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Ett nytt Ryssland – Vart är vi på väg? 
av Lars Ekeman

Résumé 

Although the Soviet Union collapsed, its security structures still remain. To this day, they have 
continued to influence the Russian regime’s way of executing power. In this article, I discuss 
several characteristics of this regime. First of all, I elaborate on the rather severe financial 
situation the regime is facing, mainly due to the lower price on energy and the Russian re-
gime’s dependence on future oil prices. Secondly, I discuss the rhetoric of the regime: how it 
conveys a different understanding of security, and whether or not the regime’s decisions can 
be regarded as rational or not. Thirdly, I try to identify what kind of threat the regime poses, 
given that the military issue is but one of several problematic aspects of the regime’s agenda. 
Finally, I discuss the question of how Sweden should react to the fact that the long-standing 
European peace order has been broken. Is the Declaration of Solidarity enough, or has the 
time come for the long discussed NATO membership? 

annekteringen av krim och det lågskaliga 
kriget i Ukraina bekräftar en rysk agg res-
siv utrikespolitik. Till det yttre med fram-
steg – men kostnaden tär på de stapplan de 
steg som bär den. Det väcker frågan om 
Rysslands nuvarande regim verkligen har 
förmåga att bedöma konsekvenserna av 
sina beslut. 

Jag menar, att den ryska regimen arbetar 
utifrån andra utgångspunkter och en annan 
politisk logik. Den har en annan syn på be-
greppet ”säkerhet”, liksom på hur samhället 
ska organiseras. Den ser på ett annat sätt på 
människans värde och rättigheter och den 
har en annan syn på rättsstaten än den av-
görande betydelse som vi lägger vid dessa 
begrepp. Vad vi upplever är en konflikt om 
synen på grundläggande värderingar och 
därför allvarlig och farlig. 

Den ryska synen på säkerhet utgår ifrån 
makt och kontroll. Vår ifrån lika värde och 
gemensamt intresse. För oss är territorium 
och nationens roll av underordnad betydelse. 
Våld är uteslutet som medel för territoriel-
la förändringar. Det har varit ledstjärna för 

vår säkerhetspolitik i decennier. Vi influeras 
mer och mer av idén om en säkerhetspoli-
tik som utgår ifrån individen. Det är i män-
niskans säkerhet som säkerhetspolitiken ska 
börja, inte i statens eller nationens. Statens 
existens förtjänas bara då den skapar värde 
för människan. Nationsbegreppet såsom det 
missbrukas av den ryska regimen och höger-
populistiska rörelser i flera av Europas län-
der innehåller en farlig väg att gå. 

Om vi inte förstår konfliktens natur, defi-
nierad utifrån de stora skillnader som finns 
mellan oss och den ryska regimen, kan vi 
lätt navigera fel. Vi har inte samma värde-
ringar. Den ryska regimens vill påtvinga oss 
sin syn. Den använder våld när det behövs 
och bedöms som lämpligt. Dess aggressivi-
tet ska mötas som hitintills, civiliserat, med 
fasthet och klokhet, utan eftergifter och med 
dörren öppen mot en annan väg att gå. Det 
finns många i Ryssland som vill något an-
nat än det som nu sker. 

Det leder till några frågeställningar som 
känns betydelsefulla och som diskuteras i 
denna uppsats. En central fråga är vilken 
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sorts regim det är som leder Ryssland och 
som fattar de avgörande besluten. Det är lätt 
att helt enkelt dra slutsatsen att ledningen 
förlorat sin omdömesförmåga. Men att nöja 
sig med den slutsatsen vore lika farligt som 
det vore lättvindigt. Istället bör vi ställa oss 
frågan om hur detta omdöme fungerar? 

Den ryska politiska ambitionen vilar helt 
och fullt på den ryska ekonomin. Ekonomin 
beror i mångt och mycket på oljepriset. Men 
av Putins utsagor att döma, så tycks ledning-
en ha slagit in på en ”övervintringsstrate-
gi” – som om oljepriset följde samma me-
kanik som årstiderna. Oljeprisets mekanis-
mer liksom utvecklingen i den ryska eko-
nomin behöver diskuteras. Andra områden 
som synes vara relevant och betydelsefulla 
är retoriken och regimens förhållningssätt 
till och syn på omvärlden. Likaså den mi-
litära dimensionen, eftersom militär styrka 
och den doktrin som utgör idén om dess ut-
veckling och användning, är kanske de vik-
tigaste medlen för den ryska regimens utri-
kes- och säkerhetspolitik. 

Det leder naturligt till frågan om riskerna 
i vårt närområde och vilka val vi har. Gör 
vi tillräckligt? Det är de frågor som jag sett 
som viktiga och som ligger till grund för 
framställningen. 

Regimens karaktär 
”Dessa är de paranoida mål för vilka rys-
sar och ukrainare dör medan Ryssland 
självt sjunker in i lögner, våld, obskuran-
tism och kejserlig hysteriskrev den rys-
ka oppositionspolitikern Boris Nemtsov i 
Kyiv Post den 1 september 2014 om det 
ryska angreppet på Ukraina.1 Några må-
nader sedan, på kvällen den 27 februa-
ri 2015, sköts han ihjäl av okända män. 
Han mördades, när han var på väg till fots, 
inte långt från Kreml. Mördarna försvann 
snabbt från platsen. Några dagar senare 

greps några påstådda gärningsmän. Det 
var ytterligare ett av flera ouppklarade po-
litiska mord i Ryssland. I vissa fall har en 
gärningsman identifierats men, den verkli-
ga uppdragsgivaren eller uppdragsgivarna 
förblir okända. 

”Du kanske kan tvinga mig att vara tyst, 
men den tystnaden kommer att ha ett pris 
för dig. Du har nu bevisat vilken hänsyns-
lös barbar du är, som din värsta kritiker har 
hävdat” yttrade den avhoppade FSB-officeren 
Alexander Litvinenko med adress till Putin, 
på sin dödsbädd i London. Han avled kort 
därefter, mördad med det radioaktiva äm-
net Polonium. Av vem? Sanningen förblir 
höljd i dunkel liksom så många andra poli-
tiska mord där indicierna allt sedan 1930-
talet pekat mot Kremls makthavare. Gift 
är i detta sammanhang ett tillvägagångs-
sätt förknippat med NKVD och dess efter-
trädare KGB.2 

KGB:s överlevnad och katastrofala inver-
kan på utvecklingen i nittiotalets Ryssland 
diskuteras bland annat av Anne Applebaum 
i The New York Review of Books. Hon går 
igenom ett antal författare som skriver på 
detta tema. Genomgående är beskrivningen 
av skeendet från det tidiga 1990 talet, hur 
KGB sakta men säkert återtar och ökar sitt 
inflytande. Under det nya namnet FSB för-
enas det med uppstigande oligarker i det ge-
mensamma syftet att slå vakt om inflytande 
och kapital.3 Det sker i en dold manipulativ 
process som inte minst Jeltsin av olika skäl 
skapade förutsättningar för. En vändpunkt 
är när Yevgeni Primakov i januari 1996 ut-
nämns till utrikesminister. Primakov tillhör 
det ledande skiktet i det tidigare KGB och är 
chef för den, mot utlandet verkande, under-
rättelsetjänsten, SVR. Gradvis övergår den 
politiska makten till krafter som kommer 
från FSB eller den militära sektorn.4

Slutligen utnämner Jeltsin den som kom-
men från ingenstans och för det stora flerta-
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let helt okände chefen för säkerhetstjänsten, 
Vladimir Putin, till Rysslands premiärminis-
ter den 9 augusti 1999. Rysslands nya regim 
vars verkliga maktbas är FSB, slår in på en 
väg som inom två år resulterar i att de vä-
sentliga delarna av Rysslands spirande de-
mokrati har förstörs och monterats ner. 

Två veckor efter Putins utnämning ex-
ploderar en bomb i ett av Moskvas shop-
pingcenter varvid en person dödas och flera 
skadas. Några dagar senare sker en ny ex-
plosion. En bomb detonerar i ett hyreshus i 
staden Bryansk, inte långt från gränsen till 
Tjetjenien. Sextiofem människor dör i ex-
plosionen, av dessa är tjugotre barn. Den 8 
september detonerar nästa bomb och för-
stör ett hyreshus i Moskva. Exakt etthund-
ra människor omkommer. Fem dagar se-
nare, sker ännu ett attentat och ytterliga-
re en hyresfastighet i Moskva söndersmu-
las i spillror. Klockan är fem på morgonen. 
Etthundratjugofyra människor ligger döda 
i rasmassorna. 

Den 22 september lyckas polisen, som lar-
mats av en observant busschaufför, förhin-
dra ytterligare ett attentat. Man omhänder-
tar och desarmerar tre säckar med det ex-
plosiva sprängämnet hexogen jämte meka-
nismen som var satt att utlösa bomben ex-
akt klockan 0530 den 23 september 1999. 
Ryssland är i panik. Den lokala FSB-enheten 
inleder omedelbart en undersökning. Den 
23 september ber tjugofyra av Rysslands 
guvernörer i ett gemensamt brev till presi-
dent Jeltsin att han ska överlämna makten 
till Vladimir Putin. 

