfall från väst med konventionella 

precisionsvapen. 

 

Konventionella precisionsvapen fanns hos fjärrflyget under 2010-13, där den nyanskaffade 

flygburna kryssningsroboten Kh-101 med konventionell stridsdel har räckvidd på upp till 

5000 km. Ytterligare en konventionell kryssningsrobot är Kh-555 med räckvidd på 3000 km. 

Signalsökande robotar med längre räckvidder används och det finns bedömningar att drygt 

150 kryssningsrobotar kan avskjutas under ett dygn mot olika mål i västlig riktning, dvs mot 

Europa.
95

 Antalet tillgängliga kryssningsrobotar är oklart, men fjärrflyget i sig utgör en 
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begränsning. Under 2010-2012 levererades ca tio modifierade och renoverade strategiska 

bombflygplan av det sjuttiotal som är i bruk.
96

 

 

Marktrupperna planeras erhålla tio bataljoner Iskander-M till 2020 enligt statliga 

beväpningsprogrammet. Iskander-M är en konventionell ballistisk robot med räckvidd på 400 

km och kan sägas utgöra ett konventionellt precisionsvapen på operativ nivå. 

Produktionskapaciteten är enligt uppgift låg och endast fem system av 120 levererades fram 

till 2012.
97

 I dagsläget är uppgifter om utvecklingen av ryska precisionsvapen med global 

räckvidd knapphändiga, men som tidigare nämnts har president Putin förklarat framtagning 

och anskaffning som prioriterat, tillsammans med ett ledningssystem för precisionsvapnen.
98

 

 

Marinen ska erhålla 51 nya ytslagskepp, 16 attackubåtar och 90 stödskepp av olika typer fram 

till 2020, även om anskaffningen under 2012 bedömdes ligger efter i tidsplanen.
99

 De marina 

plattformarna har även förmåga att bära konventionella precisionsvapen och 

luftförsvarssystem på sina plattformar och detta kommer utvecklas även efter 

undersökningsperioden enligt marinchefen Viktor Chirkov.
100

 Under 2013 var minst fyra 

kryssningsrobotbärande ubåtar i aktivt bruk förutom de strategiska ubåtarna med kärnvapen.  

Utöver dessa har hangarfartyget Admiral Kuznetsov samt kryssare av Kirov- och Slavaklass 

möjlighet att beväpnas med sjömålsrobotar, med minst 500 km räckvidd, vilka även kan 

användas mot markmål.
101

 Därutöver har även fartygen kvalificerade luftvärnssystem av typ 

S-300, med räckvidd på 300 km. Även jagare och fregatter i olika klasser har möjlighet att 

bära konventionella precisionsvapen och luftvärnssystem med kortare räckvidder.
102

  

 

Den redovisade materielläget påvisar tydligt att Ryssland innehar viss förmåga avseende 

precisionsvapen. Precisionsvapen finns idag i mark- luft och marinstridskrafterna både 

avseende själva vapendelarna och bärare av dessa. Även om det finns få uppgifter om 

produktion och beställningar av ytterligare precisionsvapen samt ledningssystem till dessa så 

är det troligt att Ryssland försöker utveckla både långräckviddiga och korträckviddiga 

precisionsvapen, utöver de man redan förfogar över. Placering av konventionella 

precisionsvapen i stället för kärnvapen på befintliga plattformar kan utgöra en framtida 

möjlighet att snabbt få operativ effekt med konventionella precisionsvapen, då passande 

vapenbärare till del redan finns. 

 

Avseende luftförsvar mot precisionsvapen och andra luft- samt rymdbaserade system 

har en satsning på luftvärn och luftförsvar har skett under undersökningsperioden. Det 

långräckviddiga kvalificerade luftvärnssystemet S-400, med räckvidd på 400 km, har gått i 

                                                        
96

 Kommersant (2013), Vojenno-promysjlennyj kompleks (Militärindustriella komplexet), 

http://www.kommersant.ru/apps/80382, hämtad 2014-04-25. 
97

 Hedenskog & Vendil Pallin, 2013, s. 135 f. 
98

 Ryska federationens president (2013), Sovesjtjanije po vypolneniju gosprogrammy vooruzjenija dlja 

