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Abstract 
 

 Russia’s security policy under the leadership of Vladimir Putin 

 

Author: Per Rova 

 

The aim of this case study was to investigate the security policy of Russia between 31 

December 1999 and 31 December 2007 under the leadership of Vladimir Putin. This essay 

describes Russia’s role and interests in the world of international politics which have 

substantially changed since the beginning of the 21st century. Its military capability has 

played an important role in the history of the Russian Federation, this becoming even more 

evident after Vladimir Putin became President. This capability is closely associated with 

security policy which has been significantly modified by Vladimir Putin. This essay makes 

use of the neorealist theory of Kenneth N. Waltz and the constructivist theory. These play 

important roles in this study because they not only explain in two ways the changes made in 

the security policy of Russia but also because they together provide confirmation of its 

conclusions. The first mentioned theory sees a country’s struggle for power as an important 

factor in its relations with other countries within the international political system. The 

constructivist theory, on the other hand, involves further factors such as national interest and 

identity closely associated with historical and cultural roots which are of great relevance in 

the development of Russia’s security policy. Russia’s aim in augmenting its security can be 

seen as its will to increase its power in the global political arena, but this is an incomplete 

view if the identity aspect, including Russia’s historical role as a great empire, is not borne in 

mind.    
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Резюме 
 

Политика безопасности России во время правления Владимира Путина 

 

Автор: Пер Рова 

 

Целью этого исследования было изучить подробнее политику безопасности России во 

время правления Владимира Путина , а это значит в период с 31-ого декабря 1999-ого 

года по 31-ого декабря 2007- ого года. В этом дипломе была описанна роль России и ее 

интересы в мировой политике, которые сильно поменялись в начале 21-ого века. 

Военные силы имели всегда большую роль в истории Российской Федерации, и это 

стало ещё больше очевидно, когда Владимир Путин стал президентом страны. Эта 

сфера тесно связанна с политикой безопасности, и Владимир Путин значительно 

укрепил эту сферу. В написании этого диплома были использованны две теории, теория 

неореализма (теория принадлежит Кеннету Н. Валцу) и теория конструктивизма.Эти 

две теории имели важную роль в этом исследовании, потому что, они не только дают 

два разных взгляда на изменение политики безопасности, они тоже взаимодействуют. 

Первая теория, которую я назвал, смотрит на стремление одной страны за власть как 

важний фактор, и оно так же связанно с системой международной политики. В теорию 

конструктивизма входят важные факторы как национальный интерес и идентичность. 

Идентичность близко связанна с историей и культурой, и она имеет большое значение 

при изучении политики безопасности . Целью России является усилить свою 

безопасность, это можно понимать как желание увеличивать свою власть, из-за 

глобальной политической арены. Это мало объясняет, если не запомнишь аспект 

идентичности, в который входит историческая роль России как великой Империи.  

 

Ключевые слова: Россия, Владимир Путин, политика безопасности, идентичность, 

воевые запасы.  
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1. Inledning 
 

Den 31 december 1999 blev Vladimir Vladimirovitj Putin tillförordnad president för den 

Ryska Federationen och rent formellt blev han vald i mars år 2000. Han tog över efter Boris 

Nikolaevitj Jeltsin som hade styrt Ryssland under två presidentperioder sedan början av 1990-

talet. Iver B. Neumann menar i verket Russia as a Great Power Dimensions of security under 

Putin att Vladimir Putin tog över presidentposten i ett land som längtade efter en stark ledare 

och han deklarerade redan i sitt första Milleniumtal på nyårsafton 1999 att han avser att bygga 

en bro mellan det förgångna och nutid med fokus på styrka.1 Man skulle kunna påstå att Putin 

fick i uppgift att styra upp Rysslands ekonomi samt återupprätta landets heder som en 

maktfaktor ur ett militärt- och säkerhetspolitiskt perspektiv.  

 

1990-talet var en period i Rysslands historia som bäst kan karaktäriseras av en stor oreda på 

alla tänkbara områden och detta gäller även den säkerhetspolitiska situationen, menar 

Neumann i ovannämnda verk.2 Landet skapade sig enorma militära resurser under 

Sovjetstyret vilket medförde stora problem när den ekonomiska situationen försämrades under 

ovannämnda tidsperiod. Att ta hand om en stor vapenarsenal är mycket kostsamt och dessa 

medel hade inte Ryssland då. 

 

Men tiderna har förändrats och Rysslands situation är i dag en helt annan än under 

Jeltsinepoken. Ekonomin har stadigt växt och Vladimir Putin har ett mycket stort förtroende 

hos en stor del av befolkningen. Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 visade 

Putin direkt var han stod i frågan genom att fördöma handlingarna och allierade sig snabbt 

med både Storbritannien och USA. Detta hjälpte honom, tillsammans med gisslandramat i 

Beslan och på Dubruvkateatern i Moskva, att få ett folkligt förankrat stöd för att bekämpa 

terrorismen samt att fortsätta kriget i Tjetjenien.  

 

Men vart mannen från S:t Petersburg med ett förflutet som säkerhetsagent hos KGB förde 

Ryssland rent politiskt tvistas det om även om vissa signaler var ganska tydliga vad gäller 

hans avsikter. Han har bl. a. kallat Sovjetunionens fall för århundradets geopolitiska 

                                                 
1 Jakob Hedenskog ”et al.”. Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, Routledge, 
2007) s. 14. 
2 Ibid, s. 13. 
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katastrof.3 Att Putins andra och sista presidentperiod löper mot ett slut är som jag ser det av 

underordnad betydelse eftersom han med största sannolikhet även i framtiden kommer att ha 

en nyckelposition i Rysslands helt förnyade statsledning.4  

 

Peter den Store grundade Putins hemstad i början av 1700-talet med ett löfte om att ”öppna 

fönstret” mot Europa men vissa säkerhetspolitiska analytiker brukar halvt på skämt, halvt på 

allvar säga att man glömde att stänga det. När Vladimir Putin klev in i Kremls korridorer 

gjorde han det med en önskan om att återställa ordning och reda vilket tveklöst har fallit det 

ryska folket i smaken. Detta understryks enligt Dagens Nyheter av Carl Cato som skriver att 

Natalja Rastova, som är medieanalytiker på tidningen Novaja Gazeta, menar att ryssarna inte 

är intresserade av yttrandefrihet och demokrati, eftersom det förknippas med oligarken Boris 

Berezovskij och ett kaotiskt 1990-tal. De vill i stället ha trygghet och stabilitet i tillvaron och 

mannen som kan tillföra det är Vladimir Vladimirovitj Putin. Rastova säger vidare att vid en 

nyligen publicerad enkätundersökning bland ryssar om vad som är viktigast i livet placerades 

yttrandefrihet på sjuttonde plats.5   

 

Denna undersökning av Rysslands säkerhetspolitiska förändring är av stor relevans av flera 

olika orsaker. För det första är Ryssland i dag en maktfaktor att räkna med eftersom landet 

ingår i G8 (Group of eight) vilket innebär de åtta starkaste industrialiserade ekonomierna i 

världen och denna grupp har stort inflytande i ett internationellt perspektiv. Att landet 

dessutom har vetorätt i FN: s säkerhetsråd är naturligtvis också av stor vikt. Noam Chomsky 

menar att vetohistoriken är ett instrument för att studera hur pass väl staters avsikt är att följa 

resolutioner från säkerhetsrådet men också rätta sig in i ledet vad gäller internationell rätt. 

Chomsky skriver att USA är den stat som överlägset flest gånger använt sig av sin vetorätt 

sedan 1960-talet med Storbritannien på andra plats. Ryssland ligger långt ner på denna lista 

enligt Noam Chomsky.6 För det andra har Ryssland en kolossalt stor kärnvapenarsenal vilket 

inte går att bortse från då den står i nära relation till den säkerhetspolitik som landet för. 

Denna omdaning som sker i Ryssland är därför av utomordentligt stort intresse då staten har 

en nyckelroll i den multipolära maktbalans som dagens värld utgörs av i dag. 

                                                 
3 Sveriges Television, The Putin system del 2. Från Kreml till KGB. Franskproducerad dokumentär från 2007. 
4 ”Tsarens arv”, Dagens Nyheter, 30 november 2007, sekt. Ledare, s. 2. 
5 Carl Cato, ”Självcensur tystar ryska författare”, Dagens Nyheter, 22 november 2007, sekt. Kultur, s. 2. 
6 Noam Chomsky, Hybris – USA:s strävan efter global dominans (Avesta, Svenska Tryckcentralen AB, 2005) s. 
39. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

 Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur Rysslands säkerhetspolitiska tänkande 

har utvecklats under Vladimir Putins tid som president, samt studera i fall Rysslands roll och 

intressen kan ses ur ett annat perspektiv idag. Jag har också som avsikt att undersöka om 

staten Rysslands identitet har påverkat denna förändring. Syftet vill jag förtydliga genom 

denna frågeställning: 

 

• Hur har de militära kapabiliteterna förändrats under Vladimir Putins presidentperiod 

vilket avser från den 31 december 1999 och fram till 31 december 2007? 

 

• Har Rysslands roll och intressen förändrats genom det nya säkerhetspolitiska 

tänkandet efter det att Vladimir Putin blev president för den Ryska Federationen och 

vilken betydelse har statens identitet?  
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2. Teori 
 

Jag har valt den neorealistiska och konstruktiva teorin för min uppsats och detta beror på att 

de kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. En annan orsak är att endast en av dessa inte 

förklarar tillräckligt ensam vad jag avser att undersöka. Den första teorin som jag har valt 

bygger på Kenneth N. Waltz neorealistiska perspektiv. Denna är skapad med den klassiska 

realismen som grund vilken inte sällan associeras med den moderna realismens skapare Hans 

J. Morgenthau. Jag vill här direkt notera att realismens ursprung går så långt tillbaka som till 

Thucydides och Antiken.  

 

2.1 Den neorealistiska teorin 
 

Enligt Robert O. Keohane i verket Neorealism and Its Critics bygger den politiska realismen, 

vilken är basen i den neorealistiska teorin, på tre grundantaganden som skapades under 

Thucydides tid vilket avser Antiken, och dessa syftar på att staterna (eller stadsstaterna) är 

nyckelaktörer vid handlande, dessa strävar efter att få makt och deras beteende är därför mer 

eller mindre rationellt för dem själva och för utomstående aktörer.7 Keohane skriver vidare att 

Thucydides fastslog att det är nödvändigt att studera staternas, i det här specifika fallet 

stadsstaternas, beteende om man strävar efter att finna orsaken till t.ex. det Peloponnesiska 

kriget mellan Aten och Sparta. Hans J. Morgenthau fortsätter i samma tankebanor och menar 

enligt Keohane att vetenskapen som ämne inom den internationella politiken utgörs av staters 

beteende och att realismen är statscentrerad. Både Thucydides och Morgenthau menar att 

staters handlande styrs av att försvara sin maktposition och kanske rent av att utöka denna. 

Morgenthau menar vidare att den internationella politiska arenan, precis som all politik, är en 

kamp om makten där den politiska realismen bör förstås utifrån den internationella politiken 

där intressen definieras som makt.8  

 

David A. Baldwin menar i verket Neorealism and Neoliberalism The Contemporary Debate 

att Waltz lägger stor vikt vid det internationella systemets struktur och olika staters 

uppträdande. Dessa beteenden är nära sammankopplade med de rationella val som görs och 

neorealismen är dessutom mer maktinriktad än den klassiska realismen och han menar också 
                                                 
7 Robert O. Keohane, Neorealism and Its Critics (New York, Columbia University Press, 1986) s. 7. 
8 Ibid, s. 162-164. 
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att stater utgör delar i ett komplicerat anarkistiskt internationellt system. Ur den neorealistiska 

synvinkeln är den nationella säkerheten mycket viktig vilket gör att det läggs stor vikt vid 

denna typ av frågor, men också staters mål vilka bygger på antaganden är av stor betydelse.9  

 

Niccolò Machiavelli skriver i verket Fursten att det är svårt att kombinera egenskaperna 

älskad och fruktad när det gäller ledarskap, som i det här fallet handlar om furstendömet, och 

att det är mycket säkrare att vara fruktad än älskad om man måste välja en av egenskaperna. 

Machiavelli menar vidare att när omständigheterna kräver det bör blod utgjutas och att man 

hela tiden ska förlita sig på sin egen makt. Högaktning når man endast genom att hänsynslöst 

ta parti för eller mot någon, efter intresse, och denna politik är alltid mer fördelaktig än att 

vara neutral. Machiavelli skriver vidare att krigskonsten bör vara det enda målet och intresset 

eftersom krigets organisation och disciplin tillskrivs den som styr och befaller. Krigskonsten 

har en inneboende kraft och dynamik som medför att de som är födda vid makten har lättare 

att stanna där men även enklare medborgare har lättare att stiga i rang med hjälp av den 

militära kraften. Förlorar du ditt rike beror det på att du inte har tillägnat krigskonsten nog 

mycket intresse, skriver Niccolò Machiavelli.10    

 

Kenneth N. Waltz skriver i verket Man the State and War a theoretical analysis att ryssarna, 

precis som amerikanerna, är ett folk som älskar fred. Han menar vidare att om det gick att 

göra ett universellt påstående så skulle människors ondska leda till krig och människors 

godhet till fred. Detta förenklade synsätt grundar sig på om man har en optimistiskt eller 

pessimistiskt syn på människan. Dock kan det förekomma grader av dessa faktorer, vilket är 

problematiskt, eftersom en individ kan vara positivt lagd inom ett område och pessimistiskt 

lagd inom en annan sfär. Waltz menar att människan är kapabel att överträda naturens gränser 

genom att förslava och förinta andra människor när det gäller att använda sig av olika 

instrument för att skydda sig mot t.ex. hunger. Enligt Kenneth N. Waltz menar Morgenthau 

att längtan att få makt grundar sig inte i ondska utan en önskan att uppnå någonting. Politisk 

framgång visar sig i hur väl makten kan upprätthållas, utökas eller bara hur man utövar makt 

på andra objekt.11 

 

                                                 
9 David A. Baldwin, Neorealism and Neoliberalism The Contemporary Debate (New York, Columbia University 
Press, 1993) s. 15. 
10 Niccolò Machiavelli, Fursten (Danmark, Nörhaven Paperback A/S, 2003) s. 73, 84, 85, 87, 111.  
11 Kenneth N. Waltz, Man the State and War a Theoretical Analysis (New York, Columbia University Press, 
2001) s. 1, 18, 19, 34, 35, 39. 
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Kennet N. Waltz menar vidare i boken Man the State and War a theoretical analysis att den 

internationella politiken kan kopplas till begreppet makt och individens betydelse på två olika 

sätt. Den första definitionen ser på det nationella intresset i form av makt eftersom individen 

av sin natur eftersträvar att uppnå inflytande. Den andra definitionen ser också på det 

nationella intresset utifrån termen makt men här handlar det mer om att använda sin makt, 

som är under vissa specifika förutsättningar nödvändig, för att uppnå en stats mål. Den första 

varianten ser makten som ett mål medan den andra ser den som ett instrument för att uppnå 

sitt mål.12 I ovannämnda verk menar Waltz enligt Herz att det är det anarkistiska systemet 

natur och det säkerhetsdilemma som det medför som är orsaken till staters strävan efter makt 

och inflytande. Makt är ett användbart instrument snarare än bara en värdering som 

människan av sin natur strävar efter att uppnå.13         

 

   

 I boken Neorealism and Neoliberalism The Contemporary Debate konstaterar en neorealist 

vid namn Robert Gilpin att mångfalden av maktdefinitionerna är en skam för 

statsvetenskapen.14 Han menar vidare i samma verk att makt som begrepp skapar problem när 

man ser det ur synvinkeln som avser internationella relationer. Av den orsaken är det till stor 

hjälp att analysera makt utifrån kapabiliteter, militära resurser, då dessa påverkar beteende 

och attityder i det internationella systemet.15  

 

Kenneth N. Waltz skriver i boken Man, the State and War a theoretical analysis följande 

angående sin syn på världspolitiken som anarkistisk: 

 

Each state pursues its own interests, however defined, in ways it judges best. Force is a means of 

achieving the external ends of states because there exists no consistent, reliable process of 

reconciling the conflicts of interests that inevitably arise among similar units in a condition of 

anarchy. (Waltz, 2001, s. 238) 16  

 

Kenneth N. Waltz menar här enligt Robert O. Keohane att stater måste använda eller hota om 

att bruka sin makt för att uppnå sina mål i det anarkistiska systemet. Waltz menar vidare att 
                                                 
12 Ibid, s. 35.  
13 Ibid, s. 37. 
14 David A. Baldwin, Neorealism and Neoliberalism The Contemporary Debate (New York, Columbia 
University Press, 1993) s. 15. 
15 Ibid, s. 15-16. 
16 Kenneth N. Waltz, Man the State and War a Theoretical Analysis (New York, Columbia University Press, 
2001) s. 238.  
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staters handlande styrs av det internationella systemets natur och han konstaterar vidare att det 

finns ett samband mellan fördelningen av makt och staters beteende. Små länder tenderar att 

bete sig annorlunda än stora och balansen av makt kan variera eftersom allianser kan bildas 

och detta medför att makten också kan skifta positioner. Aktörers förändrade beteende har sin 

grund i de förändringar som sker i systemet och inte p.g.a. att dess karaktäristiska drag 

varierar. Waltz menar enligt Keohane att det internationella systemet är anarkistiskt och att 

dess karaktäristiska drag är samverkan mellan stater med liknande funktioner. Dessa bygger 

på antaganden och därför har militära kapabiliteter en viktig funktion för teorin då dessa 

varierar från stat till stat och också kan förändras över tiden. De stater som har flest militära 

kapabiliteter är också de som har mest makt och därmed är de mest betydande aktörerna. 

Strukturen i det internationella systemet skapas inte efter premissen om vilka stater som 

florerar i systemet utan efter vilka stater som är störst, konstaterar Waltz.17    

 

Tidigare i detta arbete ovan har det konstaterats att Waltz betonar betydelsen av det 

internationella systemets struktur och staters agerande. Robert O. Keohane menar att dessa 

strukturer har tre olika dimensioner. Dessa är: principerna som följs när stater styr, de 

specifika funktioner av formellt skiljande egenskaper och de relativa kapabiliteter som stater 

har. Han skriver vidare att stater utvecklar liknande funktioner, vilket gör de formellt 

skiljande egenskaperna mycket få, i det internationella systemet då detta är anarkistiskt.18   

 

Den här teorin sätter således staters mål, intressen och maktposition i det internationella 

systemet i första rummet vilket innebär att det inte finns något utrymme för moral, rättigheter 

eller skyldigheter. Det globala perspektivet är alltså av betydelse eftersom det är sammanfogat 

med de beslut som fattas och handlingarna styrs av egoism. 

 

2.2 Den konstruktiva teorin  
 

Den andra teorin som jag har valt för mitt arbete är den konstruktiva teorin. Denna ser det 

rationella perspektivet som förkastbart p.g.a. dess syn på de egoistiska intressena eftersom 

dessa inte nog förklarar relationer enligt denna teori. Med detta synsätt kan man utgå från att 

t.ex. staters identiteter och intressen inte ses som självklara orsakssammanband utan 

                                                 
17 Robert O. Keohane, Neorealism and Its Critics (New York, Columbia University Press, 1986) s. 166. 
18 Ibid, s. 14. 
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problematisering. Lennart Lundquist beskriver konstruktiv teori på följande sätt: vad kan 

säkerhetspolitik vara och hur uppnås detta? Jag har här bytt ut ordet demokrati mot 

säkerhetspolitik för att förtydliga ytterligare. Lundquist menar vidare att forskare ibland ger 

politiska råd trots att det ofta saknas en konstruktiv teori. Inte sällan utgås det således direkt 

från antingen empirisk eller normativ teori när politiska åtgärder ska förklaras vilket ger en 

missvisande bild av den vetenskapligt grundande politiken.19  

 

Emanuel Adler skriver i artikeln Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics 

att konstruktivismen tar plats mellan den rationalistiska åskådningen, oavsett om den 

representeras av realister eller liberaler, och den förklarande åskådningen som representeras 

av bl. a.  postmodernisterna och poststruktuvisterna. Konstruktivismen kan ha en betydande 

roll vad gäller skapandet av dynamiska teorier för ombildningen av internationella aktörers 

roll, institutionella mönster, styrelsemönster samt nya politiska intressen och identiteten.20  

 

Emanuel Adler skriver vidare i ovannämnda artikel att det nationella intresset är mycket 

mottagligt i förhållande till konstruktivismens logik och synen på makt. Enligt Adler, 

Finnemore och Weldes 21 integrerar konstruktivismen kunskap och makt som en förklaring 

om hur intresset skapas. Emanuel Adler konstaterar vidare att nationella intressen är den 

intersubjektiva förståelsen 22 om vad som krävs för att få makt, inflytande och välfärd, som 

sedermera gör det lättare att klara sig i den politiska sfären när detta har uppnåtts, snarare än 

gruppintressen eller enskilda individers intressen. Det nationella intressets objektivitet är 

beroende av det mänskliga samförståndet och kollektiva uppdragens betydelse i samverkan 

med de fysiska objekten. Hall 23 menar enligt Adler att den sociala konstruktionen av 

identiteter är beroende av ett mer fundamentalt intresse, nämligen skapandet av en ”vi-känsla” 

innan man kan börja tala om ett nationellt intresse i en bredare betydelse. Adler menar vidare 

att konstruktivismen visar hur det nationella intresset föds, hur den når sin status genom 

politisk förståelse samt hur denna förståelse väljs ut och rör sig i de politiska processerna.24     

 

                                                 
19 Lennart Lundquist, Det vetenskapliga studiet av politik (Lund, Studentlitteratur, 1993) s. 81 och 86. 
20 Emanuel Adler, Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics, European Journal of 
International Relations, 1997, vol. 3: 319-363. s. 1, 30. 
21 Ibid, s. 19. 
22 Enligt Emanuel Adler är den intersubjektiva idén en grupp människor som delar en ”vi-känsla”, värderingar 
och dessutom har ett ömsesidigt förtroende. Ibid, s. 9. 
23 Ibid, s. 19. 
24 Ibid, s.19. 
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Andrei P. Tsygankov menar i verket Russia´s Foreign Policy Changes and Continuity in 

National Identity att konstruktivisterna skiljer sig från t.ex. realisterna genom att de ser på det 

internationella systemet som ett socialt eller kulturellt fenomen. Staters handlande styrs 

således av kulturella orsaker ur deras synvinkel. Från det här perspektivet är inte det 

internationella systemet nödvändigtvis ett område som kontrolleras av militära och 

ekonomiska instrument utan snarare en sfär som påverkas av sociala faktorer och förståelsen 

av intressen i världspolitiken.  

