
 

Sammanfattning: 

I augusti 2008 utspelades ett litet, men betydelsefullt krig mellan Ryssland och Georgien. 

Ryssland vann kriget övertygande, men ändå beordrades en nästan total omstrukturering av 

de ryska väpnade styrkorna. Den nya idén var att initiativ och beslutsfattning skulle tryckas 

ned på brigad- och bataljonchefer och mycket pekar på ett införande av manöverkrigföring 

på den taktiska nivån, likt länderna i väst. 

  

I den här uppsatsen undersöks vilka förutsättningar som fanns för ett eventuellt införande av 

manöverkrigföring på den taktiska nivån. Med utgångspunkt i just manöverteorin genomförs 

en fallstudie av Rysslands senaste reguljära krig, Georgienkriget. 

 

Uppsatsens resultat visar att de ryska väpnade styrkorna har stora hinder att överkomma om 

manöverkrigföring framgångsrikt ska kunna införas på den taktiska nivån. Brister i 

framförallt officerarnas utbildning måste åtgärdas, men även utrustningsmässigt finns stora 

brister som försvårar ett eventuellt införande. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Den 29 juli 2008 besköts georgiska fredsbevarande styrkor och georgiska etniska byar 

belägna i utbrytarregionen Sydossetien med artilleri av lokala separatistiska styrkor. En vecka 

senare, den 8 augusti, följde en rysk invasion och ett krig som avslutades bara fem dagar 

senare.
1
 

Kriget resulterade i en övertygande rysk seger, men trots detta blev den militära insatsen 

kraftigt kritiserad i både inhemska och utländska analyser och en nästan total omstrukturering 

av de ryska stridskrafterna beordrades av försvarsministern Anatolij Serdjukov.
2
 

Mycket i den beordrade reformeringen av stridskrafterna pekar på att Ryssland planerar att 

införa manöverkrigföring (eller åtminstone delar av den) på den taktiska nivån, något de 

tidigare bara använt på strategisk- och operativ nivå.3 Högre ledningsnivåer (armé, armékår, 

division och regemente) har avskaffats och brigader och bataljoner ska utgöra grundstenarna i 

armén. Brigaderna ska bestå av relativt självständiga bataljoner som sedan ska kunna sättas 

ihop och tillsammans bilda tillfälligt sammansatta brigader, skräddarsydda för olika specifika 

uppgifter och operationer.
4
  

Det innebär att beslutsfattning trycks ned på lägre nivåer än tidigare och ställer avsevärt 

mycket högre krav på både brigad- och bataljonschefer, vilket är ”[…] ett radikalt brott med 

den organisations- och ledningskultur som dagens ryska officerare tränats och utbildats i.”
5
 

De ryska förbanden använde inte manöverkrigföring på den taktiska nivån i Georgienkriget, men 

genom att undersöka de ryska prestationerna med utgångspunkt i manöverteorin kan uppsatsen 

tydliggöra vad det är som behöver förändras och eventuellt förbättras inom de väpnade styrkorna 

för att möjliggöra ett införande. Förhoppningsvis kan resultatet även säga något om 

realiserbarheten av en sådan strävan. 

                                                 

1
 Asmus, Ronald (2010). A little war that shook the world: Georgia, Russia, and the future of the West. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. s. 165 
2
 Vendil, Carolina. FOI Memo 3143, “Serdjukovs reformering av de väpnade styrkorna – huvuddragen”, 2010.  

s. 2 
3
 Ulfving, Lars (2005). Rysk krigskonst = Voennoe iskusstvo: en introduktion till den ryska militärvetenskapen 

sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv. Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, 

Försvarshögskolan. 
4
 Vendil , s. 3f 

5
 Ibid, s. 5 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilket utgångsläge de ryska styrkorna hade inför den militära 

reformen och strävan efter att införa manöverkrigföring på den taktiska nivån. Genom att 

undersöka den ryska taktiska nivåns prestationer sett utifrån manöverkrigföringens centrala 

begrepp avser uppsatsen besvara frågeställningen: 

Hur presterade de ryska förbanden på taktisk nivå under Georgienkriget utifrån 

manöverteorin? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus ligger på de ryska förbandens förmåga på taktisk nivå, vilket exkluderar 

dels operativ- och strategisk nivå, dels luftstrids- och sjöstridskrafter. Då flygunderstöd kan 

sägas vara en avgörande del i modern krigföring,
6
 kommer dock förmågan att leda 

flygunderstöd samt de ryska flygstridskrafternas förmåga att leverera detta understöd att 

behandlas. 

Vad avser manöverkrigföring, eller manöverteori, finns ett antal teoretiker. Först i ledet av 

dessa står dock William S. Lind, vars teorier ligger till grund för Försvarsmaktens egen 

Handbok i manöverkrigföring. Teorierna kring manöverkrigföring kommer i denna uppsats att 

utgå från Lind och Militärstrategisk doktrin (2011) (MSD 12), Sveriges idag gällande 

militärstrategiska doktrin. Då jag anser att de två böckernas förklaringar kompletterar 

varandra väl och på ett utförligt sätt förklarar manöverteorin har övriga teoretiker valts bort. 

Mycket av den tillgängliga litteraturen är skriven på ryska och av naturliga språkliga barriärer 

har inte denna kunnat undersökas. Vald litteratur utgör således bara en liten del av all 

tillgänglig inom området, men den är baserad på en stor del ryska och georgiska källor och är 

vald för att den ger en bred bild av den ryska taktiska förmågan under kriget. 

1.4 Tidigare forskning och uppsatsens relevans 

De två publikationerna som presenteras nedan utgör även undersökningsmaterial i uppsatsen, 

då de båda ger relevant information om den ryska taktiska förmågan under kriget. Kopplingen 

till manöverkrigföring görs inte alls i den förstnämnda och endast indirekt, till del, i den 

                                                 

6
 Larsson, Robert (red.) et al. (2008). Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar av det rysk-

georgiska kriget i augusti 2008. Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). s. 35 
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andra. Publikationer som gör en direkt koppling till manöverteorin har inte hittats, utan där 

finns eventuellt ett hål som denna uppsats förhoppningsvis kan börja fylla. 

Ariel Cohen och Robert E. Hamilton skriver i sin rapport, The Russian Military and the 

Georgia War: Lessons and Implications, om stora brister inom de ryska väpnade styrkorna på 

den taktiska nivån. De kommer fram till att det på den taktiska nivån till stor del användes 

gammal sovjetisk taktik för att kompensera för de brister som fanns, dock till ett högre pris i 

egna skadade och döda. De största ryska bristerna som Cohen och Hamilton nämner i 

rapporten innefattar bland annat lednings- och kommunikationssystem, samt utbildning av 

officerare.
7
 

Cohen och Hamilton konstaterar också att konceptet med gemensamma operationer efter 

kriget har accepterats som ett nödvändigt inslag i den moderna krigföringen, men att den 

ryska krigsmakten har långt kvar till en acceptabel nivå, oavsett vilken ledningsnivå det 

handlar om.
8
 De gör, som redan nämnt, inga kopplingar till manöverkrigföringen, utan stannar 

vid att identifiera vad som gick bra, respektive mindre bra, för de ryska stridande förbanden. 

Carolina Vendil Pallin och Fredrik Westerlund har i rapporten Russia's War in Georgia: 

Lessons and Consequences, Small Wars and Insurgencies skrivit om den ryska förmågan till 

”modern krigföring”. Den har de bedömt som långt efter västerländsk förmåga.
9
 Mycket av 

det som definierar manöverkrigföring innefattas av begreppet ”modern krigföring”. 

Modern krigföring förklaras av Westerlund som: 

[E]n hög förmåga att: agera i samverkan med olika vapengrenar (joint interservice 

operations); agera på samtliga arenor (mark-, sjö-, luft/rymd- samt 

informationsarenan); leda och informationsförsörja förband (C4ISTAR
10

); samt att 

bekämpa motståndaren på långa avstånd och med hög precision.
11

 

                                                 

7
 Cohen, Ariel och Hamilton, Robert E. (2011). The Russian military and the Georgia war: lessons and 

implications. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. s. 6f 
8
 Ibid, s. 50 

9
 Vendil, Carolina och Westerlund, Fredrik, Russia's War in Georgia: Lessons and Consequences, Small Wars 

and Insurgencies, Vol. 20, No. 2, June 2009. s. 401 
10

 Command, Control, Communications, Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting 

Acquisition and Reconnaissance 
11

 Mejlväxling med Fredrik Westerlund 
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På den taktiska nivån beskrivs det av historikern Stephen Biddle som en blandning av skydd, 

förmåga att gömma och sprida ut sig, självständigt uppträdande enheter och förmåga till 

kombinerade vapen.
12

 Han skriver vidare att modern krigföring är extremt komplext och 

kräver en hög utbildningsståndpunkt hos officerare.
13

 Han nämner också att genombrott och 

utnyttjande av genombrotten syftar till att uppnå systemkollaps hos motståndaren genom att 

bara angripa en liten del av denne direkt.
14

 Mycket av det som karaktäriserar den moderna 

krigföringen karaktäriserar också manöverkrigföringen. 

1.5 Metod och disposition 

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs av Linds teori om manöverkrigföring, kompletterad 

med förklaringar hämtade från MSD 12. Manöverteorin förklaras och teorins centrala 

begrepp, som tillsammans kan sägas utgöra manöverteorin i sin helhet, väljs ut. Begreppen 

används för att strukturera och kategorisera källmaterialet i undersökningen och bryts ned i ett 

antal delfrågor. Delfrågorna får karaktären av indikatorer, men inte som enstaka nyckelord, 

utan snarare som en uppfattad koppling till respektive förklaring av de centrala begreppen. 

I undersökningsavsnittet görs en fallstudie av Georgienkriget, med fokus på de ryska 

markstridsförbandens agerande på den taktiska nivån. Genom kvalitativ textanalys och i 

enlighet med den hermeneutiska spiralen väljs relevanta exempel från de undersökta källorna 

ut och analyserats parallellt. Analysen sker utifrån begreppsförklaringarna som presenteras i 

teoriavsnittet och ämnar svara på hur de undersökta källorna kan tolkas utifrån manöverteorin.  

Resultatet av undersökningen presenteras därefter, delfråga för delfråga, och svaren på 

delfrågorna används sedan för att tillsammans ge ett samfällt svar på uppsatsens frågeställning 

vilket sedan diskuteras. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom ämnet. 