Suchoputnych vojsk (Införandemöte statliga rustningsprogrammet för armén), 

http://news.kremlin.ru/news/19238, hämtad 2014-04-22. 
99

 Hedenskog & Vendil Pallin, 2013, s. 132 f. 
100

 Xinhua - English.news.cn (2013), Russian navy to be equipped with precision weapons, 

http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-11/13/c_132885550.htm, hämtad 2014-04-27. Se även: Ria Novosti 

(2014), Russian Navy to Deploy Conventional Deterrence Force, 

http://en.ria.ru/russia/20140319/188579366/Russian-Navy-to-Deploy-Conventional-Deterrence-Force.html, 

hämtad 2014-04-27. 
101

 Hedenskog & Vendil Pallin, 2013, s. 58 f. 
102

 Kommersant (2013), Vojenno-promysjlennyj kompleks (Militärindustriella komplexet), 

http://www.kommersant.ru/apps/80382, hämtad 2014-04-25. 

http://www.kommersant.ru/apps/80382
http://news.kremlin.ru/news/19238
http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-11/13/c_132885550.htm
http://en.ria.ru/russia/20140319/188579366/Russian-Navy-to-Deploy-Conventional-Deterrence-Force.html
http://en.ria.ru/russia/20140319/188579366/Russian-Navy-to-Deploy-Conventional-Deterrence-Force.html
http://www.kommersant.ru/apps/80382


Jonas Hassel 2014-05-13 Sida 28 av 41 

HSU 9  

 

serieproduktion och under 2011-12 levererades sju bataljoner av ett bedömt antal av ca 50 

bataljonssystem som ska leveras till 2020. S-400 är både mark- samt sjöbaserat och kan 

bekämpa alla befintliga flygfarkoster inklusive hypersoniska kryssningsmissiler och 

ballistiska robotar.
103

  

 

Leveranser av det förbättrade systemet S-500, med 500 km räckvidd, planeras till 2017. 

Korträckviddigt luftvärn av typ Pantsir-S1, med räckvidd på 20 km, har levererats i upp mot 

60 enheter under 2010-12 av de totalt 100 beställda systemen.
104

 Pantsir-S1 är delvis 

framtaget för bekämpning av precisionsvapen som kryssningsmissiler och har även 

genomgått lyckade test.
105

 Den tydliga satsningen på luftförsvar mot precisionsvapen och 

andra luftfarkoster går även i linje med uppfattningen att Ryssland sannolikt ser både 

konventionella precisionsvapen och kärnvapen som ett reellt hot. 

 

Chefen för luft- och rymdförsvarstrupperna, som bildades 2011, har påtalat att stora 

satsningar på luftförsvaret, inkluderande radarspaning och robotförvarningssystem, 

kommer ske fram till 2018.
106

 Den stora utbyggnad som planeras av kvalificerat luftförsvar i 

Ryssland tyder på att den ryska ledningen uppfattar ett påtagligt hot av främst 

precisionsvapen. Ett framtida lapptäcke med 40 bataljoner S-400 med vardera 400 km 

räckvidd ger en fingervisning om det mycket kraftfulla luftförsvar Ryssland ämnar bygga 

upp. 

 

Ett av få exempel på system som ska kunna verka mot rymdbaserade system utgörs av 

Sokol-Esjelon, ett luftburet lasersystem som utvecklas som motmedel mot delar av det 

amerikanska nationella robotförsvaret. Det ryska försvarsministeriet finansierar forskningen 

från 2012 och är endast på experimentstadiet. Sokol-Esjelon är tänkt att verka mot främst 

obemannade flygplan och rymdbaserade system då lasersystemet enligt uppgift ska blända 

bildalstrande sensorer exempelvis på en motståndares satelliter.
107

  

Inköp av flygsystem med lång operationstid, där operationstiden är en specifik faktor, har 

ej återfunnits i undersökningsmaterialet. 