 

Den internationella miljön skapar därför enligt Tsygankov en stats handlande och dess 

intressen snarare än vice versa. Handlande och intressen är inte på något vis rationellt 

utformade utan de kan bättre ses som ett resultat av en specifik stats erfarenheter av systemet. 

Konstruktivisterna hävdar detta med att den sociala kontexten, i vilken Rysslands 

utrikespolitiska förändringar tar plats, förklarar de nationella intressena och dessa bör 

dessutom noggrant studeras, snarare än antagas vara rationella eller irrationella. Det nationella 

intresset är en stats individuella intresse på den globala arenan. Konstruktivisterna ser, 

förutom nationella identiteten, internationella influenser och lokala förhållanden som 

grundbultar när utrikespolitiken skapas. Identiteten styrs av historiska, kulturella, sociala och 

politiska sammanhang och den är således bredare och mer fundamental i sin betydelse än 

intressen.      

 

Tsygankov menar vidare att en stats identitet är det centrala i den konstruktivistiska teorin och 

att den i grunden formar staters intressen och dess handlingar. Innan dessa länder beslutar sig 

för att försvara sina intressen görs en analys av vilka de är. Stater samverkar med andra 

medlemmar på den internationella arenan, knyter band till vissa av dessa och slutligen formar 

sin identitet. I ett historiskt perspektiv är vissa länder och kulturella enheter viktigare än 

andra, men det just via dessa ”andra” som det nationellt speciella skapas och deras kommande 

handlingar. Det specifika nationella ”jaget” existens är svårt att notera om man inte lägger 

vikt vid de ”andra”.25 Emanuel Adler skriver enligt Mercer i artikeln Seizing the Middle 

Ground: Constructivism in World Politics att den sociala konstruktionen av de ”andra”, vilka 

                                                 
25 Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity (Lanham, 
Maryland USA, Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2006) s. 13-17. 
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kan ses som fienden, är en del av skapandet av ”jaget” som identitet och detta har validerats 

av den sociala identitetsteorin.26 

 

2.3 Teoriernas samverkan 
 

Den neorealistiska teorin är som jag redan har konstaterat den ena teorin som jag har valt för 

den här uppsatsen om Rysslands säkerhetspolitiska förändring under Vladimir Putin. Denna 

teori är nära sammanlänkad med det nationella säkerhetstänkandet där staters intressen på den 

internationella arenan definieras som makt. Staters handlande styrs av att försvara sin 

maktposition och om det är möjligt även utöka denna. Militära kapabiliteter har en 

nyckelfunktion eftersom de stater som har flest av dessa har också mycket makt och blir 

därför en betydande aktör. Den neorealistiska teorins tankesätt sammanfaller med Rysslands 

imperialistiska stormaktstänkande där militära resurser har haft och har en nyckelfunktion 

genom historien. Den neorealistiska teorin ser det internationella systemet som anarkistiskt. 

 

Den andra teorin som har valts för detta arbete är den konstruktiva teorin och den ser på det 

internationella systemet som ett socialt eller kulturellt fenomen där inte militära och 

ekonomiska resurser är mest avgörande. Denna teori ser den internationella miljön som 

orsaksfaktor när man studerar en stats handlande och förståelsen för dess intressen. En viktig 

del i den konstruktivistiska teorin är en stats identitet vilken skapar staters intressen och 

handlingar. Identiteten, det nationella säkerhetstänkandet, militära kapabiliteter och intressen 

är sammanlänkade med en stats säkerhetspolitik vilket gör att den neorealistiska och 

konstruktivistiska teorin kompletterar varandra på ett bra sätt vid den här typen av 

undersökningar. Vid ett uteslutande av någon av dessa teorier missar man fundamentala delar 

som är absolut nödvändiga när en stats säkerhetspolitiska situation och utveckling ska 

analyseras.    

 

                                                 
26 Emanuel Adler, Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics, European Journal of 
International Relations, 1997, vol.3: 319-363, s. 29. 
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3. Metod  
 

Jag har valt som metod för denna undersökning den kvalitativa fallstudien. Hague, Harrop och 

Breslin skriver i verket Styrelseskick och politik att denna metods strategi lägger mer fokus på 

ämnet än på metoden i sig. Läsning av akademisk litteratur, undersökning av 

andrahandsdokument i form av t.ex. tidskrifter utgör bl.a. de instrument som används vid 

undersökningen och i praktiken bygger fallstudien på flera olika metoder. Fallstudiens syfte är 

att ge en detaljerad och fullständig beskrivning som Hague, Harrop och Breslin kallar enligt 

Clifford Geertz (1993, först utgiven 1978) för en ”tjock beskrivning”. Denna metod har 

således en fullständig karaktär och fallstudien utgörs av en blandning av historia och analys, 

utsmyckad med specifika detaljer och mera allmänna implikationer i en inte sällan 

övertygande blandning.27  

 

Guy B. Peters menar i boken Comparative Politics Theory and Methods att fallstudien som 

metod har en stark förankrad teoretisk funktion vad gäller komparativ analys om denna utförs 

korrekt. Den komparativa undersökningens syfte med ett specifikt fall är studera ett speciellt 

fenomen som förefaller att vara extra tydligt i just det fallet. Detta gör den till en förteoretisk 

undersökning som hoppas resultera i en generell förklaring om fenomenet. Peters menar att 

Tocquevilles undersökning om demokratin i Amerika följde denna metod och enligt Peters 

konstaterade Tocqueville att han där sökte ”imagen” i demokratin i syfte att se vad vi har att 

hoppas på, eller kan skrämmas av, i och med dess utveckling.28 Det här exemplet beskriver 

fallstudiens funktion på ett åskådligt sätt och detta kan även appliceras på det här arbetet, 

sammanlänkningen till syftet blir också mycket tydligt, och Rysslands säkerhetspolitiska 

utveckling.  

 

Peters menar vidare i ovannämnda verk att denna fallstudies mål är att tillfullo undersöka 

detta fall med teorierna i åtanke under processens gång. Denna metod strävar enligt honom att 

hitta sitt resultat i särskilt den historiska och kulturella miljön. De politiska skeendena antas 

därför inte vara isolerade objekt utan dessa bör relateras till sin miljö.29   

 

                                                 
27 Rod Hague, Martin Harrop & Shaun Breslin, Styrelseskick och politik (Nora, Nya Doxa, 2000) s. 542. 
28 Guy B. Peters, Comparative Politics Theory and Methods (London, MacMillan Press ltd, 1998) s. 62. 
29 Ibid, s. 62, 141. 
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Jarl Backman menar att fallstudiens karaktäristiska drag presenteras på ett åskådligt sätt av 

Yin (1989, s. 23) som jag här nu kommer att citera och fallstudien: 

 

Investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the boundaries 

between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of 

evidence are used. (Backman, 1989, s. 49) 

 

Yin menar således enligt Backman att fallstudien erbjuder en möjlighet att studera fenomen i 

sin verkliga miljö eller kontext särskilt när förhållandet mellan dessa inte är tydligt. Backman 

menar att detta gäller även den kvalitativa strategin och det är även troligt att detta synsätt gör 

att den är brukbar ur detta perspektiv. Han skriver också vidare att fallstudien är särskilt 

användbar när komplexa samband ska studeras mellan studieobjekt i t.ex. världspolitiken. När 

någon annan form av metodik blir otillräcklig vid t.ex. beskrivning, förståelse eller förklaring 

av system, organisationer eller stora företeelser är fallstudien mycket tillämpningsbar.30 

 

3.1 Operationaliseringar 
 

 Min empiriska ambition med denna kvalitativa fallstudie är att förklara hur Rysslands 

säkerhetspolitik har förändrats under Vladimir Putins styre vilket avser perioden 31 december 

1999 och fram till den 31 december 2007. Denna studie kommer att jämföras med den 

konstruktivistiska och neorealistiska teorin. Mitt mål är att först skapa en deskriptiv del för att 

sedan undersöka materialet för att hitta förklaringar.  

 

Med den konstruktivistiska teorin som bakgrund kommer det att för min del att handla om en 

tolkning av undersökt material då det inte finns något neutralt läge utifrån vilket man kan få 

en objektiv världsbild. Denna tolkning ska sedermera föra fram förklaringar som är rättrådiga 

eller åtminstone logiska. Som jag tidigare i detta arbete har konstaterat handlar det om att 

skönja kulturella och sociala orsaker till att Ryssland har förändrat sin säkerhetspolitik i en 

speciell riktning. Rickard Price och Christian Reus-Smit menar att en stats identitet är av stor 

betydelse ur denna teoris perspektiv.31  

 

                                                 
30 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund, Studentlitteratur, 1998) s. 48-49. 
31 Richard Price & Christian Reus-Smit, Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism, 
European Journal of International Relations, 1998, vol. 4, s. 8.  
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Vad gäller den neorealistiska teorin är strukturella orsaker av vikt men också maktutövning 

och det nationella säkerhetstänkandet. Dessa kan vidare påvisa varför en stat agerar på ett 

speciellt sätt och sambanden kan vara kausala men också dolda rent strukturmässigt. Rent 

allmänt kan man säga att det finns olika uppfattningar om hur nationell och internationell 

säkerhet kan uppnås och vad jag har för avsikt att undersöka kommer jag nu att gå in på lite 

mer konkret. 

 

Vad gäller Rysslands roll och intressen avser jag att undersöka om dessa har förändrats 

genom det förändrade säkerhetspolitiska tänkandet. Dessa kommer att knytas framförallt till 

den internationella åskådningen. Det internationella perspektivet avser relationen till EU och 

USA men också till Nato som en specifik enhet. Jag kommer också att titta på Rysslands 

relation till Ukraina som till en viss del kan ses som Europa men dess roll är framför allt 

intressant ur Natoperspektivet eftersom landet har en viktig funktion både för Ryssland och 

Nato.  

 

Identitet som begrepp är en aning problematiskt att definiera men det jag avser är aktörens 

identitet som i det hör specifika fallet är staten Ryssland men också andra aktörer om de 

inverkar på Rysslands identitet. Här kan man se Rysslands identitet som ”jaget” medan t.ex. 

Europa och USA kan ses som de ”andra”.  Denna term analyseras ur ett nationellt perspektiv, 

men också ur internationell synvinkel då det handlar om intressen och makt, med kulturella 

och historiska orsaker som bakgrund. Landets roll som aktör och intressen kan alltså 

sammankopplas med identiteten och därför ska jag ta reda på om dessa har förändrats under 

den tidsperiod som jag ämnar undersöka.  

 

Säkerhetspolitik är en term som har en bred betydelse. Mitt intresse kommer dock att 

fokuseras på militära kapabiliteter eftersom jag anser att det är genom dessa man får en tydlig 

åskådning om ett lands säkerhetspolitiska resurser. Undersökningen blir extra intressant om 

man har i åtanke att Ryssland och Sovjetunionen av tradition har satsat stora delar av 

statsbudgeten inom denna sfär. Just denna budget är en av de faktorer som jag kommer att 

analysera lite närmre på men också militära styrkor, kärnvapen, vapen utvecklingen i övrigt 

samt exporten av dessa. Jag vill också understryka att säkerhetspolitik som begrepp även går 

att koppla till identitetsskapandet, eller för att vara mer exakt, formandet av en ny 

säkerhetsidentitet kan ses som en del av säkerhetspolitiken.  
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3.2 Material 
 

Mitt val av empiriskt material består till största delen av sekundärkällor som tidningsartiklar, 

litteratur och internetkällor. Sökandet har skett systematiskt med hjälp av olika referensbaser 

och bibliotek men också i den dagliga pressen. Televisionen har också använts som 

materialkälla. Både svenskspråkiga, norskspråkiga, engelskspråkiga och ryskspråkiga 

litteraturkällor och artiklar har tagits i beaktande för att ge en stor bredd som möjligt åt 

materialet som jag avser att använda vid min undersökning av den ryska säkerhetspolitiska 

förändringen. Dessa källor har använts i brett perspektiv under processens gång.    

 

Sveriges television visade i slutet av oktober 2007 en nyproducerad fransk dokumentär i två 

delar om Vladimir Putin som jag också kommer att använda mig av i en viss utsträckning i 

detta arbete. Den första delen heter Från KGB till Kreml och handlar om Putins väg till 

makten. Den andra delen är mer användbar för min del och den heter Från Kreml till KGB 

och den fokuserar mer på Putins tid som president och de förändringar som det har inneburit.   

 

Lennart Lundqvist menar att bedömningen av materialet, samt källkritisk analys, är viktig 

funktion för både författaren och läsaren. Materialet har vidare en nyckelfunktion när 

frågeställningen ska besvaras utifrån en speciellt vald teori och metod. Ett litet urval av 

material ger således en begränsad förmåga att lösa problemet. Han menar också att det är 

absolut nödvändigt att värdera materialet med utgångspunkt från valet av metod.32  

 

 

                                                 
32 Lennart Lundquist, Det vetenskapliga studiet av politik (Lund, Studentlitteratur, 1993) s. 107. 
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3.3 Avgränsning 
 

Min undersökning sträcker sig tidsmässigt från den 31 december 1999, vilket är det datum då 

Vladimir Putin blev tillförordnad president för den Ryska Federationen, och fram till den 31 

december 2007. Denna avgränsning blev för mig väldigt naturlig och intressant eftersom 

Ryssland som jag ser det ”bytte skepnad” efter Jeltsins avgång. Det faktum att Putins andra 

och sista presidentperiod lider mot sitt slut, Ryssland har presidentval i mars 2008, är också en 

aspekt som jag tog med i beaktning vid valet av tidsperiod.  

 

Aktörs rollen, intressen, identitet och militära kapabiliteter är olika faktorer som kommer att 

studeras i förhållande till den säkerhetspolitiska förändringen ur ett statsorienterat perspektiv. 

Maktaspekten går inte heller att bortse från i denna undersökning och då menar jag särskilt 

den hårda varianten. Ovannämnda faktorer har jag helt enkelt valt eftersom jag tycker att de är 

högst intressanta och värdefulla när en stats säkerhetspolitiska förändring ska analyseras. 
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4. Identitetens betydelse för den ryska säkerhetspolitiken 
 

Det här kapitlet avser att beskriva identitetens betydelse, vilken har en central funktion i den 

konstruktivistiska teorin, ur tre sammanlänkade perspektiv. Först ämnas förklara identitetens 

historiska grund, vilken är betydande eftersom det är bl.a. historiska, politiska och kulturella 

aspekter som skapar identiteten, för att sedan beskriva hur man såg på identiteten i 

Sovjetunionen och senare i Ryssland. Identitetens betydelse i en direkt koppling till synen på 

säkerhet är den tredje och sista aspekten som också kommer att tas upp vilken är direkt 

avgörande för att man ska förstå synen på ”jaget” och de ”andra”. Eftersom identiteten är 

sammankopplad med staters nationella intressen, vilka är bl.a. en stats individuella intresse på 

den globala arenan, och hur dessa ska försvaras blir identiteten nära sammanlänkad med en 

stats säkerhetspolitik.  

 

 

4.1 Identiteten ur ett historiskt perspektiv 
 

Iver B. Neumann skriver i sitt verk Russia and the Idea of Europe att identitetsskapandet i 

Ryssland har sedan slutet av 1600-talet starkt påverkats av Europa. Denna kontinent utgör det 

”andra” och det är utifrån detta idén om Ryssland kan definieras. Relationer är viktiga för 

identiteten och det är därför av vikt hur ”broar” kan byggas till det specifikt ”andra”. 

Skapandet av en rysk politik är beroende av den politiskt ledande befolkningen och vilken 

politisk inriktning de vill ha. Idén om Europa är en nyckelroll och därför av betydelse både 

vid inrikes- och utrikespolitiska beslut.33  

 

Neumann menar att Peter den förste, mer känd som Peter den Store, förändrade totalt den 

ryska synen på politisk debatt. Neumann menar vidare enligt Szamuely Raisanovsky 34 att 

Rysslands politiska och sociala historia är den historiska utveckling som Peter den Stores 

reformer innebar. Szamuely Raisanovsky går så långt att de kallar det för en nystart för 

Ryssland. Peter den Stores betydelse för relationen till Europa kan inte understrykas nog 

mycket. Det 30-åriga kriget innebar för Ryssland en fokusering på Baltikum och den 

europeiska kontinenten. Särskilt segern över Sverige och dess allierade i Poltava år 1709 
                                                 
33 Iver B. Neumann, Russia and the Idea of Europe (London, Routledge, 1996) s. 11 (Preface), 1.  
34 Ibid, s. 10-11. 
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innebar att Ryssland blev den ledande staten i Baltikum men det medförde också att Ryssland 

blev en stat att räkna med för de europeiska länderna i stort. Peter den Store grundade S:t 

Petersburg år 1703 och det var där han ”öppnade fönstret” mot Baltikum men också mot 

Europa i stort.35  

 

Neumann skriver i ovannämnda verk att Peter den Stores syfte med ett ”öppet fönster” mot 

Europa inte bara var att få influenser i form av t.ex. teknik och nytänkande utan också att få 

information om ett stagnerande Europa. Detta medförde också språkliga förändringar och 

Peter den Store ändrade även sedan sin titel från Tsar till Imperator. Att S:t Petersburg sen 

blev huvudstad försvagade doktrinen om Moskva som Det tredje Rom.36 Per-Arne Bodin 

skriver i Ryssland idéer och identiteter att Konstantinopels fall år 1453 innebar att den ryska 

synen som det bysantinska rikets arvtagare tog fart. Ryssland sågs som arvtagare och 

förvaltare av det romerska imperiet och det var munken Filofej som skapade föreställningen 

om Det tredje Rom. Det första Rom var romarrikets huvudstad Rom. Det andra Rom, eller 

Nya Rom som det ibland kallas, var det bysantinska rikets huvudstad Konstantinopel. Bodin 

skriver vidare att det finns två ryska identiteter som kan kopplas till Ryssland och dess sakrala 

karaktär genom det ortodoxa arvet. Dessa är imperietanken, vilken kan kopplas till det 

bysantinska arvet, och tanken om det heliga Ryssland. Imperietanken är politisk och mer 

global i sin grund men båda dessa tankesätt är fundamentala när det gäller ryskt nationellt 

tänkande och båda dessa åskådningar har tillsammans skapat den ryska identiteten genom 

århundraden, avslutar Per-Arne Bodin.37  

 

Iver B. Neumann skriver i verket Russia and the Idea of Europe att bytet av huvudstad från 

Moskva till S:t Petersburg även betydde att Tsarens roll, under Peter den Store formulerades 

det som ”hans Tsaristiska majestäts intressen”, som statens enda uttryckningssätt reducerades 

och att man därefter såg det mer som statens intressen.38  

 

 

                                                 
35 Ibid, s. 11. 
36 Ibid, s. 11, 107. 
37 Per-Arne Bodin, Ryssland idéer och identiteter (Skellefteå, Norma bokförlag, 2000) s. 166-167. 
38 Iver B. Neumann, Russia and the Idea of Europe (London, Routledge, 1996) s. 11. 
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4.2 Sovjetunionen, Ryssland och synen på identitet 
 

Sovjetunionens utrikespolitik har diskuterats sedan Bolshevikernas revolution år 1917 och 

framför allt då om dess styre var ideologiskt eller förankrat till det nationella intresset, skriver 

Margot Light i artikeln In Search of an Identity: Russian Foreign Policy and the End of 

Ideology. En beskrivning av det förgångna, en beskrivning av dagsläget, en skiss av det ideala 

framtidssamhället och indikationer på hur detta samhälle ska uppnås utgör den sovjetiska 

ideologin. Ideologi och nationellt intresse behöver inte nödvändigtvis vara sammankopplat, 

konstaterar Light. Marxism-Leninismen menade att det internationella politiska systemet var 

indelat i två läger. På den ena sidan står de klasslösa och fredliga socialistiska staterna och 

deras klasslöshet gör att dem är befriade från interna konflikter. På den andra sidan står de 

kapitalistiska staterna som slits itu av intern osämja mellan olika samhällsklasser. De 

socialistiska staterna baserade sin relation till de kapitalistiska länderna utifrån fredligt 

samförstånd men konflikter gick inte att undvika eftersom de kapitalistiska staterna har en 

naturlig längtan att uppnå konflikt. Det internationella systemet var därför mycket farligt och 

detta kunde bara försvinna när hela världen hade blivit socialistisk, fastslår Light.39  

 

Margot Light menar i ovannämnda artikeln att det efter kommunismens fall upprättades olika 

ideologiska koncept och doktriner som tog plats efter Marxism-Leninismen. De viktigaste av 

dessa var det utrikespolitiska konceptet från april 1997, den militära doktrinen från november 

1997 och den blåkopia angående nationell säkerhet från november 1997. Dessa kan ses som 

en vägledning av förklarande principer och dess funktion är viktig vad gäller Rysslands 

tankesätt och plats i världen. Dessa innefattar dock inte några konkreta mål, några ideologiska 

förklaringar eller beskrivningar över det förgångna. Light menar att den identitetskris som 

uppstod i Ryssland efter 1991 har sin grund i inrikespolitiken och ekonomin men också att 

landet hade problem att definiera sin roll och status i världen. Vissa intellektuella menade att 

skapandet av principer ligger till grund för utrikespolitiken och då skulle landets identitet visa 

sig samt medföra vilken inrikespolitik som är nödvändig.40     

 

Andrei P. Tsygankov menar i verket Russia’s Foreign Policy Changes and Continuity in 

National Identity att Vladimir Putins tillträde som president medförde en politisk förändring 

                                                 
39 Margot Light, In Search of an Identity: Russian Foreign Policy and the End of Ideology, 2003 (19): 3, s. 42-
59. The journal of communist studies and transition politics, London: Frank Cass, 1994, s. 42-43.  
40 Ibid, s. 42-44.  
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och ett förnyat engagemang med väst tillskillnad mot Jeltsins och Primakovs era. Det 

nationella intresset fick en förnyad innebörd och fastän Putin meddelade att Rysslands 

stormaktsroll prioriterades skiljde sig hans syn från Primakovs. Putin valde till en början, till 

skillnad från Primakov, att inte intaga balansrollen mot Europa och USA och han insisterade 

att Rysslands identitet är europeisk snarare än asiatisk. Putins val av ett pragmatiskt samarbete 

med väst kan ses som en blandning vad gäller identitet av både västvänliga intressen och ”The 

Statist interest”.41 Allmänheten stödde Vladimir Putins val som innefattade hans syn på det 

nationella intresset, vilket också utgjordes av att bevara Rysslands säkerhet och identitet, 

socioekonomisk utveckling och stärkandet av de politiska institutionerna.42 Irina Chakamada 

som är ledare för det liberala partiet Valet konstaterar i dokumentären Från Kreml till KGB att 

den starkaste institutionen i Ryssland är presidentens makt, den vertikala makten, och att 

denna påminner om det bysantinska systemet eller Tsarväldet. Tsaren bestämmer och Tsaren 

verkställer.43   

 

”The Statist interest” grundar sig på synen av Ryssland som ett imperium vilket innebär att 

landet litar på sin egen styrka och ett av huvudmålen är att upprätthålla sin status, enligt 

Tsygankov. Flera av dessa med ”The Statist interest” har svårt att förstå resonemanget att 

Ryssland är endel av västvärlden utan de menar att landet har sina eget specifika intressen att 

försvara. De menar vidare att Ryssland som makthavare är kapabel att försvara sina 

geopolitiska intressen och bevara sin maktroll samt inflytande i världspolitiken. Den 

nationella idén och stormaktsrollen är därför viktiga bitar i ”The Statist interest” 

resonemanget. Deras syn är pragmatisk vilket innebär att man är beredd att samarbeta med 

vem som helst, vilken stat som helst, som kan försvara maktbalansen i det internationella 

systemet och Rysslands roll på den internationella arenan.44 I den franskproducerade 

dokumentären om Vladimir Putins system del 2 fastslås att Putin år 2005 tecknade ett avtal 

med Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder om en gasledning på Östersjöns botten 45 

mellan Ryssland och Europa. Vladimir Putin nöjer sig dock inte med detta och skriver ett 

                                                 
41 ”The Statist interest” är i det här sammanhanget en grupp människor som enligt Tsygankov ses som en allians 
av Chekister och Oligarker. Ordet Chekister kommer från CheKa vilket var Bolshevikernas säkerhetsorgan. 
Oligarker är den grupp människor som gjorde sig mycket förmögna när Sovjetunionen föll och ekonomin 
privatiserades. Tsygankov, s. 19.  
42 Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Changes and Continuity in National Identity (Lanham, 
Maryland USA, Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2006) s. 19. 
43 Sveriges Television, The Putin system del 2. Från Kreml till KGB. Fransproducerad dokumentär från 2007. 
44 Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity (Lanham, 
Maryland USA, Rowman and Publishers Inc, 2006) s. 93. 
45 Denna ledning kallas även för North Stream Pipeline. 
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kontrakt med Silvio Berlusconi och Turkiets premiärminister om bygget av den s.k. 

