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det är en inriktning som 2007 inleddes ambiti-
öst med en 400 sidors volym och kapitel av ett 
tjog författare om Kina, China Rising. Rysslands-
boken är något nedskalad, mindre än 300 sidor 
och endast dussinet skribenter. det verkar mer 
läsarvänligt och kan också motiveras med att fö-
remålet inte genomgår en sådan gigantisk för-
ändring utan motstycke som i det förra fallet var 
på tapeten.
 När det gäller detta Ryssland som vi enligt 
undertiteln ”går och tänker på” markeras tyd-
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rysskräcken får vi leva med. d v s det handlar 
inte så mycket om människors eventuella oro för 
Rysslands utveckling som om hur deras misstro 
avfärdas. de som besviket ser skuggor i Putin-
staten och yppar bekymmer om vart det stora 
landet går utspökas med skygglappar. det är bara 
de okunniga som sitter fast i gammaldags förlegat 
tänkande, verkliga kännare har en helt annan bild, 
sägs det. Utmärkt, låt oss se vad experter kommer 
fram till. Flera av dem uppträder tillsammans i se-
naste upplagan av Strategic Yearbook 2008–2009.
 denna produkt av Institutionen för säkerhet och 
strategi vid Försvarshögskolan, jämgammal med 
seklet och för femte gången i samarbete med Fin-
lands nationella försvarsuniversitet, har som uttalat 
syfte att väcka frågor och debatt. En ursprunglig 
ambition – att åstadkomma ett policydokument åt 
våra beslutsfattare – har man uppenbarligen sedan 
länge gett upp. men att bidra till samtalet om da-
gens Ryssland är ingen dålig ambition.
med volymen Russia on Our Minds: Russian Secu-
rity Policy and Northern Europe går redaktörerna 
vidare på ett nytt spår: att granska ett enda land. 

lig att innehållet ska gälla säkerhetspolitiken och 
Nordeuropa. I sin inledning vill bo Huldt, som 
en av redaktörerna, låta den nya årsboken ta av-
stamp i Östersjöregionens historia, där tidigare 
hegemoniska makter som Ryssland och Sverige 
under århundraden siktade till att utöva natio-
nell kontroll men hölls i schack av de europeiska 
sjömakterna. 
 Från att ha varit en vallgrav för Sverige un-
der det kalla kriget har innanhavet blivit ett sam-
arbetsområde när det gäller trafiksamordning, 
havsövervakning, sjöräddning och miljö. den 
nya gasledningen kommer enligt Huldt att på-
verka både trafik och ambitioner att övervaka 
sjöfarten. Havet länkar samman oss med de tre 
baltiska staterna, och det är länkar som vi kom-
mer att både vaka över och stärka. 
 den litet varnande formuleringen hindrar inte 
att perspektivet här är rätt avspänt, med Öster-
sjöns återkomst som ett stort handels- och kom-
munikationscentrum. Fortsättningen av boken 
visar sig vara mer probleminriktad.
 med den valda avgränsningen blir visserligen 
mycket inte så belyst som vore av vikt för vår 
förståelse av Ryssland: ekonomi, rättsröta, kor-
ruption, sociala förhållanden, generationsskill-
nader, klyftor stad-land, miljöhot, demografi. 
Men det som finns med är tillräckligt för att ge 
en bild av Ryssland som problematisk granne 
och partner inför vår tids ödesfrågor: klimat, 
global utveckling och terrorism. det är ett land 
som bär på det förflutnas tunga arv, och utveck-
lingen underbygger svårligen förhoppningar 
om nya steg mot demokrati och väl fungerande 
marknadsekonomi. Någon radikalt annorlunda 
bild än den förkättrat ifrågasättande ges inte.
 Huldt formulerar i två meningar den centrala 
frågan i varje Rysslandsanalys. Är Ryssland en 
modern stat, redo att glömma sitt socialistiska 
imperium liksom sina ideologiska, för att inte 
säga religiösa, och globala ambitioner? Eller är 
det fortfarande (ännu mer) imperiet från Peter 
den Store och hans efterträdare i en modern 
tappning med ambitioner att återta eller återin-