 

System för att verka mot rymdbaserade system och flygsystem med lång operationstid har 

inte prioriterats, även om vissa uppgifter om framtagning finns efter undersökningsperioden, 

dvs under 2014.
108

 Viss forskning och utveckling startas alltså upp och men sannolikt 

utgjorde inte detta ett fokusområde under undersökningsperioden. Däremot inryms utbyggnad 

av radarspaning och robotförvarningssystem i de materielbeställningar som gjorts under 

perioden, vilket sannolikt hänger ihop med de stora satsningar som görs på luftförsvaret. 
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Reduceringar av jaktflyg har inte kunnat finnas, utan fortsatt anskaffning av jaktflyg sker 

enligt tidigare redovisning. Reduceringar eller minskade inköp av armémateriel, 

stridsvagnar och artilleri föreligger inte i det statliga beväpningsprogrammet, som tidigare 

nämnts, även om alla beställningar inte är gjorda ännu. Det finns visserligen en stor mängd 

äldre materiel, som delvis modifieras och renoveras, och en del av den äldre materielen kan 

förvänta skrotas förr eller senare. 2012 redovisades exempelvis att Ryssland hade 2800 

stridsvagnar i aktiv tjänst och ytterligare 18000 i förråd.
109

  

 

Dessa system och förmågor anses sannolikt fortfarande fylla en väsentlig roll i den framtida 

krigföringen. Ett frågetecken utgörs dock av president Putins markering att framtida 

beställningar till markstridskrafterna inte är beslutade förrän en ”integrerad bedömning är 

gjord”.
110

 Det är sannolikt att utvecklingen av nya precisionsvapen och traditionella 

vapensystem sker i två parallella spår, där det till del kan råda bristande samordning vilket 

innebär att processen blir något långsammare än man önskat.
111

 

4.3.2 Övningsverksamhet 

Under både Zapad-2013 och Kavkaz-2012 har användande av precisionsvapen övats.
112

 

Framförallt har Kavkaz-2012 angetts vara syftande till att förbättra ledning och användande 

av automatiserade ledningssystem, precisionsvapen och nya vapensystem.
113

 Under Kavkaz-

2012 sköts robotsystemet Iskander-M samt raketartilleri som en del i övningen enligt ryska 

källor. 
114

 Flygvapnet understödde markstriden genom insatser med attackflyg och fällning av 

kryssningsrobotar från medeltunga bombflygplan (Tu-22M3) från långa avstånd, vilka 

nedkämpade kritiska mål hos motståndaren.
115

  

 

Skjutning med bland annat den konventionella ballistiska roboten Iskander-M genomfördes i 

närheten av Luga under Zapad-2013. För eldreglering och verkansbedömning användes enligt 

uppgift ryska UAV-system samtidigt som även raketartilleri och den korträckviddiga roboten 

Tochka-U med räckvidd på över 100 km användes.
116

 

 

Ett antal marina precisionsvapen användes under Zapad-2013 då östersjömarinen 

bekämpade terrorister i Kaliningradområdet med robotar och artilleri, även om det var på så 
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korta avstånd som dryga 10 km.
117

 Under Kavkaz-2012 understödde artilleri- och robotbåtar 

ur Kaspiska flottiljen landstigning och markstrid vid ett flertal tillfällen genom att avfyra 

robotar samt artilleri mot kust- och havsmål.
118

  

 

De genomförda övningarna har påvisat användning av precisionsvapen, främst med 

korträckviddiga robotar, men även med medelräckviddiga robotar vilka har en räckvidd på 

300-500 km. Kavkaz-2012 framstår framförallt haft som syfte att testa ledningssystem och 

användning av precisionsvapen, vilket påvisar en vilja att förbättra förmågan. Insatsen med 

minst en kryssningsrobot med bombplanet Tu-22M2 under Kavkaz-2012 är ett tecken på att 

Ryssland vill tydliggöra att förmågan faktiskt finns i de väpnade styrkorna. 

 

Under Zapad-2013 övades även luftbevakning för upptäckt, spårning och delgivning av 

radarinformation avseende luftobjekt. Uppgiften löses ständigt av flygvapnets radartrupper 

och under 2013 genomfördes radarkontroll över mer än 360000 flygplan.
119

 Inga tecken har 

funnits på att försvar mot luft- och rymdbaserade system eller precisionsvapen har övats 

under Zapad-2013 och Kavkaz-2012. Däremot har detektering av luft- och rymdbaserade 

system i luft- och rymdförsvarstrupperna kontrollerats under Zapad-2013.
120

 

 

Frånvaron på övning av försvar mot luft- och rymdbaserade system förutom radarspaning 

antyder på att detta inte är en pågående verksamhet i de väpnade styrkorna i dagsläget. Det 

kan å andra sidan vara så att luft- och rymdförsvarstrupperna inte övades utan endast 

kontrollerades under Zapad-2013. Frånvaro på övning av försvar mot precisionsvapen och 

flyg under övningarna indikerar att detta inte regelmässigt övas under större övningar, även 

om det torde vara sannolikt att försvar mot flygangrepp och precisionsvapen övas av ryskt 

luftvärn och jaktflygsförband vid andra tillfällen.  

