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Forskning om det kalla kriget och 
öppnande av arkiv som möjliggjort 
sådan, visar allt mer tydligt att den 

sovjetiska militära hotbilden mot Sverige 
under denna period var av ett mycket reellt 
slag, Sovjetunionen hade uppenbarligen 
operativa planer för ett angrepp. Jag har i 
andra sammanhang redogjort för min syn 
på dessa och skall här endast ta upp två 
aspekter som dels berör förekomsten av 
planerna och dels kärnvapenaspekten.1

Sovjetiska anfallsplaner mot Sverige 
har diskuterats och utretts av flera utred-
ningar och av givna skäl varit av högsta 
prioritet för svensk underrättelsetjänst i 
decennier.2 Sannolikt existerade ett antal 
ryska alternativa scenarier, t ex ett med 
Sverige som höll sig neutralt under hot 
om kärnvapen, ett med konventionellt 

angrepp och ett med tillräckliga insatser 
av kärnvapen för att snabbt tvinga landet 
till kapitulation. Dessa har diskuterats av 
bl a amerikanska forskare.3 Existensen av 
planerna anses dock inte bevisad och Rolf 
Ekéus ubåtsutredning hävdar t ex att man 
inte träffat på några planer vare sig i War-
szawapaktens (WP) stab, i sovjetiska arkiv 
eller att deras existens skulle ha varit känd 
av ett antal personer, främst högre office-
rare, som bedömdes som trovärdiga. Man 
reserverar sig dock för att man möjligen 
inte hade tillgång till alla handlingar och 
att angreppsplaner faktiskt kunde existera. 
Ekéus medger också i efterdebatten att 
hans syn är att Sverige var utsatt för ett 
reellt hot, att vi tidigt kunde dras in i kriget 
och att användning av kärnvapen då kunde 
bli aktuell.4 Min egen syn är att det finns ett 

Ryssland och hotbilden  – i går, i dag 
och i morgon

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den 
19 april 2005 av byråchef Jan Leijonhielm 

1  Leijonhielm, Jan: ”Sovjetunionen planerade angrepp på Sverige”, SvD, Brännpunkt 3 februari 2002.
2  Perspektiv på ubåtsfrågan, SOU 2001:85 samt Fred och säkerhet, svensk säkerhetspolitik 1969-1989, 

SOU 2002:108.
3  Se bl a McCormick, G H:  Stranger than Fiction: Soviet Submarine Operations in Swedish Waters, RAND 

1990.
4  Ekéus, Rolf:”Visst fanns det ett hot från Sovjet”, SvD 27 mars 2002.
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antal mycket starka indicier på avancerad 
planläggning, som delvis redovisas nedan. 
En utförligare redogörelse är av sekretes-
skäl omöjlig i detta sammanhang. Min 
syn grundas på decennier av Sovjet- och 
Rysslandsstudier och samtal med de flesta 
inblandade kategorier, från militärbefälha-
vare till agenter.

Samtal med en f d chef för Baltiska 
milot 1999 bekräftade att operativa pla-
ner mot Skandinavien existerade. Ope-
rationsplanerna mot Sverige gjordes av 
den sovjetiska generalstaben med ett 
speciellt underrättelseansvar för Baltiska 
och Leningrads milo och GRU:s (Glavnoe 
Razvedyvatelnoe Upravlenie – den ryska 
militärens underrättelsetjänst) Central i 
Riga. Warszawapaktsstaben informerades 
enbart om att denna angreppsriktning var 
de sovjetiska styrkornas ansvar. Enligt 
källor som den svenska underrättelse-
tjänsten hade under 1970- och 1980-talet 
var det GRU:s uppgift att inför planerade 
operationer kartlägga svenska flygfält, 
hamnar och kommunikationer, mobilise-
ringsförråd och andra operativt viktiga 
förhållanden. Uppgiften löstes delvis i 
samarbete med övriga underrättelsetjänster 
från WP. Sovjetiska militärgeografiska 
kartor över Sverige, som publicerades 
2002, ger belägg för att planeringen för 
ett angrepp var relativt detaljerad. Andra 
källor avslöjade att agenter utbildades för 

att strax före ett krigsutbrott sondera det 
operativa läget på plats inför ett angrepp 
på svenska flygbaser av spetsnazenheter. 
Agenterna informerades om att avsikten 
var att hålla baserna under kontroll och 
intakta för att dels hindra svensk och 
NATO-användning och dels kunna utnyttja 
dem själva. Sverige skulle relativt snart 
kapitulera fick man veta. Över huvud kan 
den sovjetiska militära underrättelsetjäns-
tens verksamhet i Sverige under 1970- och 
1980-talen karaktäriseras som långsiktiga 
och systematiska förberedelser inför ett 
eventuellt angrepp. 5

Sannolikt hade kärnvapen kommit till 
tidig användning i ett angrepp mot Sverige. 
Den ryska synen på användbarheten av 
sådana hade visserligen börjat naggas i 
kanten från sent 1960-tal, men huvudin-
riktningen hos den operativa ledningen 
var fortfarande att använda sig av detta 
vapen, så snart man såg tecken på att mot-
ståndaren skulle göra det, vilket NATO:s 
beslut 1967 ju talade emot. Den tidigare 
ryske vice försvarsministern Matvej Bur-
lakov, bl a ansvarig för sovjettruppernas 
tillbakadragande från f d Östtyskland, har 
nyligen bekräftat att den sovjetiska mili-
tärledningen planerade både att inleda ett 
angrepp mot väst och att som första part 
använda kärnvapen.6 ”Naturligtvis” var 
hans kommentar, vilket jag tror är mycket 
kännetecknande för inställningen i högre 

5  Stycket baseras på samtal och intervjuer med en f d chef för Baltiska militärområdet, en f d hög befatt-
ningshavare inom GRU, en rysk f d vice försvarsminister, flera höga polska officerare med stor erfarenhet 
av övningsverksamhet vid WP-staben samt flera sovjetagenter, specialutbildade av GRU för insatser i 
Sverige.

6  Vlast nr 12, 28 mars 2005 ”Ostavalost dat signal- i vse rinulos”, intervju med generalöverste Matvej 
Burlakov.
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officersled med operativt ansvar. First-
use-inställningen deklarerades f ö efter det 
kalla kriget i den ryska militärdoktrinen 
från 2000, efter den ensidiga sovjetiska 
deklarationen 1982 om non first-use. Att 
politikerna försäkrade att Sovjetunionen 
aldrig skulle inleda ett kärnvapenkrig var 
deras sak, enligt Burlakov, militären måste 
svara för ett framgångsrikt krig och kunde 
inte ta sådan hänsyn.