1.6 Källmaterial och källkritik 

Merparten av den undersökta litteraturen består av forskningsrapporter och analyser som ger 

en god och bred bild av den ryska taktiska förmågan. Rapporterna försöker i stor utsträckning 

ge svar på hur de båda sidorna agerade, hur väl de presterade och eventuella konsekvenser av 

kriget. De är skrivna av analytiker på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Strategic 

                                                 

12
 Biddle, Stephen. (2006). Military power: explaining victory and defeat in modern battle. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press. s. 35 
13

 Biddle, s. 38 
14

 Ibid, s. 40 
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Studies Institute (SSI), en del av U.S Army War College som fokuserar på geostrategisk 

analys kopplad till säkerhet och militär strategi (och kan beskrivas som en amerikansk 

motsvarighet till FOI),
15

 och Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), 

vilket är en rysk tankesmedja inriktad på försvarsindustri och vapenhandel som används för 

konsultation av bland annat ryska statliga myndigheter.
16

 

Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser och lärdomar av rysk-georgiska kriget 2008 är 

skriven och redigerad av Robert L. Larsson och 13 medförfattare, alla analytiker vid FOI. 

Syftet med rapporten är att analysera centrala aspekter av kriget, med fokus på ryskt agerande, 

och dra tentativa slutsatser kring krigets konsekvenser för både regionen och omvärlden. 

Rapporten fokuserar även på att belysa respektive sidors eventuella slutsatser från kriget. Den 

bygger på ett stort antal källor, bland annat ryska analytikers bedömningar och återgivningar 

av kriget. Rapporten varken skönmålar eller överdriver det negativa och den förefaller vara 

både oberoende och tendensfri, även om detta inte helt går att utesluta då originalkällorna till 

stor del är skrivna på ryska och därmed svåra att bedöma. 

”Russia’s war in Georgia: lessons and consequences”, skriven av Carolina Vendil Pallin och 

Fredrik Westerlund, också analytiker vid FOI, syftar till att belysa lärdomar från kriget som 

medfört strategiska konsekvenser för Ryssland (bland annat brister i den militära 

organisationen), samt diskutera möjliga ryska framtida strategiska inriktningar. Även den här 

rapporten utgår från ett stort antal ryska analytikers rapporter och bedömningar. Återigen är 

originalkällorna till stor del skrivna på ryska och svåra att kontrollera närmare. Rapportens 

bas är dock den ryska reformeringen vilken är konkret och i sin tur bygger på egna ryska 

analyser av kriget, varför källan ändå bedöms som tillförlitlig. 

Ariel Cohens och Robert E. Hamiltons The Russian Military and the Georgia War: Lessons 

and Implications är en rapport som beskriver bland annat ryska strategiska mål både på lång 

och kort sikt, hur de ryska och georgiska sidorna presterade under kriget, samt vilka slutsatser 

respektive sidor har kunnat dra efter kriget. Den bygger på bland annat intervjuer med högt 

                                                 

15
 SSI - http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/about/strategic-studies-institute.cfm (Hämtad: 2014-05-25) 

16
 CAST -  www.cast.ru/eng/about (Hämtad: 2014-05-25) 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/about/strategic-studies-institute.cfm
www.cast.ru/eng/about
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uppsatta georgiska tjänstemän och ett stort antal analyser från olika säkerhetspolitiska och 

militära analytiker och kan sägas vara en stor sammanfattning av alla dessa. Tillförlitligheten 

bedöms som god. 

Boken, The Tanks of August, skriven av bland annat Anton Lavrov och redigerad av Ruslan 

Pukhov, är en antologi som avhandlar olika aspekter av kriget. Beskrivningar av de ryska 

förbandens agerande, en tidslinjal över händelserna under krigets fem dagar, en 

sammanställning och beskrivning av de båda sidornas förluster, med mera, presenteras i 

boken. Det som undersökts är Lavrovs kapitel, ”Timeline of Russian-Georgian Hostilities in 

August 2008”. I kapitlet presenteras en detaljerad tidslinjal över kriget och utgår från både 

officiella källor och ögonvittnesskildringar från båda sidor. Det finns ingen anledning att 

betvivla tillförlitligheten. 

Ytterligare en antologi har undersökts, The Guns of August 2008: Russia’s War in Georgia. 

Den är redigerad av Svante E. Cornell och S. Frederick Starr. Det är dock endast kapitlet 

skrivet av Pavel Felgenhauer, ”After August 7: The Escalation of the Russia-Georgia war”, 

som har undersökts. Felgenhauer är en välkänd rysk militäranalytiker och skriver en 

kronologisk tidslinje över krigets fem dagar och fokuserar främst på de militära problem som 

identifierades av respektive sidor under kriget. Inte heller tillförlitligheten i den här boken 

betvivlas. 

2. Teori 

2.1 Militärteori 

Militärteori syftar enligt Jerker Widén och Jan Ångström i Militärteorins grunder till att svara 

på två frågor, nämligen vad kriget är och hur seger uppnås i det. Den är både normativ och 

förklarande till sin karaktär och har två syften, där det första är att förklara krigets förlopp och 

utfall genom att försöka ”[…] identifiera variabler som kan förklara vinst och förlust i krig 

snarare än att vara ett hjälpmedel för att föra kriget.” Det andra är att identifiera riktlinjer för 
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hur parterna bör föra kriget för att vinna eller för att undvika förlust.
17

 Teorier är generella och 

förklarar samband mellan teorins bärande tankar.
18

 

Det finns många olika militära teorier, varav den direkta metoden, den indirekta metoden och 

manöverkrigföring utgör tre av dessa. 

Den direkta metoden går i stort ut på att den egna sidan använder en både numerärt och 

tekniskt överlägsen styrka än motståndaren. Det är de fysiska faktorerna som står i centrum, 

det vill säga motståndarens stridskrafter. ”Motståndarens starka sidor konfronteras med 

maximal ansträngning.” Den anfallande styrkan anses behöva flera gånger större numerär än 

den försvarande sidan då anfall anses svårare och mer exponerat än försvar.
19

 

För den överlägsne kan direkt metod anses vara relativt snabb och säker, eftersom 

resultatet till viss del kan beräknas i förväg. Nackdelen är att om något går fel 

(friktioner, felberäkningar med mera) så kan det leda till mycket stora förluster 

eftersom motståndarens styrka och avsikter öppet utmanas.
20

 

Den indirekta metoden kännetecknas däremot av en vilja att utnyttja motståndarens svagheter 

istället för att anfalla dennes starka enheter. Rörlighet är viktigare än verkan och strid på 

djupet accentueras. Strid mot vitala funktioner, till exempel lednings- och logistikförband är 

att föredra. ”Syftet är att åstadkomma en förskjutning i styrkeförhållandena och försätta 

motståndaren i (en känsla av) obalans.”
21

 Den fysiska aspekten i teorin ska utgå ifrån ”minsta 

motståndets väg” och ska användas där den minst väntas. ”Genom att angripa motståndarens 

vitala funktioner med indirekt metod kan fördelaktiga lägen skapas till låg egen kostnad och 

avgöranden nås.”
22

 

Manöverkrigföringen i sin tur utgår från den indirekta metoden och presenteras mer i detalj 

nedan. 

                                                 

17 Widén, Jerker och Ångström, Jan (2005). Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten. s. 9 
18

 Ibid, s. 5f 
19

 Försvarsmakten (2011). Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: 

Försvarsmakten. s. 124f 
20

 Ibid, s. 125 
21

 Ibid 
22

 Ibid, s. 126 
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2.2 Manöverkrigföring 

2.2.1 Litteraturen 

Litteraturen som används för att beskriva manöverteorin är utgiven av Försvarsmakten och 

Försvarshögskolan och används bland annat vid den grundläggande officersutbildningen vid 

just Försvarshögskolan. Handbok i manöverkrigföring är en svensk översättning och förkortad 

och kommenterad upplaga av William S. Linds Maneuver Warfare Handbook (1985). 

”[Boken är] en pedagogisk handbok […] i manöverkrigföringsteori vid lägre förband och 

[används] som inkörsport till studier av militärteori. Handboken har ett väl balanserat innehåll 

för officerare vid de lägre förbanden (grupp, pluton, kompani och bataljon).”
23

 Handbok i 

manöverkrigföring har valts då den ger en bra förståelse för manöverkrigföring på den 

taktiska nivån och genom att komplettera den med förklaringar från MSD 12 ges en god bild 

av vad som krävs för en framgångsrik manöverkrigföring. 

2.2.2 Manöverteorin 

Manöverteorin har sitt ursprung i den indirekta metoden och utgår från att motståndaren utgör 

ett system. Om systemets vitala funktioner slås ut eller på annat sätt ”[…] görs irrelevanta 

orsakas systemchock hos motståndaren som i sin tur kan leda till systemets sönderfall.”
24

 

Detta innebär att fokus ligger på att påverka moståndarens uppfattning kring sin egen 

krigföringsförmåga, snarare än att tillintetgöra denne. ”Motståndarens organisation, 

sammanhållning och moral är därför viktigare mål än fysisk bekämpning av stridskrafterna. 

Avgörandet ska uppnås genom att lamslå motståndarens kampvilja.”
25

 Manöverteori, eller 

manövertänkande som det presenteras i MSD 12, utgör grunden för Försvarsmakten och ska 

tillämpas när så är möjligt.
26

 

Lind nämner tre ”filter” för att stödja individen i sina tankeprocesser kring 

manöverkrigföring. De tre filtren är uppdragstaktik, kraftsamling och styrkor och svagheter. 

”De tre filtren […] är så vitala för manöverkrigföringen att de utgör vår definition av vad 

manöverkrigföring är.”
27

 Utöver de tre filtren kompletterar Lind med noggranna förklaringar 

                                                 

23
 Lind, William S., Baudin, Arne (red.) och Rekkedal, Nils (red.). (2006). Handbok i manöverkrigföring.  

Förkortad och kommenterad upplaga. Stockholm: Försvarshögskolan. s. 1 
24

 Försvarsmakten, s. 126 
25
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26
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27

 Lind, s. 25 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  10  

OP 11-14 

Johan Dahlgren 

 

 

av OODA-loopen och ”dilemman”, även om dessa inte ges status som ”filter”. Dessa fem 

variabler kan sägas vara teorins bärande tankar och sambandet dem emellan utgör själva 

manöverteorin. 