”Bluestreamledningen” som länkar samman Ryssland med Syd- och Centraleuropa. Företaget 

Gazproms jättetentakler får inte bara ett fast grepp om Europas länder utan de sträcker sig 

även till Japan, Kina och Sydamerika. Putin kontrollerar inte bara världens största gasfält utan 

Gazprom innefattar även olja, uran, banker, medier osv. Allt styrt från ett fantastiskt 

affärstempel, ett arkitektoniskt storverk, i S:t Petersburg med Vladimir Putin själv på toppen 

av ett av världens mäktigaste affärsimperier. Detta gör att Ryssland innehar ett av de 

viktigaste geopolitiska instrumenten för utövandet av makt.46  

 

I The Putin system del 2 fastslås att oligarken Michail Khodorkovsky, oljebolaget Yokos 

grundare, insåg kopplingen mellan energi och affärsverksamhet långt innan Putin. 

Khodorkovsky inrättade tillsammans med andra oligarker en samverkan med USA för att 

exploatera ryska oljefält men framför allt blev han politiskt aktiv vilket ogillades av Putin. 

Svaret kom som ett brev på posten och Khodorkovsky dömdes till 8 års fängelse i Sibirien för 

ekonomisk brottslighet. Putin styckar upp företaget Yokos med hjälp av banker från väst, som 

fick öppna kontor i S:t Petersburg, och han visar världen att han tänker använda energi som 

vapen för att göra Ryssland stort igen. När Putin träffar de övriga oligarkerna vid ett möte i 

Kreml vågar ingen ta upp den heta frågan om Khodorkovskys öde för alla vet att sätter man 

sig upp mot Putin är spelet över för gott.47 Enligt Andrei P. Tsygankov summerade Putin sin 

syn på oligarkerna på följande sätt:”They can keep what they have already stolen, but now 

they had to play clean, pay taxes, make investments and stay out of politics”. (Tsygankov, 

2006, s. 130-131). Putin var skoningslös mot dessa oligarker enligt Tsygankov eftersom deras 

uppträdande inte passade in i Vladimir Putins syn på Rysslands identitet och dess ideal. 

Dennes respekt för säkerhetsstyrkorna och armén är mycket stor och Putin hade inte glömt 

hur dessa institutioner hade blivit förödmjukade under Boris Nikolaevitj Jeltsins 

presidentperiod.48  

 

Andrei P. Tsygankov skriver i Russia´s Foreign Policy Changes and Continuity in National 

Identity att förändringar på den globala arenan medförde att Vladimir Putin placerade sin 

ideologi om pragmatism och självkoncentration i första rummet. Det som gäller det 

västvänliga förhållandet till de utrikespolitiska resurserna sågs av Putin med kritiska ögon, 
                                                 
46 Sveriges Television, The Putin system del 2. Från Kreml till KGB. Franskproducerad dokumentär från 2007. 
47 Ibid. 
48 Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity (Lanham, 
Maryland USA, Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2006) s. 131. 
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eftersom dessa utvidgades för mycket enligt honom med hänvisning till Primakovs era. Enligt 

Tsygankov skrev Vladimir Putin en artikel, adresserad till valmanskåren, med titeln ”Russia 

at the Turn of the Millennium” 49 där han starkt framhävde patriotism, en stark stat och social 

solidaritet som nyckelvärderingar. Vladimir Putin hade ingen önskan om att tillföra liberala 

eller socialdemokratiska värderingar tillskillnad från t.ex. Michail Gorbatjov och Putin 

klargjorde också att Ryssland aldrig skulle bli en ”andra upplaga” av USA eller 

Storbritannien. Putin såg Ryssland som en stark stormakt med ett kraftfullt statligt styre 

förmögen att anpassa sig efter de förändringar som sker i världen och statens förmåga att 

utöva makt är det som prioriterades högst av allt.50 Historikern Nina Chrustjova säger i 

dokumentären Från Kreml till KGB att Vladimir Putin gjorde det han lovat men istället för att 

gynna Rysslands folk blev resultatet ett system som är vertikalt och hans mål och idé om en 

stark stat uppfylldes.51  

 

4.3 Identiteten ur ett säkerhetsperspektiv 
 

Iver B. Neumann menar i artikeln Identity and Security att när den behavioralistiska 

revolutionen led mot sitt slut i början av 1980-talet innebar detta också att försöken att 

förklara frågan om identitetens betydelse vid frågor som berör krig och fred avtog. Det 

slutgiltiga konstaterandet var att om inte behavioralisternas undersökningar kunde förklara 

växelverkan mellan skapandet av identitet och säkerhet så skulle inte de som tillät sig göra 

andra undersökningar heller ha någon betydelse. I slutet av 1980-talet framträdde dock 

litteratur som studerade relationen mellan ”jaget” och de ”andra” inom internationella 

relationer vilka strävade efter att ändra synen på fred och säkerhet. En av dessa behavioralister 

menar att när man skapar de ”andra” och strävar att antingen tygla eller förgöra denna part 

genom kärnvapen äventyrar man också livets existens. Logiskt nog fastslår man från det här 

perspektivet att säkerhet är inblandat i skapandet av identiteten genom växelverkan mellan 

skillnader och handpåläggning av de ”andra”. Realisten Carl Schmitt menar enligt Neumann 

att staten definierar sig själv genom att vara den enhet som skiljer på vänner och fiender. Om 

staten misslyckas att göra detta kommer dess auktoritet att utmanas av någon annan enhet som 

                                                 
49 Ibid, s. 129. 
50 Ibid, s. 129. 
51 Sveriges Television, The Putin system del 2. Från Kreml till KGB. Franskproducerad dokumentär från 2007. 
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är beredd att göra det. Schmitt ser fienden särskilt som en del av det politiska systemet, vilket 

för systemet är den suveräna staten.52  

 

Neumann menar vidare i ovannämnda artikeln att den konstruktivistiska synen följer samma 

tankemönster inom andra områden av den sociala vetenskapen men inte inom politik. Han 

skriver angående den konstruktivistiska synen på identitet att moderniteten skulle förkasta 

både Gud och Satan men den skulle kanske kräva en distinktion av ”valt” och ”icke valt”. 

Neumann kallar dem för ”jaget” och de ”andra”. Förebilden är nationalism där staten är Guds 

efterträdare. Till en stor del konstrueras denna syn och driver upp samt förhärligar värdet av 

”jaget”. Värdet på de ”andra” sänks och även förnedras. Vid den här punkten kan 

användandet av strukturellt våld börja användas, skriver Neumann.53           

 

Dmitri Trenin konstaterar enligt Andrew C. Kuchins i verket Russia After the Fall att 

Vladimir Putins nationella säkerhets- och försvarspolitik i början av 2000-talet aldrig var lika 

tydlig som den ekonomiska politiken. De doktriner som Putin skrev under i början av sin 

presidentperiod angående utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken var ur ett geopolitiskt 

världsperspektiv en tillbaka gång till slutet av 1900-talet, med en underton av Kalla kriget, 

snarare än ett steg in i 2000-talet. Ryssland hade nu svårt att upprätta nya fungerande 

relationer med väst vad gäller säkerheten. Det ryska nationella ledarskap som karaktäriserade 

början av 1990-talet var en omöjlighet eftersom Ryssland inte var beredd att ta de djärva men 

nödvändiga åtgärder som krävdes. Den Ryska Federationen kunde inte integreras med väst 

eftersom landet var för stort och reformeringen var inte färdig.  Detta medförde att Putin 

återtog en princip som grundades av Tsar Alexander den tredje: ”Russia has only two true 

friends in the world. One is the Russian army. The other one is the Russian navy”. (Kuchins, 

2002, s. 188) Enligt Trenin medförde denna korrelation av försvaret en grundpelare i den 

nationella säkerhetspolitiken.54  

 

Nikita Lomagin skriver i boken Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin 

att den realistiska och neo-realistiska teorin anser att stater agerar utifrån ett oföränderligt 

perspektiv och ett självintresse där makten och säkerheten ska höjas i det politiska systemet 

som är anarkistiskt. För att förstå Rysslands identitet ur ett säkerhetsperspektiv bättre bör man 
                                                 
52 Iver B. Neumann, Identity and Security, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1992, s. 1-2. 
53 Ibid, s. 2. 
54 Andrew C. Kuchins, Russia After the Fall (Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 
2002) s. 188. 
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även studera historiska, kulturella, sociala och politiska faktorer, menar Lomagin. Detta gör 

konstruktivismen som ser en stats identitet som den beroende variabeln vilken styrs av 

ovannämnda faktorer. Statens handlande utgår från statens identitet som aktör vilken är nära 

sammankopplad med den ledande politiska eliten och den internationella sfären, vilka båda 

konstrueras men är också länkade med statens historia. Fokus läggs inte bara på skapandet av 

statens identitet som aktör utan även på formandet av den nationella identiteten och skapandet 

av politiska identiteter vad gäller individer.55 Iver B. Neumann skriver i artikeln Identity and 

Security att den nationella identiteten beskriver förhållandet och identifieringen mellan en 

grupp människor och nationella symboler. Dessa individer har på gemensamt sätt identifierat 

sig med dessa symboler och även internationaliserat dessa. Den nationella identitetens 

dynamik beskriver den potential för handling som massan av individer har genom att de delar 

samma nationella identifikation. Neumann skriver vidare att det nationella intresset är en del 

av den nationella identiteten vilket för människor samman för att kunna försvara eller öka 

graden av den nationella identiteten.56 

 

Neumann konstaterar i ovannämnda artikel att den sociala identifieringens syfte är att sociala 

grupper skaffar sig distinkta och positiva värderingar av varandra och därmed ökar den 

positiva nationella känslan och identiteten. Den sociala identiteten innefattar inte enbart 

gruppen som individ utan även relationer mellan grupper. En skiljelinje dras mellan de 

”andra”, out-group och ”jaget”, ”vi-gruppen”, ”in-group”. ”Vi-gruppen” är för fred, lagen, 

industrin, staten och ordning. De ”andra” är för krig och plundring (av statens resurser).57  

 

Nikita Lomagin skriver i Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin att 

Rysslands säkerhetsidentitet fick till en betydande del en tydlig framtoning i och med 1993 

års konstitution och samarbetet mellan Ryssland och EU. Konstitutionen innehöll riktlinjer 

om att den Ryska Federationens utrikespolitik måste integreras med den ”civiliserade 

världen”.58 Iver B. Neumann menar i artikeln The Cultural Roots of the Struggle for Russias 

Foreign Policy att mycket av debatten runt Rysslands utrikespolitik följer ett historiskt 

mönster där liberalerna, eller de västvänliga som de också kallas, står på den ena sidan och de 

                                                 
55 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 257. 
56 Iver B. Neumann, Identity and Security, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1992, s. 3. 
57 Ibid., s. 4. 
58 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 257. 

 23 



 

romantiska nationalisterna på den andra.59 Lomagin menar vidare att integrationen med den 

”civiliserade världen” innebar ett stöd för deras värderingar. Ända sedan Peter den Stores tid 

(1689-1725) har Ryssland först och främst influerats av Europa genom geografisk närhet, 

långtgående kulturella sammanband och det faktum att Europa utgör en betydande 

handelspartner för Ryssland. Detta har hjälpt den Ryska Federationen att bli en betydande 

aktör i det internationella systemet. Integrationen, först och främst med Europa, med den 

”civiliserade världen” har medfört ett ömsesidigt utbyte av värderingar och dessa innefattar 

även säkerhetspolitiken.60       

 

 

                                                 
59 Iver B. Neumann, The Cultural Roots of the Struggle for Russian Foreign Policy, Norwegian Institute of 
International Affairs, Oslo, 1994, s. 2. 
60 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 257, 
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5. Stormakten Rysslands strävan efter säkerhet 
 

I detta kapitel avses att undersöka Rysslands roll ur ett stormaktsperspektiv. Denna synvinkel 

är relevant för att man ska förstå landets nationella identitet och dess säkerhetspolitiska 

strävan. Efter ett kaotiskt 1990-tal är Ryssland åter en politiskt betydelsefull aktör i stort och 

detta innefattar även upprätthållandet av det säkerhetspolitiska läget. Det finns en rad olika 

faktorer till detta och otvivelaktigt är Vladimir Putin en betydande orsak till detta. Det finns 

dock personer som kritiserar Vladimir Putin och en av dem är USA:s säkerhetsminister 

Robert Gates.   

 

Enligt Andrei Stepanov på tidningen Rossijskaja Gazeta uttryckte sig Robert Gates mindre 

taktfullt när han under en säkerhetspolitisk konferens i München i början på 2007 

kommenterade ett av Putins tal. Gates menar att framträdandet framkallade nostalgikänslor, 

med hänvisning till Kalla krigets dagar, och att alla f.d. spioner inte pratar klarspråk. Han sade 

att han själv varit spion en gång i tiden men att han omskolats efter denna period. Gates 

konstaterade vidare att Ryssland är en viktig partner på flera olika plan, men att dess politik 

förvånar eftersom den påverkar den internationella stabiliteten negativt med hänvisning till 

försäljningen av vapen och användandet av energi i form av olja och gas som 

påtryckningsmedel.61       

 

Vid ett tv-sänt tal till den ryska nationen den 29 november 2007 fastslår Putin enligt Mette 

Risa att fattigdomen minskar, ekonomin växer och att de tillsammans har utfört ett stort 

arbete. Vidare konstateras att: ”Vi måste också öka Rysslands försvarsförmåga och säkerhet. 

Öka respekten för landet ute i världen. Vi har viljan att nå dessa mål, vi har de senaste årens 

sparade resurser och inte minst, vi har valt den rätta vägen för att föra utvecklingen vidare, 

sade Putin”.62   

 

 Helt klart är dock att situationen är annorlunda nu än för t.ex. tio år sedan. Dagens Nyheter 

skriver i Ledaren den 30 november 2007 att statsledningen under Putin, även om den har tagit 

mer auktoritär form, har lyckats där Jeltsinadministrationen var mindre framgångsrik. 

Ekonomin växer, landet blir mäktigare och mäktigare för varje dag samt landet samverkar 
                                                 
61 Andrei Stepanov, ”Zapadu broshena pertjatka”, Rossijskaja Gazeta, 13 februari 2007. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.rg.ru/2007/02/13/geits-putin.html 
62 Mette Risa, ”Putin lovar ett starkt Ryssland”, Dagens Nyheter, 30 november 2007, sekt. Huvuddel, s. 19. 
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bättre än någonsin som en helhet. Säkerhetsorganen har här haft en grundfunktion där 

kontrollen, och även ibland borttagandet av konkurrenter, om makten. Den strukturella 

ordningen vad gäller privatpersoners vardagsliv, löner och pensioner har också förbättrats. En 

viktig förändring har varit maktövertagandet av ryska basnäringen vilket har medfört större 

säkerhet för utländska investerare. 

 

Dagens Nyheter menar vidare att Kremladministrationen sitter i dagsläget med den 

säkerhetsmässiga makten men också den ekonomiska och politiska kontrollen. Ett första mål 

var här att bevara makten inom kretsen. Vladimir Putin har lyckats med detta genom att omge 

sig av lojala människor och grupper inom maktklanen vilket har gett en oerhörd fin balans 

strukturmässigt. Många viktiga poster har tilldelats personer med ursprung från S:t Petersburg 

vilket har medfört att man i vissa kretsar talar om ”S:t Petersburgklanen”.63  

 

En organisation som följer detta tankemönster är t.ex. det gamla organet KGB samt dagens 

motsvarighet som är FSB.64 Kanske har Putins förflutna inom KGB, samt relationen till 

Jeltsinadministrationen, hjälpt Putin att skapa den nuvarande Kremladministrationen efter ett 

välstrukturerat mönster. Denna åskådning bekräftas delvis av Jevgenij Primakov i boken 

Russian Crossroads och han menar att Putins syfte att stärka centralmakten har sin grund i 

hans förflutna eftersom han utomordentligt väl känner till betydelsen av auktoritärt styre som 

vissa ledare och guvenörer utöver i de republiker som utgör den Ryska Federationen och det 

hot som det innebär för Rysslands territoriella säkerhet.65   

 

Dagens Nyheter menar vidare att man bör se på Putinadministrationen som rysk-nationell ur 

ett ideologiskt perspektiv. Ryssland ska vara starkt och man ska återupprätta stoltheten efter 

det nederlag som Kalla kriget innebar för landets del. Världen har förändrats och 

maktstrukturerna är andra i dag och inflytande utövas inte bara med militära medel. Mycket 

handlar om att visa styrka på den internationella arenan via ekonomiska, politiska och 

kulturella kopplingar. DN skriver också att den ryska gasledningen knyter samman Ryssland 

med de två EU-giganterna Tyskland och Italien. Runt dessa länder finns några stater som 
                                                 
63 ”Tsarens arv”, Dagens Nyheter, 30 november 2007, sekt. Ledare, s. 2. 
64 KGB är ett f.d. säkerhetsorgan och det är en förkortning av ryskans Комитет Государственной 
Безопасности (КГБ) vilket betyder statens säkerhetskommitté. KGB existerade från den 13 mars 1954 och fram 
till den 21 december 1993. Då bildades FSB (RF) vilket är en förkortning av ryskans Федеральная Служба 
Безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ). FSB (RF) betyder således Ryska Federationens federala 
säkerhetsbyrå och RF står för Ryska Federationen men oftast skrivs detta ej ut. Elektroniskt tillgänglig: 
www.fsb.ru    
65 Jevgenij Primakov, Russian Crossroads (New Haven & London, Yale University Press, 2004) s. 14. 
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hoppas på att genom EU och Nato komma ur den ryska björnens klor. De sovjetiska 

divisionerna visade styrka ur ett hårt maktperspektiv men den ryska gasledningen har en helt 

annan dragningskraft på omvärlden, konstaterar Dagens Nyheter.66  

 

5.1 Säkerhetspolitiken och det nationella intresset 
 

Avsikten med denna del är att beskriva synen på säkerhetspolitik och det nationella intresset. 

Sovjetunionens och Jeltsinepokens syn på dessa aspekter, samt vissa dilemman, kommer att 

beröras för att man tydligare ska kunna förstå den förändring som har skett under Vladimir 

Putins presidentperiod. Detta kapitel kommer att avslutas med en beskrivning av Shamil 

Basaev och det hot som denne har inneburit för Rysslands säkerhet under en lång tid. Denna 

del är nära sammankopplingsbar med det tidigare kapitlet om identitet (och säkerhet) då detta 

hot kan länkas samman med den specifikt ”andre”. Säkerhetspolitiken och det nationella 

intresset under Putin är två sfärer som är mycket nära sammankopplade med varandra vilket 

medför att dessa bör ses i relation till varandra snarare än två skiljda områden.  

 

Andrei P. Tsygankov skriver i verket Russia’s Foreign Policy Changes and Continuity in 

National Identity att det finns fyra olika huvudvarianter av Rysslands syn på det nationella 

intresset. Den första av dessa skapades under Michail Gorbatjov och den innebar ett 

”nytänkande”, kulturell dialog och valfrihet för folket att deltaga i det globala samhället på 

olika sätt. Den innebar också ett övergivande av Brezhnevdoktrinen vilken vara nära 

sammankopplad med begränsad suveränitet. Den andra varianten av Rysslands nationella 

intresse skapades under Boris Jeltsin och den karaktäriserades av att landet behövde en 

modernisering och integrering med västländerna. Syftet var att ingå ett medlemskap med olika 

organisationer i väst och även minimera samarbetet med de f.d. Sovjetstaterna. I slutet av 

1990-talet skapades under Jevgenij Primakov åter en ny syn på det nationella intresset, den 

tredje åskådningen, där målet var att balansera USA som maktfaktor. Primakov ansåg att det 

var en stor fara med en unipolär maktordning i världen. Den fjärde och sista varianten av det 

nationella intresset som Tsygankov presenterar är Vladimir Putins åskådning vilken utgörs av 

ett pragmatiskt samarbete med västländer och skapandet av en stark stat. Till skillnad från 

Primakov fokuserade inte Putin sin kraft på den unipolära maktbalansen utan han 

uppmärksammade den allmänna instabiliteten i världen, i form av bl.a. terrorism, och nya 

                                                 
66 ”Tsarens arv”, Dagens Nyheter, 30 november 2007, sekt. Ledare, s. 2. 
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ekonomiska möjligheter. Han såg Ryssland som en stormakt vilket aldrig var fallet med t.ex. 