 

Undersökningen påvisar att övning av arméförband med stridsvagnar, artilleri och 

radarspaning inte förefaller ha minskat eller upphört under någon av de båda övningarna, 

vilket redovisas under p. 4.2.2. Ett motsatt förhållande råder då det som framförallt övades 

under Zapad-2013 och Kavkaz-2013 var mekaniserade förband. Detta innebär sannolikt att 

övningar med mekaniserade förband, artillerisystem och radarspaning fortfarande setts som 

väsentliga militära verksamheter under perioden 2010-13 

 

Övningar av flygsystem med lång operationstid har inte kunnat finnas i materialet, vilket 

tyder på att sådana system troligen inte finns ännu i de ryska väpnade styrkorna alternativt att 
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de inte medtas i övningsverksamheten. Under både Zapad-2013 och Kavkaz-2012 dock 

övades jaktflyg vid ett flertal tillfällen.
 121

 

4.3.3 Sammanfattande analys avseende kontaktlös krigföring  

Analysresultatet och mätvärden från de genomgångna analysparametrarna redovisas 

överskådligt med hjälp av analysinstrumenten nedan. 
 

KONTAKTLÖS KRIGFÖRING Indikatorer / 

Mätresultat 

   

Faktorer Materielanskaffning Mät-

värde 

Övningsverksamhet Mät-

värde 

Konventionella 

långdistansprecisionsvapen kommer 

gradvis överta kärnvapnens roll som 

avskräckningsmedel. Detta kräver 

även ett luftförsvar mot 

precisionsvapen. 

Konventionella 

precisionsvapen med 

lång räckvidd. 

Luftförsvar mot 

precisionsvapen. 

Ja 

 

 

Ja 

Övningar med 

användande av 

precisionsvapen.  

Försvar mot 

precisionsvapen 

Ja 

 

 

Nej 

Marina stridskrafter kommer i större 

grad utgöra plattformar för nya 

precisionsvapen. 

Marina plattformar 

med baserade 

precisionsvapen. 

Ja Övningar med 

precisionsvapen från 

marina plattformar. 

Ja 

 

Det ryska luftförsvaret bör utveckla 

förmåga att verka mot alla luft- och 

rymdbaserade system upp till 3000 

km från Rysslands gränser. 

Vapen för att verka 

mot luft- och 

rymdbaserade system. 

Delat Övningar för försvar 

mot luft- och 

rymdbaserade system. 

Delat 

Stridsvagnar, artilleri, luftförsvar med 

radarspaning och många andra 

militära system kommer bli obsoleta.  

Inköp av stridsvagnar, 

artilleri, radarspaning i 

mindre omfattning alt 

skrotning av system. 

Nej 

 

Mindre eller ingen 

övning av förband 

med stridsvagnar, 

artilleri, radarspaning. 

Nej 

Flyg som kan stanna i luften under 

lång tid, nära motståndarens 

avfyrningsplattformar, kommer öka i 

betydelse på jaktflygets bekostnad. 

Inköp av flygsystem 

med lång operationstid. 

Reducering alt mindre 

inköp av jaktflyg. 

Nej 

 

Nej 

Övningar med 

flygsystem med lång 

operationstid. 

Mindre övning med 

jaktflyg. 

Nej 

 

 

Nej 

 

Inlagda mätvärden visar att många av indikatorerna för teorin om kontaktlös krigföring inte 

uppfylls i analysinstrumentet, förutom gällande precisionsvapen och luftförsvar mot precis-

ionsvapen som fått mätvärdet ”ja”. Inköp (beställningar) av marina plattformar med precis-

ionsvapen och övning med marina precisionsvapen har även fått värdet ”ja”.  

 

Anskaffning av vapensystem och övning för försvar mot luft- och rymdbaserade system har 

getts mätvärde ”delat” då främst vapensystem och övningar mot luftbaserade system har åter-

funnits i undersökningsmaterialet. Vapensystem mot rymdbaserade system har endast åter-

funnits på experimentstadiet och inga övningar mot rymdbaserade system har hittats. 