2.2.2.1 OODA-loopen 

En av grundtankarna i Handbok i manöverkrigföring är den om ”Boyds cykel”, mer känd som 

OODA-loopen (Observe Orient Decide Act). Tanken är att båda parter börjar cykeln med att 

upptäcka sin omgivning och sin motståndare. Utifrån det gör parterna en bedömning av 

situationen och fattar därefter ett beslut, som följs av ett agerande. ”Eftersom parten 

förutsätter att agerandet har påverkat situationen, följer han upp denna, varvid processen 

börjar om på nytt.”
28

 

Enligt Lind definierar Boyds teori meningen med ordet ”manöver”, nämligen att under så 

många cykler som möjligt vara snabbare än motståndaren och på så sätt till slut bryta ned 

dennes sammanhållning och förmåga att slåss som en organiserad styrka.
29

 

OODA-loopen handlar dock inte bara om teorin kring beslutscykler, utan även om hur man 

ska göra för att ta sig innanför sin motståndares och vad som kan behövas för att lyckas. I 

MSD 12 är skrivet under kapitlet ”Beslutscykel och tempots betydelse” med samma definition 

som Lind använde när han beskrev dilemmat: ”För att uppnå den önskade systemchocken 

med efterföljande systemkollaps ska motståndaren kontinuerligt utsättas för nya hot och flera 

händelser än denne kan hantera.”
30

 Det skrivs vidare att det egna tempot ska vara 

accelererande och högre än motståndarens.
31

 MSD 12 nämner alltså inte OODA-loopen vid 

namn, men innebörden i nämnda kapitel är i princip densamma som Linds, med tillägget att 

tempot ska accelerera för att inte ge motståndaren möjlighet att återhämta. 

2.2.2.2 Uppdragstaktik 

För att Boyds cykel ska kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs det inom den militära 

organisationen ett decentraliserat ledarskap. Detta innebär att den underställde får reda på vad 
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det är som ska uppnås, inte hur det ska uppnås. Chefen sätter upp ett mål som de underställda 

cheferna strävar efter att uppnå och agerar inom givna ramar för att på bästa sätt nå målet.
32

 

Uppdragstaktiken innebär att det måste finnas en förståelse och acceptans för att den 

underställde ibland gör fel, att inte allt går att kontrollera. ”[D]et är bättre att underställda 

officerare tar egna initiativ för att beslut skall fattas snabbt, även om det innebär att misstag 

kommer att begås.”
33

 

När MSD 12 förklarar uppdragstaktik börjar avsnittet med ordet ”ledning”, vilket beskrivs 

som den funktion som ger ”inriktning och samordning”, alltså en grundförutsättning för att 

kunna leda förband. ”Aktiviteten sker alltid inom ramen för ett ledningssystem.”
34

 Genom 

decentraliserat ledarskap kan ledningen av förband ske snabbare och tempot i striden kan 

ökas. Vidare skrivs att uppdragstaktiken ger en robusthet vid friktioner, vilket innebär att även 

om ledningskedjan bryts kan chefer på alla nivåer fortsätta att lösa sina uppgifter, då de vet 

vad som ska uppnås, utan att bli styrda till hur. 

2.2.2.3 Kraftsamling 

Att kraftsamla är något en befälhavare gör efter att ha identifierat en möjlighet att uppnå ett 

avgörande. Det är inte nödvändigtvis kopplat till rummet, exempelvis en punkt på kartan, utan 

kan lika gärna vara ett eget eller ett av motståndarens förband.
35

 

För en numerärt underlägsen styrka är kraftsamlingen avgörande för att uppnå framgång. 

Trots att styrkan är mindre än motståndarens kan den i det avgörande ögonblicket vara 

överlägsen fiendens svaga punkt där och då. I svenska reglementen benämns detta ”lokal 

överlägsenhet”.
36

 

Í MSD 12 beskrivs skrivs att ”[m]anöverkrigföring är […] ett stridsekonomiskt sätt att 

använda sina resurser […] eftersom resurserna inte fokuserar på motståndarens styrka utan på 

dennes svagheter.”
37

 Den beskrivningen är i princip densamma som Linds om kraftsamling. 
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2.2.2.4 Styrkor och svagheter 

Att identifiera motståndarens styrkor och svagheter är avgörande för var befälhavaren väljer 

att kraftsamla. Detta kan också benämnas som kritiska sårbarheter, alltså de punkter hos 

motståndaren som innebär att denne inte längre kan föra sin strid effektivt. Inom 

manöverkrigföringen vill man så långt som möjligt undvika att sätta in sina egna förband mot 

motståndarens styrkor, utan istället mot hans svagheter där större framgång sannolikt kan nås 

till ett lägre pris.
38

 

MSD 12 benämner detta som ”tyngdpunkter och kritiska sårbarheter” och beskriver dem som 

avgörande för att uppnå de egna målsättningarna och hindra motståndaren från att uppnå sina. 

På taktisk nivå är dessa faktorer ofta fysiska, som till exempel nyss nämnda logistik- eller 

ledningsförband. Det kan också vara moståndarens artilleri, luftvärn eller något helt annat. I 

korthet handlar det om avgörande förmågor som motståndaren inte ska få ha. När avgörande 

förmågor får stora begränsningar uppstår ”kritiska sårbarheter”. ”En framgångsrik 

manöverkrigföring bygger på en korrekt utförd tyngdpunktsanalys där de identifierade 

kritiska sårbarheterna neutraliseras i rätt tid.”
39

 För att kunna identifiera motståndarens styrkor 

och svagheter, eller tyngdpunkter och kritiska sårbarheter, krävs en välfungerande 

underrättelsetjänst.
40

 

2.2.2.5 ”Dilemman” och kombinerade vapen 

En annan viktig ingrediens inom manöverkrigföringen är dilemmat. Motståndaren ska utsättas 

för ett antal hot samtidigt, vilket kommer att tvinga denne att genomföra motåtgärder. När 

motåtgärder genomförs för att undvika det första hotet ska det andra hotet vara av sådan 

karaktär att motståndaren blottas för detta istället. Alltså, ett dilemma. Motståndaren tvingas 

välja vilket hot denne ska ställas inför, för det är omöjligt att undvika alla hot samtidigt. Ett 

viktigt verktyg för att skapa detta dilemma för sin motståndare är att använda sig av 

kombinerade vapen.
41

  

Kombinerade vapen medger, utöver ett dilemma för motståndaren, att de egna vapensystemen 

kompletterar varandra för att täcka upp sina respektive brister. Principen för kombinerade 
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vapen ger också handlingsfrihet för chefen över enheten att hantera hastigt uppkomna 

situationer ”som ständigt uppstår i en dynamisk stridssituation.”
42

  

Exempelvis ställs krav på att förbanden ska kunna leda indirekt eld, flyginsats, understöd med 

helikoptrar, förstärkning av olika stridsfordon samt andra tillskott av resurser som till exempel 

fältarbetsresurser.43 

Vidare beskriver MSD 12 att kombinerade vapen utgör kärnan i striden både idag och i 

framtiden.
44

 

2.4 Teorisammanfattning 

Manöverkrigföringen utgår från att motståndaren är ett system och fokuserar på att uppnå 

systemchock hos motståndaren, genom att angripa systemets vitala funktioner. Konceptuella 

faktorer spelar större roll än fysiska och det är viktigare att påverka motståndarens 

organisation, sammanhållning och moral än dennes fysiska stridskrafter. 

För att framgångsrikt nyttja manöverkrigföring behöver den egna sidan gå igenom 

beslutscykeln, OODA-loopen, snabbare än motståndaren. Det möjliggörs genom ett 

decentraliserat ledarskap, det vill säga uppdragstaktik. Uppdragstaktiken sin tur möjliggörs av 

välutbildade chefer med stor initiativförmåga och ledningssystem som underlättar 

beslutsfattande på alla nivåer. 

Det krävs också en välfungerande underrättelsekedja för att kunna identifiera sin motståndares 

styrkor och svagheter och en förmåga och vilja hos chefer att kraftsamla mot de identifierade 

svagheterna istället för dennes styrkor. För att uppnå maximal effekt av sin vapenverkan krävs 

förmågan att utsätta sin motståndare för ett dilemma genom kombinerade vapen, det vill säga 

förmågan att presentera flera hot av skiftande karaktär, till exempel direktriktad eld och 

artillerield. 

2.5 Operationalisering 

Manöverkrigföringens fem identifierade beståndsdelar är alltså OODA-loopen, 

uppdragstaktik, kraftsamling, styrkor och svagheter, samt ”dilemman” och kombinerade 
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vapen. Respektive beståndsdel bryts ned i fem delfrågor som tillsammans kan ge ett samfällt 

svar på uppsatsens forskningsfråga. Det som specifikt undersöks är: 

 OODA-loopen: vilket taktiskt tempo de ryska förbanden agerade med och om det var 

accelererande eller avtagande. 

- Vilket taktiskt tempo hade de ryska förbanden under kriget och var det accelererande 

eller avtagande? 

 Uppdragstaktik: vilken utbildningsståndpunkt de ryska officerarna hade (i vilken mån tog 

de initiativ och utnyttjade uppkomna möjligheter på slagfältet), samt om de ryska 

ledningssystem underlättade eller försvårade ledningen på den taktiska nivån.  

- Hur presterade de ryska officerarna på den taktiska nivån och underlättade eller 

försvårade de egna ledningssystemen ledningen? 

 Kraftsamling: vilken taktik de ryska förbanden använde, om de stred på djupet mot 

identifierade svagheter eller om de stred front mot front med de starka georgiska 

förbanden. 

- Vilken typ av taktik använde de ryska förbanden? 

 Styrkor och svagheter: hur den ryska underrättelsekedjan fungerade och om de ryska 

förbanden hade relevanta underrättelsesystem för att möjliggöra en korrekt 

tyngdpunktsanalys (det vill säga om de kunde identifiera de georgiska styrkorna och 

svagheterna) 

- Vilken förmåga till egen underrättelseinhämtning hade de ryska förbanden? 

 ”Dilemman” och kombinerade vapen: den ryska förmågan att leda indirekt eld, 

flyginsatser, insatser med attackhelikoptrar och andra förstärkningsresurser. 

