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Under snart ett och ett halvt de-
cennium har Ryssland sagt sig 
genomdriva en omfattande mili-

tärreform. Jämfört med situationen under 
mitten av nittiotalet har de ryska Väpnade 
styrkorna onekligen förbättrat sina prest-
anda. Målen med en militärreform torde 
dock ha varit väsentligt mer omfattande 
än så. Det står klart att den ryska politiska 
ledningen hittills är långt ifrån att komma 
till rätta med huvuddelen av de problem 
som gjorde att man inledde en militär-
reform till att börja med. Nära femton års 
militärreform framstår idag som ett upp-
enbart misslyckande i försvarspolitiskt 
beslutsfattande.

Jeltsin visade som bäst ett förstrött in-
tresse för militärreformen. I försvarsfrågor 
liksom i andra frågor tenderade Jeltsin-
perioden att domineras av bombastiska 
uttalanden följda av mycket lite i form 

av reella resultat. Putin kom till makten 
med en klar målsättning att stärka landets 
försvar. Icke desto mindre har även han 
tvingats retirera på många punkter. Den 
politiska viljan att genomföra en militär-
reform har således fluktuerat under både 
Jeltsin och Putin. 

Det är hos Rysslands politiska ledning 
som huvuddelen av skulden ligger. Att 
byråkratier – även militära sådana – är obe-
nägna att reformera sig själva ligger snarast 
i sakens natur. Att skylla på motstånd bland 
ryska officerare är således bara en delför-
klaring. Den ryska politiska ledningen 
saknade vilja och fasthet att genomdriva 
en försvarsreform. Inte heller lyckades 
den införa en struktur för försvarspolitiskt 
beslutsfattande som kunde säkerställa att 
militärreformen drivs framåt när landets 
högsta politiska ledning vänder sin primära 
uppmärksamhet mot andra frågor. Likaså 

Rysk militärreform under Jeltsin och Putin1 
En misslyckad övning i försvarspolitiskt beslutsfattande

av Ph.D. Carolina Vendil Pallin

1  I artikeln används svensk translitterering av ryska titlar och namn utom i de fall då hänvisning sker till 
ett verk som en rysk författare givit ut på engelska. I det senare fallet har den engelska translittereringen 
behållits för att läsaren lättare ska kunna hitta referensen. Samtliga citat är översatta av artikelförfattaren. 
Artikeln bygger till övervägande del på Vendil Pallin, Carolina: Russian Military Reform: A Failed Exercise 
in Defence Decision Making, FOI, Stockholm 2005. Se även Leijonhielm, Jan, m fl: Rysk militär förmåga 
i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, FOI-R--1662--SE, FOI, Stockholm 2005.
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saknades en utvecklad och oberoende 
granskningsfunktion.

Under Jeltsin var maskineriet för för-
svarspolitiskt beslutsfattande i olag större 
delen av tiden, då han som president rege-
rade genom att spela ut olika institutioner 
och aktörer mot varandra. Putin införde 
den ”maktvertikal” som Jeltsin gärna pra-
tade om. Denna innebär att alla trådar sam-
lats i Kreml. Bilden av ordning och reda är 
dock en chimär. Samtliga beslut måste upp 
och vända i Kreml innan en tjänsteman på 
lägre nivå kan agera, och Putin är beroende 
av information som lämnas av kretsen 
kring honom – de tjänstemän som också 
är ansvariga för att verkställa besluten. 
Systemet saknar oberoende kontrollfunk-
tioner i form av ett självständigt parlament, 
rättssystem eller fristående medier och 
samhällsorganisationer.

Politiskt beslutsfattande – 
militärreformens kärna
Den ryska militärreformen har gett upp-
hov till en livlig debatt – såväl i Ryssland 
som internationellt. De olika förklaringar 
som har getts till varför militärreformen 
misslyckats kan grupperas i tre huvudka-
tegorier.

För det första fokuserar många för-
klaringar på bristen på finansiering av 
militärreformen. Det är onekligen en del 
av förklaringen. Militärreformen har varit 
kroniskt underfinansierad – om alls finan-

sierad – sedan den drogs igång. Under en 
lång rad av år i mitten på 90-talet kunde 
Försvarsministeriet dessutom inte betala 
ut löner i tid till sina officerare och civil-
anställda, och övningar skedde på minimal 
nivå, bland annat på grund av brist på 
bränsle. Samtidigt står det klart att mera 
pengar till militära organisationen inte var 
en lösning i sig. Det hade troligen gjort 
Försvarsministeriet än mindre benäget att 
genomföra nödvändiga reduceringar av 
antal förband. Det var således inte bara en 
fråga om bristande finansiering utan även 
om en krigsmakt i en alltför stor kostym. 
Värt att påminna sig i sammanhanget är 
också att under nästan hela perioden som 
en militärreform sägs ha pågått har andra 
”kraftministerier” än Försvarsministeriet 
lyckats behålla eller t o m  öka sin bud-
get.2