Samma dag gör Putin ett av sina första 
tv-framträdanden: ”Vi ska jaga dem tills vi 
har tagit dem. Var än de är så ska vi förgöra 
dem, även om vi finner dem på toaletten”.5 
Det är den nya maktens retorik. Ingen med-
känsla kommer offren till del i premiärmi-
nisterns uttalande. Terroristerna ska förgö-
ras, inte överlämnas till rättvisan. 

Den 24 september har inrikesministern 
Vladimir Rushailo ett möte där han medde-
lar att man nu äntligen har lyckats förhindra 
ytterligare ett attentat och att man därmed 
har en ökad möjlighet att finna de ansvari-
ga. En halvtimme senare meddelar emeller-
tid den nye chefen för FSB, Putins efterträ-
dare, att inrikesministern har fel. Han för-
klarar att inget attentat har förhindrats. Det 
var i själva verket en övning för att kunna 
förhindra ytterligare attentat. Han meddelar 
vidare att ett antal funna säckar är ofarliga 
och innehåller socker och var utplacerade 
av FSB. Han befinner sig i samma hus där 
inrikesministern just haft sitt möte och han 
talar direkt till närvarande medier.6 

Ännu, femton år efter bombvågen som 
tog livet av 290 oskyldiga människor har 
ingen ansvarig för morden gripits. Ingen 
officiell trovärdig förklaring har lämnats. 
Däremot cirkulerar uppgifter om att mak-
ten själv var inblandad och de som försökt 
komma fram till sanningen bakom attenta-
ten har riskerat och förlorat sin egendom 
och åtminstone i ett fall mördats. Alexander 
Litvinenko, var en av dem som hade fors-
kat efter sanningen. 

Det återstod knappt ett halvår fram till 
dess att jeltsin i sitt nyårstal år 2000 med-
delar att han avgår. Den 26 mars 2000 väljs 
Putin till Rysslands president och den 7 maj 
installerat han i ämbetet. Som en av sina för-
sta ämbetsåtgärder, sex dagar senare, före-
slår Putin ett antal nya lagar. Det är förslag 
om att överhusets system med valda leda-
möter ska ändras. Den nya representatio-
nen ska bestå av två representanter från var 
och en av Rysslands åttionio regioner, vilka 
ska utses av respektive guvernör. Ytterligare 
ett förslag innebär att varje regionguvernör 
ska kunna skiljas från sitt ämbete utan dom-
stolsbeslut. Ett tredje innehåller förslag om 
att indela Ryssland i sju superregioner som 
ska styras av särskilda ledare som utses av 
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presidenten. Dessa ska bland annat över-
vaka de valda regionguvernörernas arbete. 
Förslagen passerar genom Duman och stad-
fästs som lag.7 

Inom ett år är Rysslands viktigaste fristå-
ende media och TV-företag kontrollerade av 
staten. Två av deras tidigare ägare, Vladimir 
Gusinsky NTV och Boris Berezovskij Kanal 
1, har flytt till utlandet. 

I valet till duman i december 2003 eröv-
rade Putins parti, Det enade Ryssland, nära 
hälften av platserna. OSSE som närvarat med 
observatörer rapporterade att valet i flera av-
seenden inte levde upp till europeisk stan-
dard.8 Vid presidentvalet 2004 har nya ad-
ministrativa lagar införts som försvårar för 
oberoende kandidater att registrera sig. De 
som lyckas utsätts under valkampanjen för 
trakasserier av polis och myndigheter, vilka 
gör deras kampanjer meningslösa. De sista 
resterna av det liberala Ryssland har mar-
ginaliserats. Den nya regimen har slutligen 
säkrat makten.

Resultatet är att statens beslutsvägar grad-
vis har inlemmats i en dold process. En in-
officiell, korrupt ordning har vuxit fram 
där landets säkerhetstjänst har en betydan-
de roll. Makt och inflytande skapas genom 
beskyddare och bygger på ett klientförhål-
lande. Transparensen har uteblivit och där-
med förutsättningarna för att kunna gran-
ska makten och dess beslut. Politikens in-
tressemotsättningar jämkas inte i en öppen 
process, utan hanteras i en sluten sådan som 
ingen helt har insyn i eller kontroll över. 
Viktiga samhällsintressen, som hade kun-
nat verka modererande i en mer fredlig, de-
mokratisk riktning, lämnas utanför. Norges 
generalkonsul i Murmansk beskrev föränd-
ringen för en besökande nordisk Folk och 
Försvar-delegation 2007 med orden ”man 
vet inte längre när och av vem som beslu-
ten fattas”. Mekanismer och institutioner 

för fredlig kommunikation mellan makten 
och medborgarna har monterats ner. 

När Putin lyfts fram och utses som Jeltsins 
efterträdare, uttrycker han inledningsvis en 
vilja till samarbete med väst som tydde på en 
insikt om ömsesidig nytta. Råvaror och sä-
kerhet i utbyte mot teknik och investering-
ar. Perioden varar fram till 2003. Bland an-
nat på grund av det amerikanska angreppet 
på Irak och Natos fortsatta utvidgning så 
förändras inställningen. Under 2004 skif-
tar den ryska politiken bort från en samför-
ståndstanke med väst.9 Ryssland blir efter-
hand alltmer auktoritärt. Utvecklingen sker 
successivt, och många fortsätter att hoppas 
på att demokratin ändå ska överleva trots 
de oroande tecknen. 

En vattendelare utgör valet till duman 
2011, då civilsamhället närmast revolterade, 
bland annat i form av omfattande demon-
strationer i Moskva. Den 10 december sam-
lades 50 000 personer i protest mot det rig-
gade valet och det ökade inflytandet för le-
darskapets maktparti, Det enade Ryssland, 
som detta resulterade i. Under denna peri-
od hamnade även Putin själv, under några 
offentliga möten, i situationer som direkt 
ifrågasatte honom personligen. Det folkliga 
motståndet har för närvarande övervunnits 
genom ytterligare lagstiftning som i prakti-
ken omöjliggör opinionsbildningen genom 
offentliga möten. Den nästa revolutionära 
stämning som rådde under denna korta pe-
riod10 har starkt bidragit till en ökad ner-
vositet och repressivitet. 

Maktens förutsättning – 
ekonomin
Ryssland har 142 miljoner invånare att jäm-
föra med Italiens 61 miljoner.11 Italiens per 
capita inkomst (nominella) är 35 823 USD 
medan Ryssland hamnar på 12 925 USD 
per capita.12 Dessa enkla grundläggande 
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ekonomiska fakta visar på svårigheten i 
den ryska självbilden att fortfarande vara 
en stormakt. 

En enkel jämförelse av några länders BNP13 
bekräftar ytterligare denna bild.

Land BNP miljarder 
USD

Land BNP miljarder 
USD

EU 17 512 Italien 2 129

USA 15 512 Ryssland 2 057

Kina 10 355 Sverige 558

Tyskland 3 820

Ryssland har i det sammanhang som 
visas i tabellen, små ekonomiska resurser 
och ligger i den europeiska ligan efter både 
Storbritannien, Frankrike och Italien. Till 
detta kommer att den ryska ekonomin till 
skillnad från Italiens mångsidiga närings-
liv i hög grad är beroende av råvaruexport, 
främst gas och olja. Ryssland producerar 
ytterst få produkter som går att exportera 
förutom vapen. 

En rad indikatorer pekar mot ett allvar-
ligt försämrat ekonomiskt läge i Ryssland. 
De efter annekteringen av Krim och våldet 
mot Ukraina införda sanktionerna är känn-
bara och kostar landet, enligt finansminis-
ter Siluanov, mellan 40 och 60 miljarder 
dollar per år. Det är emellertid fallet i olje-
priset som skapar det stora inkomsttappet. 
Siluanov talar om minskade inkomster på 
ca 180 miljarder dollar.14 Inflationen har 
ökat och anges av Världsbanken som ett av 
ekonomins stora problem. Rubelns ras mot 
dollarn är välkänt. För ett år sedan kostade 
en dollar runt 35 rubel. I mars 2015 kostar 
en dollar ca 60 rubel. Det är förödande för 
importen och för företag och privatperso-
ner som har lån i utländsk valuta. Rubeln 
flyter fritt mot dollarn och restriktioner har 
införts för växling av rubel mot andra va-

lutor. Det går inte längre att med stödköp 
hålla uppe rubelns värde.