Boris Jeltsin och Putin omdefinierade det nationella intresset till ”Stormaktspragmatism”, 

skriver Andrei P. Tsygankov.67         

 

5.1.1 Sovjetunionen, 1990-talet och Putins syn på 2000-talet 
 

Sovjetunionen hade en politisk kultur som led av ett nästan överdrivet högt säkerhetstänkande 

vilket förföljer Ryssland än i dag, skriver Mette Skak i verket Russia as a Great Power 

Dimensions of security under Putin. En uppgift som landet står inför är att minska på 

säkerheten på vissa områden där den var stor under Stalins och Brezjnevs dagar. I en viss mån 

har detta dilemma fått en naturlig lösning i och med Sovjetunionens fall, eftersom detta 

medförde att även den Marxistiska-Leninistiska säkerhetsstrukturen rasade samman. Det nya 

post-kommunistiska Rysslands uppgift var således att kunna definiera det nationella intresset 

och de säkerhetspolitiska avsikterna, fastslår Skak.68    

 

Alltför ofta dras det likhetstecken mellan säkerhet och imperium, menar Mette Skak. Denna 

åskådning blev inte mindre uppenbar när Rysslands f.d. utrikesminister Jevgenij Primakov 

sade i sin första intervju att han önskade att stärka utrikesministeriet i syfte att stärka 

Rysslands nationella intressen, vilka han definierade som att vara en stormakt och ha en 

politik som förstärker denna status. Han försvarade Rysslands syfte med den Nato-utvidgning 

som skedde 1993 och mycket av landets säkerhetspolitik under 1990-talet har detta 

samband.69 John Kristen Skogan skriver i boken Sikkerhetspolitikk- Norge i makttriangelet 

mellom EU, Russland og USA att Nato utbredningen bland f.d. Warszawapaktsländerna har 

blivit en viktig stridsfråga mellan Ryssland och västländerna. Motståndet mot denna 

utvidgning är mycket starkt i politiska kretsar i Ryssland.70      

 

Vissa politiska analytiker började dock kritisera den säkerhets- och utrikespolitik som fördes 

redan under Jevgenij Primakovs tid som utrikesminister, samt under hans efterträdare som 

heter Igor Ivanov, menar Mette Skak i verket Russia as a Great Power Dimensions of security 
                                                 
67 Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity (Lanham, 
Maryland USA, Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2006) s. 168, 170-171. 
68 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 83. 
69 Ibid, s. 84. 
70 Iver B. Neumann & Ståle Ulriksen, Sikkerhetspolitikk Norge i makttriangelet mellom EU, Russland og USA 
(Aurskog, PDC, 1996) s. 173. 

 28 



 

under Putin. En av dessa var Karaganov och han tyckte att Ryssland borde ha lämnat sin 

upplysta post-imperalistiska supermaktspolitik vars grund finns att hitta i Sovjetunionen. Han 

tyckte att man skulle undvika en konfrontation med de länder som styr den globala 

utvecklingen eftersom multipolariteten är missvisande då Ryssland bara är ett instrument för 

Kina och förr eller senare kommer detta att visa sig. Även institutionen SVOP71 delade 

Karaganovs åsikter och SVOP:s strategi för Ryssland år 2000 resulterade  i detta offentliga 

svar från Igor Ivanov: 

 

Some Russian analysts see any attempt to create multipolarity as uneconomical given Russia’s 

limited resources. They also feel that “to a certain extent it deprives Russia of its independence, 

almost automatically driving Russia into opposition with the United States and sometimes with the 

West as a whole”. It is difficult to agree with this position. Our choice in favour of a multipolar 

system is conditioned above all on our national interests. It is within the framework of collective 

global security that Russia has the best chance of finding its deserved place among the world 

community. (Hedenskog “et al.”, 2007, s. 92)    

 

Skak fastslår i ovannämnda verk att SVOP:s strategi berör vissa av de ämnen som var aktuella 

för Putin vilket bl.a. innefattar stärkandet av centralmakten och på andra punkter skiljde sig 

deras synsätt. Vladimir Putin drev nu Rysslands roll mer till att bli en intern balansfaktor och 

han menade att det var dags för landet att förstå sin funktion inom världspolitiken. Det var 

också hög tid att svara på de interna utmaningarna vilka styrs av hur framgångsrikt Ryssland 

kan bli ekonomiskt men också om landet kan stå upp för de nya rättigheterna som ges. 

Eftersom Ryssland hade svårt att t.ex. betala ut löner blev ett varningens finger höjt av 

presidenten för att kasta sig in i globala förehavanden som är mycket kostsamma. Primakovs 

strategi under 1990-talet bör ses som ett försök att få in Ryssland som ett imperium i en 

multipolär maktdelning där anti-amerikanism och neo-imperialism var grundstenarna. Putin 

och andra sidan insåg svårigheterna, även om han också ville stärka den vertikala makten och 

öka Rysslands roll i ett multipolärt perspektiv, i detta och accepterade därmed USA:s funktion 

som stormakt och istället för att balansera denna blev modellen ”bandwagoning”.72  

 

                                                 
71 SVOP (Sovet po vneshnei i oboronnoj politike) står för ryskans Совет по внешней и оборонной политике 
vilket betyder Utrikes- och säkerhetspolitiska rådet. 
72 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 87,91-92. 
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Mette Skak skriver vidare i Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin att 

många analytiker såg den ryska utrikespolitiska ”bandwagoningmodellen” som mycket skör 

eftersom det bara var Putin och Kremladministrationen som trodde på den. Till skillnad från 

Jeltsin använde sig Vladimir Putin av den konstitutionella makten för att utöva ledarskap 

vilket gör detta delvis irrelevant. De stora folkmassorna gillade Putins politiska bas som 

utgjordes av imperiumtänkande vilket gjorde Rysslands ”bandwagoningmodell” mycket 

kraftfull, men både extremhögern och extremvänstern kritiserade denna. Under början av 

2000-talet hade Putins ekonomiteam lyckats övertyga honom om att ett närmande av väst var 

den inriktningen som var bäst för Ryssland och detta innefattar också hans centrala 

säkerhetstänkande. Skak menar att man vid den här tidpunkten kan se på rysk utrikes- och 

säkerhetspolitik, närmandet mot väst föreföll mycket tydligt, som ett samarbete mellan 

Ryssland, USA, Nato och EU. Men också vissa andra enskilda länder som t.ex. Tyskland och 

Kina utgjorde en relation till Ryssland.  

 

Skak konstaterar i ovannämnda bok vidare att under Boris Jeltsins tid styrdes säkerhets- och 

utrikespolitiken på ett sätt där makten skiftade mellan olika utrikespolitiska aktörer som 

resulterade i ett försök att balansera USA på ett jämbördigt plan och därmed nå multipolaritet. 

Vladimir Putin noterade de misstag som hade begåtts under Gorbachevs och Kozyrevs tid, 

samt de katastrofala följder som det första Tjetjenienkriget innebar för Boris Jeltsin. 

Karaganov, som representerade den politiska klassen, menade enligt Skak att Ryssland måste 

göra allt som står i dess makt för att integreras i Nato och EU. Han menade också att varje 

ryss med ett nationellt intresse bör se sig som en västerlänning. Den ”11 september” innebar 

som sagt en möjlighet för Putin att öka sin popularitet genom att samarbeta med väst men det 

gjorde också att han kunde hålla en anti-amerikansk hållning vad gäller ekonomiska intressen. 

Detta i samspel med den ovannämnda syn som Karaganov ger och Primakovs syn på 

Ryssland som en del i ett multipolärt maktsystem där USA balanseras utgör den grund som 

Vladimir Putins omstrukturering av utrikespolitiken innebar. Rysslands ekonomiskt 

förbättrade situation och politiska stabilitet gör att landet har en helt annan tyngd i dag än 

under 1990-talet till exempel, enligt Skak.73  

 

                                                 
73 Ibid, s. 93-94. 
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5.1.2 Putin och 2000-talet – ett ökat säkerhetstänkande  
 

Lena Jonsson skriver i boken Vladimir Putin and Central Asia the Shaping of Russian 

Foreign Policy att Vladimir Putin lyckades skapa en god relation till väst redan i början av sin 

presidentperiod. Han lyckades också skapa en stark stat, nationella reformer på olika plan, 

stärka Ryssland roll internationellt samt skapa respekt för Rysslands nationella intressen. Det 

som avsåg hans politiska prioriteringar var lite av ett mysterium för omvärlden eftersom man 

inte hade grepp om honom.  

 

Jonsson konstaterar i ovannämnda verk att Putin från första stund visade att han står på 

västländernas sida, det var i alla fall det intrycket han gav, både vid frågor som rörde f.d. 

Sovjetstater men också den europeiska politiken. Tjetjenienkonflikten är ett exempel på hur 

han med all önskvärd tydlighet försvarade den ryska territoriella integriteten och det ryska 

nationella intresset. Förbättra relationen med västländerna (framför allt med USA), nationella 

reformer och förbättra ekonomin var de punkter som Putin vid ett ”Internettal” i december 

1999 avsåg som högsta prioritet om han blev president för den Ryska Federationen. I början 

av sin presidentperiod fastslog han också att han ville stärka Rysslands roll som ledare inom 

det f.d. Sovjetterritoriet. Vad gäller utrikespolitiken namngav han Alexander Gorchakov som 

referens för sina avsikter och faktum är att han under våren år 2000 gav sin utrikesminister 

vid namn Igor Ivanov i uppgift att hitta en utrikespolitisk modell som grundade sig på 

Gorchakovs politik och som skulle passa för Ryssland under 2000-talet.74 

 

Jevgenij Primakov menar i sin bok Russian Crossroads att han pratade med Vladimir 

Vladimirovitj Putin75 kort efter det att han hade blivit vald till president och Primakov menar 

att han uttryckte sig väldigt sparsamt, förklarade sina avsikter att göra förändringar men att 

han framför allt förstod vikten av att göra dessa. En vanlig fråga i väst var om Ryssland skulle 

få en bakåtgående trend vad gäller marknadsekonomi, demokratiutvecklingen och landets 

passiva roll på den internationella arenan under Vladimir Putins styre. Oron bygger enligt 

Primakov på den problematik som det innebär att förstå Rysslands historiska bakgrund och de 

strukturella förändringar som landet har genomgått. Han menar att Putins avsikter är att 

behålla Rysslands territoriella integritet, stabilitet och säkerhet under icke diktatoriska 

                                                 
74 Lena Jonsson, Vladimir Putin and Central Asia The Shaping of Russian Foreign Policy (New York, I.B. 
Tauris & Co Ltd, 2004) s. 8.  
75 Jevgenij Primakov, Russian Crossroads (New Haven & London, Yale University Press, 2004) s. 4. 
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förhållanden. Det krävs vidare att man har en insyn i Putins syn på omvärlden, vilket omfattar 

hans syn på utrikespolitiken som är avgörande för att förstå Rysslands roll i världen, och utan 

den insynen är det omöjligt för västerländska politiker och allmänheten att bedöma honom. 

 

De personer i väst som såg upp till Boris Jeltsin trodde kanske att Putin skulle fortsätta i hans 

politiska fotspår men de misstog sig och det grövsta, skriver Primakov i sin bok Russian 

Crossroads. Vladimir Putins självständiga position var uppenbar när denne samtalade med 

andra politiska ledare och hans kunskap om komplexa politiska frågor var alltid väldigt 

uppenbart. Primakov menar att denna ståndpunkt aldrig har försvårat för honom att framhäva 

Rysslands nationella intressen trots den hårda attityd som han har. Efter terrorattacken den 11 

september 2001 i USA var Putin den första av världens ledare att fördöma handlingen samt 

uttrycka sin sympati för det amerikanska folket. Han deklarerade direkt Rysslands position i 

frågan och att landet var beredd att stödja USA i kampen mot dessa illgärningar.76  

 

Enligt Mette Skak i verket Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin kan 

början av 2000-talet ses som en inlärningsperiod för Vladimir Putin och instabiliteten samt 

säkerheten var dilemman inte bara för Ryssland, utan även för de centralasiatiska länderna 

och Kaukasusområdet. Presidenten var långt ifrån välvilligt inställd till Tjetjenien och han 

utfärdade en varning till Afghanistan i maj 2000 om en eventuell rysk insats i området i fall de 

fortsatte att förse Tjetjenien med soldater och vapen. De södra regionerna utgjorde ett 

speciellt säkerhetsproblem för Ryssland eftersom de inte på egen hand kunde avfärda hoten 

men Putin ville inte heller ha hjälp från andra stater att stabilisera situationen. En australisk 

analytiker menar enligt Skak att både före och efter 11 september 2001 har Ryssland ökat 

säkerhetstänkandet men att man har distanserat sig från Sovjettiden genom en grund som 

bygger på upplyst imperialistiskt tänkande, intern balans och ”bandwagoning”.77 I en intervju 

med tidning the Financial Times den 17 december 2001 fastslår Vladimir Putin, enligt 

Andrew Gowers, att det viktigaste för Ryssland är att uppnå en stabil och säker situation för 

dess folk. Han menar också att det är av prioritet att uppnå det samma för Europas och 

världens befolkning i övrigt samt ekonomisk tillväxt för den Ryska Federationen.  

 

                                                 
76 Ibid, s. 4-12. 
77 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 92. 
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Putin säger vidare enligt Gowers att Ryssland är en fredsälskande stat och att många 

människor lever med svåra minnen av det andra världskriget. Landets syfte är att inte bara ha 

en god relation med grannstaterna och de ledande länderna utan med alla världens länder. 

Enligt Rysslands folk är detta prioritet nummer två och det som främst prioriteras är en 

balanserad position där man försvarar de nationella intressena. Putin säger att det finns ett 

tydligt samband mellan säkerhet och ekonomiskt tillväxt. När säkerhetssektorn är en 

välfungerande enhet läggs fokus på ekonomin och tillväxten är ett faktum. Den här politiken 

har ett mycket utbrett stöd i Ryssland, enligt Vladimir Putin.78 Tidskriften Analys & Kritik 

(2007) menar i artikeln ”President Putin varnar USA och upprustar” att Rysslands 

ekonomiska tillväxt har varit hög ända sedan 2000-talets början.79 Detta bör naturligtvis ses 

mot bakgrunden att det var då Vladimir Putin tog över som president för den Ryska 

Federationen. 

 

Skak skriver i Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin att Vladimir Putin 

i början av 2000-talet satte en personlig prägel på ministerierna och att han även såg sig själv 

som en stark man.80 I den franskproducerade dokumentären Från Kreml till KGB konstateras 

att Putin utvecklade sitt eget kontrollsystem genom att omge sig av statstjänstemän där alla 

var f.d. KGB-officerare eller liberaler 81 från S:t Petersburg.82  Han ville enligt Skak nu 

återupprätta Rysslands stormaktsstatus men också ha en god relation med bl. a. USA för att 

kunna dra nytta av dess roll som en stormakt snarare än att fungera som en balansfaktor. Detta 

var tillsammans med att skapa goda relationer med grannländerna ett strategiskt falskspel av 

Putin. Han skapade en ny image för Ryssland och dess president som nu utstrålade energi och 

kraft. Utrikespolitiken var aktiv och pragmatisk, relationer upprättades med Nato, EU, Kina, 

Kuba, Nord Korea och Mongoliet. Relationen till den sistnämnda staten bör ses som en tydlig 

vink åt Kina, fastslår Mette Skak.   

 

I verket Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin menar Mette Skak att 

Putin ville stärka Europas roll ur ett multipolärt perspektiv. Ryssland bidrog genom sitt 

                                                 
78 Andrew Gowers, Interview with the Financial Times, 17 December 2001. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2001/12/17/0000_type82916_147314.shtml 
79 President Putin varnar USA och upprustar (2007, 29 maj). Analys & Kritik, s. 1. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.analyskritik.press.se/utrikes/Ryssland/Ryssland.htm  
80 Jakob Hedenskog “et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 91. 
81 Liberaler är i det här avseendet ”Westernisers” vilket är västvänligt inriktade tjänstemän. 
82 Sveriges Television, The Putin system del 2. Från Kreml till KGB. Franskproducerad dokumentär från 2007. 
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maktspel att öka skepticismen för ett amerikanskt missilförsvar i Europa vilket bidrog till 

försämrad relation mellan denna part och USA.83  

 

Statsvetaren Leonid Radzihovsky skriver i artikeln ”Vojna i mir c Zapadom” att Vladimir 

Putin alltid hittar en exakt formulering vid sina samtal med västländer om västländer. 

Radzihovsky menar att den ryska presidenten har en hård framtoning, ofta med en underton 

av hot och en smula ironi men alltid korrekt, lugnt och självsäkert. Putin grips aldrig av några 

hysteriska sammanbrott och han försöker aldrig att få fram sin åsikt genom att ”banka på 

någon trumma”. Därför har vi skapat oss en tydlig patriotism via Putin och den är nödvändig 

för oss i dagsläget eftersom vi försöker att förtydliga vår identitet. Detta blev särskilt viktigt 

för oss som stat efter 1990-talet, konstaterar Leonid Radzihovsky.84    

 

Tidigare i detta arbete har det kunnat konstateras att en stats nationella intresse är dess 

intressen på den globala arenan men det är en mycket bred formulering. Sergei Kortunov 

skriver i verket Stanovlenie Politiki Bezopasnosti att man först måste ta i beaktande historiska 

erfarenheter för att kunna fastslå det nationella intresset vilket är en sammanfattning av 

gemensamma krav och intressen som skapas av den sociokulturella sfären. Identiteten och 

skydd i form av säkerhet ingår också när man utgår från historien som subjekt. I det nationella 

intresset avspeglas ett krav på en nationell gemenskap, som medför den rättfärdiga plats i det 

världsomspännande samhället, vilket sammanfaller med de kulturella, historiska och själsliga 

traditionerna. Ryssland är inte etniskt homogent vilket har påverkat den sociokultur som 

ligger till grund för det nationella intresset. 

 

Kortunov menar i ovannämnda verk att den Ryska Federationen är ur ett historiskt perspektiv 

ett politiskt- och administrativt samfund av territorium, olika etniska folkslag, kultur och 

statliga värderingar samt intressen. Dessa har grundlagt det nationella intresset som är 

stärkandet av staten utifrån ett världsperspektiv, bevarandet av territoriumet som en helhet och 

behålla säkerheten. Även skapandet av adekvata former för en existens i samförstånd för 

nationellt etnisk mångfald men också religiös och kulturell gemenskap är av vikt. Därför är de 

historiska aspekterna viktiga vid skapandet av det nationella intresset för staten Ryssland som 

syftar till att den allmänna utvecklingen går framåt, men också att skapa strategiska mål för 
                                                 
83 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 91. 
84 Leonid Radzikhovsky, ”Vojna i mir c Zapadom”, Rossijskaja Gazeta, 13 november 2007. Elektroniskt 
tillgänglig: http://www.rg.ru/2007/11/13/radzihovsky.html 
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landets inrikes- och utrikespolitik. Med andra ord kan man säga att integreringen av intressen 

som rör befolkningen, samhället och staten är grundstenar i det nationella intresset. På sikt 

avser Rysslands intressen enligt Kortunov att upprätthålla en nationell säkerhet, bevara sin 

självständighet i världen, behålla en politisk suveränitet och utveckla demokratin. De tre 

förstnämnda är enligt honom ”livsviktiga” uppgifter som den ryska staten har. 

 

Kortunov menar vidare i Stanovlenie Politiki Bezopasnosti att Ryssland agerar nu lugnare 

men hårdare när landet vill framhäva sina nationella intressen. Säkerhetspolitiken grundas på 

den nationella och internationella åskådningen eftersom en ny världsordning håller på att 

skapas. Ryska politiker har mycket svårt att glömma den engelska lorden Palmerstones ord: ” 

Vi har inga vänner eller fiender för evigt. Vi har bara våra eviga intressen”. (Kortunov, 2003, 

s. 27) Det moderna Rysslands nationella intressen inom utrikespolitiken kan delas in i tre 

områden enligt Kortunov: 

 

• Den viktigaste uppgiften för den Ryska Federationen på global nivå utgörs av ett 

aktivt och med fulla rättigheter deltaga i uppbyggnaden av ett internationellt 

system vad gäller relationen länder emellan, där Ryssland till fullo får möjlighet 

att använda sin politiska, ekonomiska och intellektuella potential. Landet vill 

också stå upp för de krav som ställs vad gäller den militär-politiska kapaciteten. 

 

• Den viktigaste uppgiften för den Ryska Federationen på regional nivå utgörs av 

att upprätthålla en stabil och säker omgivning av ”goda grannar” internationellt 

sett, samt stärka den militär-politiska och ekonomiska makten på den globala 

arenan med hjälp av användandet av regionala mekanismer. 

 

• Den viktigaste uppgiften för den Ryska Federationen i den post-sovjetiska miljön 

består av att utveckla ett ömsesidigt beroende mellan Ryssland och SNG-

länderna85 samt deltaga i utvecklingen av integrationsprocesser dessa emellan, 

vilket inkluderar utvecklingen av den nationella och internationella säkerheten. 86    

 

Den ”11 september” innebar för Putin ett gyllene tillfälle att ingå i allians med USA vad 

gäller säkerhetspolitiken men också en möjlighet att övergå i en hegemonisk ”win-set” modell 
                                                 
85 SNG-ländena utgörs av de f.d. Sovjetstaterna förutom Baltikum. 
86 Sergei Kortunov, Stanovlenie Politiki Bezopasnosti (Moskva, M: Nauka 2003) s. 21-27. 
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för den utrikesekonomiska politiken vilket innebar en antiamerikansk hållning och en 

balansfunktion mot västländerna, konstaterar Mette Skak i verket Russia as a Great Power 

Dimensions of security under Putin. Vladimir Putin hade nu förstått att det inte gick att locka 

till sig EU, som utgjorde Putins geopolitiska mål för Rysslands västanpassning, genom att 

bortse från USA:s globala roll genom balansering av säkerhetspolitiken. Att USA hade 

intressen i Centralasien och Georgien, vilka ingår i SNG-länderna, accepterade Putin och han 

installerade sedermera sofistikerade ekonomiska samband med dessa. Ingen tvivlade på 

Rysslands goda avsikter, vilket också Sveriges f.d. statsminister Carl Bildt noterade, när Putin 

gav ett godkännande till de baltiska ländernas inträde i Nato.87 Det kan vara här på sin plats 

att notera att Carl Bildt inte ingick i den svenska regeringen vid den här tidpunkten, vilket han 

gör i dag och nu i rollen som utrikesminister.  