En andra kategori av förklaringar pekar 
ut Rysslands kulturella och historiska arv 
som boven i dramat. Onekligen spelar 
invanda mönster och synsätt en stor roll 
som bromskloss i alla reformeringar. Det 
finns ingen anledning att anta att problemet 
skulle vara mindre inom det ryska militära 
systemet – snarare tvärtom. Ett antal de-
battörer har pekat på den ryska politiska 
kulturen som en förklaring till varför mi-
litärreformen gått i stå samt på hur den 
militära byråkratin var högst ovillig att 
skiljas från gamla hotbilder i vilka NATO 
och USA spelare huvudrollerna. 

2  Kraftministerier benämns ofta de ministerier och myndigheter som lyder direkt under presidenten och har 
viss trupp till sitt förfogande. För en mer utförlig definition och diskussion, se Leijonhielm, Jan, m fl.: Rysk 
militär förmåga i ett tioårsperspektiv – en förnyad bedömning 2002, FOI-R--0811--SE, FOI, Stockholm 
2003, s 205 och Vendil Pallin: Russian Military... , Appendix 2.
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Ett problem med denna typ av förklar-
ingar är dock att de lätt blir deterministiska 
och, i viss mån, tautologiska: en rysk mili-
tärreform är dömd att misslyckas därför att 
den är rysk.3 En sådan förklaringsmodell 
utesluter helt möjligheten till förändring 
– och ändå har Ryssland, historiskt sett, 
genomfört ett antal genomgripande militär-
reformer, t.ex. under försvarsminister Dmi-
trij Miljutin under 1800-talets andra hälft 
och under Michail Frunze på 1920-talet. 
Politisk kultur och byråkratiskt motstånd 
mot reformer är definitivt en stötesten, men 
detta förhållande är inte unikt för Ryssland. 
Möjligen är omfattningen av problemet 
något större.

Slutligen pekar många debattörer på 
frånvaron av ett politiskt ledarskap som 
skulle ha kunnat genomdriva en militärre-
form. Endast en stark politisk ledning kan 
formulera målen för en militärreform och 
dessutom se till att en sådan implementeras 
på det sätt som avsetts. Dessa förklaringar 
tenderar att fokusera på presidenterna 
Jeltsin och Putin – med rätta eftersom pre-
sidenten sitter på de avgörande maktbefo-
genheterna i säkerhetspolitiska och därmed 
försvarspolitiska frågor i Ryssland. 

Bara den högsta politiska ledningen kan 
göra de nödvändiga prioriteringarna mel-

lan försvarets behov och de behov som 
samhället i övrigt har. Den ryska definitio-
nen av militärreform ger också anledning 
att ta sikte på den politiska beslutsproces-
sen. I ett ryskt militärt uppslagsverk från 
2003 anges klart att en militärreform utförs 
“efter det att de högsta statliga organen 
fattat beslut”.4 

Det är dock mer än troligt att en pre-
sidents intresse periodvis kommer att 
avledas från militärreformen, såvida inte 
ett storkrig står för dörren. Därför krävs 
förutom politisk vilja även ett väl utvecklat 
institutionellt byråkratiskt ramverk, som 
förmår att driva frågan under de perioder 
då presidenten av olika skäl inte gör det. 
Detta ramverk måste inrymma militär 
kunskap, men bör inte domineras av of-
ficerare. Snarare bör det vara ett integrerat 
ramverk, där civila och militära byråkratier 
samverkar och lär av varandra.

Ryskt försvarspolitiskt 
beslutsfattande
Presidenten spelar enligt 1993 års kon-
stitution den centrala rollen inom allt 
säkerhetspolitiskt beslutsfattande. Han 
är vidare krigsmaktens överbefälhavare, 
och samtliga kraftministerier, av vilka 
Försvarsministeriet är ett, lyder direkt 

3  Till exempel hävdade en skribent att rysk militärpolitik präglades av att samtliga officerare läst Tolstojs 
”Krig och Fred” i skolan och tagit intryck av denna och därmed blivit korrumperade och vägrar lyda order, 
Moran, John P.: ”Back to the Future? Tolstoy and Post-Communist Russian Military Politics”, The Journal 
of Slavic Military Studies, vol 12, nr 4 1999, s 54-77. Många förklaringsmodeller som tar avstamp i politisk 
kultur är dock väsentligt mer sofistikerade och intressanta. Se t ex Golts, Alexander M och Putnam, Tonya 
L: ”State Militarism and Its Legacies: Why Military Reform Has Failed in Russia”, International Security, 
vol 29, nr 2 2004, s 121-158 som tar avstamp i Rysslands och Sovjetunionens militärisering.