Världsbanken sänkte i januari 2015 prog-
nosen för tillväxten i den ryska ekonomin 
och bedömer att BNP kommer att minska 
under 2015 med 1,5 % – 2,9 %. Som främ-
sta orsak angavs fallet i oljepriset till under 
50 dollar per fat,15 som ger stora påfrest-
ningar på budgeten. Frågan om banksyste-
mets kapitalförsörjning utgör ett av de sto-
ra problemen.16

För att möta utvecklingen har man redu-
cerat utgiftsposterna i budgeten för 2015. 
Utgifterna har skurits ner rakt över med 
10 % vilket emellertid inte gäller militär-
budgeten och direkta transfereringar. Man 
utgår därvid från ett bedömt oljepris under 
60 dollar per fat.17 Siluanov tar även upp 
behovet av förstärkning av banksektorn ge-
nom att man utnyttjar statliga reservfonder. 
Han har, i likhet med sin företrädare, tidi-
gare under hösten 2014, offentligt uttryckt 
behovet av att ompröva och minska kostna-
derna för försvarsreformen. Uppenbarligen 
har han tvingats vika sig för krafter som till 
varje pris vill fortsätta den militära upp-
rustningen.

I sitt anförande på Folk och Försvars 
Rikskonferens i Sälen 2015 berättade 
Torbjörn Becker, från SITE (Stockholm 
Institute of Transition Economics), att mot-
svarande 100 miljarder dollar av reservme-
del har utnyttjats under 2014 för att möta 
utvecklingen. Valutareserven var vid ingång-
en av 2014 motsvarande 500 miljarder dol-
lar. På grund av EU-sanktionerna är det inte 
möjligt för ryska företag och banker att sö-
ka finansiering i utlandet. Det samlade be-
hovet bedömer Becker vara betydligt större 
än vad centralbanken har i reserver.

I slutet av februari 2015 informerar 
Rysslands biträdande finansminister Tatiana 
Nesterenko att regeringen begär att duman 
ska medge frisläppande av ytterligare ca 60 
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miljarder dollar ur krisfonden. Medlen ska 
användas för att möta årets bedömda un-
derskott i budgeten på 3,7 %. Det är nära 
nog hälften av fondens medel som uppgår 
till ca 100 miljarder dollar. Den ryska sta-
tens intäkter beräknas falla från tidigare be-
räknade 363 miljarder dollar, till 300 miljar-
der dollar.18 Den svenska budgetens inkom-
ster är på ca 115 miljarder dollar.

Det stora utflödet av kapital leder enligt 
Becker till en realekonomisk nedgång på 
grund av att viktiga investeringar uteblir. 
En vattendelare utgör den ekonomiska kri-
sen 2008, då ett ditintills positivt inflöde av 
kapital omvandlades till ett negativt utflöde. 
År 2014 är efter 2009 det år då kapitalflyk-
ten från Ryssland har varit som störst. 

Andra faktorer av mer långsiktig och än 
allvarligare karaktär är behovet att moder-
nisera och utveckla industrikapacitet och 
infrastruktur. Rysslands demografiska pro-
blem med en minskande, alltmer åldrande 
befolkning är ett tecken på svag framtidstro 
och missförhållanden. En fungerande rätts-
stat saknas, vilket är förutsättningen för att 
man ska kunna genomföra strukturella re-
former. Fortfarande saknar Ryssland en mo-
dern egendomslagstiftning. 

Under ett möte med dumaledamöter den 
22 december 2014 talade Putins till stor del 
om den ekonomiska krisen som, enligt hans 
uppfattning, i likhet med 2008 och 2009 
kommer att bli kortvarig. Det gäller att bi-
ta ihop till dess att oljepriset stiger och åter 
ger en balanserad budget. Sanktionerna är 
visserligen besvärliga men drabbar också i 
hög grad väst, enligt Putins åsikt. Han un-
derstryker behovet av teknisk utveckling och 
en mer diversifierad ekonomi. Därmed anger 
han strategin för att möta krisen vilken byg-
ger på förutsättningen att oljepriset kommer 
att återhämta sig med början under 2017. 
Talet visar på en insikt om Rysslands pro-

blem, men samtidigt har dess president inga 
handfasta förslag om hur de ska lösas.19 

Ryssland står således inför en allvarlig 
ekonomisk kris med en nedgång i den reala 
ekonomin och minskat förtroende i omvärl-
den. Prisökningar, reducerade löner, sämre 
sjukvård, höjda räntor och livsmedelspriser 
skapar hårda villkor för den ryska allmän-
heten. Även om Putins strategi ”att överle-
va tills oljepriset har hämtat sig” skulle vi-
sa sig fungera, så kräver Rysslands allvarli-
ga strukturella samhällsproblem andra lös-
ningar än ett stigande oljepris. Den ekono-
miska verkligheten leder mot en framtida in-
rikespolitisk instabilitet och är därmed en 
fara för regimen som å sin sida är oförmö-
gen på grund av systemets natur att vända 
utvecklingen. 

Oljepriset är avgörande på 
kort och medellång sikt
Hälften av Rysslands budgetintäkter kom-
mer från export av gas och olja. Av dessa 
står oljan för 80 procent. Ökningen i ol-
jeproduktionen har minskat och bedöms 
nu närmast ha stagnerat.20 För 2014 kräv-
des ett oljepris på 93 USD per fat för att 
inkomster och utgifter skulle balanseras i 
statsbudgeten. Redan under andra hälften 
av 2014 började oljepriset röra sig nedåt 
och i en takt som överraskade många bedö-
mare. För 2015 utgick den ryska budgeten 
från ett pris på 100 USD per fat vilket med 
nuvarande prognoser gör situationen avse-
värt sämre. Tidigare har det högsta priset 
på olja tangerat 115 USD per fat. Därefter 
har priset fallit med över 26 % och har nu 
varit nere på nivåer under 50 USD per fat 
(Brent Oil).21 

Orsakerna till den allt billigare oljan i 
världen kan förenklat förklaras med ökad 
tillgång och stagnerad efterfrågan. År 2010 
konsumerade världen 88,9 miljoner fat per 
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dag. År 2014 var motsvarande siffra 92,4 
miljoner fat per dag. Efterfrågan på olja har 
visserligen stigit men inte alls lika mycket 
som tillgången har ökat. Efterfrågan 2015 
bedöms fortsätta att stagnera.22 Det är emel-
lertid avsevärt svårare att uttala sig om en 
eventuell ökning eller minskning i oljepro-
duktionen, vilken är den andra av oljepri-
sets avgörande parametrar.

USAs egen oljeproduktion av skifferol-
ja ökar starkt och har minskat den tidigare 
stora importen. Landets oljeproduktion är 
nu nästan på samma nivå som då den börja-
de stagnera i mitten på 1980-talet. Ca 30 % 
utgörs av skifferolja. Produktionen av olja 
ökar även på andra håll. Exempelvis har Irak, 
tvärt emot vad man skulle kunna tro, lyck-
ats återskapa stora delar av sin tidigare pro-
duktionskapacitet. Andra länder med ökad 
produktion är Kanada och Brasilien. Saudi-
Arabien har valt att bibehålla sin produktion 
på samma nivå för att försvara sina mark-
nadsandelar. Man får mindre betalt men är 
en aktör som har råd med detta. 

Stagnationen i efterfrågan beror bland an-
nat på de stillastående ekonomierna i Europa 
och Japan men även på sådana faktorer som 
ökad energieffektivisering, som t ex bensin-
snålare bilar. Flera bedömare tror att det lå-
ga oljepriset har kommit för att stanna på 
2–3 år sikt, för att därefter öka i takt med 
att efterfrågan ökar. Den framtida utveck-
lingen av oljepriset beror emellertid på fle-
ra faktorer.23 

Två av dessa har vi redan nämnt – den 
ekonomiska utvecklingen i världen och en-
ergieffektiviseringen. Efterfrågan påverkas 
emellertid även av en annan faktor; skiffe-
roljan. Hittills är det endast USA som i stor 
omfattning börjat utvinna skifferolja. Stora 
tillgångar finns emellertid även i Ryssland, 
Kina, Argentina, och Libyen samt i ytter-
ligare ett stort antal länder. För närvaran-
de uppskattas att utvinningsbar skifferol-

ja utgör ca 10 % av världens totala olje-
tillgångar.24 

Det kanske inte verkar vara mycket men 
det är av stor betydelse för oljepriset. Det 
finns bedömare som anser att dagens olje-
pris på ca 50-60 dollar per fat kan komma 
att utgöra det framtida taket och att bot-
ten ligger någonstans vid 20 dollar per fat. 
Bedömningen utgår från produktionskost-
naden för skifferoljan som är ca 50 dollar 
per fat och motsvaras i ett konventionellt ol-
jefält av ca 20 dollar per fat.25 Det som här 
redovisas avser konstaterade tillgångar som 
bedöms vara utvinningsbara i stil med det 
som sker i USA. Till detta kommer osäker-
heten om den framtida tekniska utveckling-
en av utvinningen, vilken sannolikt kommer 
att möjliggöra produktion från mer kompli-
cerade fyndigheter. En annan viktig faktor är 
de nu pågående inventeringarna av tillgång-
ar på skifferolja. Det finns bedömare som 
menar att skifferoljan på sikt kan komma 
att utgöra en avsevärt större del än de nu-
varande tio procenten av de utvinningsba-
ra oljefyndigheterna i världen. 