 

Iver B. Neumann menar i artikeln The Cultural Roots of the Struggle for Russia’s Foreign 

Policy att dagens ryska utrikespolitiska debatt till stor del handlar om de med ett romantiskt 

nationellt intresse på den ena sidan och de västvänliga på den andra sidan. Detta tankesätt 

sträcker sig långt tillbaka i tiden enligt Neumann och han menar att detta tankesätt har sitt 

ursprung i den ”avstalinisering” som skedde på 1950-talet under Nikita Chrustjovs 

presidentperiod.88 Sergei Kortunov skriver i verket Stanovlenie Politiki Bezopasnosti att 

Rysslands säkerhetspolitiska uppgift är att skapa en återfödelse av landet genom att stärka den 

ryska staten, bevara de geopolitiska gränserna och stärka den Ryska Federationens roll som en 

stormakt samt dess inflytande på den världsomspännande arenan. Ryssland ska vara en av 

dem ledande staterna inom världspolitiken och där ha en styrande funktion. Strategin för den 

säkerhetspolitiska och nationella utvecklingen ska grundas efter konceptet Rysslands säkerhet 

och den innefattar också dess intressen.89  

 

5.1.3 Shamil Basaev vs. Vladimir Putin  
 

 För Putin handlade kriget i Tjetjenien om den nationella säkerheten och kriget är och har 

varit en långdragen process. I verket Book of a Mujahiddeen beskriver den numera framlidne 

                                                 
87 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 93. 
88 Iver B. Neumann, The Cultural Roots of the Struggle for Russia’s Foreign Policy, Norwegian Institute of 
International Affairs, Oslo, 1994, s. 2. 
89 Sergei Kortunov, Stanovlenie Politiki Bezopasnosti (Moskva, M: Nauka 2003) s. 10. 
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Abdallah Shamil Abu Idris, alias Shamil Basaev, sin syn på kampen för frihet mot fienden 

som framförallt gestaltas av Ryssland. Basaev skriver att:  

 

One Mujahid is a Warrior on battlefield 

In spite of all Russian stories, 

And may Allah bless you 

To live and to die free! (Basaev, 2004, s. 1) 90  

 

I artikeln ”Krovavy sled dlinoj v 15 let” skriver tidningen Rossijskaja Gazeta via Natalya 

Kozlova att namnet Shamil Basaev första gången blev känt för Ryssland den 9 november 

1991 när denne kapade ett plan från ryska staden Miniralnye Vody med destination Turkiet. 

Hon menar att Basaev har lämnat ”blodiga spår” efter sig sedan dess vid ett 30 – tal tillfällen 

runt om i Ryssland.91 I samma tidning konstaterar Timofej Borisov i artikeln ”Smertelnij 

sjurpriz dlja Basaeva” via FSB att Rysslands terrorist nummer 1 dödades i den kaukasiska 

republiken Inguchetien den 10 juli 2006. Sprängattentatet skedde nattetid när Basaev färdades 

i en mindre lastbil, enligt FSB planerades ett attentat mot ryska trupper, och explosionen var 

mycket kraftig då ca 100kg trotyl fanns i fordonet. Det var inte bara Basaev som omkom utan 

även alla andra som befann sig i det fordon som Basaev färdades i, samt i de tre efterföljande 

personbilarna. En annan för de ryska myndigheterna välkänd terrorist vid namn Tarkhan 

Ganishev var en av dem som omkom denna natt i Inguchetien. Denne man har jobbat som 

organisatör tillsammans med Shamil Basaev och han deltog bl. a. i en beväpnad attack, också 

i Inguchetien, den 20-21 juli 2004 när uppemot 80 personer dog och 114 skadades. FSB 

konstaterar att dessa personers död var ett stort steg i kampen mot terrorismen.92 Under ett tal 

i Kreml den 20 juli 2006 uttryckte presidenten sin tacksamhet för de grupper som har 

eliminerat dessa terrorister. Putin fastslog åter igen att befolkningens säkerhet är av högsta 

prioritet och därför ska de beväpnade grupperna stärkas. Han underströk också att hoten inte 

på något sätt är över i och med denna framgångsrika aktion, som var möjlig efter god förmåga 

att förutse hotbilden, utan att detta även krävs i framtiden för att upprätthålla säkerheten.93 

                                                 
90 Shamil Basaev (2004), Book of a Mujahiddeen. Elektroniskt tillgänglig: 
http://kavkazcenter.com/eng/help/ebook.shtml 
91 Natalya Kozlova, ”Krovavy sled dlinoj v 15 let”, Rossijskaja Gazeta, 11 juli 2006. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.rg.ru/2006/07/11/basaev-dosie.html   
92 Timofej Borisov, ”Smertelnij sjurpriz dlja Basaeva”, Rossijskaja Gazeta, 11 juli 2006. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.rg.ru/printable/2006/07/11/basaev-datali.html  
93 Vladimir Putin, Vladimir Putin presented National Awards to participants of the counterterrorist operations in 
the North Caucasus, 20 July 2006, The Kremlin Moscow, Russia. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.kremlin.ru/eng/text/news/2006/07/109161.shtml 
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6. Relationen till Nato 
 

I det här avsnittet avses att förklara Rysslands relation till Nato vilket även avser landets 

förhållande till USA. Kalla kriget utgör en koppling till den konstruktivistiska teorin eftersom 

den är sammanlänkad med identiteten och den ryska synen på Nato vilket också kommer att 

tas upp. Eftersom Ukraina har en viktig strategisk, ur ett intresseperspektiv, och kulturell 

betydelse för den Ryska Federationen och därför kommer även relationen mellan dessa att 

beröras med tanke på att ett ukrainskt medlemskap i Nato har diskuterats. Ukraina har även ett 

viktigt strategiskt läge ur Natos synvinkel, vilket medför att detta blir ett betydande perspektiv 

för Ryssland. 

 

6.1 Ryssland – Kalla kriget - Nato 
 

Charlotte Wagnsson skriver i verket Russian Political Language and Public Opinion on the 

West, NATO and Chechnya att det ryska anti-Nato tänkandet är identitetsgrundat men att det 

dominerades av realistiska och geopolitiska argument. Warszawapaktens upplösning i slutet 

av det Kalla kriget var ingenting som de ryska ledarna hade räknat med och ur den synvinkeln 

kan man se på en Natoframväxt, vilken kan ses som en påminnelse om dess överlägsenhet och 

seger i Kalla kriget, som ett svek mot Ryssland. Den Ryska Federationen ville inte erkänna 

nederlaget och dess ledare var även måna om att understryka att dem inte förlorade det Kalla 

kriget, enligt Charlotte Wagnsson.94 Andrei P. Tsygankov menar i boken Russias Foreign 

Policy Change and Continuity in National Identity att det Kalla kriget inte enbart utgjordes av 

en kamp mellan två olika systems militära resurser utan att det också var en strid mellan två 

olika ideologier med vitt skilda kulturella värderingar. Inom Sovjetunionen fanns det starkt 

nationalistiska grupper som hoppades på att den Sovjetiska socialismen skulle segra över 

kapitalismen och därmed få sitt rättmätiga erkännande i övriga världen.95  

 

”Krigsmaskinen” Nato vann inte Kalla kriget konstaterade utrikesminister Kozyrev, enligt 

Charlotte Wagnsson i Russian Political Language and Public Opinion on the West, NATO 

and Chechnya, men däremot vann de demokratiska värderingarna. Hans efterträdare Jevgenij 
                                                 
94 Charlotte Wagnsson, Russian Political Language and Public Opinion on the West, NATO and Chechnya 
(Edsbruk, Akademitryck AB, 2000) s. 123. 
95 Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity (Lanham, 
Maryland USA, Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2006) s. 32-33. 
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Primakov menade att det inte finns vinnare eller förlorare i det Kalla kriget och att det är 

absolut nödvändigt att tänka i dessa termer om man vill skapa en stabil världsordning i 

framtiden.96 Eftersom Kalla kriget är en faktor som spelar in på utvidgningen av Nato blir 

denna del relevant för att man ska kunna förstå dess relation till Ryssland som en helhet. Att 

det ryska anti-Nato tänkandet är identitets grundat gör att man också bättre kan förstå 

Rysslands ovilja att erkänna nederlaget i Kalla kriget. Här kan man förstå begreppet identitet 

utifrån stolthet. 

 

6.2 Putins pragmatiska relation till Nato 
 

Jakub M. Godzimirski menar i boken Russia as a Great Power Dimensions of security under 

Putin att den ryska presidenten alltid har haft ett misstänksamt öga till Nato. Detta fastslog 

presidenten redan i mars 2000 när han berättade för två ryska journalister att han under sin tid 

som underrättelseagent i Östtyskland var intresserad av all information som rörde fienden och 

att denna var huvudsakligen Nato. Putins attityd till organisationen har antagligen sin grund i 

den djupt rotade misstro som Sovjetunionen hade till Nato p.g.a. dess militära och politiska 

makt. Att Ryssland helt enkelt var för svagt att balansera denna är uppenbart och med denna 

bakgrund blir det tydligt varför Putin valde en västvänlig ”bandwagoningmodell” under 

perioden december 1999 och fram till den 11 september 2001. Rysslands nationella 

säkerhetskoncept från år 2000 placerar Nato i ett bredare sammanhang där denna utgör ett hot 

mot den nationella säkerheten. Dess politiska och militära alliansers stärkande som sker 

österut är primärkällan till en större instabilitet. Det internationella systemets spänningar 

utgörs av att man ämnar skapa en struktur av internationella relationer där de utvecklade 

västländerna styr den internationella arenan där USA är den självskrivna ledaren, vilket även 

innefattar militär makt, i en modell av unipolär struktur vad gäller fundamentala regler och 

internationell rätt inom världspolitiken.97  

 

Godzimirski menar i ovannämnda verk att den ryska presidenten har svängt en aning i sina 

åsikter vad gäller Rysslands relation till Nato. Ofta har signalerna varit negativa och en smula 

förvirrande men Putin har även sagt under en intervju med BBC att han inte utesluter ett ryskt 

                                                 
96 Charlotte Wagnsson, Russian Political Language and Public Opinion on the West, NATO and Chechnya 
(Edsbruk, Akademitryck AB, 2000) s. 123.  
97 Jakob Hedenskog “et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 65-66. 
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tillträde i alliansen. Han menade att Ryssland är en del av den europeiska kulturen och att han 

därför inte kan se Nato som en fiende. Putin fastslog också att han vill se Ryssland som en 

likvärdig partner som man kan lita på men han anklagade också väst för att styra den 

internationella politiken. George W. Bush sade efter ”11 september” att de som inte är med 

oss står på terroristernas sida, vilket Putin snabbt begrep och rättade in sig i ledet. Ur den här 

synvinkeln var relationen till Nato av mindre vikt för pragmatiker Putin eftersom USA och 

Ryssland var överens i terrorismfrågan. Den strategiskt viktiga relationen till USA ökade 

Rysslands inflytande på den internationella arenan och man undkom även mycket av den 

kritik som senare riktades mot USA och Storbritannien i Irakfrågan av flera europeiska stater. 

Ryssland hade nu stärkt sin roll medan USA hade förlorat mycket av sin mjuka makt i och 

med sin ”post-11 september” politik, enligt Jakub Godzimirski. Nato spelade därför en 

marginell roll i Rysslands strävan att skapa en institutionell agenda efter den 11 september 

2001. Godzimirski menar att USA och Ryssland förenades också genom det islamistiska hotet 

då denna utgör den ”andre” i form av Usama Bin Laden för USA:s del och Shamil Basaev för 

Ryssland. Detta noterade även Natos generalsekreterare Lord Robertson som kort efter 

tragedin i USA sade att Ryssland och väst har nu ett gemensamt dilemma som de inte hade för 

två veckor sedan.98 

 

Rysslands ekonomiska återfödelse och ”11 september” politiken hade gett landet en ny image 

och staten sågs också som en viktig handelspartner, enligt Jakub Godzimirski i Russia as a 

Great Power Dimensions of security under Putin. Politiska beslut och identiteten var nära 

sammankopplade med de förändringar som Putin gjorde som resulterade i denna nya image. 

Ryssland fick i och med fundamentalistiska islamisters terrorattack mot väst möjligheten att 

bredda sina ekonomiska och institutionella samband med väst. Under 2002 och 2003 visade 

landet mer än att bara vara ett västvänligt inlägg i den ryska politiken och man var nu på väg 

mot en multipolär maktdelning. I Paris under februari månad år 2003 skrev Putin på ett avtal 

ang. Irakfrågan med Frankrike och Tyskland, vilket den ryska presidenten kallade ett första 

steg mot ett konstruerande av en multipolär värld. Samma år den 27 maj undertecknade 

dessutom Kinas president Hu Jintao och Vladimir Putin ett avtal om en multipolär maktbalans 

inom världspolitiken. Samma dag förklarade Putin för några journalister enligt Godzimirski 

Rysslands strategiska betydelse för Europa och landets roll i den nya multipolära 

världsordningen. Vladimir Putin sade också att en god relation till Ryssland är den smidigaste 

                                                 
98 Ibid, s. 67-71. 
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vägen för Europa att bli ett självständigt globalt maktcentrum. Godzimirski skriver att dessa 

faktorer skakade Nato och framför allt det faktum att Ryssland allierade sig med Frankrike 

och Tyskland, som traditionellt sågs som partners till USA och Storbritannien, i Irakfrågan 

vilket lämnade USA och Storbritannien ensamma att stödja kriget i Irak.99   

 

Jakub M. Godzimirski menar i ovannämnda verk att Rysslands överenskommelse om en 

multipolär världsordning och inbjudan till Europa om ett tätare samarbete bör ses som en 

avsikt att balansera USA:s hegemoniroll. Så här beskrev Putin situationen under ett tal den 21 

februari 2003: 

 

The current geopolitical situation in the world is complicated and the global correlation of forces 

is visibly imbalanced. A new international security configuration has yet to be created. We cannot 

overlook the increasing aggressiveness of very influential forces in some countries of the world 

and the diminishing effectiveness of international security and conflict-resolution institutions. This 

is a cause of concern. (Hedenskog “et al.”, 2007, s. 74)      

 

Putins mål var alltså att balansera dessa “aggressiva och inflytelserika krafter i vissa länder” 

genom att skapa ett samarbete med andra inflytelserika aktörer som t.ex. Tyskland, Frankrike, 

Kina och EU, enligt Godzimirski i verket Russia as a Great Power Dimensions of security 

under Putin. Han skriver att Ryssland var tvungen att göra något åt det institutionella 

sambandet mellan den globala hegemonen, Tyskland och Frankrike i syfte att förbättra 

samarbetet mellan Ryssland och dessa. Putin såg Natos interna kris som en möjlighet att 

försvaga dess förhållande till Tyskland och Frankrike, vilket från de ryska realisternas sida 

var mycket viktigt. Irakfrågan uppfattades av realisterna som en tvistfråga mellan de forna 

alliansbröderna med USA och Storbritannien på ena sidan och Tyskland och Frankrike på den 

andra sidan. Ryssland behövde nu bara stå som åskådare och betrakta hur Natos roll minskade 

bit för bit med hjälp av andra aktörer och denna spricka mellan ovannämnda aktörer bör ses 

som ett mål för Ryssland och dessutom skedde det utan någon större kraftansträngning, 

fastslår Jakub Godzimirski. Att bli kvitt Nato var ur ett realistiskt och ”Putinpragmatiskt” 

perspektiv ett sätt att öka inflytandet på den transatlantiska arenan. Det fanns dock ett problem 

för Ryssland om dess dröm om ett försvinnande av Nato gick i uppfyllelse och detta dilemma 

utgjordes av att landet inte hade några institutionella lösningar på hur tomrummet efter 

                                                 
99 Ibid, s. 73. 
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organisationen skulle uppfyllas.100 Här bör vi komma ihåg att det tidigare i detta arbete har 

konstaterats att Rysslands ekonomi har förbättrats avsevärt under de senaste åren och dess 

sparade resurser finns samt kunskapen för att nå inflytande på de områden där det tidigare var 

en omöjlighet. 

 

Jakub M. Godzimirski skriver vidare att Putin insåg Rysslands oförmåga att påverka 

”grannområdet” vilket medförde att han deklarerade för George Walker Bush i S:t Petersburg 

under ett möte på våren 2003 att Ryssland är en pålitlig partner för hela västområdet. Mötet 

karaktäriserades av en offentlig redogörelse för deras goda relation. Vissa analytiker menar 

dock att deras största utmaning består av att reda ut bristen av gemensamma värderingar och 

ömsesidiga intressen för att kunna förbättra relationen mellan Ryssland och västländerna. 

Parterna har inte lyckats att skapa ett säkerhetspolitiskt samfund trots att ”11 september” gav 

indikationer om gemensamma hot. Ett sådant samfunds viktigaste grund är ett ömsesidigt 

förtroende som bygger på gemensamma värderingar och normer som reglerar relationer 

mellan olika parter och detta är nödvändigt för att förstå den internationella miljön. Sprickan 

mellan Ryssland och väst är fortfarande för stor för att Ryssland ska kunna accepteras som en 

fullvärdig medlem i västländernas säkerhetssamfund, även om denna har minskat under den 

senaste tioårsperioden, i vilken Nato är en viktig beståndsdel.101   

 

Tidigare i detta arbete har vi kunnat notera att attacken mot USA den 11 september 2001 var 

tillfället då Putins Ryssland integrerades med väst och det som nu kallas det globala kriget 

mot terrorismen. Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militär förmåga i ett 

tioårsperspektiv – problem och trender 2005 att denna global kamp blev ett primärsyfte och 

att den därmed fick en framträdande roll för Ryssland. Landet fick en likaberättigad funktion i 

det täta samarbete som den från ryskt håll positiva inställningen till skapandet av Nato-

Rysslandsområdet (NRC) innebar. De problem som terrorismen och vapenspridningen medför 

kräver ett samarbete i internationella frågor, konstaterade Vladimir Putin och Natos 

generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer när de träffades i Moskva under våren 2004.102 

 

                                                 
100 Ibid, s. 74. 
101 Ibid, s. 75. 
102 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 69. 
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6.3 Slutet på Rysslands och Natos smekmånad  
 

Leijonhielm m.fl. menar i ovannämnda bok att Natos ”offensiva doktrin” var en punkt som 

det ryska Försvarsministeriet krävde en ändring av i det policydokument som publicerades i 

oktober 2004. Man ville också få bort det ”antiryska elementet” som den innehåller för annars 

lovade Ryssland en ny militär strategi och planering vilket även inkluderar kärnvapnen. 

Leijonhielm m.fl. menar att Natos struktur och övningsmönster ännu utgör ett hot mot 

Ryssland vilket även den ryska befolkningen tycker enligt olika opinionsundersökningar. Att 

Nato dessutom organiserade en snabbreaktionsstyrka, utrustad med moderna vapen som är 

redo att sättas in i princip hela världen, under 2002 var också ett orosmoln på den ryska 

himlen.103 Tidskriften Analys & Kritik (2007) skriver i artikeln ”President Putin varnar USA 

och upprustar” att Nato och USA utsattes för en våldsam kritik från Vladimir Putin under den 

43:e säkerhetspolitiska konferensen i München den 10 och 11 februari 2007. Den ryska 

presidenten var mycket upprörd över att USA bygger antimissilanläggningar i Polen och 

Tjeckien vilka sägs skydda USA och dess allierade mot ett eventuellt robotanfall från 

Mellanöstern. Bushadministrationen tycks dock inte ha begripit att det endast är ryska och 

kinesiska robotar som är kapabla att utgöra detta hot. Försvarsminister Sergei Ivanov uttryckte 

handlingen som en ”ovänlig signal” och att detta tvingar Ryssland till motåtgärder. Putin sade 

också att det ömsesidiga förtroendet riskeras att rubbas av den Nato-utvidgning som har skett 

och han ifrågasatte även starkt Natos och EU:s agerande i krigszoner utan FN- mandat och 

Rysslands medgivande. I sådana fall kan relationen till Ryssland avsevärt försämras och detta 

var en övertydlig pik till USA om att tänka sig noga för innan ett eventuellt krig mot Iran 

skulle startas. Vladimir Putin passade även på att påminna USA och EU om dess ekonomiska 

nedgång vilket enligt honom kan påverka FN:s roll, maktbalansen och den säkerhetspolitiska 

arenan.  

 

Tidskriften Analys & Kritik (2007) menar vidare i artikeln ”President Putin varnar USA och 

upprustar” att detta var Putins fränaste kritik mot USA sedan början av 2000-talet och han 

menar också att dess politik, och Natos för den delen, kommer att resultera i en ökad 

kärnvapenspridning och en ny kapprustning.104 Fergus Carr och Paul Flenley skriver i NATO 

and the Russian Federation in the new Europe: The Founding Act on Mutual Relations att 

                                                 
103 Ibid, s. 69. 
104 President Putin varnar USA och upprustar. (2007, 29 maj). Analys & Kritik, s. 1-3. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.analyskritik.press.se/utrikes/Ryssland/Ryssland.htm 
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Rysslands roll är av vikt i förhållande till Nato när det bl. a. kommer till kontrollen av olika 

vapen. Landets funktion till sitt närområde och det nya Europa går inte att bortse från och 

detta beror på dess överlappande roll mellan dessa och Nato vad gäller säkerheten. Natos 

utvidgning mot Centraleuropa skedde i syfte att öka stabiliteten där och minska risken för 

t.ex. etniska konflikter.105 

 

6.4 Ukraina – ett land i Rysslands och Natos intressesfär 
 

Natos utvidgning framkallade en viss oro i Ryssland enligt Carr och Flenley i artikeln NATO 

and the Russian Federation in the new Europe: The Founding Act on Mutual Relations men 

enligt dem bygger denna mer på den interna post-sovjetiska identitetdebatten än på Natos 

framväxt i sig.  Dessa gränser sammanfaller inte alltid för ryssarna med den psykologiska 

värderingen om var Rysslands intressen ligger ur ett historiskt perspektiv. Stora delar av den 

ryska historien sätter ingen fysisk distinktion mellan Ryssland och det ryska imperiet. 