4  Ivanov, Sergej B (red): Voennaja entsiklopedija, tom 7, Moskva, Voennoe izdatelstvo, Moskva, 2003  s 
222.
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under presidenten, till skillnad från andra 
ministerier och myndigheter som lyder 
under premiärministern. Till sin hjälp har 
presidenten ett antal rådgivare, t ex en 
militär rådgivare och en utrikespolitisk, 
som båda ingår i Presidentadministratio-
nen. Inom samma administration återfinns 
även Säkerhetsrådet, som tidvis har spelat 
en central roll i utarbetandet av riktlinjerna 
för militärreformen.

Formellt sett kan således premiärmi-
nisterns och regeringens roll tyckas svag. 
I flera avseenden har de dock avgörande 
inflytande, främst i budgetfrågor och för 
det militärindustriella komplexet. Pre-
miärministern har inom sitt eget kansli 
personer som kan stödja honom i dessa 
frågor. Stundtals har hans Administrativa 
avdelning samordnat försvarspolitiken. 

Bland de olika ministerierna spelar 
Finansministeriet en central roll eftersom 
det är här ansvaret för försvarsbudgeten 
hamnar. Under långa perioder rådde dock 
en tyst överenskommelse, som tycktes gå 
ut på att Försvarsministeriet fogade sig i 
ständigt otillräckliga försvarsbudgetar, i 
utbyte mot att Finansministeriet inte när-
mare efterfrågade hur pengarna användes. 
Ytterligare ett ministerium med visst infly-
tande har Ekonomiministeriet varit (idag 
Ministeriet för ekonomisk utveckling och 
handel). Här förhandlades materielinköp 
eftersom Ekonomiministeriet i mångt och 
mycket tog över det ansvar som tidigare 

vilat hos det allsmäktliga Gosplan under 
sovjettiden. Vidare hade ministerier såsom 
Atomenergiministeriet och Ministeriet 
för vetenskap och teknologi inom sina 
respektive sakområden inflytande på för-
svarspolitiken.

Betydelsen av att Ryssland skulle utse 
en civil försvarsminister har ofta betonats. 
I själva verket är problemen inom För-
svarsministeriet betydligt mer omfattande 
än så. Det sovjetiska Försvarsministeriet 
dominerades av Generalstaben. Det var i 
princip möjligt att tänka sig ”en sovjetisk 
Generalstab utan ett Försvarsministerium, 
men inte ett Försvarsministerium utan 
Generalstaben”.5 Det ryska Försvarsmi-
nisteriet formerades i princip helt på basis 
av det sovjetiska, och den gamla ordningen 
bestod således med en Generalstab som 
spindeln i nätet med ansvar för militär 
planering i stort och smått. Det har till och 
med föreslagits att beteckningen “ministe-
rium” är missledande i det ryska Försvars-
ministeriets fall eftersom Generalstaben 
förutom rent operativa ledningsfunktioner 
tagit över i stort sett samtliga uppgifter (po-
litiska och administrativa), medan civila 
tjänstemän i stort sett saknas.6 

Parlamentet har spelat och spelar en 
ytterligt begränsad roll i försvarspolitiskt 
beslutsfattande. Det är framför allt i sam-
band med att budgeten går till Duman 
för godkännande, som dess ledamöter i 
teorin skulle kunna utöva inflytande. I 

5  Odom, William: The Collapse of the Soviet Military, Yale University Press, New Haven 1998, s 27.
6  Betz, David J: Civil-Military Relations in Russia and Eastern Europe, RoutledgeCurzon, London 2004, 

s 108-109.
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själva verket har detta inte skett. Dumans 
ledamöter har haft tillgång till en ytterst 
liten del av försvarsbudgeten – resten har 
varit hemligstämplad. De har begränsad 
tillgång till en egen analytisk stab och är 
hänvisade till analyser utförda av För-
svarsministeriet. Parlamentets chanser att 
utöva en granskande funktion är således i 
det närmaste obefintliga.

Rysslands rättssystem är heller inte så 
pass oberoende att det skulle kunna utgöra 
en granskande instans. Dess åklagarvä-
sende (prokuratura) skiljer sig avsevärt 
från vad en svensk läsare är van vid, inte 
minst då dess oberoende gentemot den 
politiska makten är mindre. Rysslands Mi-
litära huvudåklagare (Glavnaja voennaja 
prokuratura) är underställd riksåklagaren 
(Generalnaja prokuratura). Samtliga brott 
där minst en åklagad är anställd inom 
Rysslands krigsmakt hamnar hos militära 
åklagaren. Vidare finns ett system med mer 
än hundra militärdomstolar i Ryssland. 
Vid flera tillfällen har dessa utmärkt sig i 
uppmärksammade mål, där de låtit höga 
officerare undslippa straff.7

Under vissa perioder har olika organi-
sationer utanför statsmakten spelat en viss 
roll i att skapa opinion. På samma sätt har 
medierna periodvis kunnat driva debatten 
om militärreformen framåt.