- Vilken förmåga hade de ryska förbanden att nyttja artilleri- och flygunderstöd under 

kriget? 

3. Undersökning och analys 

3.1 OODA-loopen 

- Vilket taktiskt tempo hade de ryska förbanden under kriget och var det accelererande 

eller avtagande? 

Cohen och Hamilton har ägnat ett kapitel i sin rapport åt att diskutera den ryska prestationen i 

kriget. De går i tur och ordning igenom de tre ledningsnivåerna, strategisk-, operativ- och 
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taktisk nivå. I taktikavsnittet argumenterar de för att för att de strategiska- och operativa 

nivåerna var så pass framgångsrika att seger i kriget inte krävde någon större taktisk förmåga. 

I en jämförelse av de slag som utkämpades mellan likvärdiga ryska och georgiska förband 

kommer de fram till att de ryska förbanden tog betydligt högre förluster än de lyckades 

tillfoga sin motståndare. Detta berodde delvis på att den georgiska utrustningen var bättre: de 

georgiska förbandens skydd var bättre än de ryska (i form av reaktivt pansar), de hade 

kvalificerade mörkerhjälpmedel, bättre och mer avancerade radior, men framförallt 

överlägsna eldledningssystem. De ryska förbanden saknade i hög grad motsvarande modern, 

avancerad utrustning. Cohen och Hamilton nämner dessutom överlägsen georgisk utbildning 

som de erhöll med stöd från USA inför internationella insatser i Kosovo och Irak, vilket 

medförde högre taktisk förmåga. De georgiska förbanden lärde sig bland annat att på plutons- 

och kompaninivå reagera när de hamnade under beskjutning och de lärde sig att använda 

eldunderstöd för att kunna manövrera ut sin motståndare, till skillnad från de ryska 

styrkorna.
45

 De ryska styrkorna i sin tur använde gammal, beprövad sovjetisk taktik: 

For units in which vehicles are not equipped with navigation systems, night vision 

systems, advanced radios, and advanced fire control systems, the use of tight 

column formations with the lead elements fighting and the rest of the formation 

pushing through contact might be the best way to maintain unit integrity and 

sustain the advance.
46

 

Avsaknaden av kvalificerad utrustning – framförallt adekvata eldledningssystem – och en 

lägre utbildningsnivå hos officerarna, jämfört med de georgiska, måste ha inneburit ett 

kraftigt reducerat taktiskt tempo. Citatet antyder däremot att det kompenserades genom en 

beredvillighet att, trots höga förluster, bara fortsätta framåt. 

Att de georgiska förbanden var överlägsna i numerärt likvärdiga situationer var uppenbart, 

men var inte avgörande på något sätt, då de sällan hamnade i sådana situationer. Istället mötte 

de mycket stora numerärer av förband som inte stannade för något, inte ens när de tog egna 

förluster, och trots de stora nackdelarna som den gamla sovjetiska kolonntaktiken innebar i 

form av högre förluster, medgav den också fördelar. Hastigheten hos de ryska styrkorna ökade 

eftersom de sällan stannade och tog upp striden genom eldunderstöd och manövrerande till sin 
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motparts flanker. Hastigheten innebar som redan nämnt höga förluster, men tvingade 

samtidigt de georgiska styrkorna att dra sig tillbaka då de överväldigades av den stora 

numerären.
47

  

Det kan vara lätt att likställa den höga ryska hastigheten med ett högt taktiskt tempo, men det 

är fel. Bristerna hos de ryska förbanden kompenserades genom att höja den faktiskta 

hastigheten hos dem och ta konsekvenserna det innebar i form av högre förluster. De tog sig 

innanför de georgiska förbandens beslutscykel, inte genom taktisk briljans eller ett högt 

taktiskt tempo, utan genom att helt enkelt överväldiga, eller ”mätta”, dessa. 

Utöver redan nämnda skillnader i utrustningens kvalitet hade de ryska fordonen också stora 

maskinella problem. De var gamla och gick sönder även när det inte var strid. Det saknades 

också resurser för att reparera dem, varför det stod ett stort antal övergivna fordon längs de 

georgiska vägarna. Enligt en georgisk högt uppsatt regeringsman gick mellan 60 och 70 % av 

de ryska stridsfordonen och stridsvagnarna sönder.
48

 De blockerade därefter de fåtal vägar 

som fanns i området och sänkte hastigheten avsevärt. De egna logistiska resurserna verkade 

inte kunna göra något åt saken.
49

 

Att vägarna blockerades innebar för de redan hårt prövade logistikenheterna att det blev ännu 

svårare att leverera rätt effekt, då belastningen på det begränsade antalet vägar var hög. 

Underhållsförsörjningen till de stridande förbanden blev kraftigt lidande,
50

 och den ryska 

framryckningen tvingades vid tillfällen att avbrytas för att nödvändigt underhåll i form av 

livsmedel, bränsle och ammunition inte kunde föras fram tillräckligt snabbt. En rysk 

stridsvagnsofficer förlorade två av sina stridsvagnar och förklarade förlusten med att de helt 

enkelt fick slut på ammunition och därefter blev omringade och utslagna.
51

 

Berättelsen om de två utslagna stridsvagnarna antyder att den bristande logistiken fick 

konsekvenser ända ned på absolut lägsta nivå. Den enskilde stridsvagnsskytten kunde inte 

                                                 

47
 Ibid 

48
 Cohen och Hamilton, s. 34 

49
 Felgenhauer, Pavel (2009). “After August 7: The Escalation of the Russia-Georgia War”. Cornell, Svante E. 

(red.) och Starr, S. Frederick (red.). I The guns of August 2008: Russia's war in Georgia, kap. 9. Armonk, N.Y: 

M.E. Sharpe. s. 167 
50

 Larsson et al., s. 36 
51

 Cohen och Hamilton, s. 44 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  17  

OP 11-14 

Johan Dahlgren 

 

 

göra sitt jobb för att han inte kunde få mer ammunition när det behövdes. Det behöver knappt 

påpekas att det måste ha resulterat i ett lågt taktiskt tempo. 

De ryska styrkorna saknade också, som det tidigare citatet visade, tillgång till adekvata 

mörkersystem. Det ledde till att de ryska anfallsrörelserna avstannade nästan helt vid mörkrets 

inbrott.
52

 ”The lack of modern night vision equipment brought the Russian offensive to a near 

standstill when dark.”
53

 De georgiska förbanden kunde således under nattetid och vid nedsatt 

sikt relativt säkert återta terräng som förlorats under dagtid.
54

 Avsaknaden av 

mörkerhjälpmedel måste ytterligare ha sänkt det taktiska tempot avsevärt. 

Litteraturen ger dock vid handen att de ryska strategiska- och operativa nivåerna verkar ha 

varit varse om bristerna på den taktiska och försökt kompensera dessa genom att använda 

sovjetisk taktik, där en stor numerär skulle överväldiga motståndaren och på så sätt komma 

innanför dennes beslutscykel. Det är rimligt att anta att de accepterade högre förluster för att 

överhuvudtaget kunna segra i kriget. Hade de inte gjort det hade de heller inte satt in den stora 

numerären. Något ironiskt hade det sannolikt inneburit ännu större förluster om de använt 

annan, mindre resurskrävande taktik. 

Cohen och Hamilton sammanfattar sin taktiska diskussion med att trots den låga ryska 

förmågan på taktisk nivå och trots de höga förlusterna lyckades de överväldiga sin 

motståndare genom sitt offensiva agerande, sin numerära överlägsenhet och sin höga 

hastighet och genom detta trots allt segra på slagfältet.
55

 

Tillsammans ger de undersökta källorna en tydlig bild av att de georgiska styrkorna var 

överlägsna de ryska på den taktiska nivån. De var bättre tränade att ta initiativ redan på 

plutons- och kompaninivå vilket innebar stora fördelar gentemot de ryska förbanden, särskilt 

när dessa tvingades att slåss i mindre enheter. Beslutscykeln gick snabbare på den georgiska 

sidan vilket också resulterade i större ryska förluster. Litteraturen antyder också att det 

sannolikt kommer att ta lång tid för de ryska förbanden att nå ett, ur västlig synpunkt, 

acceptabelt taktiskt tempo och uppfylla kriteriet enligt manöverteorin. 
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3.1.1 Sammanfattning 

Det ryska taktiska tempot sänktes kraftigt då cheferna på de lägre nivåerna saknade adekvata 

eldledningssystem och relevant utbildning för att själv kunna fatta nödvändiga beslut och 

vinna initiativet i striden. De ryska förbanden tog höga förluster och lyckades inte vinna de 

strider där de mötte numerärt jämbördiga georgiska förband – den bättre georgiska 

utbildningen tog ut sin rätt och de ryska förlusterna blev höga. 

Den logistiska kedjan fungerade inte heller som den skulle, vilket dels berodde på de många 

fordonshaverier den hade att hantera. Det medförde att de ryska anfallsrörelserna avstannade 

och förbanden blev stillastående. 

Det ryska taktiska tempot var lågt och resulterade i höga förluster. Genom sin stora numerär 

och sin offensiva taktik lyckades de ryska styrkorna ändå komma innanför den georgiska 

beslutscykeln och trots den taktiska underlägsenheten segra på slagfältet. 

3.2 Uppdragstaktik 

- Hur presterade de ryska officerarna på den taktiska nivån och underlättade eller 

försvårade de egna ledningssystemen ledningen av förbanden? 

Den bergiga terrängen och de få vägarna i Georgien gav inga fördelar till de anfallande ryska 

styrkorna. Tvärt om innebar de få möjliga framryckningsvägarna stora bekymmer då de ryska 

förbanden tvingades att uthärda ett stort antal eldöverfall av georgiska styrkor. Detta tvingade 

de ryska förbanden, vars styrka låg i dess numerär, att slåss i mindre enheter. Larsson skriver 

att detta var karaktäristiskt för hela krigsförloppet och att de största ryska förlusterna 

tillfogades vid tillfällen där de ryska förbanden delades upp i mindre enheter,
56

 vilket antyder 

att cheferna inte behärskade stridsteknik eller taktik på låg nivå. 