Utvecklingen gynnar konsumenterna och 
minskar OPECS inflytande på oljepriset. Den 
har också inneburet att USA inte längre har 
samma energiberoende från omvärlden som 
tidigare. Därmed har man en större säker-
hetspolitisk handlingsfrihet. 

Även tillgången på skiffergas och den 
ökade exporten av denna innebär ett mer 
utsatt läge för Ryssland. Den ökade till-
gången på LNG-kapacitet (flytande natur-
gas på fartyg) skapar ett ökat oberoende för 
Europa samtidigt som det har inneburit bil-
ligare gas. Gazprom har därför tvingats till 
omförhandling av gaspriset. En ytterligare 
prispressande faktor är att USA sannolikt 
kommer att börja exportera gas till Europa 
2015/2016.26 

Det finns således en markant förändring 
i beroendeförhållandet mellan Europeiska 
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Unionen och Ryssland till den senares nack-
del. Rysslands inflytande som olje- och gas-
exportör kommer att minska över tiden. 
Skifferrevolutionen gör att oljepriset kan 
komma att fortsätta att ligga på en låg nivå 
även bortom 2016/2017. Det innebär fort-
satta ekonomiska påfrestningar för Ryssland. 
Det är emellertid svårt att göra längre prog-
noser om priset på olja då det finns flera pa-
rametrar som plötsligt kan ändras och som 
starkt kan påverka priset. En sådan är t ex 
om Saudi-Arabien skulle minska sin pro-
duktion, vilket omedelbart skulle påverka 
tillgången och därmed priset. 

Föreställningar och retorik

”De har ljugit för oss många gånger, fattat 
beslut bakom vår rygg, ställt oss inför full-
bordade faktum”, säger president Putin i 
sitt tal den 18 mars 2014 då han offentligt 
meddelar annekteringen av Krim och han 
syftar på väst. Han reflekterar över histo-
rien och Sovjetunionens sammanbrott och 
säger ”Det var först när Krim blev en del 
av ett annat land som Ryssland insåg att 
det inte bara var bestulet utan också plund-
rat”. Senare i samma tal – efter att ha ta-
git upp en rad oförrätter av väst begångna 
mot Ryssland – sammanfattar Putin med 
orden: ”Om du spänner fjädern ända till 
dess gräns, kommer den att slå tillbaka, 
hårt. Ha alltid det i minnet”.27 

Går man till webbsidan Russia Today, kan 
man t ex läsa om hur president Putin oroas 
av nynazism i de baltiska länderna.28 I en 
intervju säger han ”Tyvärr börjar det vac-
cin mot nazismens virus som skapades un-
der Nürnbergrättegångarna förlora sin ef-
fekt. Det demonstreras tydligt av de öppna 
manifestationer av nynazism som redan har 
blivit en ordning för dagen i Lettland och i 
de andra baltiska staterna”.29 Hans rådgi-
vare Sergej Markov, uttalar i svensk televi-

sion att de baltiska länderna har all anled-
ning att frukta för sin existens vid ett even-
tuellt framtida krig. Vid sitt senaste tal till 
nationen lade president Putin hela skulden 
på tragedin i Ukraina på det fientliga väst.30 
Vilket han upprepade under sin årliga press-
konferens den 18 december 2014.

Retoriken visar på ett politiskt etablisse-
mang som skapar en bild av att Ryssland 
befinner sig i ett utsatt läge i en fientlig om-
värld. Det ger ett intryck av en underliggan-
de känsla av vilsenhet inför en dynamisk om-
värld där Ryssland får allt svårare att hävda 
sin ställning. Vilket i sin tur tyder på en un-
dermedveten insikt om att det system som 
man mer eller mindre snubblat in i inte kla-
rar av en utveckling i takt med västvärldens 
utan hamnar på efterkälken. Uppgivenhet 
och frustration leder till aggressivitet och 
en bortträngning av de faktorer som utgör 
det verkliga hoten mot Rysslands framtid. 
Systemet saknar förmåga att kunna lösa de 
allvarliga strukturproblemen och vända för-
fallet av rättsstaten och skapa förutsättning 
för utveckling, välstånd och säkerhet. 

Akademiker och officiella företrädare för 
den ryska staten för djupgående geopolitis-
ka och militärstrategiska resonemang, som 
känns igen från det kalla krigets dagar. Fram 
tonar en oroande bild av en omfattande och 
pågående geopolitisk diskussion om på vilket 
sätt Ryssland ska kunna motverka sitt utsat-
ta läge, och hur man på olika sätt ska kunna 
öka inflytandet i Rysslands närområden. Det 
främsta hotet kommer från Nato, USA och 
i viss mån EU.31 Bilden finns också väl be-
skriven av FOI i dess Rysslandsforskning:32 

”ett ensamt Ryssland i en fientlig omvärld – 
vi måste hålla samman och sluta upp bak-
om vår president”. 

Nato har, trots ett understundom bra sam-
arbete, på grund av sin utvidgning uppfat-
tats som ett hot. Förhållandevis välkänt är 
de uppgifter som Gorbatjov, Sovjetunionens 
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siste president, har lämnat om att han munt-
ligen blev lovad att en eventuell utvidgning 
av Nato skulle ske i samsyn med Ryssland. 
Något som aldrig har verifierats i ett skrift-
ligt avtal men likafullt har blivit en sanning 
i Ryssland. Denna ”dolkstötslegend” har 
odlats effektivt av den mer mörka delen av 
det ryska etablissemanget. Mantrat har va-
rit svek och bristande respekt från motpar-
ten. I en artikel publicerad i Aftenposten i 
Norge, baserad på uppgifter från Wikileaks, 
fastslår Putin i samtal med Natos general-
sekreterare, Fogh Rasmussen att ”Nato in-
te längre tjänar något syfte och att det är 
i Rysslands intresse att Nato upphör att 
existera”.33 

Retoriken och det som den signalerar ska 
aldrig underskattas. Den ryska allmänhe-
ten förses med en ensidig bild av skeendet. 
Upprepade lögner blir till slut sanning och 
skapar en acceptans för ökad risk.

Det finns också en sorts retorik från mot-
parten – inte minst från amerikansk sida: 

”You lost the cold war”. Dess betydelse ska 
inte underskattas. Än allvarligare var att 
Ryssland i många avseenden lämnades åt 
sig själv att bemästra de enorma svårighe-
ter som väntade efter Sovjetunionens slutliga 
sammanbrott. Det fanns ingen Marshallplan. 
Samtidigt överlevde emellertid många av 
Sovjettidens strukturer, inte minst KGB, vars 
existens gör att man kan ifrågasätta möjlighe-
ten att en Marshallplan skulle ha lyckats. 

Den ryska synen på säkerhet 
Den ryska synen på säkerhet har under 
åren ändrats, om den nu någonsin har va-
rit annorlunda, och skiljer sig från den som 
återfinns i Parisavtalet 1990. Detta glömda 
avtal sågs vara den slutliga bekräftelsen på 
det kalla krigets slut med etableringen av 
en ny syn på hur den framtida säkerheten 
ska utvecklas i Europa. Det undertecknades 

av 35 stater däribland USA och dåvaran-
de Sovjetunionen. Alla ställde sig bakom 
en fortsatt demokratisk utveckling, mark-
nadsekonomi, respekt för mänskliga rättig-
heter, förhandlingar och att avstå från våld 
för att lösa uppkomna tvister. 

Parisavtalet utgör tillsammans med 
Europeiska Unionen och CFE avtalet (Treaty 
on Conventional Armed Forces in Europe) de 
kanske viktigaste grundstenarna för freden 
i Europa. Det senare manglades fram under 
nästan två årtionden av mödosamma diplo-
matiska samtal och konferenser, som till slut 
resulterade i världshistoriens mest omfattan-
de nedrustningsavtal. Huvuddelen av den 
ofantliga förstörelseförmåga i form av mi-
litär materiel och trupp som fanns i Europa 
transporterades bort, skrotades, förstördes 
och demobiliserades. Wiendokumentet och 
Open Sky-avtalen med inspektioner, över-
vakning och informationsutbyte om militära 
förband, grupperingar och utrustning över-
vakar att bestämmelserna efterlevs. 