Rysk militärreform i teorin
Den ryska definitionen av militärreform 
anger också vilka problem som en sådan 
reform ska lösa. Katalogen är relativt 
lång. Huvuddragen är dock att stor vikt 
läggs vid att en militärreform omfattar 
väsentligt mer än bara reformering av 
landets Väpnade styrkor, som lyder under 
Försvarsministeriet. 

Enligt den ryska försvarslagen ingår 
förutom de Väpnade styrkorna en rad 
väpnade styrkor, tillhöriga andra ministe-
rier och myndigheter i Rysslands militära 
organisation. Bland de största kan nämnas 
landets Inrikestrupper (som lyder under 
Inrikesministeriet) och Gränstrupperna 
(som fram till 2003 var en egen myndig-
het, Federala gränstjänsten, men numera 
lyder under Federala säkerhetstjänsten 
– den huvudsakliga arvtagaren till det 
sovjetiska KGB).8 

Ytterligare väpnade förband som ingår 
i landets militära organisation återfinns 
inom Federala säkerhetstjänsten, FSB, och 
Federala skyddstjänsten, FSO, samt andra 
så kallade ”kraftmyndigheter”. Exakt vilka 
förband, som räknas in i landets militära 
organisation är omöjligt att fastslå för en 
utomstående. Dessutom är de siffror som 
presenteras på antal man, som ingår i såväl 

7  Bland dessa kan nämnas överste Jurij Budanov som våldtog och mördade en artonårig flicka i Tjetje-
nien. Han friades i flera instanser och dömdes först efter att Kreml bestämde sig för att använda fallet 
politiskt, se Baker, Peter och Glasser, Susan: Kremlin Rising: Vladimir Putin’s Russia and the End of 
Revolution, Scribner, New York 2005, s 99-120.

8  Gränstrupperna var under sovjettiden en del av KGB.
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Väpnade styrkorna som i andra väpnade 
förband, ytterligt osäkra. Ibland uppger 
ryska myndigheter antal anställda, ibland 
antal befattningar (d v s även ej besatta 
tjänster). 

Upphovet till en militärreform kan enligt 
den ryska definitionen delas in i tre huvud-
områden: För det första kan förändringar 
av vapenteknologi och krigföring göra en 
reform nödvändig. I Rysslands fall uppstod 
diskussioner om behovet av en reformering 
på grund av teknologisk utveckling redan 
under Sovjettiden. Erfarenheter från kriget 
i Afghanistan och de iakttagelser Moskva 
gjorde i och med Kuwaitkriget i början 
på 1990-talet, kriget i Kosovo och senast 
Operation Iraqi Freedom gjorde frågan än 
mer angelägen. 

För det andra kan förändringar av strate-
giska politiska mål och hotbild framtvinga 
en militärreform. Återigen var detta högak-
tuellt i Rysslands fall. Landets strategiska 
läge hade förändrats markant i och med 
Berlinmurens och senare Sovjetunionens 
fall. Allierade hade försvunnit ur bilden, 
fienden hade blivit samarbetspartners 
på flera områden, samtidigt som flera de 
nya grannländerna i form av före detta 
sovjetiska republiker hade pågående väp-
nade konflikter inom sina gränser. Till 
yttermera visso utspann sig också ett krig 
inom Rysslands egna gränser i republiken 
Tjetjenien.

Slutligen pekar den ryska definitionen på 
att förändringar inom samhället kan tvinga 

fram behov av reformering av landets mi-
litära system. Ryssland påbörjade ett antal 
omvandlingar efter Sovjetunionens fall: 
från planekonomi mot marknadsekonomi, 
från enpartistat mot viss demokrati. Detta 
förändrade förutsättningarna för landets 
militära organisation, som traditionellt 
intagit en prioriterad och privilegierad 
position i samhället. Försvarsbudgeten 
minskade drastiskt, samtidigt som landets 
ungdomar i allt högre utsträckning lycka-
des undslippa värnplikten.

Militärreformen under Jeltsin
Efter att ha blivit rysk president övertog 
Jeltsin forna generalsekreterares vana 
att åka i ilfart genom Moskvas centrala 
gatusystem, som spärras av för ändamålet 
varje morgon. På vägen passerade han För-
svarsministeriet och Generalstaben, innan 
hans mörka bil svängde in i Kreml. Det 
fanns med andra ord rikligt med tillfällen 
för Jeltsin att påminnas om militär reform 
som en politisk angelägenhet.9

Med facit i hand står det dock klart, att 
militärreformen sällan eller aldrig spelade 
någon central roll i Jeltsins prioritering. 
Istället lämnades huvuddelen av dessa 
frågor till respektive ministerium. För-
svarsbudgeten skars ned drastiskt, utan 
att några egentliga avvägningar gjordes 
av den politiska ledningen om vad som 
var en rimlig nivå, givet de hot som skulle 
prioriteras. Kreml gjorde få försök att dra 
till sig nödvändig oberoende expertis eller 

9  Baranets, Viktor N: Eltsin i ego generaly: zapiski polkovnika gensjtaba, Soversjenno sekretno, Moskva 
1998, s 24.
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reformkrafter inom den militära organisa-
tionen, och Rysslands nya politiker var in-
tresserade av försvarsbudgeten främst vad 
gäller möjligheterna att minska densamma 
för att flytta resurser till andra områden i 
landets blödande ekonomi. 