Anton Lavrov om hur en rysk konvoj i bataljons storlek som befann sig i en av Tskhinvalis 

förorter hamnade i strid med georgiska stridsvagnsförband och omedelbart förlorade fyra 

fordon. Endast en fjärdedel av den ryska konvojen lyckades dra sig ur striden och rycka 

tillbaka till säker terräng. De övriga tre fjärdedelarna spreds i förorten och staden och blev 

snabbt omringade av georgiska förband. Bataljonen tvingades då att försvara sig i 360 grader. 
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”The companies eventually got separated into seperate platoons led by junior commanders.” 

Det blev alltså främst pluton- och kompanichefer som ledde försvaret i staden.
57

  

De georgiska förbanden tvingades så småningom att dra sig tillbaka på grund av häftig rysk 

artillerield, varpå de omringade ryska styrkorna också kunde påbörja ett tillbakadragande. 

Bataljonen återsamlades inte utan drog sig ur under fortsatt befäl av pluton- och 

kompanichefer. Efter att bataljonen dragit sig tillbaka kvarstannade endast ett fåtal 

specialförbandsgrupper och ett förstärkt kompani kvar i staden.
58

 Även om Lavrov inte 

nämner hur väl de ryska officerarna presterade i Tskhinvalis förorter innebär hans 

beskrivningar ändå att de ryska styrkorna insåg behovet av att låta lägre officerare föra befäl. 

De största, avgörande striderna stod under krigets två första dagar och under den tredje dagen 

skedde inga större sammandrabbningar mellan ryska och georgiska förband. Däremot 

skickades ryska specialförband med helikopter över den georgiska gränsen för första gången. 

Specialförbanden agerade i små självständiga enheter och erövrade strategiskt viktiga höjder 

och möjliggjorde för större förband att också rycka över gränsen, in i Georgien.
59

 De ryska 

specialförbanden kunde framgångsrikt agera bakom de georgiska linjerna och på egen hand, i 

små enheter, säkra nyckelterräng för att möjliggöra en fortsatt markoffensiv. Sannolikt har de 

reguljära styrkorna mycket att lära av specialförbanden, där just initiativförmåga och fantasi 

spelar en avgörande roll för att lyckas med uppdraget. Det är inte heller omöjligt att en viss 

användning av uppdragstaktik förekom, med hänsyn till vilken typ av uppdrag de skulle lösa. 

Som beskrivet i uppsatsens problemformulering resulterade kriget i en omfattande 

omstrukturering och modernisering av de ryska väpnade styrkorna. Cohen och Hamilton 

diskuterar reformeringen och skriver att ett av de största reformbehoven hittades i 

utbildningen av officerare och att ”the poor tactical performance of many Russian units – 

amply demonstrated the need to improve the system of officer training.”
60

 De tycks vara säkra 

på att de ryska officerarnas prestationer var långt under en skälig nivå, en uppfattning som 

verkar ha delats av den ryska ledningen som initierade militärreformen.   
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Reformen skulle också åtgärda de brister som beskrevs under OODA-loopen, och fler därtill. 

De ryska stridande förbanden hade, utöver redan nämnda brister, dessutom dåligt understöd 

avseende taktiskt ledningsstöd och underrättelseinhämtning. Till exempel hade de ryska 

förbanden dåliga, på gränsen till obrukbara sambandssystem, vilket innebar att ryska 

befälhavare emellanåt tvingades hålla samband med sidoenheter via mobiltelefoner. Detta 

hade dels att göra med dåliga system, dels med en dåligt organiserad sambandstjänst.
61

 Som 

om det inte var illa nog täcktes mobilnätet av georgiska mobiltelefonoperatörer, vilket sänkte 

kommunikationssäkerheten avsevärt.
62

 Avsaknaden av fungerande kommunikationssystem 

måste ha sänkt chefernas förmåga att ge order till sina förband, vilket underlättar 

beslutsfattningen – uppdragstaktik eller inte – samtidigt som en fungerande uppdragstaktik 

hade minskat behovet därav. 

Vendil och Westerlund instämmer och hävdar att ”[t]he lack of functioning battlefield 

command, control and communications equipment within the ground troops, rendered the 

troops more or less ‘blind and deaf’.”
63

 De skriver vidare att de georgiska förbanden var 

skickliga i att störa ut den ryska radiokommunikationen, vilket sänkte den redan låga 

förmågan ytterligare. Utöver att de ryska befälhavarna blev beroende av sina egna 

mobiltelefoner hävdade en journalist vid 58. Arméns högkvarter att han fick låna ut sin 

sattelittelefon vid ett tillfälle. De sammanfattar bristerna med att ”[o]n the whole, this must 

have slowed down the momentum and contributed to losses in friendly fire.”
64

 

Chefen för de samlade ryska styrkorna under kriget, Vladimir Boldyrev, berättade även han 

att de två största bristerna som han identifierade under kriget var bristerna i kommunikations- 

och ledningssystem.
65

 

Det framstår inte som att de ryska förbanden hade de bästa förutsättningarna för en 

fungerande uppdragstaktik, då både officerarnas prestationer och enheternas ledningssystem 

(eller bristen därav), i hårda ordalag kritiserades. 

Att de ryska förbanden tog så pass stora förluster när de tvingades att strida i mindre enheter 

pekar tydligt på att cheferna på lägre nivå inte klarade av sin uppgift. I enlighet med sovjetisk 
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tradition verkar inte initiativförmåga och egna idéer ha premierats, vilket också resulterade i 

sämre prestationer av officerarna. 

Samtidigt verkar kriget ha visat ett stort behov av att just initiativförmågan och 

beslutsfattanderätten borde tryckas ned på bataljons- och kompaninivå, då de ryska förbanden 

ofta tvingades att strida i mindre enheter. Det blev också tydligt när den stora reformeringen 

av stridskrafterna lanserades att man identifierat just detta. 

Förmågan att lita på sina underställda och acceptera att de kommer att göra fel är däremot i 

mångt och mycket kulturellt betingat. Så länge veteraner från den sovjetiska tiden inte är 

beredda att ändra sina tankar och värderingar kring officerare på lägre nivå lär det vara svårt 

att nå en förändring. Samtidigt har de ryska styrkorna testat uppdragstaktik under övningar 

efter kriget och dessutom ändrat innehållet i utbildningen av yngre officerare för att tydligare 

möta kraven på den moderna krigföringen. 

Införandet av uppdragstaktik kan te sig svårt, på gränsen till omöjligt. Det borde vara lättare 

att anskaffa och införa bättre och modernare ledningssystem, kommunikationsutrustning och 

eldledningssystem till sina förband. Nästan all undersökt litteratur är enig i att det är en av de 

största bristerna som visades under kriget. Ryska generaler och beslutsfattare var också eniga 

i sin kritik av de system som fanns (eller inte fanns) att tillgå under kriget. Om de inte själva 

kan producera nya system lär de vända blickarna utomlands och anskaffa dem därifrån 

istället. 

3.2.1 Sammanfattning 

De ryska styrkorna tvingades under hela krigsförloppet att strida i mindre enheter, vilket de 

inte behärskade särskilt väl – förlusterna blev därefter – och reformeringen som beordrades 

efter kriget fokuserar mycket på att åtgärda de brister som identifierades hos officerarna. 

Samtidigt som de reguljära styrkorna gjorde dåligt ifrån sig presterade specialförbanden 

mycket bra, trots sitt autonoma uppträdande. Sannolikt kan de reguljära styrkornas chefer lära 

mycket om initiativ av sina specialförbandskollegor.  

Förbanden saknade också fungerande sambandsutrustning och kommunikationen mellan 

chefer på alla nivåer blev lidande. Ofta fick de ryska cheferna förlita sig på egna 

mobiltelefoner, vilket sänkte förmågan att effektivt leda förbanden. Hade det funnits en 

utpräglad uppdragstaktik hade detta däremot spelat mindre roll. 
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3.3 Kraftsamling 

- Vilken typ av taktik använde de ryska förbanden? 

Larsson skriver att den ryska ledningen på klassiskt sovjetiskt manér satte in en 

överväldigande styrka för att krossa de georgiska förbanden. Som nämnt under 

Uppdragstaktik poängterar de att de största ryska förlusterna inträffade då de ryska styrkorna 

använde ”kolonntaktiken”.
66

 I sin taktikdiskussion jämför Cohen och Hamilton den ryska och 

den georgiska taktiken och kommer fram till att de georgiska förbanden använde modernare 

taktik och att den ryska kolonntaktiken var föråldrad och fantasilös. I kolonnformationerna 

kunde endast de främsta enheterna strida och fortsätta framåt. Generellt sett använde de ryska 

förbanden inte heller eldunderstöd för att kunna manövrera ut sin georgiska motpart, utan 

försökte ständigt strida front mot front.
67

 

Vidare nämns den ryska 58. Armén och deras ledningsgrupp som genom nyttjande av 

kolonntaktiken nästan helt slogs ut. Av sammanlagt 30 fordon i kolonnen förstördes 25 helt, 

vilket medförde höga förluster i döda och skadade. Bland de skadade fanns arméchefen, 

general Anatoliy Khruliev.
68

 De nämner också ett annat slag där georgiska spaningsförband 

angrep en rysk kolonn bestående av stridsfordon och stridsvagnar den 9 augusti. Den ryska 

styrkan förlorade slaget då de blev så förvirrade under beskjutningen att de själva inte ens 

lyckades besvara elden.
69

 

Felgenhauer skriver om de många bristerna som upptäcktes under den ryska operationen, men 

antyder att den ryska ledningen visste om dem och kompenserade för dem. ”In spite of the 

mishaps, Russian military and political leaders were playing it safe in August 2008 […], in 

the sense that they wanted to leave little to chance and therefore deployed an overwhelming 

force.” 
70

  

De ryska förbanden hade uppenbarligen stora nackdelar gentemot sin georgiska motpart och 

använde taktik på ett fantasilöst sätt som utsatte dem själva för stora risker, vilket medförde 

höga förluster.
71

 Däremot var de oerhört offensiva och hade ett stort numerärt överläge vilket i 
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sig medgav segrar även på taktisk nivå. Den ryska taktiken speglade i stort den gamla 

sovjetiska, där nyckeln till framgång var en stor numerär som kunde spenderas.
72

 Cohen och 

Hamilton avslutar sin taktikdiskussion genom att skriva: 

At the tactical level, despite disadvantages in capabilities at the small-unit level and 

use of tactics that exposed its forces to the risk of higher casualties, the offensive-

mindedness, superior numbers, and speed of Russian forces committed to the fight 

overwhelmed their enemy and translated into battlefield victory.
73

 

Taktiken som nämns och beskrivs av författarna antyder att det inte gjordes några 

prioriteringar om vilka mål som skulle bekämpas, åtminstone inte på den taktiska nivån. 