Under denna ordning har vi kunnat slå oss 
till ro i övertygelsen om att krig i Europa in-
te är möjligt. Idag uppvisar inte minst CFE, 
mycket betänkliga sprickor. I december 2007 
deklarerade Ryssland att landet tillsvidare 
suspenderade fortsatt implementering av CFE 
och tills vidare inte avsåg att delta i infor-
mationsutbyte eller inspektioner.34 

Betydelsen av geopolitik och kontroll av 
territorium har en större betydelse i Ryssland 
än i väst. Säkerhet ingår i ett nollsummespel. 
Det finns vinnare och förlorare, inte ömse-
sidig nytta och vinst. Det är inte olikt den 
korruptionskultur som är Rysslands plå-
ga. Medlen är en mångfald av olika åtgär-
der och metoder som kännetecknas av lög-
ner, propaganda och oärlighet och inklude-
rar även mord på politiska motståndare och 
militärt våld. Den militära dimensionen är 
av intresse, särskilt som en omprövning av 
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dess natur synes vara föremål för en pågå-
ende process.

En ny militär doktrin
I januari 2013 framträdde den ryska gene-
ralstabschefen, Valerij Gerasimov med 
ett uppmärksammat tal35 vid ett möte i 
Krigsvetenskapsakademien i Moskva. I 
detta utvecklade han sin syn på det mili-
tära systemets roll i säkerhetspolitiken och 
i framtida konflikter. Särskilt tog han upp 
nödvändigheten att på ett ännu mer ge-
nomtänkt sätt bringa militära och civila 
medel och resurser att samverka för att 
man ska kunna nå framgång. Gerasimov 
analyserar bland annat händelserna un-
der den Arabiska våren, operation Desert 
Storm i Irak och den pågående Natoledda 
operationen i Afghanistan. Han drar slut-
satsen att det utvecklas nya metoder att 
föra krig av vilka flera inte kan anses vara 
militära. Doktrinen är således inte bara av 
militär natur. 

Gerasimovs huvudbudskap är att regler-
na för krigföring radikalt har förändrats 
och att de icke-militära medlen växer i be-
tydelse i förhållande till de militära. Han 
talar om ett omfattande utnyttjande av po-
litiska, ekonomiska, informations-, huma-
nitära och andra, icke militära medel som 
implementeras genom att man utnyttjar be-
folkningens potential till protest. Allt detta 
kompletteras med militära åtgärder av dold 
natur, bl a informationskrigföring och verk-
samhet av specialförband och paramilitära 
grupperingar. En öppen användning av mi-
litära medel, delvis under sken av fredsbe-
varande verksamhet och krishantering, in-
går också i de medel staten har till förfogan-
de för att hävda sina intressen.

Den klassiska definitionen på säkerhets-
politiska hot skiljer på intention och kapa-
citet. I inte minst FOI:s Rysslandsforskning 

men även andra källor, är den generella be-
dömningen att militärreformen står inför be-
tydande svårigheter. Det är osäkert i vilken 
grad ambitionerna i denna är möjliga att nå. 
Exempel på svårigheter är bland annat kor-
ruptionen och krisen i den ryska försvarsin-
dustrins förmåga att kunna leverera materi-
el som är i paritet med västvärldens teknis-
ka nivå. Enligt FOI behäftas forskning och 
utveckling inom försvarssektorn med bety-
dande problem som bland annat hänförs till 
bristfällig styrning, en allt äldre personal och 
omodern utrustning.36 Slutligen så är statens 
ekonomiska resurser avgörande i absoluta 
tal för reformens genomförande. 

Generalstabschefens anförande visar på 
utveckling av strategier och politik där andra 
och billigare medel och metoder kan använ-
das för att successivt öka det ryska inflytan-
det inte minst i vårt närområde. Det vi i för-
sta hand har att förhålla oss till är asymme-
tri och hybridkrigföring. Vi borde diskute-
ra och fundera mer kring dessa storheter. 
Teknisk överlägsenhet utgör inte någon ga-
ranti för strategisk framgång. 

Med vilken rationalitet agerar 
den ryska ledningen?
Människan är och förblir en varelse med 
begränsad förmåga till rationella beslut, så 
också de som leder nationer. Rationalitet 
kan definieras som de handlingar man vid-
tar i en rådande situation, antingen verk-
lig eller upplevd, i syfte att uppnå de mål 
som man har. Det finns en rad exempel 
på politiska beslut som fattats på grun-
der som långt ifrån kan anses vara ratio-
nella. Ett av historiens mer kända exempel 
är det japanska anfallet mot Pearl Harbor 
samt Saddam Husseins överfall på Kuwait 
1991. Målet här var att bevara och utvidga 
nationen. 
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Vi ser lätt den ryska politiken som irratio-
nell då vi värderar den mot våra egna mål 
och den information och föreställning som vi 
har för ögonen. Desto viktigare är det därför 
att försöka skapa sig en bild av rationalite-
ten utifrån utförarens perspektiv. Graden av 
rationalitet i en handling ska bedömas uti-
från målsättningen för densamma. En annan 
faktor är hur man värderar den information 
som utgör grunden för beslutet. 

Vi sitt anförande vid Folk och Försvars 
Rikskonferens 2015 beskrev Gudrun Persson 
den ryska politiken mer som en rad taktis-
ka beslut än som följden av någon storstra-
tegisk plan. Likafullt, vilket hon också vid-
gick i sitt anförande, så kan man av Putins 
och andras uttalanden skönja en målsätt-
ning eller snarare en vision av att återskapa 
det forna sovjetimperiets storhet, åtminsto-
ne till vissa delar. Till denna ska läggas upp-
fattningen om att väst och Nato försöker 
inringa Ryssland. Putins ”fjäder” som slår 
tillbaka och hans kommentar till Ukrainas 
associationsavtal – ”det kommer att få all-
varliga konsekvenser” – ger en fingervisning 
om hur den ryska ledningen ser på närom-
rådet och omvärlden. 

Svårare att förstå är hur den ryska po-
litiken avvägs mot andra faktorer, framfö-
rallt de ekonomiska. Ledningen underskat-
tar gravt Rysslands ekonomiska läge och de 
konsekvenser som kan uppstå. Den politik 
som förs skadar Ryssland ekonomiskt i fle-
ra avseenden. Här skapas en svårighet att 
förstå rationaliteten i agerandet. 

Det kan bara förklaras av andra underlig-
gande och viktigare bevekelsegrunder, bäst 
förklarade med maktens innehav i sig. Det 
vill säga utrikespolitiken som ett medel att 
bevara kontrollen och att samla stöd för led-
ningens maktmonopol. Det är utifrån det 
som termen ”inrikespolitiken driver utri-
kespolitiken” som jag tror, för första gång-
en lanserades av Carolina Vendil Pallin på 

FOI, kan förklaras. Välkänd är vändning-
en uppåt i Putins låga popularitetssiffror i 
takt med utvecklingen på Krim och i östra 
Ukraina. Historien kan uppvisa en rad ex-
empel på liknande situationer. Det är svårt 
att se att den ryska ledningen har någon 
möjlighet att ändra på den inslagna vägen. 
Systemet klarar helt enkelt inte av en kurs-
ändring med mindre än att det ledande skik-
tet byts ut, och det kan bara ske i en oord-
nad process som är mer eller mindre våld-
sam. En allt sämre ekonomi innebär ingen 
garanti för omläggning av den ryska poli-
tiken. Det finns ingen automatisk koppling 
mellan dessa två storheter. 

Rationellt handlande? Ja, om man ser sä-
kerhetspolitik som ett nollsummespel. Det 
du förlorar vinner jag. Om man utgår ifrån 
att territorium som viktigt och avgörande. 
Ja, om oförmågan till att reformera ett sys-
tem som kännetecknas av korruption, ad-
ministrativ röra och ineffektivitet och brist 
på fundamentala rättigheter för medborga-
ren leder till en ökad impopularitet och mås-
te kompenseras genom en aggressiv och na-
tionalistisk utrikespolitik. Då är insikten att 
makten bäst säkras genom en ökad natio-
nalistisk aggressivitet i högsta grad rationell. 
Ledningen i Ryssland vet vad den gör och 
är skicklig. Taktiken fungerar men strategin 
för framtiden är illa genomtänkt.

Hur ska Ryssland med sina ofantliga struk-
turproblem och skadeskjutna ekonomi klara 
av att upprätthålla en rimlig välståndsnivå 
och utveckling av samhället och samtidigt 
föra en dyrbar aggressiv utrikespolitik som 
redan orsakat en isolering av landet? Går 
regimens ekvation ihop att behålla makten 
genom att med en aggressiv nationalism ut-
vidga Rysslands inflytande i omvärlden? På 
längre sikt är det svårt att se det rationella i 
ett sådant agerande. Endast risk och tragik. 
Ingen diktatur varar för evigt, men vägen 
till dess nedstörtande kan rymma förfärliga 
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scenarier. Risken för Gudrun Perssons ”over 
stretch” är i allra högsta grad verklig. 

Den militära dimensionen 
Ryssland lägger stor vikt vid militär för-
måga, vilket den pågående militärreformen 
och prioriteringarna i budgeten visar. Det 
är inte bara utkämpande av kriget som är 
syftet med den militära makten utan den 
ska också stödja och medverka i utrikes-
politiskt agerande där andra medel är mer 
tongivande. 