 

Det är tydligt att anskaffning av och övning med, konventionella precisionsvapen pågått 

under 2010-13 och att det finns en vilja att fortsatt utveckla de konventionella 

precisionsvapnen. Samtidigt sker även fortsatt utveckling och anskaffning av kärnvapen, 

vilket medför att de konventionella precisionsvapens gradvisa övertagande av kärnvapnens 

roll som avskräckningsmedel inte kunnat urskiljas under undersökningsperioden. Ett sådant 
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övertagande kan dock komma i framtiden, vilket framförallt styrks av uttalanden som de av 

president Putin och marinchefen Chirkov. 

 

Det ryska luftförsvaret utvecklas tydligt till försvar mot konventionella precisionsvapen, och 

kärnvapen, även om detta inte övats särskilt under perioden. Resultatet ger en antydan om 

förmodad rysk oro om att inte kunna försvara sina befolknings- och ekonomiska centrum 

väster om Uralbergen mot utländska luftangrepp. Traditionellt luftförsvar i form av jaktflyg 

och luftvärn mot andra aktörers flyg finns kvar samt förnyas och det finns inga tecken på att 

jaktflygets roll minskat under perioden. Däremot ger inte resultatet några tecken på utveckling 

av förmågan mot rymdbaserade system, förutom på experimentstadiet. Den forskning och 

utveckling som ändå sker pekar på att insikten att verkan mot rymdbaserade system är en 

behövd förmåga i framtiden. Under undersökningsperioden har inte heller några räckvidder på 

upp till 3000 km kunnat detekteras även om strävan att hela tiden nå längre med nya 

luftförsvarssystem framgår. I framtiden kan avstånden säkerligen komma att bli betydligt 

längre än de 500 km som utgör nästa steg med luftvärnssystem S-500. 

 

De marina plattformarna har använts som bärare för konventionella precisionsvapen under 

perioden, både vid normalverksamhet samt under övningarna, och framtida plattformar 

förefaller vara tänkta att både bära precisionsvapen samt försvarsförmågor mot andras 

precisionsvapen, dvs kvalificerade luftvärnsförmågor. Resultatet talar för att marina 

plattformar kommer utgöra bärare av konventionella precisionsvapen i ökad grad. Detta stärks 

även av det tidigare nämnda uttalandet av marinchefen Chirkov. Däremot förefaller en ökad 

roll för marinen som bärare av precisionsvapen inte minskat mark- eller luftstridskrafternas 

roll under perioden. 

 

När det gäller att ett stort antal militära system ska bli obsoleta, så visar resultatet klart att 

exempelvis stridsvagnar och artillerisystem organiserade i mekaniserade förband fortsatt 

anskaffas och övas med. Detsamma gäller luftvärnssystem med radarspaning, som framförallt 

används i luftförsvaret som nämnts ovan. Faktorn att vissa traditionella militära förbands- och 

vapensystem ska bli obsoleta har alltså inte uppfyllts över huvud taget och inga tecken finns 

på kommande neddragningar, förutom president Putin markering att framtida beställningar till 

markstridskrafterna inte är helt avgjorda. 

 

Slutligen ger analysen inga indikationer på att anskaffning eller övning sker med flygsystem 

som kan stanna i luften under lång tid, utöver de system som redan finns eller är beställda 

med mer traditionella operationstider.  

 

I följande kapitel kommer resultatet av de båda analyserna, kopplat mot djupoperationen re-

spektive den kontaktlösa krigföringen, att presenteras samt diskuteras. 
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5. Resultat och diskussion 

5.1 Resultat 
Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka om de två teorierna, djupoperationen 

respektive den kontaktlösa krigföringen, kan förklara utvecklingen i de ryska väpnade 

styrkorna under perioden 2010-13. Detta medger även en möjlighet att skapa en fördjupad 

insikt i de två teoribildningarna och hur relevanta de är i vår nutid, vilket kan bidra till 

forskningen. Resultatet kan även ge ökad insikt i hur Ryssland ser på sitt militära maktmedel 

och dess eventuella användning vid en konflikt.  