I Försvarsministeriets fall ledde denna 
situation till att man grymtande accepte-
rade minskade anslag, i utbyte mot att den 
politiska ledningen inte intresserade sig för 
vad tilldelad budget användes till i detalj. 
Duman, som i teorin borde ha varit en 
granskande instans, hade föga eller ingen 
insyn i hur pengarna skulle användas och 
godkände egentligen bara den generella 
nivån. 

Pavel Gratjev, som 1992 utnämndes 
till försvarsminister och befordrades till 
armégeneral, presenterade ett förslag till 
militärreform, som egentligen bara inne-
höll en nyhet: skapandet av mobila styrkor. 
Kärnan i dessa skulle vara Gratjevs eget 
truppslag, luftlandsättningstrupperna, som 
därmed också skulle prioriteras. I övrigt 
innehöll Gratjevs förslag endast åtgärder 
som i första hand var kopplade till hem-
tagningen av trupp från före detta War-
szawapaktsländer (främst Östtyskland) och 
sovjetrepubliker. Onekligen nödvändigt, 
men knappast en militärreform.10

Ramverket för försvarspolitiskt besluts-
fattande utvecklades föga under Jeltsins 
första år vid makten och byggde främst på 

strukturer från Sovjettiden. Det hela för-
värrades av att Jeltsin härskade genom att 
skapa rivaliserande institutioner för att hål-
la potentiella politiska utmanare i schack. 
Det gjorde processen än mer oförutsägbar 
och öppen för förlamande revirstrider. 
Under samma period var Jeltsin upptagen 
med att konsolidera sin maktställning, och 
hotet om en kontrarevolution tedde sig 
fortfarande som möjligt. I den mån han 
intresserade sig för sina kraftministerier 
gjorde han det således främst utifrån att 
försäkra sig om dessas lojalitet. Under and-
ra hälften av sin mandatperiod var Jeltsin 
dessutom ofta rent fysiskt frånvarande på 
grund av sin vacklande hälsa. 

Antalet kraftministerier ökade under 
Jeltsins tid vid makten, och de tenderade 
även att utöka sina budgetar och verksam-
hetsområden – något som urholkade För-
svarsministeriets budget. Samordningen 
mellan de olika kraftministerierna var 
ytterligt bristfällig, både på policynivå 
och på praktisk nivå, då utrustning inte var 
kompatibel och samövning inte förekom. 

De Väpnade styrkornas problem för-
djupades samtidigt. Militära övningar 
genomfördes på lägre förbandsnivåer 
(redan 1992 upphörde taktiska övningar 
på divisionsnivå och endast sällan övades 
regementsnivån) medan övningar på hög-
re nivå begränsades till sambands- och 
ledningsövningar (komandno-sjtabnye 

10  Gratjevs reformplan presenterades bland annat i Krasnaja zvezda, 21 juli 1992, s 2. Se även Leijonhielm, 
Jan, m fl: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv, FOA-R--99-01151-170--SE, FOA, Stockholm 1998, 
s 151-152.
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utjenija).11 De övningar som genomfördes 
brottades vidare med stora problem och 
fick överlag relativt lågt betyg i utvärder-
ingarna som regelbundet genomfördes av 
Försvarsministeriet. 

Samtidigt fördjupades problemen vad 
gäller personalförsörjning. Allt färre ge-
nomgick värnplikt, och yngre officerare 
slutade i stort antal, då deras löner inte 
betalades ut, och de fick ta sig an uppgifter 
som värnpliktiga vanligen borde ha utfört. 
Det stod klart att få förband hade den per-
sonal de behövde och att de Väpnade styr-
korna hade en alldeles för stor kostym. 

Armén var fortfarande dimensionerad 
för att möta ett storanfall från NATO, 
snarare än för att hantera lokala väpnade 
konflikter. Om detta inte stod klart tidigare, 
så blev kriget i Tjetjenien en väckarklocka. 
Det militära nederlaget var uppenbart för 
alla. Då fulltaliga förband saknades slogs 
enheter ihop i en hast utan att någonsin ha 
givits tillfälle att öva tillsammans. De ryska 
förlusterna var betydande, och förlusten av 
prestige internationellt och nationellt för 
landets civila och militära ledning påtaglig. 
Risken för att skickas till Tjetjenien blev 
ytterligare ett tungt vägande skäl för Ryss-
lands unga män att undvika värnplikten.