Rysslands beslutsamhet att rusta upp si-
na konventionella styrkor ska jämföras med 
det svagt rustade Nato och oviljan hos dess 
medlemsländer att avdela resurser till försva-
ret. Skillnaden är stor i andel av BNP. Vi själ-
va avdelar 1,3 procent av BNP till försvaret 
2013. Flertalet länder i Europa ligger under 
två procent. Frankrike och Storbritannien 
på 2,2 respektive 2,3 procent. Det ska jäm-
föras med Ryssland där andelen är 4,1 pro-
cent enligt SIPRIs sammanställning från 2013. 
Det placerar Ryssland i en klass för sig. Av 
de stora länderna är det bara USA som lig-
ger över tre procent. 

Det är ingen omfattande militär förmå-
ga mätt i antal soldater som väst kan upp-
visa. Målet för den amerikanska armérefor-
men är 32 brigadstridsgrupper37 (brigad är 
en stridsenhet och omfattar ca 

5 000-6 000 personer) för den tyska 7-8 
brigader.38 Ungefär motsvarande siffra gäl-
ler för Storbritannien och Frankrike.39 För 
den ryska finns olika uppgifter men sanno-
likt skulle ett rimligt mål för militärreformen 
kunna vara ca 50 moderna brigader förutsatt 
att ekonomin klarar det. Det nuvarande an-
talet brigader bedöms av FOI till 79 stycken 
varav 38 är så kallade manöverbrigader.40 
Men det är genom sin tekniska överlägsenhet 
som väst vinner i stort vid en styrkejämfö-
relse som utgår från ett konventionellt krig. 

Mätt i ekonomisk styrka blir Ryssland en 
liten aktör men det är ett land med ett för-
färande stort antal kärnvapen.

I militärreformen utgör kärnvapenstyr-
korna ett av de prioriterade områdena, vil-
ket visar på deras betydelse för ledningen. 
Rysslands innehav av kärnvapen innebär att 
det kan bestrida varje annan makts ambi-
tioner. Det utgör också ett medel för säker-
hetspolitiska hot som kan vara frestande att 
utnyttja för en regim som står med ryggen 
mot väggen och vars resurser i andra avse-
ende är jämförelsevis små. Gudrun Persson 
beskrev i sitt anförande på Folk och Försvar 
hur ”kärnvapenretoriken” starkt har ökat. 
Vad gör Sverige om vi ställs inför den ty-
pen av hot? Vi kan inte utesluta den typen 
av händelser. Har vi funderat över hand-
lingsmöjligheter och vad som kan göras vid 
ett eventuellt kärnvapenhot och framförallt 
kan vi göra något nu för att skapa en bätt-
re säkerhet?

Den ryska regimen inser sannolikt att lan-
det är för svagt, ekonomiskt och militärt för 
att kunna utmana väst. Detta sagt med för-
behållet att diktaturer som står med ryggen 
mot väggen tenderar att höja risknivån i sitt 
agerande. En militär katastrof generad av 
främst den inrikespolitiska utvecklingen i 
kombination med ett otydligt agerande från 
väst kan därför aldrig uteslutas.

I verket ”Om Kriget” diskuterar Clausewitz 
betydelsen av att förstå motståndarens sva-
ga punkt som han benämner tyngdpunkten. 
Han lyfter fram betydelsen av att identifiera 
motståndarens viktigaste egenskaper, styr-
ka och svagheter ”Av dem bildas en tyngd-
punkt, ett centrum av kraft och rörelse av 
vilket allt beror”. ”I allianser är intressege-
menskapen det centrala”.41 I en bedömning 
av det strategiska läget kan Clausewitz re-
sonemang tillämpas. Det vill säga, skulle 
den ryska kalkylen gå ut på att med en mi-
litär aktion splittra Nato och genom detta 
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tvinga motståndaren att ge upp? Är det sär-
skilt sannolikt? 

Ur Natos synvinkel utgör de baltiska län-
derna, genom sitt geografiska läge den punkt 
där alliansen är som svagast. Svagt beväp-
nade. Liten landareal mot Östersjön och 
därmed svåra att försvara. Till detta kom-
mer Estland och Lettlands ryska minorite-
ter. Om man från rysk sida skulle kalkylera 
med att verkligen utmana Nato och USA i 
syfte att få Nato att falla samman, så är det 
här den bästa möjligheten finns. 

En ockupation av de baltiska länderna 
genom en lyckad regelrätt militär attack 
och ett Nato som viker undan skulle inne-
bära att den amerikanska världsomspän-
nande utrikes- och säkerhetspolitiken skul-
le tvingas till en fullständig omdefiniering. 
Trovärdigheten i Nato skulle kollapsa. Det 
skulle vara den ultimata ryska framgång-
en, och därför är det osannolikt att vare 
sig Nato eller USA med sina parallella bila-
terala åtaganden mot de baltiska länderna 
skulle acceptera detta. Hotet är helt enkelt 
för existentiellt.

En rysk militär aktion i Baltikum leder 
snabbt till oöverskådliga konsekvenser och 
en sannolikt total militär konflikt i Europa. 
Av dessa skäl är det föga troligt att en sådan 
skulle äga rum så länge nuvarande politis-
ka förhållanden består. Den största risken 
för framtiden finns sannolikt i det subversi-
va hotet, där en utveckling genom informa-
tionskrigföring och terroraktioner leder till 
att det baltiska ländernas samhällen splittras 
och destabiliseras.42 Därför är det viktigt att 
även Sverige medverkar bättre med att stär-
ka arbetet med att motverka de subversiva 
yttringarna i den ryska politiken. 

Beslutsamheten att höja den militära trös-
keln för en militär aktion i Baltikum visas 
kanske bäst genom USA:s gruppering av 
amerikanska förband i alla de tre baltiska 
länderna vilka minst kommer att vara kvar 

2015 ut.43 I november 2014 annonserade 
Storbritannien att man kommer att genom-
föra samövningar med polska förband.44 

USA genomför dessutom under 2015 en 
tre månader lång övning i alla de tre baltis-
ka länderna. I styrkan, som består av ca 3 
000 soldater, ingår bland annat både strids-
vagnar och pansarskyttefordon.45 Vilket har 
följts av ilskna ryska kommentarer. En känd 
Putin supporter, james jatra låter sig inter-
vjuas på den rysskontrollerade webbsidan 
RT.com: ”Den enda vägen som de verkligen 
kan försvaras med är genom hot om en nu-
kleär slagväxling; Chicago mot Narva. Jag 
tror inte att särskilt många amerikaner skul-
le stödja något sådant även om de visste var 
Narva låg.”, uttalar han och konstaterar att 
3 000 soldater är helt otillräckligt för att 
försvara de baltiska länderna.46 Sannolikt 
är det heller inte särskilt tilltalande för den 
ryska regimen med en ”kärnvapenslagväx-
ling”, men retoriken är starkt obehaglig och 
förkastlig och visar på en oförmåga att för-
stå dess innebörd. 

”Below article five”
För närvarande skulle den ryska regimens 
agerande kunna beskriva med orden: ”be-
low article five”. Det vill säga att Ryssland 
i sitt agerande ska undvika att agera över 
den nivå som skulle kunna innebära att 
Natos kollektiva självförsvars klausul utlö-
ses. Därför, som tidigare anförts, är det av-
görande att västvärlden visar fasthet i sina 
motåtgärder. Vilket man faktiskt hitintills 
har gjort.

De rent militära yttringarna av den ryska 
politiken har skapat en ökad osäkerhet och 
oro. Det mest markanta i vårt närområde 
är den ökade ryska aggressiviteten i luften. 
Inflygningar mot svenskt territorium med 
bl a Backfire-flygplan som är avsedda för at-
tacker med kärnvapen. Ubåtsincidenter under 
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hösten 2014. Kidnappningen av en estländsk 
säkerhetsofficer i september 2014, inne på 
Estlands territorium. ZAPAD-övningarna 
i Östersjön 2009 och 2013 där ett militärt 
angrepp på bland annat de baltiska länder-
na övades. Övningen 2009 omfattade dess-
utom en simulerad kärnvapenattack mot 
Warszawa.47 Sammantaget en påminnelse 
om att ”så här kan vi göra och ni kan in-
te hindra oss”. 

Den framgångsrika annekteringen av Krim 
är ett exempel på innebörden av den nya dok-
trinen. De ryska försöken att igångsätta ett 
regelrätt uppror i östra Ukraina misslyckades, 
främst beroende på en grov missbedömning 
av befolkningens hållning. Separatiströrelsen 
förmår inte självständigt att föra krig mot 
Ukraina utan ett omfattande stöd av regul-
jära ryska förband.48 Den skada och för-
svagning som tillfogats Ukraina är emeller-
tid omfattande. Försök från rysk sida att 
skapa en landförbindelse till Krim skulle 
sannolikt resultera i direkt militärt stöd till 
Ukraina från Nato och USA. 