 

Analysen av djupoperationen visar att flera av de bärande kännetecknen i en djupoperation 

fortfarande utgör huvudfokus i utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna. Anskaffning och 

användning av större sammansatta mekaniserade förband understödda av flyg och artilleri, 

tillsammans med fortsatta satsningar på alla typer av flygande system och 

luftlandssättningstrupper styrker detta. Dessa kännetecken, eller förmågor, är de som 

traditionellt varit starka i Ryssland från andra världskriget och framåt. Det är naturligtvis inte 

heller konstigt att dessa fortsatt finns kvar, används och satsas på. Ett tydligt tecken utgörs av 

den operation som utfördes i ryggen på motståndaren vid Kaliningrad under Zapad-2013, 

vilken hade formen av en djupoperation.  

 

Viljan att anskaffa och öva operativa ledningssystem har också konstaterats vilket utgör en 

central del för genomförandet av en djupoperation. När det gäller avsaknaden av 

echelongstrid i undersökningen så kan detta vara ett tecken på att echelongstriden kan vara på 

väg att försvinna i en modernare rysk krigsmakt. Möjligheten att genomföra djupoperationer 

utan echelonger kvarstår dock. Fördjupade studier bör genomföras huruvida användning av 

echelongstrid minskar, då echelongstrid enligt uppgift fortfarande lärs ut vid ryska 

generalstabsakademin i Moskva.  

 

Sammanfattningsvis ger detta att djupoperationens kännetecken till stor del återfinns i de 

ryska väpnade styrkornas verksamhet under 2010-13 och studien kan hävda att starka belägg 

finns för att teorin om djupoperationen kan förklara utvecklingen som skett under perioden. 

Den traditionella teorin om djupoperationen kan även sägas äga en relativt hög relevans som 

teori och förklaringsalternativ avseende utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna. 

 

Analysen av den kontaktlösa krigföringen har däremot visat att vissa av kännetecknen inte 

återfinns i det granskade materialet. Det är dock framförallt de kännetecken som påvisar 

reduceringar av traditionella vapensystem och förband som inte uppfyllts. Här kan noteras att 

tung armémateriel, exempelvis stridsvagnar och artilleri, samt flygmateriel, som jaktflyg och 

radarspaning, inte reduceras utan istället ökar eller ligger på ungefär samma nivåer som 

tidigare. Bilden av att den ryska armén i princip läggs ner eller överförs till inrikestrupperna, 

infrias inte. Däremot framgår tydligt att de viktigaste kännetecken på kontaktlös krigföring 

faktiskt uppfyllts i undersökningen, då anskaffning av och övning med konventionella 

precisionsvapen ägt rum. Möjligheten att verka kontaktlöst på lång distans är på väg att 

realiseras, även om Ryssland har en lång väg kvar till en fullständigt utbyggd kontaktlös 

krigsmakt. De kommande stora satsningarna på precisionsvapen som framkommit visar att 

Ryssland definitivt ser sig behöva system och förmågor för att utöva kontaktlös krigföring.  

 

Teorin om kontaktlös krigföring kan alltså delvis förklara utvecklingen i de ryska väpnade 

styrkorna under 2010-13. Dessa kännetecken som återfinns framstår som så tunga att 

kontaktlös krigföring måste sägas kunna förklara delar av utvecklingen under 2010-13. Det 
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innebär att det delvis finns belägg för att teorin om kontaktlös krigföring utgör ett 

förklaringsalternativ avseende rysk militär utveckling, vilket medför att teorin om kontaktlös 

krigföring kan sägas äga viss relevans även som teori. 

5.2 Diskussion 
Resultatet påvisar att båda teoribildningarnas kännetecken, i stort sett respektive delvis, kan 

förklara utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna. Det finns ett tydligt samband mellan båda 

teorierna och den granskade empirin. Detta kan innebära att de väpnade styrkorna utvecklas i 

två olika spår, ett traditionellt och ett nytänkande, där olika vapengrenar eller falanger driver 

sin egen utveckling enligt olika synsätt och utan tydlig samordning. Det finns inga 

tillgängliga studier att relatera till, men antagandet styrks av att Ryssland satsar på både 

traditionella och nya förmågor utan att ha en känd utvecklingsplan.   

 

Styr de två teorierna verkligen den ryska utvecklingen? Det framstår tydligt att åtminstone en 

traditionalistisk respektive en nytänkande syn indirekt styr utveckling i de väpnade styrkorna, 

vilket styrks av både studiens analys och officiella uttalanden. Här kan även teorierna ses som 

instrument för dessa två synsätt. 