Detta öppnar för frågan, huruvida rysk 
militär hade för avsikt att agera efter egna 
regler eller om samförståndet mellan po-
litbyrå och militärledning innebar denna 
”arbetsfördelning”. Jag lutar snarare åt 
den senare förklaringen, den politiska 
ledningen kan inte ha varit okunnig om 
anfallsplanerna, övningsmönster eller 
förberedelser för ett kärnvapenkrig. Där-
med inte sagt att den var informerad om 
detaljplaneringen, här finns förmodligen 
en gråzon man kunde utnyttja på militärt 
håll, bl a för att sälja konceptet om snabba 
krig i t ex Afganistan 1979 och Tjetjenien 
1994. Vi kan i efterhand konstatera två 
mönster i den sovjetiska miljön: den po-
litiska ledningen fruktade ett ökat militärt 
inflytande och försökte där så var möjligt, 
att stävja detta, militären fruktade å sin 
sida framför allt att tvingas till defensiv 
krigföring i hemlandet, därav begreppet 
”offensiv defensiv”, som gick ut på att 
med alla medel föra kriget på europeiskt 

territorium och med största möjliga kraft 
och hänsynslöshet.

Dessa förhållanden offentliggjordes 
redan i de tidiga operationsplanerna un-
der 1950- och 60-talen, som avslöjats i 
Parallel History Project, och genom den 
avhoppade generalen Sejna, med massiva 
kärnvapeninsatser, inklusive terroranfall 
mot större städer, något som inte tas upp 
i Ekéus utredning.7 Högre officerare, som 
deltagit i WP:s stabsövningar bekräftade 
under andra hälften av 1970-talet att man 
frekvent övade tidig kärnvapeninsats, bl a  
laddningar på ett halvt till ett megaton 
över Köpenhamn för att tidigt bryta danskt 
motstånd. En sådan insats skulle indirekt 
utgöra krigshandling mot Sverige på grund 
av effekterna på Malmöregionen. Man kan 
konstatera att t ex ÖB:s operativa verk inte 
räknade med denna möjlighet under 1970-
talet. Framför allt tycktes man bortse från 
ett större utnyttjande av taktiska kärnvapen 
eller terrorangrepp, som bedömdes som 
osannolika.8 En förklaring skulle natur-
ligtvis kunna vara att man ansåg sig ha 
garantier från västmakterna, i första hand 
USA, om att i princip kunna förfoga över 
kärnvapen, både för operativ användning 
och som avskräckningsfaktor, d v s såväl 
taktiska som strategiska. En sådan garanti 
borde dock vara känd av den sovjetiska 
sidan om den skulle ha någon avhållande 
inverkan. 

7 Se PHP:s hemsida http://www.isn.ethz.ch/php/collections/coll_15.htm.
8  Fred och säkerhet, svensk säkerhetspolitik 1969-1989, SOU 2002:108, s 195-199.
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Eftersom militära operationer mot 
Sverige endast var tänkbara i samband med 
ett storkrig i Europa, borde kärnvapentrös-
keln redan vara överskriden då operationer 
mot Sverige inleddes. Ur den sovjetiska 
militärledningens synvinkel torde det 
heller inte ha funnits någon anledning att 
riskera stora förluster vid en invasion över 
Östersjön, inte minst mot bakgrund av den 
vikt man lade vid säkerhet i alla operatio-
ner. Någon svensk neutralitet avsåg man 
inte att respektera, vilket Gunnar Jarring 
fick höra av den sovjetiske generalen 
Jepisjev i Moskva 1971.9 WP:s operativa 
planer visade ju också att man inte avsåg 
att respektera vare sig Schweiz eller Öster-
rikes neutralitet vid ett krig. Från officiöst 
ryskt håll hotades även med kärnvapen-
insats mot Sverige vid flera tillfällen, bl a 
för det (sannolika) fall vi inte skulle skjuta 
ned amerikanska kryssningsmissiler på väg 
mot sovjetiskt territorium.10 Hot om eller 
demonstrativ användning av kärnvapen i 
ett tidigt skede av kriget skulle sannolikt 
ha tvingat Sverige till snabb kapitulation. 
Om t ex Köpenhamn hade utsatts för ett 
kärnvapenangrepp av ovan nämnt slag 
skulle det troligen ha tillräckligt avskräck-
ande effekt. 

Även om tydliga tecken på en förändrad 
uppfattning om bruket av kärnvapen, inte 
minst tack vare Tjernobylkatastrofen, som 
tvingade generalstaben till insikt om svå-
righeterna att operera i kontaminerad mil-
jö, kunde märkas under senare delen av det 
kalla kriget, kvarstod i princip ovanstående 
doktrin fram till 1988. Så sent som 1987 
övade WP storanfall mot Västeuropa med 
kärnvapeninsats. Ett strategiskt kärnva-
penangrepp förekom även i en rysk övning 
1999, riktat mot Europa och USA. Att man 
deklarerade att man vid en storoffensiv inte 
skulle använda sig av kärnvapen vid en 
mycket forcerad marsch mot Atlantkusten 
faller på sin egen orimlighet, NATO skulle 
sannolikt tidigt ha använt sig av kärnva-
pen mot en i konventionellt hänseende så 
överlägsen motståndare, och Burlakovs 
uttalande bekräftar en tidig användning 
från sovjetisk sida. Först efter 1988 började 
den sovjetiska krigsmakten visa tecken på 
ett reellt defensivt tänkande.11

Rysslands i praktiken roll som militär 
hotbild för svenskt vidkommande kan 
sägas ha upphört att existera genom den 
sovjetiska kollapsen 1991 och formellt 
genom att MUST 2002 avförde Ryssland 
som ett dimensionerande militärt hot.

9  Ibid s 150.
10 1954 uttalades ett förtäckt hot av Ilja Ehrenburg vid samtal med Tage Erlander; Erlander, Tage: Dagböcker 

1954, s 57, Gidlunds förlag 2004. Likaså hotade marskalken Sokolovskij 1958 den svenske Moskvaambas-
sadören Sohlman med massiv kärnvapeninsats mot Sverige redan i ett inledande stadium av ett krig, om 
landet skulle skaffa sig kärnvapen, Fred och säkerhet, svensk säkerhetspolitik 1969-1989, SOU 2002:108, 
s 155; 1980 konstaterade APN-journalisten Baranikas att den förmodade svenska oförmågan att skjuta 
ned kryssningsmissiler på väg mot Sovjetunionen över Sverige, kunde resultera i kärnvapeninsatser över 
svenskt territorium, Ibid s 160.