Det som emellertid är än viktigare att 
motverka är de mer mjuka yttringarna av 
den ryska politiken. De högerpopulistiska 
partierna i Europa med sin skepticism mot 
EU och USA visar ofta en positiv inställ-
ning till den ryska regimen vilket denna ut-
nyttjar i syfte att påverka inställningen till 
Ryssland. Dessa partier finns bl a i Frankrike, 
Storbritannien, Tyskland, Italien, Ungern 
och Grekland. Syrizas valseger i Grekland 
och Fidesz’ i Ungern har fört sådana politis-
ka konstellationer till makten. Dess partile-
dare har hela tiden motsatt sig sanktioner-
na mot Ryssland och uttryckt förståelse för 
annekteringen av Krim och kan nu blocke-
ra beslut i Europeiska rådet. I Frankrike ut-
trycker Nationella Frontens Marine Le Pen 
öppet sin beundran för Ryssland och får lån 
från en rysk bank på 90 miljoner kronor, 
sannolikt en grundplåt till den kommande 

presidentvalskampanjen. Det är Frankrikes 
största parti med 25  % av rösterna, och 
Le Pen kandiderar i presidentvalet 2017.49 
Trots den högljudda retoriken har sympa-
tierna resulterat i få handlingar. I konkre-
ta termer har Ryssland ännu inte inhöstat 
några större framgångar. 

Den organiserade propagandan på inter-
net rapporterar bland annat Dagens Nyheter 
om.50 Påtryckningar riktas också mot ledar-
skribenter vid svenska dagstidningar som 
uppvaktas med e-post då man skriver kri-
tiskt om Ryssland.51 Relativt välkända är 
det ryska försöken i Baltikum att skapa in-
flytande i NGO:s och politiska partier via 
finansiering. Partiet Harmony i Lettland är 
ett exempel. Flera av de sex ryska statligt 
kontrollerade Tv-kanalerna kan ses i de bal-
tiska länderna och är de viktigaste infor-
mationskällorna för de ryska minoriteter-
na. Budskapet är detsamma men förpack-
as olika. Framgångarna i det ryska ageran-
det är inte särskilt stor men ska likafullt in-
te underskattas. Den lettiska regeringen ar-
betar med att starta en fri ryskspråkig Tv-
kanal i samarbete med EU och utgör ett ex-
empel på motåtgärder.52 

Den ryska lettiska minoriteten i Lettland 
som uppgår till ca 30 procent av befolkning-
en har inte påverkats i sina attityder i alar-
merande omfattning. Något stöd för en se-
paratiströrelse bedöms inte finnas. Möjligen 
har denna grupp en större förståelse för den 
ryska utrikespolitiken men är samtidig mot-
ståndare till våld och förstörelse och i grun-
den lojal mot den lettiska staten. Den all-
varligaste framtida risken bedöms vara en 
eventuell tillväxt av slutna terroristgrupper 
som genom våld och attentat skulle lyck-
as åstadkomma en splittring mellan olika 
grupper i Lettland. Det finns ett aktivt på-
gående arbete för att kunna möta en sådan 
utveckling.53
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Ytterligare verktyg för den ryska politi-
ken är ekonomiska möjligheter till påver-
kan genom att ryska korrupta ekonomis-
ka nätverk får inflytande via t ex ägande i 
banker. Snora bank med omfattande opera-
tioner ibland annat i Litauen och Lettland, 
vars ägare Vladimir Antanov är under utred-
ning för misstänkta kriminella aktivitet, är 
exempel på detta. Utvecklingen av rättssta-
ten i de baltiska länderna har under senare 
år varit positiv. Lettland har i ranking flyttat 
upp till 43 av 173 länder på Transparency 
Internationals lista. Vilket placerar det strax 
efter Estland och Litauen.

Energiberoendet till Ryssland ger den rys-
ka regimen möjligheter till inflytande och 
påverkan. ”Energivapnet” har utnyttjats 
specifikt i Baltikum om än inte i stor ska-
la. Ett exempel är konflikten om oljetermi-
nalen i Ventspils i Lettland som det ryska 
oljebolaget Transneft ville ta över men in-
te fick och svarade med att stoppa leveran-
serna av olja. 

Nu är det emellertid inte oljan som är pro-
blemet i de baltiska länderna. Det är gasim-
porten. Nästan all importerad gas används 
för elproduktion och uppvärmning. Fram till 
nu har beroendet till Ryssland varit totalt. 
Beroendet kan minskas på olika sätt som t ex 
genom sammanlänkning med grannländer-
nas elnät. Estland är sammanbundet med 
Finland via Estlink, som var färdig 2007.54 
Det kan också minskas genom utbyggnad 
av annan infrastruktur som LNG-terminaler 
vilket har skett i Klaipeda i Litauen. Nya 
anläggningar för kärnkraft, vilka planeras 
i Litauen, har nu hamnat i ett osäkert läge. 
Omdragning av gasledningar planeras och 
har delvis skett inte minst i Litauen. Även 
förnybar energi spelar en större roll i alla 
de tre baltiska länderna.

Estland är det land som är minst bero-
ende av Ryssland, då största delen av el-
produktionen sker med hjälp av oljeskif-

fer. Endast en mindre del naturgas impor-
teras. Lettland och Litauen är helt beroen-
de av rysk naturgas, för såväl uppvärmning 
som elproduktion. 

Litauen lade ner kärnkraftverket Ignalina 
2009. Det täckte 70 % av elbehovet. 
Kärnkraftsproduktionen ersattes med en 
nybyggd naturgasdriven anläggning vilket 
gjort att beroendet av rysk naturgas har 
ökat. Samtidigt så kommer den nya LNG-
terminalen som driftsattes under 2014 att ge 
en större valfrihet. Här sker också ett samar-
bete med Lettland som är intresserat av att 
importera gas via terminalen. Lettland å sin 
sida har en mycket stor lagerkapacitet för 
naturgas. Så stora att full lagring täcker ett 
halvårs förbrukning.55 Lagringsmöjligheten 
ger handlingsfrihet och är särskild värdefull 
i en framtid med utbyggd LNG-kapacitet. 

Sammantaget är beroendet av rysk natur-
gas för elproduktion och uppvärmning stort 
i både Lettland och Litauen. Förhållandet 
är på väg att ändras men det tar tid. LNG-
gasen har stor betydelse liksom en eventu-
ell framtida utvinning av skiffergas från fyn-
digheter i Baltikum.56 Det pågår redan dis-
kussioner i alla tre länderna om denna möj-
lighet. Inom detta område kanske Sverige 
skulle kunna göra mer. Av central betydel-
se är emellertid en sammanlänkning av el-
näten mellan de baltiska och skandinavis-
ka länderna. Därför är det glädjande att 
det nu äntligen pågår en utläggning av en 
elkabel mellan Sverige och Litauen vilken 
kommer att ytterligare minska beroendet 
av rysk naturgas. 

Sverige, Ryssland och 
Baltikum

”Det är inte militära förstärkningar som är 
viktigt”, yttrade en hög företrädare vid ett 
möte på Estlands utrikesdepartement för en 
del år sedan. ”Det vi behöver hjälp med är 
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institutionsbyggande” Det han menade var 
bland annat problemet med de ryskspråki-
ga Tv-kanalerna men också alla de andra 
yttringarna av den ryska aggressiviteten.

Den svenska diskussionen handlar emel-
lertid företrädesvis om en förstärkning av 
försvaret. Av det som tidigare anförts fram-
går betydelsen av att också göra rätt saker. 
Ett exempel är det nyligen annonserade för-
svarssamarbetet med Finland, men vi bor-
de tänka bredare och göra mer. Det går in-
te att blunda för att det föreligger ett ryskt 
tryck sedan flera år tillbaka mot de baltis-
ka länderna. Det har hitintills inte resulte-
rat i några större framgångar. Desto vikti-
gare att hjälpa till att motverka det ryska 
trycket. Det handlar inte så mycket om mi-
litära åtgärder utan om sådana som möter 
ett ryskt agerande som faller under den an-
ständighet som bör prägla goda relationer 
grannar emellan. Har vår solidaritetsför-
klaring någon betydelse i det här avseen-
det? Jag anser det. 

Sverige och vårt 
säkerhetspolitiska val
Sveriges militära försvar är utformat för 
att kunna möta ett strategiskt överfall. 
Motståndaren har begränsade resurser och 
angreppet sker på en plats i landet. Tyngd-
punkten i försvaret finns hos flygvapnet. 
Storleken på den ännu inte existerande 
armén ska göra det möjligt att exempel-
vis försvara huvudstaden. Dess strategis-
ka rörlighet är begränsad. Samma begräns-
ning gäller marinen, en plats, inte två. Ett 
angrepp som samtidigt sker på flera platser 
torde inte kunna avvärjas samtidigt med 
framgång. 