Cheferna tycks ha varit nöjda med att angripa de georgiska enheter som visade sig och ingen 

strid på djupet tycks ha förekommit. Strid front mot front verkar ha varit det enda som gällde. 

Strid på djupet och mot vitala georgiska funktioner hade sannolikt sänkt både den georgiska 

moralen och fysiska kapaciteten avsevärt. På det viset hade de ryska förbanden sannolikt 

kunnat minska sina egna förluster och avslutat kriget snabbare. Å andra sidan stred de ryska 

styrkorna på det sätt de kunde. De var medvetna om sina egna begränsningar och gjorde allt 

för att kompensera dessa.  

Hade Georgien varit ett större land med högre militär förmåga, framförallt inom luftvärn och 

luftstrid, är det svårt att se att ens den stora numerären hade spelat någon roll. Då hade det 

ryska luftherraväldet varit hotat och de stora truppformationerna längs vägarna hade varit 

väldigt sårbara från luften. Troligtvis hade de ryska förlusterna ökat mångfalt. 

För att lyckas med kraftsamlingen måste de ryska cheferna anamma tanken om sin 

motståndare som ett system även på låg nivå, där dennes vitala funktioner är viktigare att 

angripa än de stridande förbanden. Om de misslyckas kommer de ryska förbanden även i 

fortsättningen vara tvungna att vara många gånger fler än sin motståndare och det kommer 

även i fortsättningen kosta mycket i form av förluster av både personal och materiel. Då det 

kan antas att det är just det som behöver undvikas i framtiden är det inte orimligt att anta att 

stort fokus kommer att ligga på att åtgärda detta. 
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3.3.1 Sammanfattning 

Den ryska taktiken gick ut på att anfalla i samlade kolonner där endast enheterna i täten kunde 

strida. ”Kolonntaktiken” kallas i litteraturen föråldrad och fantasilös och en avsaknad av 

eldunderstöd karaktäriserade taktiken. 

Resultatet av taktiken blev höga förluster, oavsett om det gällde stridsvagnsförband eller 

ledningsförband som använde den. 

De uppenbara bristerna i taktiken kompenserades genom en hög numerär och en mycket hög 

offensivitet och hastighet hos de framryckande förbanden, vilket tvingade de georgiska 

förbanden att dra sig tillbaka. 

3.4 Styrkor och svagheter 

- Vilken förmåga till egen underrättelseinhämtning hade de ryska förbanden? 

På den taktiska nivån saknade de ryska förbandens underrättelseenheter sattelitbilder att 

använda till sin planering. De saknade dessutom till stor del egna obemannade luftfarkoster 

(UAV:er) och de få de faktiskt hade var av alldeles för låg kvalitet. Enligt Cohen och 

Hamilton innebar dessa brister en kraftigt begränsad underrättelseförmåga. Vidare brister på 

adekvat spaningsutrustning, och den medföljande bristen på underrättelser, ledde till att ett 

strategiskt bombflyg av typen Tu-22 fick skickas på spaningsuppdrag in över Georgiskt 

territorium där den sköts ner av georgiskt luftvärn.
74

 Vladimir Shamanov, före detta chef över 

”Main Combat Training and Service Directorate”, identifierade de lågkvalitativa UAV:erna 

som ett av de utrustningsmässigt största problemen som uppdagades under kriget.
75

  

Felgenhauer skriver om hur Ryssland efter kriget beställt israeliskbyggda UAV:er för att 

slippa riskera sina piloters liv under liknande uppdrag igen. Det är för övrigt samma typ av 

UAV:er som de georgiska styrkorna med fördel använde under kriget. Han beskriver 

bakgrunden till att de beställde israeliska istället för att bygga dem själv genom att nämna den 

under kriget modernaste ryska UAV:n. Vladimir Popovkin, vid tillfället Vice 

Försvarsminister, skämtade om den och sa att ”its engine made a terrible noise that was 
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audible 100 kilometers away”, och att ljudet utöver att skrämma de georgiska soldaterna även 

skrämde de egna ryska och att UAV:n till följd av det blev illa skadad av egen eldgivning.
76

  

Stor enighet synes ha förekommit i bristen på underrättelseinhämtning. Att avsaknaden av 

UAV:er sänkte förbandens egen underrättelseförmåga avsevärt råder det inga tvivel om. 

Vendil och Westerlund instämmer även de i sin analys och skriver även de att avsaknaden av 

UAV:er sänkte förmågan till underrättelseinhämtning på den taktiska nivån. ”On the operative 

and tactical command level, the shortage of modern reconnaissance systems, including UAV 

systems, negatively affected the intelligence capability.” De fortsätter med att skriva att 

avsaknaden av UAV:er inte bara innebar en försämrad förmåga till underrättelseinhämtning, 

utan att det dåliga radiosambandet mellan förbanden till exempel hade kunnat kompenseras 

genom att UAV:er användes som relästationer i den svåra, bergiga terrängen. De hade också 

kunnat öka förmågan till måluttag och målbekämpning med laserstyrd artilleriammunition.
77

 

De ryska styrkorna saknade utöver UAV:er också annan modern spaningsutrustning och 

Larsson beskriver den operativa och taktiska underrättelseförmågan som undermålig.
78

 Det 

var ett problem som märktes ända ner på bataljons- och kompaninivå: ”Battalion and 

company level C4ISR systems were scarce and of low quality. This negatively affected the 

situational awareness and the ability to perform efficient targeting for the Russian troops.”
79

 

Cohen och Hamilton skriver i sin analys att bristen inom just C4ISR-system var ett av de 

områden där de ryska bristerna visades som tydligast och att det kritiserats av militära 

analytiker från många håll.
80

 Det fanns alltså inga system för att kompensera bristen av 

UAV:er inom bataljonerna eller kompanierna och det måste således ha varit mycket svårt, på 

gränsen till omöjligt, att identifiera några specifika svagheter hos de georgiska styrkorna. Det 

kan ha varit en delfaktor i det ryska valet av taktik, att endast strida front mot front. De visste 

helt enkelt inte var de annars skulle använda sina styrkor. 

De diskuterade också vilka ”lessons learned” Ryssland drog efter kriget. Bland de viktigaste 

på taktisk nivå var nödvändigheten att öka förmågan på sina ledningssystem, 

samordningsmöjligheterna mellan mark- och luftstridskrafterna, kommunikationssidan, 
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spaningsförbanden, främst i form av UAV:er, och möjligheten till mörkerstrid.
81

 Att bristen i 

system för underrättelseinhämtning på den ryska sidan var påtaglig framgår tydligt. 

Möjligheten till framskjuten spaning med UAV:er framträder som en av de viktigaste 

förmågorna för de stridande förbanden och det accentueras av det faktum att nya UAV:er 

beställts från Israel istället för att produceras inhemskt. 

Förmågan att kraftsamla sina förband mot fiendens identifierade svagheter är beroende av en 

fungerande underrättelsekedja och avsaknaden därav medförde en kraftigt försämrad 

möjlighet att själv välja sina mål. Eftersom de inte visste var motståndarens förband befann 

sig fick de helt enkelt angripa de mål som uppenbarade sig. 

Återigen hade de ryska förlusterna kunnat minskas om underrättelsekedjan hade fungerat. De 

hade kunnat undvika de starka georgiska förbanden, eller åtminstone i högre grad själv välja 

tid och plats för strid. 

3.4.1 Sammanfattning 

På den taktiska nivån saknade de ryska styrkorna förmåga att själv inhämta relevanta 

underrättelser. De fick inte sattelitbilder till sin planering och de hade inga egna UAV:er för 

underrättelseinhämtning. De verkar inte heller ha haft tillgång till annan, relevant utrustning. 

Sammantaget innebar detta en kraftigt sänkt förmåga till att identifiera motståndarens styrkor 

och svagheter. 

3.5 ”Dilemman” och kombinerade vapen 

- Vilken förmåga till kombinerade vapen hade de ryska förbanden? 

Cohen och Hamilton skriver att samverkan och samordning mellan ryska manöverförband och 

understödjande artilleri generellt sett bedömdes som välfungerande, även om de samtidigt 

diskuterar att detta kan ha berott på att inga större fältslag utkämpades mellan ryska och 

georgiska manöverförband. De utvecklar och skriver att om det sistnämnda stämmer beror 

således den framgångsrika samordningen mindre på hög rysk förmåga och mer på avsaknad 

av möjligheter att faktiskt testa sin förmåga ordentligt.
82
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Lavrov berömmer också samordningen och skriver om de ryska förbanden som blev 

omringade av georgisk trupp i Tskhinvali och hur ryska eldobservatörer från det egna 

artilleriet lyckades infiltrera genom de georgiska linjerna och ansluta till sina egna styrkor 

under natten. Eldobservatörerna lyckades upprätta samband med artillerienheterna och kunde 

därefter framgångsrikt leda in understöd från artilleriet. ”Georgian troops soon found 

themselves under continous heavy and accurate shelling from russian artillery […]. The 

shelling constrained and demoralized the Georgian troops [---] preventing the Georgian troops 

from destroying the Russian battalion […].”
83

  

Larsson skriver däremot att avsaknaden av UAV:er var ett problem även för samarbetet med 

artillerienheterna, då resultatet därav blev att de egna artillerisystemen inte nyttjades till sin 

fulla rätt, eftersom målinmätning och målbelysning försvårades. Samarbetet fungerade, men 

artilleriet träffade inte så bra som det borde ha gjort.
84

 

Den samfällda bedömningen tycks ha varit att samarbetet mellan markstridsförbanden och 

artilleriet fungerade relativt bra och den ryska förmågan att använda artilleriunderstöd 

framstår som god. Det är sannolikt den del i manöverkrigföringen som de ryska styrkorna 

redan vid kriget behärskade bäst och således behöver träna minst på. Ett massivt 

artillerianvändande skedde under kriget och många av sammandrabbningarna vanns tack vare 

det, trots den taktiska underlägsenheten. 