11 Mastry, V och Byrne, M: A Cardboard Castle? National Security Archive Electronic Briefing Book No 
154, maj 2005.
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Nya hotbilder?
Har den ryska hotbilden då för gott för-
svunnit? Klart står att någon militär hotbild 
av konventionellt slag mot Sverige inte 
existerar i dag. Vad som teoretiskt finns att 
tillgå är kärnvapen och bruk av långräck-
viddiga missiler med konventionell ladd-
ning. Ryssland förlorade under 1990-talet 
nära 60 procent av sin militära förmåga, 
om man med det avser budget, personal-
styrka och utrustning sammantaget.12 Det 
pågående kriget i Tjetjenien ianspråktar 
stora delar av den konventionella militära 
kapaciteten. Den operativa förmågan har 
dock börjat förbättras, främst på grund av 
en begynnande modernisering av materiel, 
en växande andel yrkessoldater, krigserfa-
renhet och  övningsverksamhet. Den ryska 
krigsmakten skulle i dag förmodligen 
kunna hantera två Tjetjenienoperationer 
samtidigt, om man med det menar att 
nedkämpa öppet motstånd och kontrol-
lera delar av området.13 Att Ryssland inom 
överskådlig tid skulle ge sig in på ett mi-
litärt äventyr mot en alliansfri europeisk 
stat eller för den delen NATO-medlem ter 
sig osannolikt. En militär förutsättning för 
ett sådant agerande skulle vara att NATO:s 
militära dimension förklingar och alliansen 
blir en renodlat politisk sammanslutning. 
Några politiska förutsättningar för en rysk 
aktion av militärt slag förefaller inte heller 

realistiska i ett överskådligt perspektiv. 
Däremot kan man inte utesluta att den 
ryska ledningen beslutar om militära ope-
rationer mot de f d sovjetrepublikerna, de 
baltiska undantagna, man har t o m öppet 
deklarerat att man anser sig ha rätten att 
göra detta i terroristbekämpningssyfte och 
2002 genomfört flygangrepp mot georgiskt 
territorium.

Min syn är att vi, mot bakgrund av den 
ryska utvecklingen, inte kan bortse från 
möjligheten av en rysk hotbild, men av en 
annan karaktär än den rent militära. Detta 
av följande skäl, som utvecklas närmare 
nedan: Ryssland förblir en viktig och oför-
utsägbar säkerhetspolitisk aktör i vårt när-
område med en växande militär offensiv 
förmåga. Ryssland har också en förmåga 
att på grund av Europas, inklusive Sveri-
ges, stora, och ökande beroende, av ryska 
energibärare, påverka europeiskt agerande 
inom för Ryssland viktiga områden. Den 
ryska inrikespolitiska utvecklingen går f n 
i oönskad riktning mot en allt mer auktori-
tär stat. Ett återuppståndet Sovjetunionen 
måste dock anses som högst osannolikt, 
den ideologiska faktorn har försvunnit, 
även om den till delar ersatts av ett nyväckt 
nationalistiskt stormaktstänkande. Den 
ryska politiken har lett till en ökande kritik 
och i förlängningen tänkbar isolering från 
västvärlden och de demokratiska staterna. 
Denna utveckling skulle genom ett ryskt 

12  Leijonhielm, Jan; Clevström, Jenny; Knoph, Jan; Nilsson, P-O; Oldberg, Ingmar; Unge, Wilhelm; Vendil 
Pallin, Carolina: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv-.en ny bedömning 2002, FOI användarrapport 
februari 2003, s 103-104.

13  Ibid, s 130-131.
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provokativt agerande i en allvarlig kris 
kunna leda tillbaka till en kalla-krigetlik-
nande situation. 

Rysk militär förmåga 
Om vi närmare granskar dessa faktorer 
och börjar med krigsmaktens utveckling 
kan man konstatera att fallet efter den 
sovjetiska kollapsen blev mycket stort. 
Från en numerär på 4,7 miljoner man1985, 
en siffra som gällde för den sovjetiska 
krigsmakten, sjönk personalstyrkan till 1,5 
miljoner 1995 för Ryssland, en siffra som 
sedan dess har sjunkit ytterligare till ca 1 
miljon. De största neddragningarna har 
drabbat mark- och marinstridskrafterna. 
Flygvapnets förmåga har reducerats till 
ca 20-25 procent på grund av få flygtim-
mar och krympande bestånd, medan de 
strategiska robottrupperna har behållit sin 
numerär. Även de av försvarsministeriet 
centralt kontrollerade förbanden, d v s 
förband för telekrig, utbildning och under-
håll, är till antalet i stort sett oförändrade. 
Inklusive civilanställda är antalet anställda 
inom krigsmakten något under 2 miljoner. 
Därtill skall läggas inrikestrupper och de 
paramilitära styrkorna, vilkas personal 
delvis är hemlig, men som torde uppgå 
till ca en halv miljon anställda. Denna 
uppskattning är inte oomstridd, liksom de-
ras operativa förmåga. Allmänt kan sägas 
att de, trots en stundtals tung beväpning, 
inte kan anses ha en speciellt stor offensiv 

kapacitet i militära termer, men kan använ-
das för speciella operationer och som t ex  
ockupationstrupp.14 

Det dramatiska fallet i rysk ekonomi 
under 1990-talet innebar kraftigt krym-
pande militärbudgetar. Sedan 1999 har 
situationen drastiskt förändrats genom att 
ekonomin efter den finansiella kollapsen 
1998 började visa en snabb och hittills 
uthållig tillväxt, dock obalanserad genom 
råvaruexportens stora betydelse. Mellan 
2000 och 2002 fördubblades militärbudge-
ten i stort sett och en ny fördubbling skedde 
till 2005 års budget. I dag svarar de militära 
utgifterna officiellt för 2,8 procent av BNP 
och totalförsvarsutgifterna för närmare 
5 procent. Dessa siffror är som tidigare 
omstridda, militära pensioner är t ex inte 
inkluderade som brukligt är i väst och ett 
flertal forskare anser att de är väsentligt 
underskattade, uppskattningarna går ända 
upp mot 10-15 procent av BNP.15 

Av större intresse är kanske att total-
försvarsutgifterna dels visar en mycket 
hög ökningstakt, nominellt ca 25 procent, 
inflationsrensat ca 15 procent i genomsnitt 
under de senaste tre åren och snabbare 
än de rent militära kostnaderna, d v s de 
icke-militära säkerhetsstrukturerna har 
fått större tilldelning. Den officiella siff-
ran för 2005 innebär att ca 30 procent av 
budgeten avsätts för dessa ändamål. Om 
man närmare granskar samtliga poster 
med anknytning till försvar och säkerhet  

14  Ibid s 130-133.
15  Se bl a Rosefielde, Steven: Russia in the 21st Century: Prodigal Superpower, Cambridge University Press 

2005.
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samt Tjetjenien i utgiftsbudgeten hamnar 
man emellertid närmare 50 procent, dock 
givet en betydande osäkerhetsmarginal.16 

Budgeten vittnar således om ambitionen 
att återta en förlorad kapacitet, men också 
om att detta, trots att det innebär en mycket 
stor uppoffring i en ekonomi som törstar 
efter investeringar efter många års för-
summelser, sker i politiskt samförstånd; 
mycket få protester hörs. Budgeten anses 
inom militära kretsar dock fortfarande för 
liten för att möjliggöra en modernisering i 
önskvärd takt, beställningarna till militär-
industrin har först under det senaste året 
börjat ta fart.