Denna jämförelsevis ringa militära för-
mågan ska bära upp den svenska säkerhets-
politik som statsminister Löfven samman-
fattade i sin regeringsförklaring med orden: 

”Den svenska militära alliansfriheten tjänar 
alltjämt vårt land väl. Den skapar en god 
grund för ett aktivt ansvarstagande för såväl 
vår egen som andras säkerhet. Sverige ska 
inte söka medlemskap i Nato”. Nytt den-
na gång är formuleringen ”Sverige ska inte 
söka medlemskap i Nato”. Därmed har vi 
retoriskt markerat detta. Är det bra att så 
tydligt definiera en sådan ståndpunkt i tider 
med en ökad risk? 

Försvarsberedningen konstaterar i sin 
senaste rapport att ”Natos medlemsländer 
har visat solidaritet inom alliansen och age-
rat mot Ryssland i avskräckande syfte ge-
nom ett utökat militärt stöd till allierade. Att 
Nato upprätthåller förtroendet för de kollek-
tiva säkerhetsgarantierna är av stor vikt”.57 
Nato är viktigt även för Sverige. Det håller 
även motståndarna till medlemskap med om, 
möjligen inte Miljö- och Vänsterpartiet som 
båda anmäler en avvikande mening i rap-
porten. Det är inte helt enkelt att förstå logi-
ken i regeringsförklaringens avståndstagan-
de till den enda organisation som kan erbju-
da trygghet och kompensation för den svaga 
militära förmåga som Sverige har. 

Låt oss jämföra Sveriges läge under tretti-
otalet med det vi har idag. Den positiva sä-
kerhetspolitiska utvecklingen under 1920 ta-
let upphörde genom de ekonomiska krafter 
som utlöstes av börskraschen i New York, 
på hösten 1929. Säkerheten och trygghe-
ten i det tyska samhället bröt åter samman, 
sex år efter 1923 års ekonomiska katastrof 
och superinflation som ruinerade den tyska 
medelklassen. Det var den viktigaste anled-
ningen till att nazisterna i Tyskland kunde 
gripa makten. I januari 1933 upphörde den 
tyska demokratiska staten. Två år senare 
bröt nazistregimen sönder Versaillesfredens 
verk genom att återinföra värnplikten i mars 
1935. Motståndet mot den efterhand allt 
aggressivare utrikespolitiken var emellertid 
svagt. Det fanns helt enkelt inget ledarskap. 
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Frankrikes och Storbritanniens politik gen-
temot Tyskland kännetecknades av en rad 
eftergifter – appeasement. Det fanns inga 
andra val annat än neutralitet för Europas 
mellanstora och små nationer, såvida man 
inte ville vända sig till herrarna i Berlin. Det 
vill säga ända fram till den Storbritanniens 
försvarsallians med Polen den 25 augus-
ti1939. Men med det tyska angreppet den 
1 september, som utlöste det andra världs-
kriget, var det då försent. 

Nu däremot är huvuddelen av Europas 
länder sammanslutna i en allians, Nato, som 
i inledningen av sin stadga förklarar om med-
lemmarna: ”They are determined to safegu-
ard the freedom, common heritage and civili-
sation of their peoples, founded on the prin-
ciples of democracy, individual liberty and 
the rule of law. They seek to promote sta-
bility and well-being in the North Atlantic 
area.” Till skillnad från trettiotalet finns det 
i vår tid alternativ. 

Betydelsen av kollektiv säkerhet har natur-
ligtvis inte bara en militär dimension. Dess 
kanske största betydelse ligger i den poli-
tiska dynamik som skapas av medlemslän-
dernas interaktion med varandra i en fortlö-
pande process, som genom sin transparens 
skapar förutsägbarhet och därmed säkerhet. 
Särskilt i en tid då ett land i Europa har in-
lett en riskfylld politik som ensidigt bryter 
mot den gällande fredsordningen. Genom ett 
medlemskap skulle Sverige bidra till förut-
sägbarhet om var vi står och därmed till en 
ökad stabilitet och minskad risk, inte minst 
för de baltiska länderna. Vi skulle öka vår 
egen säkerhet genom att gemensamt med 
andra bidra till ett enat motstånd mot det allt 
aggressivare Ryssland vars politik är oförut-
sägbart mångfasetterad, aggressiv och mili-
tärt våldsbenägen. Fasthet i vårt agerande 
utan aggressiva avsikter är vårt bästa skydd. 
Det är viktigt med en kollektiv motkraft och 
sammanhållning för att försvara demokra-

tin och vår rätt att organisera vårt samhäl-
le på det sätt som vi vill. Och medlen är in-
te bara militära vilket tyvärr något ensidigt 
hävdas i svensk diskussion. 

Då Claes Arvidsson som ledarskribent 
i Svenska Dagbladet första gången väckte 
frågan om Iskander-robotarna i Kaliningrad 
så frågade han sig vad syftet kunde vara att 
placera ut ett sådant modernt vapensystem. 
Iskander är avsedd för både kärnvapen och 
konventionella stridsspetsar och har en räck-
vidd på ca 30 mil och når därmed ända till 
Gotland. Han fick inget bra svar men kon-
staterade att Sverige kunde göra väldigt li-
te för att skydda sig mot denna typ av va-
pen. Däremot så skulle ett Natomedlemskap 
innebära ett avsevärt bättre skydd. Det är 
sällan Natodiskussionen förmår sänka sig 
nedanför yviga argument om att det är en 
organisation som domineras av USA och 
har tillgång till kärnvapen. 

Att alliansen har kärnvapen och är alltför 
beroende av USA, som agerar efter sina eg-
na syften, är i viss mån sant men det sena-
re gäller å andra sidan alla länder. Sveriges 
alliansfria politik ger sken av ett oberoen-
de som inte existerar. Det tekniska beroen-
de till USA och andra länder har ökat ef-
ter det kalla kriget. Vi är sedan decennier 
helt beroende av amerikansk teknik för att 
kunna hålla igång de mer avancerade va-
pensystemen. Lika tekniskt beroende är vi 
när det gäller andra delar av vårt samhälle. 
Beroendet till Europa tekniskt, ekonomiskt 
och försörjningsmässigt har bara ökat un-
der åren. Vår självförsörjningsgrad kan med 
ett grovt mått anges till ca 50 procent. Vår 
värdegrund är densamma som huvuddelen 
av Europas länder har. Vårt medlemskap i 
Europeiska Unionen har ytterligare beskurit 
utrymmet för den alliansfria politiken. 

Vi tenderar att diskutera medlemskapets 
betydelse då en storkonflikt bryter ut. Vi ta-
lar mindre om dess betydelse idag. Eftersom 
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både vi själva och motståndaren vet att vi 
inte har förmåga att hävda territorialvatt-
net så har vi i praktiken lämnat det fritt för 
intrång med de konsekvenser en sådan po-
litik medför. Hade Sverige varit medlem i 
Nato så hade sannolikt inkräktaren gjort 
en helt annan kalkyl.

Natofrågan står och faller med förhåll-
ningssättet hos socialdemokraterna. Varje 
ny partiledare undviker frågan. Ingen har 
vågat eller velat lägga fram den för diskus-
sion på en partikongress. Genom vårt hem-
liga samarbete under det kalla kriget med 
Nato och flera av dess medlemsländer exis-
terade under den tiden ett sorts kvasi-med-
lemskap. Det är något som vi har fortsatt 
med, fast i öppnare form inom ramen för 
Partnerskap för Fred. Vilket är noga offent-
ligt redovisat. 

Under decennier har den socialdemokra-
tiska ledningen försuttit möjligheten att ska-
pa utrymme för en mer öppen diskussion. 
Ledarskap är att går före och visa vägen. Vi 
känner alla standardargumenten som näs-
tan mekaniskt upprepas. I det försämrade 

läge som inträtt har oförutsägbarheten ökat 
och därmed risken för framtiden. Om vi i 
denna situation envisas med en fortsatt alli-
ansfrihet så kräver en sådan lösning ett helt 
annat försvar än det vi har och inte ens då 
kan vi någon längre tid klara oss själva på 
grund av vårt beroende till omvärlden. Det 
blir inte billigare med ett medlemskap men 
det blir säkrare och ger mer effekt.

Därför borde socialdemokraterna på allvar 
pröva fråga om det inte är hög tid att åtmins-
tone börja diskutera principen att inte ingå 
medlemskap i militära allianser. Det är en 
politisk uppgift och det är en sak för partiets 
ledning att, som man gör i Finland, våga dis-
kutera medlemskapsfrågan. Sakargumenten 
för ett medlemskap är för starka för att viftas 
bort med svepande förklaringar om USA:s 
inflytande och kärnvapen. 

Det finns länder som har erfarenhet av 
att vakna upp när det var för sent. 

Författaren är tidigare generalsekreterare 
hos Folk och Försvar.
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