Vad gäller flygunderstöd fungerade samarbetet inte lika bra. Brister i utrustning och 

avsaknaden av kompetent personal blev direkt begränsande i den ryska markinsatsen, trots att 

flygbombningar orsakade störst förluster hos den georgiska sidan. Det ryska flygvapnet 

genomförde många attackföretag, men inte för att understödja egna förband i strid. 

Det saknades framskjutna flygsamverkans- eller flygledningsfunktioner. Under nästan hela 

kriget fick de ryska styrkorna således strida utan nämnvärt flygunderstöd,
 85

 vilket anses vara 

en av grundstenarna i modern krigföring.
86

  

Vendil och Westerlund skriver också om att det saknades FAC:er i Sydossetien samtidigt som 

de reguljära styrkorna saknade sambandsutrustning för att prata med attackflyg och 
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helikoptrar. De påpekar också det faktum att den bergiga terrängen i Kaukasus innebar 

problem för de ryska attackhelikoptrarna, vilka hade svårt att flyga från de ryska baserna på 

andra sidan bergen. Det innebar att under krigets första dagar, då de flesta större slagen 

inträffade, stod de ryska styrkorna i princip utan understöd från både attackflyg och 

attackhelikoptrar, vilket i sin tur innebar större egna förluster än nödvändigt.
87

 Vendil och 

Westerlund sammanfattar genom att konstatera att det ryska flygvapnets förmåga till 

flygunderstöd uppvisade så stora brister att det inte fullt ut kunde understödja varken 

markstrids- eller sjöstridskrafter och att förmågan måste höjas avsevärt.
88

 

Även Cohen och Hamilton kritiserar de ryska flygförbandens förmåga att leverera 

flygunderstöd till de stridande enheterna. De nämner också att det saknades erforderlig 

radioutrustning för samverkan mellan cheferna på marken och piloterna och det saknades 

kompetent personal, FAC:er, som kunde leda och samordna flyginsatser från marken.
89

 

En annan vinkel tas upp av Felgenhauer som skriver att det fina sommarvädret i Georgien 

spelade stor roll för det ryska luftherraväldet och att det innebar att de kunde understödja 

marktrupperna i större utsträckning. Han utvecklar och skriver vidare att ”the outdated 

Russian Air Force is not equipped with aircraft capable of precise air support at night or in 

bad weather.”
90

 

Även om de precisa orsakerna till det dåliga flygunderstödet kan ha varit många är den 

undersökta litteraturen enig i sin kritik. De ryska flygstyrkorna var helt enkelt för dåliga och 

markstridsförbanden saknade rätt utrustning och personal för att kunna samverka med dem. 

Cohen och Hamilton avslutar sina diskussioner kring artilleri- och flygunderstöd med att 

poängtera att den främsta anledningen till ryska taktiska segrar var det massiva användandet 

av artilleri- och flygbombardemang, vilket verkar ha haft en enorm chockeffekt på de 

georgiska styrkorna. De skriver vidare att georgiska trupper övergett sina fordon i samband 

med attackerna och lämnat dem på slagfältet.
91

 Felgenhauer fyller i och citerar Zaza Gogava, 

dåvarande chef över Generalsstaben: ”The largest casualties among the Georgian military 
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were inflicted in the immediate vicinity of Tskhinvali as a result of airstrikes.”
92

 Både 

artilleriet och flygstridskrafterna levererade enorm effekt över de geogriska styrkorna. 

Flygstridskrafterna gjorde dock detta främst på egen hand och alltså inte i samarbete med 

markstridsförbanden. Förmågan till flygunderstöd var nästintill obefintlig, trots den stora roll 

flyget spelade i kriget. 

Litteraturen antyder att det främst var avsaknaden av fungerande kommunikationsutrustning 

som begränsade flygunderstödet, något som inte borde vara allt för svårt att åtgärda under 

reformeringen. 

3.5.1 Sammanfattning 

Understöd från artilleriet användes flitigt, med god effekt, under hela kriget. Samarbetet och 

samordningen mellan markstridsförbanden och artilleriet fungerade bra. Tillsammans med 

flygvapnet tillfogade artilleriet flest georgiska förluster. 

Trots flygvapnets effektivitet användes de sällan som understöd till markstridsenheter. Varken 

attackflyg eller attackhelikoptrar användes särskilt mycket, vilket främst berodde på 

avsaknaden av kvalificerad samverkanspersonal i markstridsförbanden. 

4. Resultat och diskussion 

4.1 Resultat 

- Vilket taktiskt tempo hade de ryska förbanden under kriget och var det accelererande 

eller avtagande? 

Cohen och Hamilton beskriver ett ryskt taktiskt tempo som blev lidande på grund av 

åldersstigen utrustning och underlägsen utbildning jämfört med sin georgiska motståndare. 

Mellan raderna kan dock läsas att de ryska styrkorna lyckades ta sig innanför de georgiska 

förbandens beslutscykel genom att helt enkelt överväldiga dem med hög hastighet och stora 

numerärer. Cohen och Hamilton, Felgenhauer och Larsson beskriver alla en bristande 

logistisk kedja på den taktiska nivån som stundtals kraftigt sänkte hastigheten hos de 

anfallande ryska förbanden och det taktiska tempot framstår som lågt och avtagande, snarare 

än accelererande. Vendil och Westerlund skriver i sin tur om en avsaknad av 

                                                 

92
 Felgenhauer, s. 167 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  30  

OP 11-14 

Johan Dahlgren 

 

 

mörkerhjälpmedel som ledde till att anfallsrörelserna helt avstannade vid mörkrets inbrott 

vilket ytterligare bidrar till bilden av ett avtagande taktiskt tempo. Lavrov skriver inte alls om 

det ryska taktiska tempot. 

- Hur presterade de ryska officerarna på den taktiska nivån och underlättade eller 

försvårade de egna ledningssystemen ledningen av förbanden? 

Hela krigsförloppet karaktäriseras enligt Larsson av att de ryska styrkorna tvingades att strida 

i mindre enheter och att de då tog höga förluster, vilket antyder dåliga prestationer av de låga 

officerarna. Lavrov i sin tur nämner eller antyder inte hur väl de ryska officerarna presterade, 

men berättar om ett antal situationer då de ryska förbandens lägre officerare tvingades att föra 

befäl. Cohen och Hamilton skriver däremot uttryckligen att de ryska förbandens dåliga 

taktiska prestationer tydligt visade ett behov av en förbättrad officersutbildning. Varken 

Felgenhauer eller Vendil och Westerlund skriver om de ryska officerarna, utan fokuserar mer 

på bristfällig lednings- och kommunikationsutrustning. Även Larsson instämmer och skriver 

bland annat om dåligt taktiskt ledningsstöd. 

- Vilken typ av taktik använde de ryska förbanden? 

Larsson, Felgenhauer och Cohen och Hamilton skriver alla att de ryska förbanden använde 

gammal sovjetisk taktik, att framrycka på samlad kolonn och att med höga numerärer 

överväldiga sin motståndare. Ingen av dem har skrivit om de ryska styrkorna angrep 

identifierade svagheter hos de georgiska styrkorna, men antyder att så inte skedde. Cohen och 

Hamilton poängterar att de ryska styrkorna nästan enbart stred front mot front, utan 

eldunderstöd och manövrar till de georgiska flankerna. De beskriver taktiken som föråldrad 

och fantasilös. Felgenhauer argumenterar för att de högre ryska ledningsnivåerna visste om 

bristerna och tog det säkra före det osäkra genom att sätta in de stora numerärerna. Varken 

Vendil och Westerlund eller Lavrov skriver om den ryska taktiken. 

- Vilken förmåga till egen underrättelseinhämtning hade de ryska förbanden? 

Vendil och Westerlund, Larsson och Cohen och Hamilton skriver alla uttryckligen att den 

ryska förmågan inom området var låg. De skriver om stora brister i utrustningen, att det 

saknades UAV:er, mörkerhjälpmedel och andra nödvändiga system för 

underrättelseinhämtning.  Felgenhauer antyder en låg nivå och exemplifierar med 

lågkvalitativa UAV:er och Lavrov behandlar inte ämnet alls.  
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- Vilken förmåga till kombinerade vapen hade de ryska förbanden? 

Samarbetet mellan de ryska markstridsförbanden och artilleriet beskrivs av både Lavrov och 

Cohen och Hamilton som välfungerande. Cohen och Hamilton drar dock slutsatsen att 

framgångarna kan ha berott på att det inte utkämpades några större slag under kriget. Larsson 

skriver även han att samarbetet fungerade bra, men kritiserar träffsäkerheten hos artilleriet på 

grund av dålig målinmätning och målbelysning. Felgenhauer och Vendil och Westerlund 

nämner inte samarbetet mellan markstridsförbanden och artilleriet, utan fokuserar mer på 

förmågan till flygunderstöd. Vendil och Westerlund skriver att det inte fanns utbildad 

personal för att sköta samverkan med stridspiloterna och att de i princip inte fick något 

understöd alls, varken från attackflyg eller från attackhelikoptrar. Felgenhauer skriver å andra 

sidan att ett visst understöd från luften levererades, men att de till stor del hade det vackra 

sommarvädret att tacka för det, då de ryska flygplanen inte hade kunnat agera i dåligt väder 

eller mörker. 

4.2 Svar på frågeställningen 

Hur presterade de ryska förbanden på taktisk nivå under Georgienkriget utifrån 

manöverteorin? 

Utifrån manöverteorins centrala begrepp var de ryska prestationerna mycket låga och svaren 

på de fem delfrågorna ger en samfälld bild av att den ryska taktiska nivån underpresterade i 

jämförelse med sin georgiska motpart. Bristerna synes ha varit stora, framförallt i modern, 

kvalificerad materiel, men även i utbildningsnivån hos officerarna på de lägre nivåerna. 

Flertalet av de undersökta källorna poängterar dock att den ryska ledningen var varse om 

bristerna och kompenserade dessa genom stora numerärer, massivt användande av indirekt eld 

och en mycket hög offensiv anda. 

4.3 Resultatdiskussion 

Att utgångspunkten i uppsatsen utgörs av manöverteorin kan te sig en aning märkligt med tanke 

på att det är känt att de ryska trupperna inte använde sig av manöverkrigföring i kriget. 