I ett internationellt perspektiv ligger 
Ryssland i termer av BNP-andel påfal-
lande högt eller ca 2,5 gånger högre än 
ett europeiskt NATO-genomsnitt. Jämfört 
med USA är de ryska försvarsutgifterna ca 
35 procent större enligt samma beräkning. 
I reella termer motsvarar dock de ryska en-
dast ca 15 procent av de amerikanska, men 
är t ex 50 procent högre än de brittiska.17 

1990-talet innebar även en kraftig 
minskning av materielanskaffningen. 
Största minskningen i relativa termer har 
skett av antalet stridsflygplan, men även 
flottan har drabbats hårt och anskaffningen 
av modern materiel har över huvud skurits 
ned drastiskt. Mängden rysk krigsmateriel 
är dock fortfarande mycket stor. En bety-

dande del är förrådsställd öster om Ural 
till följd av CFE-avtalet, men dess ålder 
gör att användbarheten successivt avtar. 
Det kan tilläggas att Ryssland ratificerat 
CFE-avtalet, men bryter mot bestämmel-
sen om antalet stridsfordon på sydfronten 
och vägrar att dra tillbaka stationerad trupp 
i Georgien och Moldavien, ett löfte man 
bekräftade i Istanbulavtalet 1999.

Den ryska militärreformen, som i 
haltande takt och med många omstarter 
dock gett vissa resultat, har nu ersatts av 
en moderniseringsfas. Reformmålen har i 
de flesta avseenden uppfyllts, men ännu 
inte lett till några påtagliga framgångar 
vad gäller operativ förmåga eller moder-
nisering. Resultaten har bestått i struktur- 
och organisationsförändringar, ett nytt 
säkerhetskoncept, en ny militärdoktrin, en 
reducering från fem försvarsgrenar till tre 
och en konkret plan för omstrukturering av 
det militärindustriella komplexet, för att 
nämna några av de viktigare förändring-
arna. En förklaring till att det tidigare ut-
fallet dock var begränsat är att politikerna 
inte har förmått formulera målen för en 
meningsfull reform. Generalstabens mot-
stånd har varit en annan bidragande orsak, 
liksom en bristfällig finansiering.18

Den ryska krigsmakten kommer i fram-
tiden att ha mindre styrkor än i dag, med 
ca 70 procent kontraktsanställda och 30 

16  Knoph, Jan:  ”Mellan demokrati och diktatur” i den kommande FOI-rapporten Leijonhielm, Jan m fl: Rysk 
militär förmåga i ett tioårsperspektiv.

17  Military Balance, årgångarna 2002-2005, Taylor and Francis Inc.
18  Stycket bygger på Vendil Pallin, Carolina: Defence Decision Making and Russian Military Reform, kom-

mande vetenskaplig FOI rapport.
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procent värnpliktiga som tjänstgör ett år. 
De väpnade styrkorna skall totalt uppgå 
till ca en miljon man. Krigsmakten kom-
mer inte att i sin helhet kunna beväpnas 
med den modernaste utrustningen förrän 
mot slutet av moderniseringsfasen som 
sträcker sig fram till 2025, men förses 
successivt med modern materiel och får 
större rörlighet än i dag. 2010 utgör en 
etappstation, då man skall nå en första 
fas med accceptabel standard genom 
uppgradering och nyanskaffning. En min-
dre men vassare krigsmakt är konceptet. 
Den militärtekniska resursbasen kommer 
sannolikt att räcka till för att behålla ett 
teknologiskt försprång till de flesta tänk-
bara motståndare, som stater inom OSS 
eller Kina, men inte mot NATO, främst 
då USA, där den ryska eftersläpningen 
har varit konstant eller ökande. Vad gäller 
de övriga styrkemyndigheterna är målen 
oklara, någon minskning av numerären är 
dock inte aktuell i dag.19

Ryssland kommer att förbli en regional 
euroasiatisk stormakt militärt sett och 
med betydande operativ förmåga mot sin 
närmaste omgivning. Man kommer vidare 
att behålla sin nukleära supermaktstatus 
genom att bevara kärnvapentriaden och 
därmed även i fortsättningen vara den enda 
stat som har en andraslagsförmåga mot 

USA med de 1 700 -2 200 stridsspetsar som 
skall utgöra den framtida ramen efter kom-
promissen med USA i ABM/BMD-frågan. 
Därtill skall fogas en stor kapacitet beträf-
fande taktiska kärnvapen och teknisk för-
måga på B- och C-vapenområdet; Ryssland 
anses inom det senare bedriva en offensiv 
forskning, och har inte destruerat sina stora 
lager av C-vapen som utlovat.20

Råvaruvapnet
Ryssland är ett land rikt på råvaror, fram-
för allt olja, gas, strategiska metaller och 
timmer. Exporten av dessa har inneburit 
mycket stora exportöverskott, deras andel 
av exporten var, tack vare kraftigt stigande 
råvarupriser 2004, ca 85 procent.21 Det rys-
ka exportöverskottet har under de senaste 
åren legat runt 60 miljarder USD och ökar 
stadigt. Intäkterna svarar för ca 45 procent 
av budgetens intäktssida och ca 2 procent 
av BNP-tillväxten. Omvärldens beroende 
av ryska råvaror, främst energibärare, är 
stort och ökar för vissa länder, särskilt 
gäller detta de f d östeuropeiska staterna, 
där beroendet oftast är totalt. Tyskland och 
Finland hämtade 2004 38 respektive 91 
procent av sin totala konsumtion av gas 
från Ryssland.22 Gasen är ju också svårare 
att ersätta i ett kort tidsperspektiv. I ge-
nomsnitt importerar Europa ca 55 procent 

19  Knoph, Jan T: Civilian Control of the Russian State Forces, a Challenge in Theory and Praxis, FOI an-
vändarrapport februari 2004. 

20 Unge, Wilhelm: Avsnittet ”Massförstörelsevapen” i den kommande FOI-rapporten Leijonhielm, Jan 
m fl:  Rysslands militära förmåga i ett tioårsperspektiv 2004.