Sovjetunionen var hemlandet och därmed är det nu svårt för Ryssland att se på dessa 

republiker, som då ingick i imperiet, som främmande länder. Dessutom bor det i dessa nya 

stater många ryssar vilket gör att en stor del av de politiker med ett nationellt intresse ser 

dessa som Ryssland än i dag. Carr och Flenley vill dock understryka att Ryssland har 

accepterat dessa länders självständighet men det är klart att ett Natointräde i dessa områden 

med rysk historia är ett känsligt område ur den psykologiska aspekten. Denna faktor är extra 

tydlig ur den rysk – ukrainska synvinkeln och om Ukraina skulle gå med i Nato skulle detta 

vara den totala förödmjukelsen för Ryssland.106  

 

Detta tankesätt förtydligas av Per-Arne Bodin som är docent i slaviska språk vid Stockholms 

universitet och han skriver att östra Ukraina tillföll Ryssland redan under 1600-talet och den 

västra delen i slutet av 1700-talet i samband med delningen av Polen. Bodin konstaterar 

vidare att det nationella tänkandet i Ryssland har svårt att förstå Ukrainas, och Vitrysslands 

för den delen, strävan efter självständighet. Dessa länder har en gemensamhistoria som 

sträcker sig tillbaka till Kievriket som hade sin blomstring under slutet av 900-talet och dessa 

                                                 
105 Fergus Carr & Paul Flenley, NATO and the Russian Federation in the new Europe: The Founding Act on 
Mutual Relations. Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol 15, No. 2, June 1999. Published by 
Frank Cass, London, s. 93, 95. 
106 Ibid, s. 105, 106. 
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tre stater förenas dessutom genom sin gemensamma språkgrund som är den östslaviska 

språkstammen.107  

 

Sveriges Television visade i oktober 2007 en fransk dokumentär i två delar om Vladimir Putin 

och i del två som heter Från Kreml till KGB konstaterades det att Ukraina har den viktigaste 

strategiska och symboliska funktionen för Ryssland eftersom landet försörjer stora delar av 

Europa med gas och olja via pipelines som går genom Ukraina. Vidare konstateras i 

dokumentären att Vladimir Putin inte hade en tanke på att låta Ukraina välja demokratins väg 

i presidentvalet under oktober månad 2004. Putin insåg att den ryskvänliga auktoritära 

regimen i Ukraina hade problem och därför upprättar den ryska presidenten kontakt, via FSB 

och Putins rådgivare, med den ukrainska underrättelsetjänsten. Putin vill att den ryskvänlige 

kandidaten Viktor Janukovitj ska vinna valet. Den västvänliga kandidaten Viktor Jusjenko blir 

under valkampanjen förgiftad och hans ansikte vanställs men tillslut utses han ändå som 

vinnare i valet. Den ”orange revolutionens” seger, som var en anti-rysk revolution och mot 

det ryska imperiet, var mer än ett stort misslyckande för Vladimir Putin. Det var rent ut sagt 

en förödmjukelse för honom men han visste att det var omöjligt för Ukraina att komma ur 

Rysslands grepp. Den 1 januari 2006 stryper Kreml tillgången på gas för Ukraina. I samma 

dokumentär konstateras att detta var ett sätt för Ryssland att visa Ukraina och Europa hur 

mäktig Ryssland är när det gäller gas. Rysslands maktutövning hade bara börjat och landet 

försvårade även importen av ukrainska varor. Putin deklarerade senare samma år att allt skulle 

bli som vanligt om ukrainarna skulle rösta på den ryskvänlige kandidaten Viktor Janukovitj 

till premiärministersposten under det stundande parlamentsvalet. I dag har målet uppnåtts och 

Janukovitj är premiärminister och Ukraina avlägsnar sig från Europa och Nato.108  

 

I dokumentären Från Kreml till KGB fastslås vidare att USA uppvaktar de f.d. 

Sovjetrepublikerna, vilka ingår i Putins kontrollsystem, allt mer öppet i syfte att upprätta 

barriärer mot Rysslands expansionspolitik.109 Nato behöver dock inte hoppas för mycket på 

det enligt Ukrainas president Viktor Jusjenko som deklarerade för tidningen Izvestia att frågan 

om ett ukrainskt medlemskap kommer att ställas till nationen och att denna kommer att ge ett 

svar när landet är beredd att diskutera detta, men det kommer inte att ske inom ett eller två år, 

utan möjligtvis inom en tidsram som innefattar många år. Jusjenko sade att det finns tre 

                                                 
107 Per-Arne Bodin, Ryssland idéer och identiteter (Skellefteå, Norma bokförlag, 2000) s. 32-33. 
108 Sveriges Television, The Putin system del 2. Från Kreml till KGB. Franskproducerad dokumentär från 2007. 
109 Ibid. 
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varianter för Ukraina att upprätthålla säkerhetspolitiken. Den första varianten är den bipolära 

säkerhetspolitiken som enligt honom inte gagnar någon stat, den andra är den utanför blocken 

ställda säkerhetspolitiska statusen men eftersom ingen stat är kapabel i dag att upprätthålla 

säkerheten är det inte heller en användbar variant enligt honom och slutligen den europeiska 

säkerhetspolitiska varianten om kollektiv säkerhet.110 

 

Bertil Nygren skriver i verket The Rebuilding of Greater Russia. Putin’s Foreign Policy 

Towards the CIS Countries att efter Putins tillträde som president förbättrades relationen till 

Ukraina avsevärt. Nygren menar att Putin medvetet och beslutsamt vänt den negativa spiral 

som karaktäriserade relationen mellan Ukraina och Ryssland under Jeltsinepoken. Olja och 

gas har haft en betydande roll för utvecklingen av deras relation, skriver Nygren.111  

 

                                                 
110 ”Jusjenko iskljutjaet provedenie referenduma po voprosu o NATO v blishajchie gody”, Izvestia, 29 oktober 
2007. Elektroniskt tillgänglig: http://www.izvestia.ru/news/news/152867  
111 Bertil Nygren, The Rebuilding of Greater Russia. Putin’s Foreign Policy Towards the CIS Countries 
(Abingdon, Routledge, 2008) s. 56, 64.  
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7. Militära kapabiliteter 
 

Det här kapitlet ämnar beskriva den Ryska Federationens militära kapabiliteter och den 

eventuella förändring som har skett på det området under Vladimir Putins tid som president. 

De militära kapabiliteterna innefattar här försvarsbudgeten, militära styrkor, 

vapenutvecklingen samt exporten av dessa och kärnvapen. Extra vikt kommer att läggas vid 

den sistnämnda faktorn då denna utgör ett kraftfullt geopolitiskt verktyg i dagens multipolära 

världsordning. 

 

7.1 Armén och Putins militära reform 
 

Syftet med det här avsnittet är att ge en inblick i den ryska arméns struktur för att sedan gå in 

på Vladimir Putins militärreform och dess innebörd. Irina Isakova skriver i verket Russian 

Defense Reform: Current Trends att omstruktureringen av militären har en hög prioritet för 

Vladimir Putin och att implementeringen pågår men att den är långt ifrån färdig.112  

 

Yuri Fedorov och Bertil Nygren skriver i boken Russian Military Reform and Russia’s New 

Security Environment att den 7 maj 1992 skapades den ryska armén strukturellt och som 

organisation men de skriver också att dess själ finns att hitta i det tidigare systemet. Dagens 

ryska ledare sätter upp de politiska målen, och detta förstår den militära eliten, vars grund är 

skapad i det sovjetiska systemet om än med en viss modifikation tack vare de senaste tio årens 

erfarenheter. Den sovjetiska militära identiteten har spelat en nyckelroll i militärens 

uppfattning om hur landets säkerhet ska upprätthållas. Gorbatjovs och Jeltsins militära 

reformer lever kvar i minnet hos många militära ledare och dessa reformer anses vara det 

största misslyckandet och den största förödmjukelsen som den ryska armén någonsin har 

upplevt, vilket även till en viss grad gäller Sovjetimperiets fall. Konservativa grupper ser på 

Sovjets upplösning som en stor katastrof vilket medförde att deras planering för framtida krig 

bara gick att se på ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Detta medförde att en ny 

anpassning krävdes för en ny situation då Nato närmade sig de ryska gränserna och Ryssland 

                                                 
112 Irina Isakova, Russian Defense Reform: Current Trends, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 
Carlisle, PA USA, 2006, s. 3. 
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förstod att det dessutom nu krävdes att mäta sig med de 14 nya staterna som skapades i och 

med Sovjetunionens upplösning, skriver Fedorov och Nygren.113  

 

Isabelle Facon skriver i verket Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin 

att Vladimir Putin inte tog upp problemet med militärreformen direkt efter det att han blev 

Rysslands president. Han prioriterade istället Tjetjenien-konflikten, omdefinieringen av 

utrikespolitiken och stärkandet av statens ställning i förhållande till federationssubjekten.114 

Putin insåg också enligt Facon vikten av att upprätta en god relation till militären då denna var 

en viktig aktör i kriget mot terrorismen i Tjetjenien. Han insåg känsligheten i 

militärreformfrågan vilket gjorde att han förhöll sig extra försiktigt till denna. Vladimir Putin 

förstod även kostnadsproblematiken med att skapa professionella arméstyrkor och att utrusta 

dessa med moderna vapen och detta var även de kritiker som var emot militärreformen flitiga 

att understryka. Putin var högst medveten om frågans vikt men Kreml väntade in i det sista 

med att genomföra militärreformen p.g.a. ekonomiska orsaker.115 

 

Facon skriver vidare i ovannämnda verk att det andra Tjetjenienkriget har visat att den ryska 

armén är handlingskraftig vad gäller planering, kontroll och samordning mellan 

Försvarsministeriet och trupperna. Detta är en aspekt som har förbättrats avsevärt sedan det 

först kriget i Tjetjenien som pågick mellan åren 1994 och 1996. Landtruppernas förmåga att 

”läsa situationen” hade förbättrats och arméns förmåga att gruppera sig och tillsätta styrkor 

vid lokala konflikter visade på hög effektivitet. Dessa positiva tecken ur en strikt militär 

synvinkel var en förbättring som erfarenheten av det första kriget bidrog med men detta 

betyder inte att den ryska armén som en hel enhet har förbättrats. Isabelle Facon konstaterar 

att den generella bilden av den ryska armén är mycket dyster. Dåligt utbildad personal, 

bristfällig utrustning och för lite stridsträning är några punkter som Facon tar upp. Lönerna är 

också mycket dåliga och en majoritet av officerarna lever under fattigdomsgränsen trots den 

löneökning som skedde under slutet av 2002 och början av 2003. En stor del av vapnen är 

dessutom ålderdomliga, Facon skriver att endast 30 % av de ryska vapnen anses vara ”up to 

                                                 
113 Yuri Fedorov & Bertil Nygren, Russian Military Reform and Russia’s New Security Environment. Swedish 
Defence Collage Department of Security and Strategic Studies, Försvarshögskolan. (Stockholm, Elanders Gotab, 
2003) s. 34. 
114 Federationssubjekten är 89 stycken till antalet och utgörs av 49 stycken oblast, 6 stycken kraij, 21 stycken 
nationella republiker, 10 stycken autonoma områden, 1 autonomt län samt storstadsregionerna S:t Petersburg och 
Moskva. Oblast kan jämföras vid våra län och är oftast mindre till storleken än kraij. Tillsammans bildar dessa 
den Ryska Federationen.    
115 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 209 – 210. 
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date” och bristen på bensin, reservdelar och ammunition har medfört svårigheter att 

upprätthålla truppernas stridsfärdigheter genom träning. Detta har medfört att armén har svårt 

att behålla och rekrytera ny personal. Ett känt faktum är att Ryssland satsar mer kraft på 

kärnvapnen för att kompensera tillkortakommandet vad gäller traditionella militära 

kapabiliteter.116 Zoltan Barany citerar ett gammalt ryskt ordspråk, som är taget från Dmitri 

Trenins och Aleksei Malashenkos bok Russia’s Restless Frontier, i verket Democratic 

Breakdown and the Decline of the Russian Military om Rysslands militära styrka: ”The 

Russian Army is never as strong as it describes itself, but never as weak as it seems from the 

outside.” (Barany, 2007, s. 44) 117  

 

Frank Möller fastslår i verket Thinking Peaceful Change - Baltic Security, Policies and 

Security, Community Building att dedovsjtjina-systemet är en av det mest våldsamma och 

förnedrande aspekterna inom armén, vars ursprung man hittar i Sovjetsystemet. Dedovsjtjina 

handlar om att äldre interner utövar våld på de yngre internerna och trots att de militära 

ledarna fördömde detta förblev det något som präglade de sovjetiska arméerna. Syftet var att 

utradera den individuella moralen och att skapa sociala band mellan internerna där 

värderingar som underkastelse, lydnad, disciplin, acceptans av auktoriteten och hierarki 

skapades. Möller skriver vidare att enligt olika experter skapade det bl. a. fysisk deformation, 

självmord och mental sjukdom enligt de undersökningar som gjorts på soldater som 

tjänstgjorde i Afghanistan under tio års tid. Dedovsjtjina har präglat milliontals män under en 

lång tid och det var i samband med Perestrojkan 118som systemet utsattes för en viss kritik.119  

 

Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militärförmåga i ett i ett tioårsperspektiv – 

problem och trender 2005 att dedovsjtjina, eller ”kamratuppfostran” som det även ibland 

kallas, egentligen innebär förutom våld även pennalism och förnedring. De skriver att detta 

även i dag utgör ett stort problem inom militären och förståelsen att eliminera detta dilemma 

är mycket liten då detta är en gammal ”institution” som många har uppfostrats i. För de nya 

internerna innehåller dedovsjtjina ett syfte om att hjälpa dem att klara av den ”inre tjänsten” 

och i sin snällaste form innehåller den tvång, dock utan misshandel, men inte sällan resulterar 

den i stöld, rån, utpressning, grov misshandel och våldtäkt. Eftersom officerare använder sin 
                                                 
116 Ibid, s. 204-205.  
117 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, New Jersey USA, 
Princeton University Press, 2007) s. 44.  
118 Perestrojka är ryskans ord för ombyggnad, omstrukturering och avser den period efter Sovjetunionens fall. 
119 Frank Möller, Thinking Peaceful Change – Baltic Security, Policies and Security, Community Building 
(Syracuse,  New York USA, Syracuse University Press, 2007) s. 258-259. 
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makt gentemot underställda officerare i form av gåvor ger det de drabbade små möjligheter att 

vända sig till militäråklagarna, då dilemmat bland dem som gör militärtjänsten speglar 

förhållandet i officerskåren, skriver Leijonhielm m.fl.120  

 

Isabelle Facon skriver i boken Russia Great Power Dimensions of security under Putin att 

syftet med den Vladimir Putins militära reform som han deklarerade i maj 2003 var att 

modernisera armén vad gäller struktur och utrustning samt att skapa en stark professionell 

armé. 121 Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – 

problem och trender 2005 att det vore bra för Ryssland om antalet kontraktsanställda, idag 

utgör den en blandning av dessa och värnpliktiga, inom militärmakten skulle öka. De skriver 

att enligt ryska och utländska bedömare skulle professionalismen då öka.122  

 

Isabelle Facon konstaterar i boken Russia as a Great Power Dimensions of security under 

Putin att problemen med dåligt utbildad personal och dedovsjtjina bör ses i relation till att 

Putin ville ha en professionell armé. 123 Irina Isakova skriver i artikeln Russian Defense 

Reform: Current Trends att implementerandet av en professionell armé fortgår om än i maklig 

fart. Processen har haft sina motgångar men Ryssland börjar uppnå sitt mål om en beväpnad 

styrka med moderna vapen och kunskap om att kunna utnyttja dessa.124 Isabelle Facon menar 

i verket Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin att den ryska militärens 

dåliga förhållanden och har medfört att allt fler unga mutar till sig falska sjukintyg i hopp om 

att slippa armén. Facon menar att ovannämnda dilemman samt sociala- och hälsoproblem har 

medfört att under perioden 2005-2007 har den ryska armén endast lyckats rekrytera 40-50 % 

av den personal som de behöver.125 

 

Facon skriver i ovannämnda verk att i Vladimir Putins militärreform ingick även att höja 

budgeten för militären samt att höja lönerna. Vapenutvecklingen och särskilt då den del som 

                                                 
120 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 119-120. 
121 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 203. 
122 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 117. 
123 Jakob Hedenskog “et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 207. 
124 Irina Isakova, Russian Defense Reform: Current Trends, Strategic Studies Institute, U.S. Army War Collage, 
Carlisle, PA USA, 2006, s. 4. 
125 Jakob Hedenskog ”et al.”, Russia as a Great Power Dimensions of security under Putin (New York, 
Routledge, 2007) s. 208. 
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berör kärnvapen inkluderades också. Isabelle Facon konstaterar vidare att trots att över tio år 

har gått sedan Sovjetunionens sönderfall är problemen som avser illgärningar inom armén, 

brist på stridsövningar och föråldrad vapenarsenal fortfarande högst aktuella.126  

 

7.2 Den militära budgeten 
 

Zoltan Barany skriver i boken Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military 

att den ryska försvarsbudgeten år 2005 var betydligt mindre än den sovjetiska från år 1985. 

Den information som Sovjetunionen gav inom olika områden var inte trovärdig och detta var 

extra tydligt vad gäller frågor som rör försvaret och säkerhetspolitiken, skriver Barany. Detta 

problem har idag eliminerats med hjälp av den förfinade teknik som experter på området har 

tillgång till. I mitten på 1980-talet var Sovjetunionens försvarsbudget den överlägset största i 

världen i förhållande till brutto national produktionen (BNP) och totalt sett den andra största 

om man räknar enbart i siffror då Sovjet bara överträffades av USA. Sedan 1950-talet har den 

sovjetiska budgeten stegvis minskat från att ha legat på 24,2 % under början av 1950-talet och 

år 1985 var den nere i 14,9 %. Under Michail Gorbatjovs presidentperiod steg förvisso 

försvarsbudgeten försiktigt igen och toppnoteringen kom år 1987 med 15,7 % för att sedan 

fortsätta att sjunka. Boris Jeltsin skrev ett dekret om att försvarets budget inte skulle överstiga 

3,5 % av BNP vilket bl.a. berodde på landets ekonomiska kris under 1990-talet, vilket 

medförde att Försvarsministeriet endast erhöll 50 % av det anslag som krävts, men under 

början av 1998 började försvarsbudgeten åter försiktigt att stiga, skriver Zoltan Barany.127  

 

Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem 

och trender 2005 att Duman antog i december 2004 militärbudgeten för år 2005 vilken 

uppgick till 531 miljarder rubel (ca 20 miljarder USD) och denna utgör ca 30 % av den totala 

budgeten vilket gör den till den största budgetposten på utgiftssidan. Om man räknar in 

utgiften för Tjetjenienkriget med den militära och säkerhetssektorn kan man konstatera att 

omkring 50 % av den totala budgeten tillfaller dessa områden. I fall man bortser från 

inflationen är denna ökning, som uppgår till ca 28 %, i jämförelse med 2004 års budget den 

största nominella ökningen sedan år 1999 och vid ett beaktande av inflationen torde denna 

ökning vara ca 15- 18 %. En mer realistisk omräkning skulle vara att göra denna i 

                                                 
126 Ibid, s. 204, 208, 209. 
127 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, New Jersey USA, 
Princeton University Press, 2007) s. 52-54. 
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köpkraftstermer (PPP), vilket bl.a. görs av Military Balance, och då blir siffran ca 52 

miljarder USD vilket kan ställas i förhållande till växelkurstermer som ger ett resultat på ca 12 

miljarder USD. I relation till BNP ligger genomsnittet för budgeten i Nato på 1,8 % vilket gör 

att Ryssland ligger mer än 50 % över detta genomsnitt med sina 2,8 %. Leijonhielm m.fl. 

menar dock enligt vissa forskare att denna siffra är avsevärt högre än så och enligt en 

beräkningsmetod som utvecklats av CIA år 1998 ligger militärbudgeten för Ryssland på 10-

20 % av BNP. Budgeten ligger dock enligt tidigare ryska beräkningar på ca 25-30 % vilket 

kan förklaras med landets ovilja/oförmåga att omstrukturera den sovjetiska modellen samt att 

Ryssland ännu är ett strukturellt militariserat land.128 Med nedanstående tabell avses att 

ytterligare förtydliga utvecklingen av Rysslands militära budget.  

 
Tabell 3.1 Ryska militärt relaterade utgifter i miljarder rubel.        
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Mil. budget 49 191 219 283 345 411 

% av BNP 4,0 2,6 2,7 2,6 2,6 2,8 

Totalförsvarsbudget 63 263 370 440 542 616 

% av BNP 4,1 3,6 3,7 4,0 4,1 4,9 

 

Källa: The Military Balance 2004-2005, budgetsiffror efter fjärde dragningen i Duman 129 
 

Zoltan Barany skriver i verket Democratic Breakdown and the Decline of the Russian 

Military att ledande politiker i Moskva är mån om att framhäva att det är en förhållandevis 

liten summa av försvarsbudgeten som satsas på de militära trupperna. Enligt deras egna 

uppgifter har Rysslands militära utgifter minskat med 87 % mellan åren 1991 och 2006 vilket 

kan jämföras med Storbritannien som har reducerat sina utgifter med 31 % och motsvarande 

siffra för Tyskland samt USA är 27 % för samma period. Barany skriver vidare att den totala 

kostnaden per soldat i Ryssland under 2006 var 3 800 USD och detta kan jämföras med 

190 000 USD i USA, 170 000 USD i Storbritannien, 94 000 USD i Tyskland och 12 700 USD 

i Turkiet.130  

 

                                                 
128 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 104-105. 
129 Ibid, s. 105. 
130 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, New Jersey USA, 
Princeton University Press, 2007) s. 55. 
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I artikeln ”President Putin varnar USA och upprustar” skriver tidskriften Analys & Kritik att 

den omfattande nedrustning och demobilisering som ägde rum efter Sovjetunionens fall är 

orsaken till den upprustning som idag sker i Ryssland. Den Ryska Federationens 

försvarsbudget uppgick till 21 miljarder USD under 2005 vilket kan ses i relation till USA:s 

budget som under samma år uppgick till 478 miljarder USD, Storbritannien 48 miljarder 

USD, Frankrike 46 miljarder USD och Kina 41 miljarder USD. Rysslands militärbudget steg 

dock upp till 31 miljarder USD under 2006 men fortfarande utgör den endast 3 % av världens 

totala försvarsutgifter. Dessa ökade med 34 % under tidsperioden 1996 till 2005 och USA 

stod för 80 % av denna ökning. Tidskriften Analys & Kritik (2007) menar i artikeln ”President 

Putin varnar USA och upprustar” vidare att Rysslands höga ekonomiska tillväxt sedan år 2000 

kan förklaras med det höga råvarupriset på bl. a. gas och olja och detta har medfört att den 

ryska försvarsbudgeten har kunnat utökas kraftigt.131 Zoltan Barany konstaterar i verket 

Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military att Rysslands militära utgifter 

har stigit med över 350 % från år 2000 och fram till år 2006. Han skriver vidare att om 2007 

års statsbudget blir antagen, vilket de flesta tror att den blir, då har försvars- och 

säkerhetsbudgeten ökat under Vladimir Putins presidentperiod med nästan 500 %.132   

 

7.3 Krigsmaktens och truppernas numerär  
 

Zoltan Barany skriver i boken Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military 

att den sovjetiska armén utgjordes i mitten av 1980-talet av ca 5,3 miljoner man samt en 

reservarsenal på ca 6,3 miljoner vilken kunde kallas in vid behov. De flesta av dessa enheter, 

särskilt de som var stationerade i de östra och västra delarna av Sovjetunionen samt 

Östeuropa, fick mycket träning som var i relation till de uppgifter som de avsågs att utföra. 