Kriget i Tjetjenien tjänade troligen som 
en bidragande orsak till att militärreformen 
faktiskt tog ett par steg framåt från och 
med 1997. Dessa steg togs av den politiska 
ledningen och då inte främst av Jeltsin 

utan på regeringsnivån. Till att börja med 
skapades Försvarsrådet. Betydelsen av 
detta har ofta hållits för liten. Enligt Andrej 
Kokosjin, före detta vice försvarsminister 
och sekreterare i Säkerhetsrådet, var dock 
en av huvudpoängerna att man önskade 
skapa ett organ för försvarsbeslut, som inte 
var beroende av att Jeltsin var närvarande 
(vilket var kravet i Säkerhetsrådet).12 I 
Försvarsrådet kunde arbetet bedrivas under 
ledning av premiärministern, vid den här 
tiden Viktor Tjernomyrdin. Det skyndade 
på processen då Jeltsin på grund av sjuk-
dom ofta var oförmögen att delta.

Under 1997-1998 togs en rad beslut 
(som till exempel att minska antalet 
försvarsgrenar och militärdistrikt), som 
senare implementerades i viss utsträck-
ning. Det fanns också en politisk vilja att 
komma tillrätta med den vildvuxna floran 
av kraftministerier, liksom med bristen på 
kontroll över hur budgetmedel användes. 
Denna senare del av reformen kom dock 
snart på avvägar.

Som ett resultat av maktintriger i Kreml 
tvingades nyckelpersonerna, till exempel 
säkerhetspolitiske rådgivaren Jurij Baturin 
och Andrej Kokosjin, i denna reformfram-
stöt att avgå, och den implementerades 
därmed bara delvis och nästan uteslutande 
då inom de Väpnade styrkorna som fick 
en ny försvarsminister i Igor Sergejev. 
Denne, med ett förflutet inom Strategiska 
robottrupperna, var mer benägen än sina 

11  Lambeth, Benjamin S.: ”Russia’s Wounded Military”, Foreign Affairs, vol 74, nr 2 1995, s 89. Se även, 
till exempel, den utvärdering som gjordes inom marktrupperna 1994, Krasnaja zvezda, 1994-11-18, s 1.

12  Vendil Pallin, Carolina: ”Rysk strategisk ledning: En insiders syn på rysk försvarsledning”, KKrVAHT, 5. 
häftet 2004 s 106.
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företrädare att genomföra drastiska ned-
skärningar – främst av de konventionella 
styrkorna medan de nukleära styrkorna 
prioriterades.13

Vid slutet av 1990-talet var således 
en militärreform långt ifrån genomförd. 
Kreml hade misslyckats med att komma 
tillrätta med de grundläggande problemen. 
Satsningen på kärnvapen visade sig också 
ha sina brister, då Moskva med frustra-
tion tvingades inse att kärnvapeninnehav 
näppeligen skulle ge Ryssland en tungt 
vägande röst i konventionella konflikter 
som den i Kosovo.14 Vidare hade Ryssland 
återigen gått in i Tjetjenien. Även här var 
det konventionell krigföring som gällde. 
Nya tag krävdes för att komma tillrätta med 
Rysslands militära organisation och skapa 
den styrkestruktur som bäst tjänade landets 
intressen internationellt och nationellt.

Putins maktvertikal och 
militärreformen
Det dröjde bara ett par månader efter att 
Putin tillträtt innan han lade de första bygg-
stenarna i sin maktvertikal. Han införde sju 
federala distrikt för att öka sin kontroll över 
regionala makthavare i Rysslands federa-
tion. De federala distrikten följde i stort 

Inrikesministeriets indelning av landet,och 
det stod också klart att det var framför allt 
kraftministeriernas ansvarsområden som 
dessa distrikt var inriktade på. 

För att ytterligare begränsa guvernö-
rernas makt genomfördes också en för-
ändring, som innebar att dessa inte längre 
fick ta plats i parlamentets överhus, Fede-
rationsrådet.15 Ledamöterna i detta utses 
numera på rekommendation från presiden-
ten. Putin har i allt väsentligt också lyckats 
tämja underhuset, Duman – främst genom 
att det Putintrogna partiet Enade Ryssland 
nått en ställning där det helt dominerar. Ett 
parlamentariskt organ med viss potential 
för att kunna fylla en kontrollfunktion var 
Revisionskammaren (Stjetnaja palata). I 
december 2004 förlorade även detta organ 
sitt oberoende gentemot presidenten då 
nya regler infördes för hur dess chef och 
landets ”riksrevisorer” skulle utses. Även 
här skulle Kreml framgent komma att ha 
ett avgörande inflytande.16

Ytterligare exempel på ”maktvertikalen” 
är att Putin använt sig av medarbetare från 
sin förra arbetsgivare, Federala säkerhets-
tjänsten (FSB), för att besätta centrala po-
sitioner framför allt på kraftministerierna. 
Således är såväl inrikesministern, Rasjid 

13  För ett personporträtt av Igor Sergeev, se Golts, Aleksandr M: Armija Rossii: 11 poterjannych let, Zacharov, 
Moskva 2004, s 49ff.