21  Rossiiskii statestitjeskij ezjegodnik 2004, Moskva 2004.
22  Leijonhielm, Jan och Larsson, Robert: Russia’s Strategic Commodities:Energy and Metals as Security 

Levers, FOI användarrapport november 2004, s 11-12
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av sin energi från Ryssland. I Sveriges fall 
har importen av råolja ökat snabbt under 
de senaste åren, från ca 5 procent 2000 till 
20 procent 2003 av den totala mängden 
importerad råolja. Ryssland har också en 
mycket stark ställning på det strategiska 
metallområdet och kan i stor utsträckning 
påverka marknaden vad gäller  t ex nickel, 
aluminium och palladium. Den totala ef-
fekten av omvärldens beroende av rysk 
energi och strategiska metaller ger Moskva 
betydligt större påtryckningsmöjligheter 
än vad något annat land har, och detta 
förhållande kommer att bestå under över-
skådlig tid. Staten kontrollerar produktion 
och export på olika sätt, främst genom att 
direkt eller indirekt äga transportmedlen 
för olja och gas, Transneft och Transgas, 
men också genom att kunna påverka så gott 
som alla bolagsstyrelser av vikt. F n tycks 
strategin vara att ta ett än fastare grepp om 
råvarusidan. Yukosaffären utgör ett led i 
denna strategi.23

I den ryska energistrategin från 2003 
sägs öppet att Ryssland skall utnyttja ener-
givapnet i sina relationer med omvärlden.24 
Detta formulerades redan i Putins första 
programförklaring som president 2000. Så 
har också skett i ett antal fall, bl a gentemot 
Ukraina, Moldavien, Georgien, Lettland 
och senast mot Vitryssland i samband 
med förhandlingar. Utfallet har dock inte 
alltid blivit lyckosamt. Vissa länder i väst, 
t ex Tyskland har ofta anklagats för att 

föra en mycket lågmäld kritik mot kriget i 
Tjetjenien, bl a beroende på det stora ener-
giberoendet. Det oroande i sammanhanget 
är att Moskva uppfattar energivapnet som 
ett användbart, om än trubbigt instrument 
i sina relationer med omvärlden. Detta är 
i sin tur kopplat till ett traditionellt ryskt 
säkerhetstänkande, man ser gärna att om-
världen är beroende av ryska råvaror, men 
undviker att själv hamna i ett sådant. Man 
har även visat en målmedveten strategi 
genom att köpa upp eller tilltvinga sig 
energiinfrastruktur i ett flertal länder, såväl 
inom som utanför f d Sovjetunionen. Ge-
nom att beroendet ökar, blir konsekvensen 
att påtryckningsmöjligheterna också växer. 
Ett syfte synes vara att återintegrera delar 
av OSS med Ryssland, eller åtminstone 
kunna påverka den politiska utvecklingen 
där. Denna politik har dock, som framgått 
av senare tids utveckling, stött på allvarliga 
bakslag i Georgien och Ukraina.

Vart går Ryssland? 
Nära hälften av den ryska befolkningen 
tycktes anse att Putin kan leda landet 
från dagens auktoritära styre mot någon 
form av diktatur med hjälp av säkerhets-
tjänsterna, när denna fråga ställdes i en 
opinionsundersökning 2004.25 Resultatet 
speglar förmodligen genomsnittsryssens 
benägenhet att se konspiratoriska drag i 
den ryska politiken, men är ändå anmärk-
ningsvärt. Även om det är långt till den 

23  Leijonhielm, Jan och Larsson, Robert: Ibid, s 67
24  Energitjeskaja Strategija Rossii na period do 2020 goda, Otversjdena no 1234r, 24 augusti 2003
25  Levada Center, nationwide survey 13-16.8 2004, http://russianvotes.org hämtat den 20.4 2005
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totalitära staten, behöver man dock inte 
vara konspiratoriskt lagd för att se oroande 
tecken. Redan den ryska konstitutionen, 
tillkommen 1993 under ifrågasatta former 
och för att ge Boris Jeltsin ett vapen mot 
kommunisterna och en motsträvig Duma, 
ger presidenten mycket stora befogenhe-
ter, ibland karaktäriserat som ett lagligt 
envälde. Den ryske presidenten kan inom 
dess ramar utöva mer makt än ledaren i 
någon demokrati. Jeltsin demonstrerade 
detta bl a genom att i praktiken utse sin ef-
terträdare. Presidenten har konstitutionell 
rätt att kontrollera såväl den lagstiftande, 
dömande som verkställande makten. Han 
är överbefälhavare, kommenderar inrikes-
trupperna, kan tillsätta och leda regeringen 
som ordförande vid dess sammanträden 
och leder inrikes-, utrikes-, försvars-, 
räddnings- och justitieministeriet. Presi-
denten bestämmer därigenom över in- och 
utrikespolitik samt fastställer militärdok-
triner och säkerhetskoncept. Han har med 
andra ord ungefär samma befogenheter 
som kommunistpartiet hade.26 Putin har ett 
tydligt stöd för sin politik och person, men 
de stundtals mycket höga popularitetssiff-
rorna avspeglar också bristen på alternativ. 
När frågor om hans Tjetjenienpolitik ställs, 
blir siffrorna avsevärt lägre. Under senaste 
tiden har också motgångarna för Moskva i 

det ukrainska valet och förvandlingen av 
gratis förmåner för pensionärer till kon-
tantbidrag orsakat ett kraftigt fall, från ca 
70 till periodvis ca 40 procents stöd.  

Konstitutionen innebär också att pre-
sidenten har ett ansvar för att utveckla 
demokratin, verka för rättsstaten och 
skydda medborgarna. Detta har Putin 
grundligt misslyckats med. Under hans 
första period vid makten 2000-2004 
stagnerade demokratiutvecklingen under 
beteckningen ”kontrollerad demokrati”, 
förledande likt Lenins ”centraliserade 
demokrati”, för att under den andra 
markant börja gå bakåt. Exemplen är 
många: försvårad partibildning genom en 
7-procents spärr, slopandet av folkvalda 
guvernörer, inskränkt mötesfrihet, ökad 
kontroll av media, växande självcensur hos 
journalister, misshandel och tortyr utförd 
av polisen och manipulerade val. De tre 
senaste har kritiserats av bl a OSSE, som 
nu misshagat Moskva till den grad att man 
hotar med bojkott av organisationen, men 
även av andra.27 Kontinuerliga brott mot 
mänskliga rättigheter sker i Tjetjenien, där 
befolkningen utsätts för mycket allvarliga 
övergrepp som oftast är fördolda för rysk 
och internationell press.28 Den svenska 
ambassadens genomgång av brotten mot 
mänskliga rättigheter i Ryssland utgör en 

26  Knoph, Jan T: Op cit.
27  Se bl a Nezavisimaja Gazeta den 22 april 2005, ”Monopol på manipulation” där valsystemet konstateras 

vara ”allvarligt sjukt” och under Putins period övergått till ett kroniskt stadium.
28  Se bl a Human Rights Watch, Russia 2004, på http://www.hrw.org , Mänskliga rättigheter i Ryska federationen 

2004, Utrikesdepartementet 2005: hämtat den 5 april 2005 på www.regeringen.se/sb/d/3303, (Mänskliga 
rättigheter). (Se även http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_
document.452.=1).
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deprimerande läsning, trots att situationen 
förbättrats på några områden.29 Det hävdas 
från vissa HR-organisationer att den ryske 
inrikesministern 1999 utfärdade en order 
till samtliga polismyndigheter i landet att 
skapa hårda levnads- och arbetsförhål-
landen för tjetjener samt att begränsa 
eller förbjuda dessa att bosätta sig i större 
städer.30 Tankarna går oundvikligen i rikt-
ning mot behandlingen av judarna i början 
av Tredje riket.