Det var den marxistisk-leninistiska doktrinen som låg bakom dessa instruktioner för de 

professionella soldaterna samt internerna och runt år 1985 blev dem mindre exakta och 

metodiska än tidigare. De sovjetiska trupperna drogs tillbaka från Europa och de f.d. 

sovjetiska republikerna efter Kalla kriget vilket medförde att man tappade strategiskt viktiga 

positioner. De ryska trupperna är fortfarande till en stor del koncentrerade i dem östra och 

                                                 
131 President Putin varnar USA och upprustar (2007, 29 maj). Analys & Kritik, s. 1. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.analyskritik.press.se/utrikes/Ryssland/Ryssland.htm 
132 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, New Jersey USA, 
Princeton University Press, 2007) s. 55. 
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västra delarna av den Ryska Federationen, där de även tidigare var placerade, snarare än i dem 

södra delarna där hoten till en viss del existerar.133  

 

Zoltan Barany skriver i ovannämnda verk att Ryssland hade omkring 3 miljoner soldater efter 

Sovjetunionens sammanfall och efter det har denna siffra fortsatt att sjunka. Han skriver 

vidare att det är svårt, vilket har konstaterats tidigare vad gäller information, att lägga exakta 

siffror på truppernas storlek i Ryssland men idag ligger siffran på ca 1,1-1,2 miljoner man 

samt en civilstyrka på omkring 875 000 personer. Försvarsminister Sergei Ivanov deklarerade 

enligt Barany i mars 2006 att Ryssland har 60 000 professionella soldater och att denna styrka 

ska utökas med 25 000 till under året. Putin höll ett tal till nationen under 2006 där han 

deklarerade att det demografiska problemet är ett stort hot mot Ryssland, skriver Barany.134 

Zoltan Barany skriver att detta har medfört att man även har börjat rekrytera kvinnor till 

armén och man beräknar att dessa under 2005 var ca 90 000 till antalet.135  

 

Jan Leijonhielm m.fl. skriver i boken Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem 

och trender 2005 att enligt ITAR-TASS hade den ryska militärmakten en numerär om 

1 132 000 man den 1 januari 2004. Enligt Försvarsministeriets policy dokument från 1 augusti 

2003 var motsvarande siffra 1 160 000 vilket betyder att försvarsmakten reducerats med drygt 

30 000 man under perioden. Sedan 2002 har markstridskrafterna ökat medan 

sjöstridskrafterna har minskat medan numerären vad gäller övriga försvarsgrenar och 

truppslag är oförändrade. Leijonhielm m.fl. menar dock att totalsiffran för samtliga grenar har 

ökat markant men det ska också understrykas att vissa andra paramilitära styrkor som t.ex. 

järnvägstrupperna och trupperna för specialbyggnation nu ligger under Försvarsministeriet, 

vilket gör att ökningen kan ses som en definitionsfråga. Leijonhielm m.fl. menar att dessa 

siffror omges av en viss osäkerhet vad gäller deras exakta storlek.136 Nedanstående tabell 

avser att förtydliga denna utveckling ytterligare. 

 

                                                 
133 Ibid, s. 55.  
134 Ryssland har i dag den kortaste livslängden i Europa. Medellivslängden är för män 58 år och för kvinnor 72 
år, enligt Zoltan Barany. Ibid, s. 56.  
135 Ibid, s. 55-57. 
136 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 115, 116. 
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Tabell 3.3 Ryska krigsmaktens numerär 1997-2004. 

 

      År 

 

1997 

 

1998 

 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

Strategiska 

robottrupper 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

Markstrids- 

krafterna 

 

420 000 

 

 

420 000 

 

348 000 

 

348 000 

 

321 000 

 

321 000 

 

 

321 000 

 

360 000 

Flygstrids- 

krafterna 

 

300 000
137  
 

 

210 000 

 

184 600 

 

184 600 

 

184 600 

 

184 000 

 

184 000 

 

184 000 

 

Marinstrids- 

krafterna 

 

220 000 

 

180 000 

 

171 500 

 

171 500 

 

171 500 

 

171 500 

 

155 000 

 

155 000 

Centralt av 

Försvars- 

ministeriet 

kontrol- 

lerade 

förband 

 

 

200 000 

 

 

200 000 

 

 

200 000 

 

 

200 000 

 

 

 

200 000 

 

 

200 000 

 

 

200 000 

 

 

 

u.s. 

 

Totalt 

 

1 240 000 

 

1 159 000 

 

 

1 004 000 

 

1 004 000 

 

977 100 

 

988 100 

 

 

960 000 

 

1 212 700 

 

 
Källa: Valda årgångar av The Military Balance. För år 2004 inkluderar siffran även vissa andra ospecificerade 

paramilitära styrkeformationer än krigsmaktens. Observera att totalsumman för krigsmakten inte alltid stämmer 

överens med summan av försvarsgrenarna. The Military Balance kommenterar inte detta, men det visar på en 

osäkerhet i siffrorna. 138   

 

7.4 De konventionella vapnen 
 

Det här avsnittets syfte är att ge en uppfattning om vapenindustrins utveckling och exporten 

av dessa. Dess funktion i Sovjetunionen kommer också att beröras vilket är av betydelse för 

                                                 
137 Summan av flygstridskrafterna och luftförsvarstruppernas numerär. De två försvarsgrenarna slogs samman 
1998. 
138 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Ryska militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 116. 
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att man ska förstå dess roll i dagens Ryssland. Vapenutvecklingen kommer att beskrivas i ett 

stort perspektiv, utan att gå in på kärnvapnens roll, för att ge en generell bild av dess 

utveckling. Till att börja med kommer en beskrivning av den inom vapenindustrin mycket 

betydande aktören Rosoboroneksport och dess funktion.   

 

7.4.1 Rosoboroneksport 
 

Stephen J. Blank skriver i verket Rosoboroneksport: Arms Sales and the Structure of Russian 

Defense Industry att ROE 139 är Rysslands stora organisatör vad gäller försäljningen av vapen 

och därmed är företaget också sammanlänkad med landets ekonomiska och politiska 

intressen. ROE är mycket mer än bara en vapenförsäljare och företaget är dessutom en 

industriell nyckelaktör som har monopol inom flera sektorer i denna industri och den agerar å 

statens vägar. ROE har en betydande funktion i förhållandet mellan ryska staten och 

ekonomin i vilken det enligt Blank har skett i vissa aspekter en betydlig tillbakagång till det 

sovjetiska- och Tsarsystemet. Försvaret, i vilken vapenutvecklingen och exporten av dessa 

ingår, och energisektorn är två områden där Putin har markant ökat den statliga kontrollen 

samt bland de sfärer som är nära sammankopplade med dessa. ROE:s band till den ryska 

vapenindustrin gör även att den är sammanlänkad med Rysslands nationella säkerhetspolitik. 

Blank menar att man med all rätt kan se på ROE som ett industriellt militärkomplex med 

byråkratiska- och lobbyingfunktioner inom den ryska politiken. Blank skriver vidare att denna 

beskrivning av ROE som ett industriellt militärkomplex är för enkel, men den ger en bild av 

Sovjetunionen, eftersom landet inte hade ett sådant. Enligt Blank bör man istället se på hela 

den Sovjetiska staten som ett enda stort industriellt militärkomplex. Den sovjetiska militära 

mobiliseringsekonomin byggde på en förväntan om ett stort krig, vilket medförde att 

förberedelserna skedde utifrån denna förväntan, och kvaliteten låg på den strukturella 

militariseringen.140  

 

Robert W. Orttung och Boris Demodov skriver i boken Russian Business Power the Role of 

Russian Business in Foreign and Security Relations att Rosoboroneksport har en enorm makt 

vad gäller vapentillverkningen och exporten av dessa. Dessutom har det statligt styrda ROE 

den exklusiva rätten att sälja vapen utomlands. Under Boris Jeltsins ledning sköttes exporten 

                                                 
139 ROE är en förkortning av Rosoboroneksport. 
140 Stephen J. Blank, ROSOBORONEKSPORT: Arms Sales and the Structure of Russian Defense Industry 
(2007), Strategic Studies Institute, U.S. Army War Collage, Carlisle, PA USA, s. 3, summering. 
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av Promeksport och Rosvooruzhenie men i november år 2000 slogs dessa samman och 

bildade därmed Rosoboroneksport. ROE styr vilken fabrik som ska tillverka vilka vapen och 

även rekommendationer om vilken utrustning som passar för en specifik kund. ROE kan 

kontrollera även all annan typ av vapenhandel (inte bara exporten), transport av vapen, 

industriella inrättningar, banker och försäkringsbolag. ROE:s inflytande genomsyrar hela den 

ryska vapenindustrin vilket även innefattar korruption. Putins idé med Rosoboroneksport var 

att de medel som exporten medför skulle föras tillbaka till staten och möta militärens behov 

av utrustning och detta medför också att ROE skulle leda statens resurser till de företag som 

är viktiga för Rysslands försvarsstrategi. Eftersom vapenexporten hade en liten betydelse för 

Putins militära reform fullföljdes inte hans idé med ROE som det var tänkt från början, 

skriver Orttung och Demidov.141 

 

7.4.2 Vapenutvecklingen          
 

Jan Leijonhielm m.fl. fastslår i Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och 

trender 2005 att även om materialutvecklingen har utvecklats som ett resultat av bl.a. 

Tjetjenienkonflikten kvarstår dilemmat att prioritera exakt vilka system som ska utvecklas och 

i vilka kvantiteter. Den sfär som bl.a. avser elektronisk krigsföring, underrättelseinhämtning 

och precisionsstyrd ammunition är områden som har kritiserats, eftersom det anses att 

Ryssland ligger långt efter sin ”potentiella fiende”. Detta visar att Ryssland underförstått 

jämför sig med andra ledande militärmakter som t.ex. USA. Ryska militärindustriföretag har 

under senare år allt mer ägnat sig åt att producera civila och föga högteknologiska produkter. 

Dessa två faktorer visar en förändring i Rysslands militärindustriella utveckling och att MIK 
142 har blivit varse om vikten av att gå över till en viss del som berör civil produktion.143 

Stephen J. Blank skriver i verket Rosoboroneksport: Arms Sales and the Structure of Russian 

Defense Industry att Ryssland har skapat ett system där enskilda byråkrater med mycket makt 

och delvis privata företag, vilka båda kontrolleras via direktiv av byråkrater, skapar vertikalt 

styrda företag för varje gren av försvarsindustrin. Sedan använder de sitt inflytande för att ta 

                                                 
141 Andreas Wenger ”et al.”, Russian Business Power. The Role of Russian Business in Foreign and Security 
Relations (Abingdon, Routledge, 2006) s. 160-161. 
142 MIK står för det militärindistruella komplexet. 
143 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 229. 
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över andra företag och placerar dessa under statlig kontroll. Blank skriver att de senaste 

exemplen är AvtoVaz 144 och lastbilstillverkaren KamAz.145 

 

Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem 

och trender 2005 att produktionen av elektroniska produkter och mjukvara till datoriserade 

system utgör ett problem för Ryssland. Den mekaniska biten har av tradition varit dess styrka 

även om landet har visat prov på slagkraft vad gäller t.ex. telekrigföring. Utvecklingen har 

framskridit och Ryssland har i dag också avancerade robotradar-, kommunikations- och 

störningsinstrument. Vad gäller stridsflygplan och stridsfartyg har landet skjutit upp 

skapandet av nya plattformar och istället har man uppgraderat befintliga system. Detta gäller 

även i viss mån luftvärnsrobotutvecklingen vars system ligger i utvecklingens framkant. Dock 

har vidareutvecklingen av denna avstannat lite grand. Ett dilemma som Ryssland har är frågan 

som gäller tekniska standarder. Avvägningen ligger mellan att hålla på sin nationella policy 

eller att följa kraven från en internationell marknad. Av tradition har landet haft sina egna 

tekniska standarder, vilket är både en fördel och en nackdel, och de produkter som har stannat 

i Ryssland har högre prestanda än de versioner som går på export. De ryska systemen är 

därför mycket svåra att bekämpa för en fiende.146  

 

Leijonhielm m.fl. menar vidare att nackdelen är att en kund har svårt att integrera de ryska 

systemen med andra av västerländskt snitt, men fördelen å andra sidan är att Ryssland har 

bundit kunden till sig för en lång tid framöver. Det ska dock sägas att speciella 

exportversioner har funnits och MIK tillverkar i dag produkter som kan integreras med 

västerländska system. Oavsett om Ryssland fortsätter att anpassa sig till den internationella 

marknaden eller att tillverka enligt ryska standarder blir kostnaden hög. MIK kommer inte att 

vilja utveckla produkter för den ryska marknaden utan inhemska försvarsbeställningar och 

frågan är om försvarsmakten är villig att betala för dessa nya serietillverkade produkter. 

Leijonhielm m.fl. konstaterar att utvecklingen av femte generationens stridsflygplan kommer 

att ge en indikation om i vilken riktning Ryssland är på väg.147     

 

                                                 
144 AvtoVaz är en rysk personbilstillverkare. 
145 Stephen J. Blank, ROSOBORONEKSPORT: Arms Sales and the Structure of Russian Defense Industry 
(2007), Strategic Studies Institute, U.S. Army War Collage, Carlisle, PA USA, s. 10. 
146 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-SE, s. 229,230. 
147 Ibid, s.230. 
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Robert W. Orttung och Boris Demidov skriver i verket Russian Business Power the Role of 

Russian Business in Foreign and Security Relations att vapenproduktionen är ett av få 

områden där Ryssland tillverkar produkter för vilka det finns ett behov av utomlands. Den 

ryska vapenindustrin har dock minskat avsevärt sedan 1991.148 Stephen J. Blank konstaterar i 

boken Rosoboroneksport: Arms Sales and the Structure of Russian Defense Industry enligt 

Shlykov att Ryssland i början av 2000-talet inte klarade av att producera de vapen som landet 

avsåg att sälja och han menar att Ryssland i bästa fall klarade av att producera 10 % av de 

vapen som Sovjet tog fram år 1991.149 

 

Robert W. Orttung och Boris Demidov noterar i verket Russian Business Power the Role of 

Russian Business in Foreign and Security Relations att staten köpte upp den största delen av 

de vapen som Sovjetunionen producerade men efter dess fall hade inte Ryssland de medel 

som krävdes för att hålla upp köpen på samma nivå och utrusta säkerhetstrupperna med de 

vapen som krävdes.150 Zoltan Barany skriver i boken Democratic Breakdown and the Decline 

of the Russian Military att enligt Alexei Arbatovs verk Military Reform in Russia har inte 

Rysslands militär stått så nära ruinens brant sedan 1941 som man gjorde år 1998.151 Orttung 

och Demidov skriver i Russian Business Power the Role of Russian Business in Foreign and 

Security Relations att hela 1990-talet var en tillbakagång vad gäller vapenindustrin men detta 

förändrades radikalt efter det att Vladimir Putin kom till makten och ökade de militära 

inköpen. Den ryska staten kontrollerar vapenindustrin. Detta innefattar beställningarnas 

storlek, vilka som ska producera vapnen och vilka system som det ska satsas på. Under 

Vladimir Putins första presidentperiod ökade inköpen fyrfaldigt och under 2005 var den totala 

utgiften för vapen mer än 6,5 miljarder USD. Denna summa når dock aldrig vapentillverkaren 

p.g.a. utbredd korruption.152 Zoltan Barany skriver i verket Democratic Breakdown and the 

Decline of the Russian Military att Vladimir Putin konstaterade att Ryssland måste öka sin 

produktion av stridsflygplan, ubåtar och strategiska missiler från år 2006 och fram till år 

                                                 
148 Andreas Wenger ”et al.”, Russian Business Power. The Role of Russian Business in Foreign and Security 
Relations (Abingdon, Routledge, 2006) s. 157.  
149 Stephen J. Blank, ROSOBORONEKSPORT: Arms Sales and the Structure of Russian Defense Industry 
(2007), Strategic Studies Institute, U.S. Army War Collage, Carlisle, PA USA, s. 44. 
150 Andreas Wenger ”et al.”, Russian Business Power.  The Role of Russian Business in Foreign and Security 
Relations (Abington, Routledge, 2006) s. 157. 
151 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, New Jersey USA, 
Princeton University Press, 2007) s. 111. 
152 Andreas Wenger ”et al.”, Russian Business Power. The Role of Russian Business in Foreign and Security 
Relations (Abingdon, Routledge, 2006) s. 158, 160. 
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2011. I juni 2006 lade Kreml dessutom fram ett program för perioden 2007 - 2015 där man 

deklarerade att Ryssland kommer att lägga 185 miljarder USD på vapentillverkningen.153  

 

7.4.3 Vapenexporten 
 

I verket Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 skriver Jan 

Leijonhielm m.fl. att Sovjetunionens vapenexport styrdes först och främst av politiska 

överväganden. Militärstrategiska överväganden var det som rankades näst högst och sist kom 

de ekonomiska premisserna. Den ryska staten hade inte kontrollen över vapenexporten under 

början av 1990-talet och under dessa kaotiska år var de ekonomiska intressena det primära.154 

 

 Leijonhielm m.fl. skriver i ovannämnda bok att kundmönstret har förändrats över tiden sedan 

1991. De f.d. Warszawapaktländerna har t.ex. valt att integreras med västliga kulturer efter 

1991 och har därmed vänt sig bort från Ryssland. Laos och Kambodja importerar inte heller 

längre ryska vapen p.g.a. att det stöd som de erhöll från Sovjetunionen inte längre är 

tillgängligt. Under perioden 1992-1996 var de största importörerna av ryska vapen i tur och 

ordning: Kina, Indien, Ungern, Iran, Malaysia, Förenade Arabemiraten, Slovakien, Kazakstan, 

Algeriet och Vietnam. Rosoboroneksport sålde under 2002 vapen till 45 länder och 90 % av 

dessa gick till Algeriet, Kina, Cypern, Egypten, Grekland, Indien, Italien och Kuwait. Under 

2003 hade ROE ökat sin export till 52 stater och den mest lovande marknaden hittar man i 

Asien med länder som t.ex. Indonesien, Burma, Malaysia, Singapore och Vietnam, skriver 

Leijonhielm m.fl.155 Robert W. Orttung och Boris Demidov skriver i verket Russian Business 

Power the Role of Russian Business in Foreign and Security Relations att Ryssland var under 

åren 1999-2003 världens näst största exportör av konventionella vapen och perioden 2000-

2004 innebar att Ryssland klev upp på förstaplatsen. Under år 2004 exporterade man vapen 

för ca 6 miljarder USD vilket var den högsta siffran sedan 1991, skriver Orttung och 

Demidov.156  

 

                                                 
153 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, New Jersey USA, 
Princeton University Press, 2007) s. 59.  
154 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662SE, s. 236. 
155 Ibid, s. 238. 
156 Andreas Wenger ”et al.”, Russian Business Power. The Role of Russian Business in Foreign and Security 
Relations (Abingdon, Routledge, 2006) s. 157, 158. 
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Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem 

och trender 2005 att vapenexporten uppgick till 20-25 miljarder USD per år under 

Sovjetunionens sista år. Den ryska vapenexporten uppgick som lägst under 1990-talet till 1,7 

miljarder USD men den ökade sakta och toppnoteringen var 3 miljarder USD. Mellan åren 

2001-2006 utgjorde Rosoboroneksports orderbok en totalsumma på 13 miljarder USD, 75 % 

av denna order utgörs av flygplan och 12 % är marinrelaterat, och företagets dito för perioden 

2004-2008 ligger på 12 miljarder USD. ROE:s förväntade export under 2003 var 3,8 miljarder 

USD men denna siffra visade sig att vara låg då vapenexporten uppgick till 3,3 miljarder USD 

under årets 8 första månader, konstaterar Leijonhielm m.fl.157 

 

I ovannämnda verk skriver Leijonhielm m.fl. att Kina och Indien utgör de största 

importörerna av ryska vapen och det finns en stark säkerhetspolitisk koppling mellan dessa 

och Ryssland. Genom att exportera vapen till Kina balanserar Ryssland USA:s inflytande i 

Asien och den Ryska Federationen når därmed en militärstrategisk vinst. Rysslands 

vapenexport till Indien hindrar också Kina från att vara den enda stormakten i Sydasien. Både 

Kina och Indien är två viktiga kunder för Ryssland men deras roll är olika. Relationen till den 

förstnämnda präglas av latent motsättning och landet strävar efter att använda ryska produkter 

som bas för kopiering och vidareutveckling. Förhållandet till Indien bygger å andra sidan på 

samarbete då Ryssland och Indien även samarbetar när det gäller övning, truppträning och 

vapenutveckling.158  

 

Stephen J. Blank konstaterar i Rosoboroneksport: Arms Sales and the Structure of Russian 

Defense Industry att Rysslands tillbakagång till ett mer auktoritärt styre är ett uppmärksammat 

faktum. Detta har också medfört en mer fientlig politik mot USA och Rysslands vapenexport 

till öppet USA-fientliga stater som t.ex. Venezuela, Iran, Syrien och till en viss del Kina utgör 

en del av denna politik. Blank menar att Ryssland handlar på detta sätt för att slå mot 

amerikanska intressen och samtidigt gagna sina egna intressen. Ryssland kan få grepp om 

nyckelaktörernas (vissa staters) försvars och utrikespolitik men också stärka sin egen 

statsbudget genom vapenexporten.159 Jan Leijonhielm m.fl. skriver i Rysk militärförmåga i ett 

tioårsperspektiv – problem och trender 2005 att ekonomiska och politiska avväganden utgör 

                                                 
157 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 240, 241. 
158 Ibid, s. 237, 238. 
159 Stephen J. Blank, ROSOBORONEKSPORT: Arms Sales and the Structure of Russian Defense Industry 
(2007), Strategic Studies Institute, U.S. Army War Collage, Carlisle, PA USA, s. 1. 
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ett problem för landet vad gäller valet av kundkrets. Ryssland riskerar att hamna i osämja med 

USA om landet säljer material till dem länder som USA kallar för ”skurkstater”. Iran är ett 

land som länge har varit Rysslands kund och om avtalet förnyas måste Ryssland bryta det 

avtal som tecknades mellan Al Gore och Viktor Tjernomyrdin år 1995 som förbjuder 

vapenexport till Iran. Libyen, Syrien, Irak, Algeriet och Jemen är andra stater som innebär ett 

liknande problem för Ryssland vad gäller vapenexporten. Ett annat dilemma som också står i 

nära relation till vapenexporten är att handel med ett specifikt land kan leda till motsatt effekt 

i ett annat. Ryssland sålde t.ex. 310 stridsvagnar av modell T-90 till Indien vilket medförde att 