 

Bilden av ett traditionellt ryskt försvar och parallell framväxt av ett nytt försvar styrks även av 

den svenska försvarsavdelningen i Moskva som tidigare nämnts. Det ryska militära systemet 

framstår vara relativt statiskt och nya idéer tar lång tid att implementera. Detta kan vara 

ytterligare ett tecken på den ryska dualismen, där ryska makthavare inte förändrar ett 

pågående förlopp eller situation under lång tid, för att plötsligt genomföra drastiska 

förändringar som medför att tidigare agerande måste omvärderas. Skulle så vara fallet så kan 

en förändring komma mycket snabbt i det toppstyrda system som Ryssland utgör.  

 

I det fall två typer av försvar utvecklas är frågan om dessa kommer samexistera sida vid sida 

och så småningom byggas samman till något gemensamt som både innehåller traditionella 

och nya förmågor eller om de kommer att möta varandra i stenhård konkurrens om pengar 

och tilltro. 

 

Resultatet kan till viss del ifrågasättas då den källkritiska granskningen visat på risk för 

tendens samt beroende i de ryska officiella och publika källorna, något som troligen kan 

påvisas i många studier av ryska förhållanden. Den begränsade tillgången på oberoende ryska 

källor är beklaglig, men komplettering med andra källor förutsätts till del uppväga 

problematiken. Forskning om ryska förhållanden förefaller vara komplex ur källkritisk 

synpunkt. 

 

Studien har avgränsat bort två icke-kinetiska verkansmedel för kontaktlös krigföring; 

informationskrigföring och elektronisk krigföring, på grund av svårigheter att finna empiriskt 

material avseende materielanskaffning och övningsverksamhet. Det hade naturligtvis varit 

både intressant och fördelaktigt för studien om informationskrigföring och elektronisk 

krigföring hade varit möjligt att granska då dessa verkansmedel delvis kan användas i ett 

skymningsläge samt i fred. Verkansmedlen spelar sannolikt en viktig roll för utförandet av 

kontaktlös krigföring, vilket tydliggjorts av användning av icke-kinetiska verkansmedel i den 

pågående krisen i Ukraina och på Krim,
122

 men utfallet för kontaktlös krigföring i 

undersökningen anses ändå bli tydligt.    

                                                        
122

 Bërzins, Jãnis. Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy. Riga: 

National Defence Academy of Latvia, 2014, s. 4 f. 
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En annan uppställning av de två teorierna före analys skulle å andra sidan kanske medge en 

bättre möjlighet att förklara utvecklingen. Kan de ökade satsningarna på precisionsvapen bero 

på ett behov av ytterligare artilleriunderstöd vid traditionell krigföring i form av en 

djupoperation? Det kan vara möjligt då fler verkansmedel som kan understödja en 

djupoperation naturligtvis är att föredra, men skulle räckvidderna behöva vara 500 km och 

längre?  

 

Ett helt annat perspektiv kan vara att se en kontaktlös krigföringsoperation som en form av 

modern djupoperation eller kontaktlös djupoperation. Tanken känns inte helt orealistisk, men 

den kontaktlösa djupoperationen skulle så fall omfatta informationskrigföring samt 

elektronisk krigföring, med understöd av konventionella precisionsvapen, och kanske helt 

andra verkansmedel som inte är medtagna i denna undersökning. En sådan kontaktlös 

djupoperation skulle kunna utgöra ett uppslag för fortsatt forskning. 

 

Avslutningsvis, då detta är en teorikonsumerande studie, kan sägas att båda teorierna äger 

relevans i vår samtid då belägg har funnits för båda i undersökningen Teorin om 

djupoperationen äger fortfarande en hög relevans för de ryska väpnade styrkorna och för den 

traditionella krigföringen i Ryssland. Sålunda kan även sägas att tilltron till teorin om 

djupoperationen är fortsatt hög. Slipchenkos teori om kontaktlös krigföring äger också viss 

relevans då den faktiskt förklarar delar av den utveckling som sker i de ryska styrkorna. 