Beträffande judarna betraktas deras 
situation av ryska och internationella MR-
organisationer, fortfarande som allvarlig, 
även om man kan skönja en minskning av 
antalet överfall på judar under senare tid. 
Dessa har, liksom överfall på kaukasiska 
och andra mörkhyade personer, dock blivit 
mer våldsamma med flera dödsfall som 
följd. Utgivningen av antisemitisk lit-
teratur ökar och den traditionella uppfatt-
ningen av judar som manipulatörer av den 
globala ekonomin ger näring åt antisemi-
tism som utnyttjas av vissa politiska partier 
och nationalister. Ett uppseendeväckande 
exempel på detta var den skrivelse som 
19 dumaledamöter från Rodina, kommu-
nistpartiet och Liberaldemokraterna samt 
ett antal nationalistiska chefredaktörer  
publicerade i januari 2005, där man krävde 
ett förbud för samtliga judiska organi-

sationer i Ryssland. Dessa skulle enligt 
brevskrivarna underblåsa etniskt hat och 
provocera fram just det som författarna 
själva visade ett belysande exempel på, 
antisemitism.31 Skrivelsen, som var riktad 
till riksåklagaren, vållade stor uppmärk-
samhet, och ryska myndigheter tog snabbt 
avstånd från den. 

Det bakomliggande problemet är att den 
ryska staten visserligen skapar lagar mot 
rasism, men alltför sällan använder sig av 
dem. Dessutom har man inte grundligt 
gjort upp med denna företeelse, liksom 
man inte gått till grunden med sovjetpe-
riodens avarter. Bristen på ”Vergangen-
heitsbewältigung” eller viljan till detta 
bäddar för återfall i repressiva system och 
ökande xenofobi. Denna senare späds på 
av myndigheterna på olika sätt. Den tidi-
gare nämnda ordern om behandlingen av 
tjetjener är ett utslag, säkerhetstjänstens 
anklagelser mot väst och västagenter ett 
annat. Man underblåser en spionmani, som 
tränger in i allt fler sammanhang, bl a i fors-
karvärlden. Större katastrofer av typ Kursk 
skylls av de inblandade reflexmässigt på 
väst, terroristattacker som på Dubrovka-
teatern i Moskva 2003 eller Beslantragedin 
2004 likaså. Vid den sistnämnda talade 
presidenten själv om ”vissa krafter i väst” 
som stödde denna aktion i hopp om att 

29  Mänskliga rättigheter i Ryska federationen 2004, Utrikesdepartementet 2005:hämtat den 5 april 2005 på 
www.regeringen.se/sb/d/3303 (Mänskliga rättigheter.) (Se http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/
document/?instance=1&action_show_document.452.=1).

30 Ministerstvo vnutrennych del Rossijskoj Federatsii, Prikaz 17 september 1999.
31  Brev till den ryska riksåklagaren 13 januari 2005, publicerat i Izvestija 16 januari 2005.
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kunna ta ”saftiga bitar av Ryssland”, som 
orden föll.32 Rysk press, även normalt se-
riösa företrädare, demonstrerade en uppsjö 
av konspirationsteorier om hur ”krafterna 
i väst” först hotade Ryssland och sedan 
släppte lös terrorister som fått stöd i olika 
former. De få tidningar som försökte ge en 
mer nyanserad bild av händelseförloppet 
bestraffades, bl a avskedades Izvestijas 
chefredaktör. Andra kritiska journalister 
hindrades handgripligen från att ta sig till 
Beslan.

En annan, och kanske på sikt mer oro-
ande, effekt av oförmågan eller oviljan att 
göra upp med sovjetstatens förflutna är den 
allt tydligare Stalinkultens renässans. Med 
statsledningens tysta medgivande glorifi-
eras myten om Stalins krigsinsatser, som 
ju var katastrofala för krigföringen under 
andra världskriget, men även hans posi-
tion som den starke ledaren. Detta spelar 
väl in i den nuvarande ledningens strävan 
efter patriotismen pånyttfödelse och man 
kan också konstatera att Stalin fortfarande 
hör till de mest populära personerna i 
den ryska/sovjetiska historien, inte minst 
bland ungdomar, som saknar det historiska 
minnet.33

Det är uppenbart att Putin uttrycker en 
personlig bitterhet. Han upplever från 
sina utgångspunkter att han och Ryssland 
lönats illa av västmakterna för sitt bistånd 

i Afganistankriget, uppställning för USA 
efter 9/11 mot den gemensamma fienden 
terrorismen, tolererandet av NATO-trupp i 
Centralasien och en allmänt europaoriente-
rad politik. En närmast bisarr konsekvens 
av detta synsätt utgörs av det lagförslag 
duman tog i januari 2005, vilket innebar 
att personer som uppträtt respektlöst mot 
Ryssland, skulle vägras inresevisum. 

Ett korrumperat samhälle byggt på 
en svag stat
Ett tydligt inslag i den auktoritära staten 
som Putin skapat, utgörs av den i dag 
mycket stora andelen av den politiska och 
administrativa ledningen, som härstammar 
från säkerhetssfären, d v s krigsmakten, 
säkerhetstjänsterna, underrättelsetjäns-
terna eller andra myndigheter och organi-
sationer med knytning till dessa. Genom 
omorganisation har dessa ministerier och 
myndigheter växt till 20 stycken. Ryska 
forskare hävdar att denna grupp, som 
brukar benämnas siloviki, numera utgör 
ca en fjärdedel av den ryska ledningen, 
eller nära tre gånger så många som var 
normalt under sovjeteran, då genomsnit-
tet låg runt 8 procent.34 I Putins närmaste 
ledningsgrupp har ca 43 procent någon 
form av officersbakgrund, vissa uppgifter 
hävdar att 58 procent har denna bakgrund. 
I regeringen är siffran 34 procent samt i 

32  Kommenterat av bl a Steele, Jonathan: ”Candid Putin offers praise and blame- Russian president….attacks 
role of west in Chechnya” Guardian, 8 september 2004.

33  Se t ex en belysande artikel av Waxberg, Arkadij:”Putins tystnad uppmuntrar Stalinkulten”, Under strecket, 
SvD den 4 maj 2005.

34  Krysjtanovskaja, Olga och White, Stephen: ”Putins Militocracy”, Post Soviet Affairs vol 19, nr 4, oktober 
– december 2003.
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duman och federationsrådet ca 20 procent. 
Denna silovikifiering, en benämning som 
bättre beskriver pågående tendenser än mi-
litarisering, även om sådana tecken också 
återfinnes, torde främst  vara ett utslag av 
Putins tillit till denna kategori, men den 
påbörjades redan på mitten av 1990-talet 
under Jeltsin.