tegrera land som gick förlorat från tsarerna och 
Stalin? 
 I ryska ögon är Ryssland med Huldts formu-
lering USA:s jämlike, potentiella partner och 
motvikt. det förser världen med energi, är mi-
litärt och nukleärt en global makt, gränslar Eu-
ropa och Asien, söker samtidigt nya partner och 
mer förståelse och respekt, men ses ibland av 
andra som inte riktigt modernt även om det inte 
är medeltida i den meningen som ryssar ibland 
själva identifierar sina rötter när de tänker på ett 
tredje Rom, på det bysantinska riket och Kiev-
staten som begynnelsen.
 Huldt skriver att den ryska ekonomin inte lyf-
ter utan står på startbanan med dånande mo-
torer, medan debatten om kursen och lösning-
arna pågår mellan silovikis, representanter för 
säkerhetssektorn och den gamla ordningen, och 
civilikis, en yngre generation av byråkrater, af-
färsmän och intellektuella som kräver öppningar 
både gentemot väst och inom byråkratin. Kam-
pen anses fortgå med president medvedev, som 
har förklarat sig stå på de senares sida, medan 
Putin i rollen som premiärminister tros inte ha 
bestämt sig. I varje fall när det gäller de två rör 
Huldt sig här litet mer spekulativt än fortsätt-
ningens tolv kapitelförfattare från Ryssland, 
USA, Norge, Finland och Sverige.
 Några av de hårdaste formuleringarna åter-
finner man hos Jurij Fedorov när det gäller 
Rysslands relationer med väst. det är ord som 
”morbid misstänksamhet”, stor hetsvansinne, 
paranoia, oförmåga att se egna misstag och i 
stället lägga skulden på västs fientliga intriger.
 Nadja Alexandrova-Arbatova anlägger ett 
annat ryskt perspektiv som inte nödvändigtvis 
känns mer optimistiskt: Ryssland är redo för 
samarbete, förutsatt att dess utlandsintressen 
tas på allvar och respekteras. Landet tänker inte 
som nittiotalet godta lösningar som väst predi-
kar eller försöker påtrycka det.
 Klart är att det finns ett område av gemen-
samt intresse för moskva och Washington, där 
båda kunde vinna på samarbete, konstaterar den 
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amerikanske forskaren Roger Kanet. mer reser-
verat heter det att om moskvas återvunna be-
slutsamhet ska gå att förena med förbättrade 
relationer med nära grannar beror nästan helt 
på den ryska förmågan att hantera dessa länder 
som suveräna jämlikar och inte som del av ett 
återupplivat Stor-Ryssland.
 Hur ser det då ut i norr? Kolaområdet är 
inte längre ett känsligt militärt område, skriver 
norrmannen Kristian Åtland. mer än nationell 
säkerhet spelar ekonomiska intressen en fram-
trädande roll. Norrmannen noterar att ryssar-
na placerade sin flagga på Nordpolen, men han 
trycker på att Ryssland i ishavet och Arktis är an-
geläget om stabilitet samtidigt som det försvarar 
krav på att få en rimlig del av områdets natur-
resurser. I sydväst, när det gäller Ukraina, tror 
svensken Jacob Hedenskog att Moskva kommer 
att fortsätta att stärka sitt inflytande ”tämligen 
aggressivt”.
 Hanna Smith, som mest bedriver sin forsk-
ning i Finland, anser att det ryska stormakts-
tänkandet har ett djupt folkligt stöd, rotat i det 
sovjetiska och kejserliga förflutna. Frågan är var 
gränsen går mellan hälsosam patriotism och 
obehaglig nationalism. När det gäller terrorism 
och global krishantering känns det bra för Ryss-
land att inte vara isolerat, men kvar står rädslan 
för utländskt inflytande. Forskaren skriver om 
landet som en ung nation med djupa trauman. 
Finländaren Alpo Juntanen finner inte Ryssland 
mentalt redo att öppna sig för utländska inves-
terare. De uppfattas lätt som rovdjur. Det finns 
inget intresse bland beslutsfattare att utveckla 
eller underkasta sig avancerad teknik.
 den amerikanske säkerhetsspecialisten Ste-
phen blank tecknar den kanske mörkaste bilden 
av ryska problem när han går litet utanför ramen 
och granskar moskvas politik i centralasien. 
Ryssland förmår inte göra något åt den lokala 
säkerheten annat än försöka bevara status quo. 
Landet kan inte generera tillväxt, har svårt att 
tävla med Kina. det extrema beroendet av en-
ergiproduktionen ger inte tillräcklig effekt i vare 

sig sektorn eller utvecklingen i stort. blank anser 
att problemen bottnar i den ryska statens natur. 
den medger inte en realistisk uppskattning av 
egna förhållanden eller utvecklingen i Asien. 
 Ryssen Pavel K baev förutser fortsatt instabi-
litet i Kaukasus och utesluter inte att Georgiens 
Saakashvili skulle kunna gå till militär aktion. I 
ett våldsamt destabiliserat läge skulle den prio-
riterade 58. armén, som förde striden under au-
gustikriget 2008, kunna träda fram som en po-
litisk aktör. Landsmannen Pavel Podvig skriver 
om kärnvapnens fortsatta roll i rysk säkerhets-
politik och finner att synen på omvärlden be-
skrivs i konfrontatoriska termer. 
 När det gäller konventionellt försvar berät-
tar carolina vendel Pallin om reformförsöken i 
skuggan av ryska erfarenheter av militära svag-
heter i Georgienkriget. Även 58. armén har stora 
tekniska brister. Ryssarna har svårt att prioritera 
vilka hot man ska kunna möta. men det störs-
ta problemet blir att rekrytera rätt slags solda-
ter och unga officerare. Försvarsindustrin måste 
civiliseras. mänskliga rättigheter och de tjänstgö-
randes värdighet måste respekteras, och alltjämt 
brister det i meniga soldaters personliga säkerhet.
 En stor fråga inför ansträngningarna att mo-
dernisera den ryska försvarsmakten är förstås 
också hur en effektiv politisk ledning och kon-
troll ska upprättas. den ryska generalstaben har 
alltjämt monopol på militär kunskap och militära 
hemligheter. Instinktivt vill man centralisera mer. 
det är för tidigt för beslutsamma militära reform-
män att ta ledningen, och det fortsatta arbetet lär 
komma att präglas av många nya stopp för att 
man ska kunna hämta andan mellan ansatserna.
 vart tar det då vägen med detta sårbara Ryss-
land med sin delvis mörka världsbild och sitt häv-
delsebegär? bertil Nygren är djärv nog att spå 
hur det ser ut om tio år, då han skriver att Putin 
som landets de facto främste politiker och ledare 
sitter kvar vid makten. Putins Ryssland vidhåller 
ambitionen att vara en global makt, nukleärt och 
när gäller energiproduktionen, i tävlan med USA, 
som samtidigt är dess partner mer än det kluvna 