Anledningen till att den ändå används som teoretisk utgångspunkt är för att tydliggöra vad det är 

inom de ryska väpnade styrkorna som behöver förändras för att manöverkrigföring ska kunna 

införas. Genom att tydliggöra teorins centrala begrepp och utgå från dem kan svaren på 

frågeställningen och respektive delfråga dessutom ge en indikation på realiserbarheten av 

införandet. Att bedömningarna av respektive delfråga till stor del blev negativa är således inte 
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förvånande. Det är viktigt att poängtera att resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

undersökningen hade skett utifrån ett annat teoretiskt perspektiv. Om undersökningen 

exempelvis hade skett med den direkta metoden som perspektiv istället för 

manöverkrigföring, är det inte omöjligt att resultatet hade blivit tvärt om, det vill säga att de 

ryska förbandens prestationer istället hade fått bra omdömen. 

Resultatet av de två första delfrågorna, om det taktiska tempot och uppdragstaktik, är inte helt 

överraskande. För att kunna hålla ett högt taktiskt tempo krävs bland annat initiativrika och 

fantasifulla officerare som vågar agera självständigt när det behövs. Som till exempel Vendil 

och Westerlund nämner i sin rapport finns det fortfarande mycket av det sovjetiska tänkandet 

kvar inom den ryska militära organisationen och historiskt sett har inte initiativ och egna idéer 

premierats. Enligt MSD 12 skulle det taktiska tempot dessutom vara accelererande för att inte 

ge motståndaren en chans att återhämta sig, vilket givetvis var omöjligt då den ryska 

offensiven nästintill avstannade under dygnets mörka timmar och på så sätt gav de georgiska 

styrkorna ett ypperligt tillfälle att återhämta och omgruppera. Militärreformen som beordrades 

efter kriget poängterade behovet av en förbättrad officersutbildning för att åtgärda de brister 

som uppenbarligen fanns inom den ryska officerskåren. Hur snabbt en sådan förändring går är 

givetvis svårt att svara på, men då det sovjetiska tänkandet framstår som djupt rotat inom den 

militära organisationen är det inte omöjligt att det tar väldigt lång tid. 

Vad gäller de ryska lednings- och kommunikationssystemen var resultatet desto mer 

förvånande. Den mediala bilden av kriget var till exempel den av ett kortvarigt krig där 

Ryssland fullkomligt krossade sin georgiska motståndare. Att det fanns så pass stora brister 

gällande en sådan självklar och väsentlig sak som fungerande kommunikation mellan 

förbanden framstår därför som lite mer oväntat. 

Att de ryska förbanden använde ”gammal” eller ”föråldrad” taktik var inte heller oväntat. 

Däremot att det som Cohen och Hamilton skrev var en nästintill total avsaknad av 

eldunderstöd och manövrerande var förvånande. Även taktik enligt den direkta metoden 

bygger nämligen på eldunderstöd och manövrerande. Skillnaden gentemot taktik ur ett 

manöverteoretiskt perspektiv är varför taktiken används och vilka mål som anfalls. Den ryska 

officersutbildningen måste sannolikt förändras radikalt för att lyckas producera chefer med 

förmågan att självständigt lösa ut strider genom eldunderstöd och manöver till motståndarens 
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flanker på den taktiska nivån. Liksom nämnt tidigare under diskussionen kan det komma att ta 

väldigt lång tid. 

Vad avser den taktiska underrättelseförmågan behandlades mest avsaknaden av UAV:er i 

källorna. Att de har fått en så stor betydelse var en aning förvånande. Det finns andra metoder 

att inhämta underrättelser på, men som sagt, stor betydelse har lagts vid dem. Annan 

utrustning saknades också, men nämns mer i förbigående. Att vikten av UAV:er betonas så 

hårt kan ha inneburit ett trendskifte och accelererat införandet av UAV:er på bred front, inte 

bara i Ryssland, utan också i andra länder. Likaså betydelsen av mörkerhjälpmedel ända ner 

på soldatnivå, vilken också betonas. 

Den ryska förmågan att använda indirekt eld i form av artilleriunderstöd är den enda 

förmågan som även utifrån ”manöverperspektivet” framstår som välfungerande. Att artilleriet 

dessutom bidrog till de flesta georgiska förlusterna accentuerar vikten av att använda indirekt 

eld, vilket är intressant ur ett svenskt perspektiv. Användandet av flyg- och 

helikopterunderstöd fungerade desto sämre, vilket kanske är det mest förvånande resultatet av 

undersökningen. Tillsammans med artilleriet orsakade flygstridskrafterna störst georgiska 

förluster och de hade dessutom nästan totalt luftherravälde. Hade den nödvändiga 

utrustningen och specialistkompetensen (i form av flygsamordnare) funnits hade 

förutsättningarna varit nästan perfekta. Förmodligen hade de ryska förlusterna minskat och 

kriget kanske hade tagit slut ännu snabbare än vad det gjorde. 

Uppsatsens resultat ligger i linje med rådande forskningsläge och presenterar inga nya, 

revolutionerande kunskaper. Det krigsvetenskapliga värdet av uppsatsen ska således inte 

överskattas. Däremot presenteras det som tidigare är känt ur en annan synvinkel och det är där 

värdet ligger. Genom att titta på den empiri som finns utifrån en teori kan nya vinklar visas, 

samband mellan olika faktorer kan klarläggas och paras ihop. Ett tydligt exempel från den här 

uppsatsen är uppdragstaktiken som koncept och att det faktiskt hör ihop med lednings- och 

informationssystem. De två utgör tillsammans grunden för en fungerande uppdragstaktik i 

praktiken, även om det kan vara lätt att tro att det bara är själva konceptet som behövs. 

Sammanfattningsvis krävs mycket stora förändringar i den ryska militära organisationen för 

att framgångsrikt kunna anamma och införa manöverkrigföringen även på taktisk nivå, 

förändringar som dock till stor del täcks av den beordrade reformeringen. Efter att ha 

undersökt förutsättningarna för denna reformering ser det dock nästan ut som ett oöverstigligt 
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hinder, då det är oerhört mycket som måste förändras och förbättras. Hur det i slutändan går 

för de ryska väpnade styrkorna återstår givetvis att se, men det lär krävas mycket övning och 

stort tålamod under många år framöver. 

5. Förslag till fortsatt forskning 

Merparten av de studerade källorna är, som tidigare nämnt, framtagen av analytiker vid olika 

institut som agerar rådgivare åt sina respektive regeringar. Dessa institut fortsätter att studera 

och undersöka progressionen inom den ryska reformeringen genom att bland annat observera 

ryska övningar och genom att studera nya ryska doktriner, reglementen och ny utrustning. 

Den forskningen är inte kopplad direkt till någon specifik teori, utan fokuserar mycket den 

ryska förmågan att agera gemensamt mellan olika vapengrenar och i viss mån över 

myndighetsgränser (ministerier). 

Den svenska synen på en motståndare är den av ett system – manöverteorins grundtanke. 

Därför hade det varit relevant att fortsatt forskning också utgår ifrån att de ryska väpnade 

styrkorna utgör ett system. Det ger sannolikt en mer komplett bild av hur den ryska 

reformeringen artar sig och riskerar inte att på samma sätt beröra enskilda framgångar eller 

bakslag, som tillexempel anskaffning av UAV:er. Likaså om det ryska införandet av 

uppdragstaktik studeras enskilt under övningar eller som en del av den nya 

officersutbildningen och inte kopplas ihop med anskaffningen och införandet av moderna 

ledningssystem är det svårare att dra slutsatser om det slutgiltiga resultatet. Om det sätts i ett 

större sammanhang kan det vara lättare att avgöra om det är en framgång eller inte och vi i 

Sverige och västvärlden får således också bättre koll på hur de ryska väpnade styrkorna 

förändras och förbättras. 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  35  

OP 11-14 

Johan Dahlgren 

 

 

Referensförteckning 

Litteratur 

Asmus, Ronald (2010). A little war that shook the world: Georgia, Russia, and the future of 

the West. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Biddle, Stephen. (2006). Military power: explaining victory and defeat in modern battle. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press.  

CAST. www.cast.ru/eng/about (Hämtad: 2014-05-25) 

Cohen, Ariel och Hamilton, Robert E. (2011). The Russian military and the Georgia war: 

lessons and implications. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College 

Försvarsmakten (2011). Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12), 

Stockholm: Försvarsmakten 

Larsson, Robert (red.) et al. (2008). Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar 

av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008. Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI). 

Lind, William S., Baudin, Arne (red.) och Rekkedal, Nils (red.). (2006). Handbok i 

manöverkrigföring.  Förkortad och kommenterad upplaga. Stockholm: Försvarshögskolan. 

Ulfving, Lars (2005). Rysk krigskonst = Voennoe iskusstvo: en introduktion till den ryska 

militärvetenskapen sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv. Stockholm: 

Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan. 

SSI. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/about/strategic-studies-institute.cfm 

(Hämtad 2014-05-25) 

 

Vendil, Carolina. FOI Memo 3143, “Serdjukovs reformering av de väpnade styrkorna – 

huvuddragen”, 2010 

Vendil, Carolina och Westerlund, Fredrik, Russia's War in Georgia: Lessons and 

Consequences, Small Wars and Insurgencies, Vol. 20, No. 2, June 2009 

http://www.cast.ru/eng/about
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/about/strategic-studies-institute.cfm


FÖRSVARSHÖGSKOLAN  36  

OP 11-14 

Johan Dahlgren 

 

 

Widén, Jerker och Ångström, Jan (2005). Militärteorins grunder. Stockholm: 

Försvarsmakten. 

Källor 

Cohen, Ariel och Hamilton, Robert E. (2011). The Russian military and the Georgia war: 

lessons and implications. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College 

Felgenhauer, Pavel (2009). “After August 7: The Escalation of the Russia-Georgia War”. 

Cornell, Svante E. (red.) och Starr, S. Frederick (red.). I The guns of August 2008: Russia's 

war in Georgia, kap. 9. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe. 

Larsson, Robert (red.) et al. (2008). Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar 

av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008. Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI). 

Lavrov, Anton (2010).  “Timeline of Russian-Georgian Hostilities in August 2008”. Pukhov, 

Ruslan (red.). I The tanks of August, 37-75. Moscow: Centre for Analysis of Strategies and 

Technologies (CAST). 

Vendil, Carolina och Westerlund, Fredrik, Russia's War in Georgia: Lessons and 

Consequences, Small Wars and Insurgencies, Vol. 20, No. 2, June 2009 