 Även om dessa siloviki inte har en 
gemensam agenda, genomsyras gruppen 
påfallande ofta av ett gemensamt tänke-
sätt med åtföljande konsekvens för sitt 

och statens agerande. Ett av de tydligaste 
kännetecknen är en i västerländska ögon 
överdriven patriotism, ett extremt säker-
hetstänkande, och tron på militära eller 
polisiära lösningar, d v s tekniskt/instru-
mentella och inte försök till lösningar ge-
nom att undanröja orsaken.35 Eftersom det 
i dag saknas motkrafter mot denna grupp, 
riskerar den att leda landet mot allt mer 
diktatoriska styrformer genom en egen-
dynamik. Man handlar i ledarens anda, 
som karaktäriseras av uttryck som absolut 

35 Knoph, Jan T:”Demokrati och samhälle” i kommande FOI-rapport Leijonhielm, Jan m fl:Rysk militär 
förmåga i ett tioårsperspektiv, en bedömning 2004.

NATO:s dåvarande generalsekreterare Lord Robertson och president Putin möts 2002. Numera 
anser Putin att Ryssland lönats illa av västmakterna för sitt bistånd och stöd i kampen mot 
terrorismen. Foto: NATO Photos
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kontroll, lagarnas diktatur och maktens 
vertikal. Denna grupp kommer sannolikt 
att spela en avgörande roll för såväl vilka 
arvtagare till Putin som skall lanseras inför 
presidentvalet 2008, som karaktären på den 
ryska ledningen under lång tid. Paradoxalt 
nog är Ryssland enligt gängse definitioner 
en svag stat. En sådan kännetecknas av 
att inte i tillräcklig omfattning förmå le-
verera politiska, sociala och ekonomiska 
produkter till medborgarna. Därtill kan 
fogas skydd för personlig säkerhet, som 
av staten snarast omvandlas till hot genom 
oviljan att förhandla med tjetjenerna och 
genom en brutal krigföring som skapar 
fler terroristdåd. De rättsvårdande myndig-
heterna hör dessutom till den grupp som 
oftast anklagas för misshandel och tortyr. 
Antalet mord på politiker och affärsmän 
ligger bland de högsta i världen.

Ett annat drag i den ryska utvecklingen 
som intimt är förknippat med silovikifie-
ringen är den ovan nämnda budgeten för 
militära och säkerhetsrelaterade sektorn. 
Att en så stor andel av budgeten går till 
dessa ändamål och får acceptans av parla-
mentet bekräftar två viktiga förhållanden. 
För det första att duman har reducerats till 
en transportapparat, och ibland en oroväck-
ande snabb sådant, för lagförslag från pre-
sident och regering. Detta är en följd av att 
Ryssland i praktiken i dag är en enpartistat. 
De senaste valen där presidentens parti 
Enighet fick majoritet tillsammans med 

andra stödpartier, eliminerade den liberala 
oppositionen. Visserligen kritiseras reger-
ingen av denna, liksom i några tidningar, 
men utan synbara resultat. Den totalt 
statskontrollerade televisionen uppvisar 
nu allt fler sovjetiska drag med statschefen 
i många och okritiska inslag. I det ryska 
systemet råder sedan 1993 en total brist på 
medborgerlig kontroll av statsapparat och 
myndighetsutövare, varken president eller 
regering kan i realiteten ställas till ansvar. 
Medborgarna är fortfarande till för staten, 
inte tvärtom. För att åstadkomma en reell 
demokratisk kontroll av Ryssland krävs 
både lagstiftning och ett nytt synsätt, för 
att inte säga kultur. Den nuvarande regimen 
har uppenbarligen inte något intresse av att 
åstadkomma detta. 

Rättstaten ligger ännu i en avlägsen 
framtid, domare och domar kan köpas 
och åklagarväsendet har stora brister. 
Dumaplatser är också en handelsvara, de 
ryska partierna hör till de mest korrupta 
institutionerna i landet. Korruptionen har 
förpassat Ryssland till en föga smickrande 
plats på världsrankingen för korruption 
bland bottenskiktet, liksom är fallet på 
de flesta liknande listor som granskar t ex 
mediafrihet, ekonomisk frihet (där Ryss-
land under 2004 förpassades till kategorin 
icke-fri stat), transparens och mänskliga 
rättigheter.36 Dessa förhållanden har starkt 
påverkats av en organiserad kriminalitet av 
mycket stora mått. Inom den ekonomiska 

36 Se t ex http://www.freedomhouse.org; http://www.heritage.org/research och http://www.weforum.org 
hämtat:10 februari 2005.

http://www.freedomhouse.org
http://www.heritage.org/research
http://www.weforum.org
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sfären bedöms ca 40 procent ligga inom 
den svarta sektorn. Såväl Jeltsin som 
världsbanken har gjort betydligt högre 
skattningar, uppåt 70 procent. Officiellt 
bedöms ca 25 procent vara ett medelvärde. 
Den höga arbetslösheten och den påföljan-
de brottsligheten leder också till en annan 
oönskad effekt, nynazism och fascistiska 
tendenser. Den amerikanske forskaren 
Robert Putnam har bland andra  pekat på 
svårigheterna med att utrota sådana trender 
i samhället, så länge som befolkningen 
saknar tilltro till samhällsinstitutionerna, 
vilket i hög grad är fallet i Ryssland.37 

Allt är naturligtvis inte negativt i den 
ryska utvecklingen, även om mediabilden 
kan vara ensidig i omvärlden och förleder 
till stereotyper. Den relativt snabba ekono-
miska tillväxten, som långsamt sprider sig 
till allt större delar av befolkningen, utgör 
början till en medelklass, som historiskt 
har visat sig vara oundgänglig för ett större 
medborgerligt engagemang i politiken. Ett 
allt tätare ekonomiskt och kulturellt nät-
verk med omvärlden är ett annat. Förhopp-
ningar kan likaså knytas till ett kommande 
generationsskifte som frigjort sig från det 
sovjetiska tunga arvet. Här finns dock 
anledning till en viss pessimism, yngre 
generationer engagerar sig i mycket liten 
utsträckning i politiken, där så sker, syns 
främst Putins unga stödtrupper med bl a 

bokbål som egenhet samt extrema politiska 
riktningar. Ett reellt partisystem som kan 
attrahera saknas och den nuvarande eliten 
har stora möjlighter att garantera att nästa 
ledargeneration blir skuren ur samma block 
som de själva. 