gare begränsning av antalet strategiska kärnva-
pen. I rysk Tv har Stalinregimens massaker på 
polska officerare i Katyn hanterats någorlunda 
öppet och ärligt. Efter dödskraschen i våras för 
stora delar av det polska ledarskiktet har ryska 
beslutsfattare visat prov på ett deltagande som 
få hade kunnat föreställa sig. Ryssarna kan också 
uppträda mer avspänt sedan en ny situation upp-
stått efter presidentvalet i Ukraina, med segern 
för Viktor Janukovytj. Hur det än hade speku-
lerats – även i årsboken – om fortsatt spänning 
kring den ryska beslutsamheten att hålla fast vid 
örlogsbasen Sevastopol på ukrainska Krim finns 
nu facit. Ryssland arrenderar basen på tjugofem 
år till räknat från 2017, med en option på ytter-
ligare fem år.
 I texter som hade skrivits sent och mot den-
na bakgrund kunde kanske någon enstaka for-
mulering ha gjorts annorlunda i årsboken om 
Ryssland och kanske här och var med litet an-
nan färgton. men det hade i så fall på sin höjd 
rört sig om nyanser. Erfarna bedömare har till-
räckligt mycken forskning i ryggen för att inte 
svaja, och de lär vara medvetna om sina egna 
värderingar. Att deras rön bestyrker behovet av 
såväl engagemang för det ryska folket som viss 
vaksamhet mot hur folkets ledare formar staten 
är tydligt. Ska också detta ses som rysskräck må 
så vara.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens Nyheter 
1973–1998. Han är ledamot av KKrvA.

  

EU.
 men det är ett land som saknar strategin för att 
utvecklas till ett post-industriellt samhälle. med 
en befolkning som i värsta fall har sjunkit från 
dagens 140 miljoner till kanske bara 100 miljo-
ner vid seklets mitt, som inte kommer att vara 
äkta lagbundet och på allvar delta i hanteringen av 
globala utmaningar, blir Ryssland aldrig den stora 
makt som det alltid har velat vara.
 den svenske betraktaren pekar på sådana en-
vist bestående drag som relativ ekonomisk efter-
blivenhet, porösa gränser, en multinationell be-
folkning och vad han kallar kulturell alienering. 
man måste känna den ryska historien för att för-
stå varför den utrikespolitiska utvecklingen ser ut 
som den gör. med en tillspetsad formulering be-
ter sig Ryssland som om det ständigt vore under 
belägring eller föremål för ett direkt angrepp. Ny-
gren hävdar att ryssar betraktar staten på ett sätt 
som blivit främmande i väst där man har avskaf-
fat den som en historisk relikt. denna stat dispo-
nerar över energi och råvaror, där man uttryckli-
gen vill hålla investerare från väst borta. 
 I det auktoritära system som kallas för ”styrd 
demokrati” existerar inget inslag av maktdelning 
mellan den styrande makten, den lagstiftande och 
den dömande. Förutsättningarna för framtida 
demokrati och mänskliga rättigheter ter sig enligt 
denna analys som extremt små. I nuläget måste 
väst ge upp hoppet om att kunna influera Ryss-
land. Hoppet får stå till en period post Putin men 
i så fall väl också till att historiens bojor någon 
gång bryts.
 Sammantaget är det bekymmersamma insikter 
som redaktörerna och deras tolv författare redo-
visar. det bör påpekas att den senaste strategis-
ka årsboken blivit lidande, som fallet ofta är med 
kollektiva produkter, av en lång gestaltnings- och 
produktionsprocess. En del verkar skrivet under 
intryck av efterdyningarna av det ryska agerandet 
gentemot Georgien och självsvåldiga stödet åt av 
moskva styrda utbrytare. Tid har gått och annat 
har hänt. 
 Ryssland har gjort upp med USA om ytterli-
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