Pakistan valde att köpa sina nya T-80 stridsvagnar från Ukraina.160  

 

7.5 Kärnvapen 
 

Det här avsnittet handlar om kärnvapnens roll och funktion samt skillnaden mellan de taktiska 

och strategiska kärnvapnen. Gunnar Arbman menar i artikeln De taktiska kärnvapnens roll i 

rysk säkerhetspolitik att det är ytterst komplicerat att hitta en tydlig gränsdragning mellan de 

taktiska och strategiska kärnvapnen.161 Därför ligger fokus framför allt på ett övergripande 

plan och attityder till dessa snarare än en tydlig definition. Arbman menar i ovannämnda 

artikeln att Ryssland klargjort att man ska satsa på de taktiska kärnvapnen men övningen 

”Zapad 99” visade att denna genomfördes med strategiska kärnvapen. 162 Ryssland är också 

av naturliga själ ytterst ovillig att redovisa antalet kärnvapenspetsar och hur många dessa är 

varierar kraftigt mellan olika källor. Av denna orsak kommer inte några specifika antal att 

redovisas i detta arbete. Sveriges television noterade dock i programmet Rapport att Ryssland 

har i dag ca 60 % av världens kärnvapenarsenal enligt Försvarsdepartementets senaste 

undersökning.163  

 

                                                 
160 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 239. 
161 Gunnar Arbman, De taktiska kärnvapnens roll i rysk säkerhetspolitik, Kungliga Krigsvetenskapsakademin, 
Stockholm, 2003 (207): 4, s. 55-70, s. 69. 
162 Ibid, s. 69. 
163 Sveriges Television, Rapport, 07.12.04. 
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7.5.1 De taktiska kärnvapnen 
 

Gunnar Arbman skriver i artikeln De taktiska kärnvapnens roll i rysk säkerhetspolitik att de 

taktiska kärnvapnen har med allra största sannolikhet en betydande funktion för landets 

säkerhetspolitik. I april 2003 hölls det en konferens i Moskva där det konstaterades att: 

 

Visserligen har Ryssland i dag inga fiender, men vi får inte glömma att i politiken har man inga 

vänner – bara intressegemenskaper. Historien visar att nästan alla krig till dags dato har 

utkämpats för att få kontroll över naturrikedomar. (Arbman, 2003, s. 57)  

 

Arbman skriver i ovannämnda artikel att Rysslands värdefulla naturresurser utgör en stor 

lockelse för omvärlden, vilket även bekräftas av experter inom rysk säkerhetspolitik, och att 

detta är en starkt förankrad uppfattning i landet. Kärnvapenarsenalen i Ryssland, och i andra 

kärnvapenstater, kännetecknas av stora investeringar och långa tidscykler vilket medför att 

arsenalens olika delar, som grundas på en övergripande policy, är sammanlänkade med 

långsiktiga politiska bedömningar. Arbman menar att de ovannämnda konstaterandena är 

faktorer som är mest betydande för den ryska synen på de taktiska kärnvapnens funktion, 

vilken något förenklat kan ses som det långsiktiga hotet från väst (framför allt från USA), det 

långsiktiga hotet från öst (framför allt från Kina) och tendenserna till spridningen av 

massförstörelsevapen, främst kärnvapen, i de sydligt och muslimskt dominerande områdena 

nära Ryssland.164  

 

Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem 

och trender 2005 att de taktiska kärnvapnens funktion är att avskräcka ett konventionellt 

anfall. Dessa är en viktig och kostnadseffektiv del av försvaret. Möjligheten finns också för 

Ryssland att stärka den strategiska inriktningen med de taktiska kärnvapnen. Det är omöjligt 

att i dag exakt säga hur många dessa är, vilket är en vital del av dess funktion vad gäller 

avskräckning, men enligt Leijonhielm m.fl. har dessa antagligen blivit färre under 2000-talet. 

Viktor Jesin var tidigare chef över militärkommittén i Säkerhetsrådet och menar enligt 

Leijonhielm m.fl. att en arsenal om 3000 taktiska kärnvapen är tillräckligt för att uppnå en 

                                                 
164 Ibid, s. 55-56. 
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regional avskräckning. De konventionella stridskrafterna kan även utrustas med taktiska 

kärnvapen.165 

 

                                                 
165 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 180, 181. 
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7.5.2 De strategiska kärnvapnen 
 

Zoltan Barany skriver i verket Democratic Breakdown and the Decline of the Russian 

Military att de strategiska kärnvapnen har enligt Moskva en viktig funktion både praktiskt och 

symboliskt på den internationella arenan när det gäller att försvara sina intressen.166  

 

Irina Isakova konstaterar i verket Russian Defense Reform: Current Trends att Moskva har 

gjort stora investeringar vad gäller de strategiska kärnvapnen. Syftet har varit att satsningen 

ska ske inom denna sfär fram till det att reformen av den konventionella militären har skett. 

Fokus ligger på de luftburna-, marina- och markburna stridskrafterna och framför allt på de 

två sistnämnda. Den Ryska Federationen understryker att dess handlande styrs av 

avskräckning. Under ett möte med det militära kärnvapenkomplexet i mars 2006 deklarerade 

Putin att kärnvapenavskräckning kommer att utgöra en hörnsten i den ryska politiken med 

hänvisning till den internationella miljön och dess utveckling. Detta för att man ska kunna 

upprätthålla den nationella säkerheten samt kunna försvara sitt kärnvapenkomplex. Isakova 

menar vidare att dagens Ryssland har en mindre arsenal av strategiska kärnvapen än vad 

Sovjetunionen hade men att den är fullt tillräcklig för att uppnå sitt syfte vad gäller 

avskräckning.167  

 

Kenneth N. Waltz skriver i boken The Use of Force Military Power and International Politics 

att när USA:s Fösvarssekreterare Caspar Weinberg år 1984 fick frågan om varför 

Sovjetunionen satsade så mycket resurser på försvaret svarade han att syftet helt enkelt var en 

strävan efter världsdominans. Dessutom tog dess militära doktrin med i planeringen 

möjligheten att vinna krig oavsett om det handlade om ett konventionellt- eller kärnvapenkrig. 

Avskräckning var någonting som man avslog. Waltz menar vidare att Sovjetunionen 

eftersträvade militär överlägsenhet och att detta var en utbredd uppfattning i väst.168 

 

Waltz menar i ovannämnda verk att de strategiska kärnvapnen medför inte bara en militär 

aspekt utan även en politisk. Om en stat spenderar lite resurser på vapen signalerar det 

                                                 
166 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, New Jersey USA, 
Princeton University Press, 2007) s. 180. 
167 Irina Isakova, Russian Defense Reform: Current Trends, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 
Carlisle, PA USA, 2006, s. 31. 
168 Robert J. Art & Kenneth N. Waltz, The Use of Force Military Power and International Politics – 6th ed 
(Lanham, Maryland USA, Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2004) s. 108, 109. 
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svaghet och en kraftfull arsenal vad gäller strategiska kärnvapen kompenserar och minskar 

betydelsen av en ”upprustningstävling” vad gäller traditionella vapen. Waltz skriver vidare att 

både USA och Sovjetunionen har jämfört sig själv med den andra parten och därför drivit upp 

antalet kärnvapen långt mer än vad som är nödvändigt för att uppnå avskräckning. Waltz 

menar att en stat med t.ex. 12 000 strategiska kärnvapenspetsar, vilket förvisso utstrålar 

styrka, även skulle uppnå effektivitet i krig om denna bara hade 4 000 spetsar eller kanske 

ännu färre. Enda skillnaden är att en stat med 12 000 spetsar är numerärt överlägsen en annan 

stat som bara har 4 000 spetsar, skriver Waltz.169  

 

Kenneth N. Waltz skriver i artikeln The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better att 

det är anarki som råder bland staters samverkan. Under denna världsordning är det viktigt att 

”se efter sitt eget hus” och det bästa stater kan göra för att hjälpa sig själv är att värna om sin 

egen säkerhet. Waltz skriver vidare att en specifik stats strategi, dess vapenarsenal och hur 

staten använder stridskrafterna i förhållande till sina intressen är av vikt när sannolikheten för 

fred ska studeras. Om dessa syften uppnås utan att stridskrafterna behövs användas, vilket kan 

ses som avskräckning, minskar risken för krig. Eventuella vinster och förluster måste också 

vägas mot varandra och sannolikheten för ett krig minskar om de sistnämnda faktorerna 

överstiger de förstnämnda. Staters strategi är därför en viktig faktor i förhållandet till 

kärnvapen när staters syften ska mätas i relation till möjligheten att uppnå fred.170  

 

Jan Leijonhielm m.fl. skriver i verket Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem 

och trender 2005 att de strategiska kärnvapnen har högsta prioritet för Ryssland. Landets 

syfte är att i fredstid stoppa andra aktörer från att utöva påtryckningar och aggression. Den 

Ryska Federationen vill hindra väpnade konflikter under krigstid genom avskräckning samt 

tilldela fienden viss skada. Krigsmakten måste även visa militär närvaro och beslutsamhet vad 

gäller användandet av våld för att avskräckningssyftet ska fungera. Förmågan att utöva 

vedergällning är grunden i avskräckningsuppgiften vilken ska kunna åsamka fienden sådan 

skada att dennes vinst ska kunna ifrågasättas.171 

 

                                                 
169 Ibid, s. 113. 
170 Kenneth N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons: More may Be Better, Adelphi Paper No. 171, The 
International Institute For Strategic Studies, London, 1981, s. 4.   
171 Jan Leijonhielm ”et al.” (2005), Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005 
(Försvarsanalys, Användarrapport) Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R-1662-SE, s. 179. 

 66 



 

8. Analys  
 

Uppsatsens syfte om att undersöka Rysslands säkerhetspolitiska förändring under Vladimir 

Putins tid som president har visat att säkerhetspolitiken är en sfär som har prioriterats högt. 

Detta stod klart från första stund när Putin tog över presidentposten under millenniumskiftet 

men han tog också över ett land i kaos och djup ekonomisk kris vilket medförde problem att 

direkt genomföra de säkerhetspolitiska förändringar som avsågs. En stark ekonomisk tillväxt 

under hela 2000-talet, vilken är sammanlänkad med stärkandet av staten, har förändrat 

förutsättningarna för Ryssland men framför allt har detta medfört en stabilitet som det ryska 

folket inte har upplevt sedan Sovjetunionens dagar. Denna stabilitet har medfört en större 

trygghet men också nedskärningar vad gäller demokratiska rättigheter. Ryssland har 

återupprättat sin stolthet som en betydande stormakt under Putin och detta är ett samband som 

man kan koppla till den konstruktivistiska teorin och den sociala faktorn i form av identitetens 

betydelse. Rysslands identitetsgrund finns att hitta i det Bysantinska riket där idén om 

Ryssland som ett imperium och stormakt skapades. Detta är en vital del i förståelsen av 

identiteten utifrån stolthet inför en stark stat. Den konstruktivistiska teorin ser således de 

historiska och kulturella aspekterna som betydande för identiteten och detta 

stormaktstänkande har följt Ryssland genom historien från Bysansriket via Tsarväldet och 

Sovjetunionen fram till dagens Ryssland. Trots att begreppet identitet är en aning abstrakt 

förefaller det rättrådigt att se denna aspekt som betydelsefull, p.g.a. sitt starka historiska fäste, 

i denna undersökning av Rysslands säkerhetspolitiska förändring under Vladimir Putin.  

 

Utifrån frågeställningen om de militära kapabiliteterna kan det konstateras att dessa står i nära 

relation till Rysslands säkerhetspolitiska utveckling. Den neorealistiska teorin menar att den 

nationella säkerheten är av mycket stor vikt vilket direkt kan kopplas till den utveckling som 

de ökade utgifterna för de militära kapabiliteterna har haft under Putin. Detta märks bl. a. på 

den kraftiga resursökningen vad gäller militärbudgeten och vapenutvecklingen under 2000-

talet. Trots att truppernas numerär är stort sett identiska som under 1990-talet bör även dessa 

ses som förstärkta då Ryssland i dag också har professionella styrkorna. Även vapenexporten 

har ökat under Putins presidentperiod som tillsammans med vapenutveckling nu ligger under 

det statligt kontrollerade, vi talar här nu om nästan monopollikt styre, Rosoboroneksport som 

tillför staten stora resurser. Att civila sfärer som t.ex. biltillverkaren AvtoVaz också är knuten 
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till ROE medför också ett resurstillskott vilket har hjälpt upprätthållandet av den nationella 

säkerheten.  

 

Den neorealististiska teorin menar att beteenden och attityder i det internationella systemet 

bör analyseras utifrån militära kapabiliteter och maktaspekten. Att världspolitiken ses som 

anarkistisk innebär att stater måste använda eller hota att använda sin makt för att uppnå sina 

mål. Att makten kan skifta beror på att allianser kan bildas vilket medför att maktpostionerna 

förflyttas. Detta teoretiska perspektiv blir intressant när man applicerar detta synsätt på 

Ryssland och dess agerande. Att Putin i början av sin presidentperiod insåg Rysslands 

tillkortakommande i ett maktperspektiv bör ses i relation till det pragmatiska tillvägagångssätt 

som han valde genom att bilda allianser med bl. a. Nord Korea, Kuba och Mongoliet. Detta 

stärkte Rysslands roll och detta medförde också ur ett kärnvapenstrategiskt perspektiv, genom 

relationen till Mongoliet, att man tydligt visade för Kina att denna utgör ett hot. Att Ryssland 

dessutom fastslog att det internationella systemet och dess struktur har framkallat att de 

strategiska kärnvapnen har högsta prioritet understryker relationen ytterligare. Det kan vidare 

konstateras att de militära kapabiliteterna har en viktig funktion för Ryssland med hänvisning 

till det internationella systemets struktur.  

 

Den ”11 september” innebar för Ryssland en förändring vad gäller relationen till USA. Detta 

medförde att Ryssland tydligt tog ställning i kriget mot terrorismen och därmed förbättrades 

förhållandet till USA som av tradition har varit en aning kyligt med hänvisning till bl.a. det 

Kalla kriget. Rysslands och USA:s närmanden  kan således utifrån frågeställningsaspekten 

vad gäller roll och intressen kopplas till både den konstruktivistiska och neorealistiska teorin. 

Ur den sistnämnda teorins perspektiv handlade det om för Ryssland att använda USA som 

”draghjälp” för att öka sin egen makt och få mer inflytande. Detta tankesätt blir än mer tydligt 

när man ser till kärnvapenaspekten då Ryssland klart deklarerat att USA och Nato utgör ett 

hot mot Rysslands säkerhet. Ur den konstruktivistiska teorin blir Rysslands relation till USA 

än mer pragmatiskt eftersom identitetaspekten tyder på en från Rysslands del misstänksam 

förhållning till USA. Kopplingen till denna teori blir också relevant eftersom denna ser det 

nationella intresset som en stats intresse ur ett globalt perspektiv, vilket tydligt kan kopplas till 

Rysslands strävan att förtydliga sin stormaktsstatus.  

 

Den neorealistiska teorin värderar den nationella säkerheten högt vilket kan sammanlänkas 

med Rysslands relation till USA i och med den ”11 september”. Dessa parters samarbete mot 
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terrorismen gjorde det lättare för Ryssland att fortsätta kampen i Tjetjenien då det i högsta 

grad ligger i Rysslands intresse att säkerställa den nationella säkerheten utifrån denna hotbild. 

Ur ett neorealistiskt perspektiv förefaller detta som högst rationellt. Mycket av den mediala 

fokusering lades på USA och dess kamp mot Usama Bin Laden vilket medförde legitimitet 

för Ryssland att kunna fortsätta kriget i Tjetjenien relativt ostört. Ur ett neorealistiskt 

säkerhetsperspektiv är det självintresset det handlar om genom att öka makten och höja 

säkerheten i det politiska systemet. Denna bild av kriget i Tjetjenien blir dock allt för simpel 

för att kunna förklara dess djup.  

 

Den konstruktivistiska teorin ser på Rysslands identitet som stat, ur ett säkerhetsperspektiv, 

att den styrs av kulturella, historiska, sociala och politiska faktorer. Här är det en stats uppgift 

att skilja på vänner och fiender för om staten inte gör det på ett framgångsrikt sätt hotas dess 

auktoritet av någon som är kapabel att göra det. Denne åskådning gör att man bör se på 

Tjetjenien som fienden i form av de ”andra”, i och med ovannämnda faktorer, och ”jaget” 

speglar här Rysslands identitet. Utifrån dessa skiljda kulturella värderingar och historia är det 

även möjligt att se dessa faktorer som en förklaring till Rysslands misstänksamma öga till 

USA och Nato. Identiteten har således en betydande funktion när intressens funktion i ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv ska studeras. 

 

Vladimir Putin stärkte även Rysslands roll i ett internationellt perspektiv i samband med 

kriget i Irak. Om den ”11 september” innebar att många stater var överens om att terrorismen 

är ett globalt hot var synen på kriget i Irak mer splittrad. Faktum är att missnöjet mot kriget i 

Irak var allmänt stort och Rysslands allierande med Tyskland och Frankrike, som också var 

mot kriget, gjorde att Ryssland stärkte sin mjuka makt och roll som en betydande aktör på den 

globala arenan. Den neorealistiska teorin ser att maktpositionerna kan ändras i och med 

bildandet av allianser på den internationella arenan eftersom stater strävar efter mycket makt. 

Detta synsätt är här rationellt eftersom Ryssland uppnådde sitt mål om att stärka sin makt och 

sitt inflytande på bekostnad av USA och Storbritannien, vilket också innebar att Ryssland 

skärpte tonen i olika politiska frågor mot Nato och USA. 

 

Ryssland innehar i dag två mycket starka geopolitiska instrument i form av naturresurser och 

en stor kärnvapenarsenal. Att Putin har använt sig av dessa för att stärka landets 

säkerhetspolitik står utom allt tvivel. Naturresurserna, främst olja och gas, har inte bara hjälpt 

till att stärka den ryska ekonomin och säkerhetssektorn utan dessa har även medfört att stärka 
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Rysslands inflytande i övriga världen. Europa är i dag i stort beroende av bl.a. rysk gas och 

detta kommer sannolikt att öka än mer i framtiden. Den ryska identiteten är nära 

sammankopplad med Europa och dess grund finns att hitta i början av 1700-talet i och med 

Peter den Stores grundande av S:t Petersburg. Putin har även själv konstaterat att den ryska 

identiteten bör ses som europeisk snarare än asiatisk och Rysslands intressen i Europa kan 

således också kopplas till en gemensam identitet. Under 1990-talet försvann de enorma 

resurser som naturtillgångarna medförde till en stor del ned i oligarkernas fickor. Rysslands 

statskontrollerade företag Gazprom har nu kontrollen över naturresurserna vilket har hjälpt 

landet att stärka statsbudgeten. Ukraina har en viktig strategisk och symbolisk  funktion 

eftersom Rysslands pipelines som förser Europa med gas går genom landet. Nato är också 

mycket angelägen om att Ukraina ska söka inträde i försvarsalliansen eftersom det skulle 

medföra att Nato skulle komma närmre Rysslands gränser och dess intressesfär. Vladimir 

Putin har dock på ett ytterst effektivt sätt använt gasen, Ukraina är också beroende av rysk 

gas, som ett maktmedel för att stänga denna möjlighet för Nato. 

 

Maktaspekten, det internationella systemets struktur, identiteten och staters intressen utgör 

viktiga aspekter när Rysslands säkerhetspolitiska utveckling ska studeras. Detta gör att den 

neorealistiska och konstruktivistiska teorin är två mycket användbara instrument inom den 

internationella politiken. 
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9. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Vladimir Vladimirovitj Putin har under sina 7 år i Kreml visat prov på betydande 

ledaregenskaper och han har åter fört den Ryska Federationen in i maktens finrum. Putin har 

förverkligat sin vision om en stark stat och återupprättat den stolthet som landet inte har 

upplevt sedan Sovjetunionens fall. Ryssland är åter en betydande aktör på den internationella 

arenan och landet har i dag en större stabilitet än vad som var fallet under 1990-talet. Den 

Ryska Federationen inger även en större respekt och därmed har också det patriotiska 

tänkandet blivit större. Säkerhetspolitiken är en sfär som har stärkts tack vare en hög 

ekonomisk tillväxt och denna är bl. a. ett resultat av landets stora naturrikedomar.  

 

Det finns dock som bekant två sidor av myntet och Vladimir Putins tid som president har 

också inneburit att Ryssland har tagit en alltmer auktoritär inriktning. Om Boris Nikolaevitj 

Jeltsins tid som president innebar att landet fördes, om än försiktigt, i en demokratisk riktning 

så har detta vänt i och med Putins tillträde. Att han har uppnått näst intill kultstatus i dagens 

Ryssland har som jag ser det att göra med identiteten. Rysslands ökade säkerhetspolitiska 

tänkande har stärkt landets roll vilket gör att ryssarna åter kan identifiera sig med idén om 

Ryssland som en betydande stormakt. Att Putin har deklarerat att han avser att stärka 

demokratin ser jag som tvivelaktigt. Detta beror på att den ryska befolkningen har knappt 

någon erfarenhet av demokrati genom historien och den korta period under 1990-talet som 

fördes i demokratins namn förknippas med ekonomisk kris och ett stort kaos. Det är med 

denna bakgrund man kan se att ryssarna prioriterar en stark stat med ordning och reda före 

demokrati.  

 

Rysslands nationella säkerhetsintresse har blivit avsevärt tydligare i samband med den 

förändrade säkerhetspolitiken. För Ryssland handlar det om att säkerställa statens säkerhet 

och skydda landets naturrikedomar. Identiteten är en grundbult när utrikespolitiken skapas 

vilket medför att den är sammanlänkad med Rysslands nationella säkerhetsintresse. Putins syn 

på Rysslands identitet är en blandning av ett västvänligt samarbete och en tydligt 

statscentrerad nationalistisk åskådning med fokus på säkerhetsaspekterna, den nationella idén 

och stormaktsrollen. Detta gör identiteten till en betydande faktor när man ska undersöka 

Rysslands intressen. 
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Vilken säkerhetspolitisk riktning Ryssland kommer ha i framtiden är av naturliga skäl en 

aning vanskligt att uttala sig om. Det är helt enkelt allt för många faktorer som spelar in vilket 

kan till en viss del hänvisas till det internationella systemets struktur. Det som däremot helt 

säkert kan konstateras är att Rysslands nya starka säkerhetspolitiska roll kan till en stor del 

tillskrivas en man och han heter Vladimir Vladimirovitj Putin.   
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