Det finns forskare i väst och bedömare 
som anser att man inte bör jämföra Ryss-
land med västländer, utan med andra trans-
itionsländer, vilket kan vara rimligt i vissa 
avseenden, särskilt vad gäller ekonomin.38 

De sätter dock ribban lågt i principiellt 
viktiga frågor som demokrati, och menar 
att väst skall låta Ryssland utvecklas i sin 
egen takt utan alltför mycket inblandning, 
d v s precis vad den ryska ledningen vill. 
Det kan naturligtvis vara orealistiskt att 
förvänta sig att en rysk fullfjädrad demo-
krati skall växa fram under den tid som 
förflutit sedan den sovjetiska kollapsen 
i ett land vars befolkning till endast 22 
procent föredrog demokrati i en opinions-
undersökning 2003, medan 53 procent var 
direkt negativa, det tog förvisso längre tid 
för de flesta demokratier. Man kan anta 
att genomsnittsryssens uppfattning måste 
vara färgad av total brist på demokratisk 
tradition, för de flesta upplevs demokratin 
som Jeltsinperiodens oreda och ekonomisk 
misär. 

Men vad dessa analytiker i så fall missar 
är att utvecklingen inte längre går framåt 

37 Putnam, Robert m fl: Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University 
Press 1994.

38  Shleifer, A och Treisman, D: ”A normal Country”, Foreign Affairs 83 2004, s 20-38, bemött av bl a Rose-
fielde, Steven: ”Russia: An Abnormal Country”, The European Journal of Contemporary Economics, vol 
2, no 1, 2005. 
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mot det civila samhället, mot rättsstaten 
eller en utvecklad demokrati, utan på dessa 
områden går bakåt. Bilden av Ryssland är 
emellertid som vanligt kluven, ett kän-
netecken som en mycket lång erfarenhet 
av Rysslandsstudier understryker. Demo-
kratiska och diktatoriska trender blandas, 
och befolkningen splittras i uppfattningar 
som är diametralt motsatta i principiellt 
viktiga frågor.

Omvärlden har också börjat inse att 
Ryssland går fel väg, och oron är up-
penbar, såväl från enskilda politiker och 
kulturpersoner som från ett växande antal 
NGO, organisationer som EU och Europa-
rådet och inte minst USA. Det anses inte 
längre möjligt att blunda för vad som sker 
i Ryssland, eller hållbart att urskulda den 
ryska ledningens agerande med att hävda 
att det var mycket värre under kommu-
nismen. Ryssland måste fås att inse, att en 
grundläggande värdegemenskap inte är 
förhandlingsbar. Den ryska reaktionen på 
kritiken har varit irritation och uttryck för 
självtillräcklighet, man förklarar att man 
väljer sin egen variant av marknadseko-
nomi och demokrati.39 Ryssland har emel-
lertid skrivit under i stort sett alla viktigare 
internationella avtal om mänskliga rätt-
tigheter och Europarådets statuter och har 
också förklarat sig ha en europeisk identitet 
och en strävan efter att integreras i Europa. 
Ryssland har sökt en identitet under det 
kaotiska 1990-talet och Putin har försökt 

leda in landet på den patriotiska vägen 
mot att bli en respekterad, t o m fruktad 
stat, som premiärminister Fradkov ut-
tryckt det.40 Målet är att åter bli en velikaja 
derzjava d v s stormakt med en given plats 
i de viktiga internationella sammanhangen, 
det anser nära 80 procent av befolkningen. 
Dit är det långt enligt densamma, som har 
ett mycket utvecklat mindrevärdeskom-
plex enligt opinionsundersökningar. Vägen 
går dock via stark krigsmakt och gärna i 
samarbete med NATO, men inte pressat in 
i alliansen som man menar de nya medlem-
marna har blivit. 

Putin har lyckats omvandla Jeltsinepo-
kens oreda till en stabil politisk situation 
genom centralisering och kontroll, men 
det sker på demokratins och det civila 
samhällets bekostnad, i den ringa mån 
dessa kan sägas ha existerat. Denna stabi-
litet skall heller inte förväxlas med ökad 
förutsägbarhet. Den ryska presidentens 
allomfattande makt gör att förutsägbar-
heten i ryskt agerande i själva verket inte 
är bättre än under sovjetperioden, kanske 
t o m sämre, eftersom en enskild persons 
extremt stora påverkan är svårare att 
prediktera än ett kollektivs. Avgörande 
händelser som ett kinesiskt angrepp på 
Taiwan som stöds av Ryssland, ryska mi-
litära antiterroristoperationer i Georgien 
eller stöd till iransk kärnvapenutveckling 
kan utgöra acceleratorer mot en ny frostpe-
riod i de ryska relationerna med väst. Den 

39  Se t ex Putins tal (poslanie) till nationen den 25 april 2005 på http://www.president.kremlin.ru, hämtat: 30 
april 2005.

40  För en utförligare analys av rysk strävan efter en ny identitet se Vendil, Carolina: The Russian Legitimation 
Formula 1991-2000, Doktorsavhandling 2002, London School of Economics. 
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Research in open archives and interviews 
with former Soviet and Warsaw Pact offi-
cers and agents provide strong evidence of 
the existence of operational plans against 
Sweden during the Cold War. The Warsaw 
Pact and Russia intended to go to war if 
necessary and use nuclear weapons at an 
early stage, in spite of political agreements 
not to. As late as 1988, Soviet military 
strategy still prioritized their expenditure 
on defence.

The military threat against Sweden 
disappeared in reality in 1991 with the 
collapse of the Sovier Union. The future 
may, however, bring with it a new kind of 
threat, that of an increasingly isolated and 
hurt Russia which, being  frustrated with 
its bad treatment  by the West turns more 
aggressive. The embryo of this scenario 
can already be seen. Russia has turned into 
a state where democracy is sliding back-

Summary

wards, where corruption and organized 
crime is dominant, and where the war in 
Chechnya brutalizes society.  

  With no system of checkpoints and no 
counterbalance Russia has again become a 
one-party state run by a very authoritarian 
leadership. Through the purposeful policy 
of President Putin, this leadership is made 
up of about 25% from the major ministries 
and agencies. A rapid increase in defence 
budgets allows for a gradual remoderni-
zation of the armed forces which are to 
remain at about 1 million, 70 % of which 
are professional soldiers. The combination 
of self-assurance, growing anti-Western 
feelings, economic strength and military 
build-up now poses a serious  political 
problem for the surrounding world which, 
in a pessimistic scenario, could turn into a 
security policy problem.   

formella demokrati som vi ser i Ryssland 
innebär varken ett skydd mot diktatorisk 
utveckling, något historien har lärt oss, 
eller en garanti för fredliga relationer med 
omvärlden. Ett korrumperat och auktoritärt 
styrt Ryssland, som anser sig illa behandlat 

av väst och med en växande ekonomisk 
och militär styrka utgör redan ett politiskt 
problem för det utvidgade EU, och kan i 
värsta fall utvecklas till en säkerhetspoli-
tisk orosfaktor i vårt närområde. 