14  Tsypkin, Mikhail: ”Rudderless in the Storm: The Russian Navy, 1992-2002”, i Aldis, Anne C. och McDer-
mott, Roger (red.): Russian Military Reform 1992-2002 Frank Cass, London, 2003, s 162-186, s 171-172 
och Golts: Armija Rossii..., s 74-75.

15  I och med detta miste också regionala makthavare sin parlamentariska immunitet.
16 Ryska Federationens Revisionskammare: ”Federalnyj zakon ot 1 dekabrja 2004 goda No 145-F3 ”O 

vnesenii izmenenii v federalnyj zakon ’O Stjetnom palate Rossijskoj Federatsii’”, http://www.ach.gov.
ru/zakon/fedzakon/chapter5.php, Ryska Federationens Revisionskammare, 25 januari 2005.
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Nurgaliev, som försvarsministern, Sergej 
Ivanov, personer med en karriär främst 
inom FSB.

Trots dessa omfattande maktbefogen-
heter har Putin visat sig oförmögen att ge-
nomdriva en militärreform värd namnet. 

Den reformering som skett av de Väp-
nade styrkorna har inte rått bot på de 
övergripande problemen som ledde till att 
en militärreform inleddes.

Samtidigt bör de positiva resultat som 
åstadkommits inom de Väpnade styrkorna 
betonas. Dessa har uppnåtts dels som ett 
resultat av de förändringar som planerades 
och inleddes 1997-1998 och som fortsatt att 

genomföras under Putin, 
dels tack vare ett avsevärt 
bättre ekonomiskt läge för 
Ryssland, vilket gett utökat 
utrymme för höjningar av 
försvarsbudgeten. 

Resultaten av detta är 
idag synliga till exempel 
i form av mer komplexa 
övningar än under Jeltsin-
tiden. Här förtjänar att 
betonas att samverkan 
mellan olika truppslag och 
styrkeministerier har fått 
en prioriterad roll. Utan 
tvivel har erfarenheterna 

från Tjetjenien spelat in.
En omorganisation av de ryska Väpnade 

styrkorna har också skett. Fem försvars-
grenar har blivit tre, antalet militärdistrikt 
har minskat och kommer eventuellt att 
genomgå ytterligare omvandling där ton-
vikten kommer att ligga på tre strategiska 
riktningar: västerut (NATO), söderut (Kau-
kasus) och österut (Kina och Centrala-
sien). Som en led i omorganisationen har 
rationaliseringar inletts. Som ett exempel 
kan nämnas att det militära utbildnings-
systemet genomgår en översyn där antalet 
skolor och universitet kommer att minskas 
drastiskt liksom utbildningen av officerare 
vid civila högskolor (den senare har ofta 
hållit en undermålig nivå).17

Vidare vidtogs vissa mått och steg 
för att öka den politiska kontrollen över 

17 Huvuddragen i denna reformering presenterades i Kommersant daily, 2005-09-09 (nätupplagan: Taratuta, 
Julija, et al: ”Minoborony vosjlo v elitnoe polozjenie”, http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=607279,  
2005-09-09.

Försvarsminister Sergej Ivanov har, liksom 
Putin, gjort karriär inom FSB. Trots ökade 
maktbefogenheter har Putin inte förmått ge-
nomdriva en militärreform.



95

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20055-2005

Generalstaben. Då Sergej Ivanov blev 
försvarsminister 2001, tog han med sig 
ett lag av medarbetare in i ministeriet. 
Flera av dessa hade jobbat med Ivanov i 
ryska Säkerhetsrådet. För första gången 
fick också Ryssland en kvinnlig vice 
försvarsminister i Ljubov Kudelina, som 
kom från Finansministeriet, där hon an-
svarat för försvarsbudgeten. Många har 
dragit slutsatsen att Kudelina inte fick det 
inflytande som var avsett. Poängen var 
dock att den politiska ledningen önskade 
få större kontroll över hur budgetmedel 
förfogades inom Försvarsministeriet – och 
detta har man varit mer framgångsrik i än 
någon gång under Jeltsin-eran (då flera 
försök gjordes att bringa ordning i för-
svarsbudgetanvändningen).18 Under 2003 
försvagades Generalstabens position inom 
Försvarsministeriet. Till exempel skapades 
ett särskilt kansli för försvarsministern, och 
generalstabschefen miste sin rättighet att 
rapportera direkt till presidenten utan att 
försvarsministern informerades. 