 

Teorierna uppfattas å ena sidan konkurrera med varandra som förklaringsalternativ då båda 

teorierna kan förklara skilda delar av det empiriska underlaget. Förekomsten av bland annat 

precisionsvapen kan exempelvis både förklaras som en viktig del i kontaktlös krigföring, men 

även som en möjlighet att erhålla att långräckviddigt eldunderstöd i en djupoperation. 

 

Å andra sidan förefaller en teori inte räcka till för att förklara det empiriska materialet, då det 

finns delar i empirin som inte förklaras med en ensam teori. Exempelvis kan förekomsten av 

tunga mekaniserade förband endast förklaras av teorin om djupoperationen medan de stora 

satsningarna på luftförsvar mot luft- och rymdbaserade system endast kan förklaras av teorin 

om kontaktlös krigföring.  

 

Detta medför att teorierna faktiskt kompletterar varandra ur förklaringshänseende. För att 

förstå och förklara utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna så måste man använda båda 

perspektiven, då varken det ena eller andra ensamt räcker till. Ett svårbegripligt och 

dualistiskt Ryssland kanske endast kan förstås genom ett dualistiskt synsätt. 

 

De två utvecklingsspår som teorierna skapat uppfattas däremot konkurrera med varandra då 

de utgör något olika sätt att bedriva militära operationer vilket kräver anskaffning och 

vidmakthållande av olika förmågor. Detta kan ha skapat två olika utvecklingsvägar som stöds 

av olika falanger i Ryssland, vilket styrks av vissa officiella uttalanden samt den 

militärteoretiska debatten om de olika teoriernas och utvecklingsspårens lämplighet.  

 

Studien har inte funnit evidens för att teorierna används gemensamt, inte heller att 

utvecklingen av det traditionella och det nytänkande spåret sker gemensamt. Rent praktiskt 

skulle teorierna kunna komplettera varandra och eventuellt förenas i en gemensam framtida 

teori som innefattar Rysslands framtida militära utveckling. Det återstår att se. 
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6. Avslutning 

6.1 Slutsatser 
Denna studie visar att utvecklingen av de ryska väpnade styrkorna under 2010-13 förstås och 

förklaras av båda teoribildningarna; den traditionella teorin om djupoperationen och den 

nytänkande teorin om kontaktlös krigföring. 

 

Den traditionella teorin om djupoperationen anses ha hög relevans som teori och 

förklaringsalternativ avseende utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna, då den till stor del 

kan förklara utvecklingen som skett under perioden. Den nytänkande teorin om kontaktlös 

krigföring förklarar delvis utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna under 2010-13, främst 

avseende nya förmågor. Det innebär att Slipchenkos teori om kontaktlös krigföring kan sägas 

äga viss relevans både som teori och som förklaringsalternativ avseende rysk militär 

utveckling. 

 

Teorierna uppfattas som helhet komplettera varandra som förklaringsalternativ avseende 

utvecklingen i de ryska väpnade styrkorna då båda teorierna tillsammans skapar en djupare 

förståelse för utvecklingen. Ingen teori kan ensam förklara utvecklingen. 

 

Resultatet speglar en förmodad parallell utveckling av två typer av försvar i Ryssland, vilka i 

dagsläget samexisterar och till del är samordnade. I framtiden kan dessa två försvar utvecklas 

till ett gemensamt försvar eller fortsatt konkurrera om resurserna, mycket beroende på den 

ryska ledningens intentioner och beslut. 

6.2 Generaliserbarhet av studiens resultat 
Studiens resultat kan vara svårt att generalisera på andra internationella fall, utan i stort endast 

generaliseras på ryska förhållanden. I övrigt kan studiens tillvägagångssätt ge en generell 

vägledning för framtida teoribaserade undersökningar avseende rysk militär utveckling. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har endast kunnat granska en begränsad del av rysk miltär verksamhet. Ytterli-

gare forskning om teoriernas relevans skulle vara värdefullt, exempelvis mot annat rysk empi-

riskt underlag såsom organisationsutveckling eller andra övningar, för att bekräfta eller falsi-

fiera studiens resultat.   

 

Den nya generationens krigföring som Ryssland rapporteras utöva i Ukraina kan vara 

intressant att granska kopplat till studiens frågeställningar. Utgör detta en kontaktlös 

djupoperation? Kan teoribildningarna förklara det ryska agerandet i Ukraina och hur stämmer 

agerandet med resultatet av detta arbete? 
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