Samtliga dessa resultat bör dock skrivas 
under rubriken ”reformering av de Väp-
nade styrkorna” snarare än tolkas som en 
lyckad militärreform. En militärreform 
borde ha kommit tillrätta med de grund-
läggande problemen som att samordna 

olika kraftministerier och definiera dessas 
uppgifter i förhållande till varandra; den 
borde ha kommit närmare en lösning på 
personalförsörjningsproblemen; den skulle 
ha gjort en avvägning av vilka medel som 
bör tilldelas försvaret, utifrån vilka hot 
och politiska mål landet står inför, och en 
reformering av landets militärindustriella 
komplex borde ha ingått. Bara Rysslands 
politiska ledning kan lösa dessa problem, 
som berör så många fler delar av statens 
styrning än bara Försvarsministeriet.19

Putins maktvertikal är i allt väsentligt 
en chimär. Utifrån Putins utgångspunkter 
tjänar den i bästa fall som en effektiv pro-
pagandaploj, i och med att den ger en bild 
utåt av effektivitet och handlingskraft. Att 
denna maktvertikal skulle vara i närheten 
av att komma tillrätta med korruption, 
ineffektivitet och maktmissbruk inom 
statsförvaltningen i allmänhet och kraft-
ministerierna i synnerhet framstår som 
ytterligt tvivelaktigt. Det övervägande 
intrycket är fortfarande att Putin, liksom 
Jeltsin för honom, prioriterar sin egen 
politiska överlevnad. I detta spel har lan-
dets militära organisation blivit en viktig 
bricka. Att planera för Rysslands nationella 
säkerhet återfinns avsevärt längre ner på 
agendan.  

18  Sutcliffe, Peter J och Hill, Chris: ”An Economic Analysis of Russian Military Reform Proposals: Ambition 
and Reality”, i Aldis, Anne C. och McDermott, Roger (red): Russian Military Reform 1992-2002 Frank 
Cass, London 2003, s 278-295, s 288.

19  En illustration av bristerna i Putins maktvertikal är hur Ryssland fortfarande inte har en samordnad un-
derhållstjänst för samtliga sina trupper lydande under olika ministerier och myndigheter. Denna skulle 
enligt planer från 2002 ligga under Försvarsministeriet, men p g a att andra styrkeministerier motarbetat 
förslaget var det 2005 långt ifrån genomfört. Se Nezavisimoe voennoe obozrenie, nr 34 (9-15 september) 
2005, s 4.
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Summary

by  Carolina, Vendil Pallin, Ph.D.

Russia’s military organisation has been 
the subject of military reform for almost a 
decade and a half. Nevertheless, the pro-
gress made is rather modest. Certainly, its 
Armed Forces perform considerably better 
today than they did in the mid-1990s. This 
is evidenced in exercises and, to a certain 
degree, in their better performance in real 
combat in Chechnya. Nevertheless, when it 
comes to Russia’s military organisation as 
a whole, fundamental problems remain.

The Russian definition of military reform 
is distinct in its insistence that it is a pro-
cess that should embrace all components 
of the military organisation. Reforming the 
Armed Forces is thus a more limited pro-
cess and constitutes only a component part 
of a military reform. Apart from the Armed 
Forces, Russia has additional troops at its 
disposal such as the Interior Troops and 
Border Troops, all of which are part of 
the military organisation. In addition, the 
Russian definition emphasises that military 
reform should address vital issues such as 
methods of manning the military organisa-
tion, procurement, financing, introduction 
of new methods of warfare etc.

The main agent behind military reform 
must always be the political leadership. 

However, the Kremlin has lacked the de-
termination, institutional framework and 
necessary independent functions of control 
and scrutiny to carry out anything like a 
military reform. Yeltsin created a seriously 
flawed machinery for policy-making in 
general and security policy-making in 
particular. Rival ministries and agencies 
competed for influence, and parallel struc-
tures confused the process. 

Putin, on the other hand, set about creat-
ing a “power vertical” almost immediately 
after coming to power. In essence, this 
signified a system where all the reins of 
power were concentrated in the Kremlin. 
The belief that this would constitute an 
efficient machinery for policy making is 
an illusion. At best, the power vertical is a 
public relations device creating an impres-
sion of efficiency. For Russia’s military 
organisation it means that each decision 
is made at the top, based on information 
collected and collated by a closed circle 
around Putin – the very same circle that 
is charged with policy implementation 
and, thus, with a vested interest. Neither is 
there any independent scrutiny outside the 
Kremlin’s own executive channels.

Russian Military Reform under Yeltsin and Putin – A Failed 
Exercise in Defence Policy-Making


