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debatt &  
diskussion

Det nyligen genomförda presidentvalet 
i Ryssland har i alla fall medfört att 

det presenterats ett större antal mer eller 
mindre genomtänkta kommentarer kring 
Ryssland och dess framtid, som kan ha 
medfört ett antal reflexioner på det mera 
strategiska området. ”Är Ryssland vän eller 
fiende” har ju i KKrVA sammanhang varit 
en stor och viktig fråga och det kan alltså 
finnas anledning, att försöka aktualisera 
ett antal frågeställningar kring detta, för 
visst har Rysslands framtid stor strategisk 
betydelse även för vårt land.  Syftet med 
detta debattinlägg är att peka på en del 
faktorer, som kan vara av betydelse för vårt 
land, då det gället att välja en strategisk 
linje mot Ryssland.

Det kan då inledningsvis vara av bety-
delse, att betrakta Ryssland från en något 
mera rysk synvinkel. Det enormt stora 
landet omfattar inte mindra än 11 tidszoner 
och är uppdelat i ett antal oblast (län)- hu-
vudsakligen i den europeiska delen  och 

i södra Sibirien – men också av ett antal 
republiker och autonoma områden. I de 
senare finns en utpekad nationalitet som 
givit namn åt området; exempelvis ligger 
den Karelska republiken i vårt närområde, 
öster om Finland och i nordöstra delen av 
Europa ligger republiken Komi; båda dessa 
områden med en finsk-ugrisk befolkning. 
De på papperet autonoma områdena har ett 
visst, men mycket begränsat, självstyre.1 

För ryssar i allmänhet innebär detta mest 
en psykologisk belastning, eftersom det 
där finns andra nationaliteter som har en 
särskild ställning lokalt, och de etniska rys-
sarna i området är eller kan uppfattas som 
en minoritetsbefolkning. Detta upplevs 
dessvärre starkt av många ryssar och ett 
resultat av detta är de utslag av ren rasism, 
som inte alls är ovanliga i Ryssland och 
som inte riktas enbart mot folk med annan 
hudfärg eller andra liknande distinktioner.  
”Kaukasier” är närmast ett skällsord på 
gatan i Ryssland. I verkligheten är detta 

Ryssland. På väg vart?

Av Magnus Haglund

1  Det har ju bl a framhållits som ett utslag av det tämligen auktoritära styret, att guvernörerna inte längre 
väljs i val, utan tillsätts av centralmakten. Vi kan ju jämföra med våra egna landshövdingar!
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debatt &  
diskussion kanske inte så egendomligt. Det är sna-

rare ett arv från förr, då ju Ryssland – till 
skillnad mot andra kolonialstater – hade 
sina erövrade kolonier omslutna eller i 
direkt anslutning till hemlandet, och det 
finns nu en ganska djupt känd rädsla i den 
ryska befolkningen för att dessa områden 
kan stå inför en utveckling mot ökad au-
tonomi, vilket skulle ställa Ryssland inför 
stora problem. Det kan synas långsökt för 
oss i Sverige, men för många ryssar är ett 
ytterligare sönderfall ett mycket fruktat 
framtidsscenario, som dessutom förstärks 
av en negativ befolkningsutveckling hos 
de etniska ryssarna. 

En ytterligare blick på kartan visar gan-
ska tydligt för ryssarna var och i vilka rikt-
ningar som deras land hotas. I det kortare 
perspektivet är det framför allt de södra 
gränserna, särskilt Kaukasusområdet, som 
redan idag utgör ett säkerhetsproblem för 
Ryssland. Konflikten i Tjetjenien är ett 
tydligt exempel, men den kommenteras 
oftast i väst mest från västliga värderings-
grunder och då framställs oftast Ryssland 
som angripare mot ett litet bergsfolk. Visst 
kan det se ut så, men sanningen är betyd-
ligt mera komplicerad – inte bara i denna 
konflikt, utan i många andra i regionen. 
Vajnachfolket – ett turkiskt folk – består, 
som så många andra folk i andra före detta 
kolonier, av flera sinsemellan mycket fient-
liga klangrupper, vilket redan medfört att 
en klangrupp avsöndrats och den bildar nu 
grannrepubliken Ingusjetien. I Tjetjenien 

finns det åtminstone tre grupperingar 
kvar, varav en är mera Moskvatrogen och 
de andra fientliga, vilket innebär svåra 
komplikationer för den i grunden lokala 
konflikten, som ju får en nationell dimen-
sion eftersom olja från Kaspiska havet 
transporteras i pipelines genom republiken. 
Den Moskvatrogna gruppen bor dessutom i 
ganska stor utsträckning i just Moskva och 
en av dess förgrundsfigurer, Chasbulatov, 
var i början av 1990-talet till och med 
talman i den ryska duman. Att det pas-
sade en viss herr Dzugashvili – mera känd 
som Stalin – väl att deportera tjetjenerna 
för förment hjälp till de tyska angriparna 
under kriget är kanske inte så förvånande, 
om man vet att Stalin ju i själva verket var 
sydossetier och de angränsande turkfolken 
är detta kaukasiska folks kanske tydligaste 
arvfiende. Ett angränsande potentiellt kon-
fliktområde är republiken Dagestan, där det 
enligt uppgift bor inte mindre än 38 olika 
nationaliteter i ett område ungefär lika stort 
som Götaland. Vi ska naturligtvis inte för-
svara de ryska våldsaktionerna i Kaukasus-
området, men när vi kritiserar ryssarna för 
deras åtgärder i sammanhanget, så måste 
det ske på lite mera sakliga och även för 
ryssar förståeliga grunder.

På medellång sikt tror jag, att ryssarna 
själva uppfattar en del av de angräns-
ande f d sovjet-republikerna – särskilt de 
centralasiatiska och de med större ryska 
minoriteter, som till exempel Ukraina 
och Kazachstan2 – som potentiella sä-

2  President Jeltsin försökte på sin tid avdramatisera nationalitetsfrågan i federationen, genom att kalla 
medborgarna för ”ryssländare”, medan efterträdaren, Putin, i sina TV-tal mest talat till ”medborgare” eller 
”vänner”.
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kerhetsproblem, medan i förlängningen 
Kina är och kommer att bli den stora 
säkerhetspolitiska utmaningen. Detta får 
redan idag olika uttryck som till exempel 
en omfattande export av militär utrustning 
och örlogsfartyg till Indien, men också i 
form av samövningar av olika slag med 
kinesiska förband och kanske en utökad 
närvaro i Fjärran östern. Det har redan 
ryktats om att det ska byggas upp en ny 
marin bas på Kamtjatka.

Den enda gränsen, som betraktas som 
säker i ryska ögon är den korta västliga 
gränsen mot Finland. Det har jag själv hört 
ryska företrädare uttala och det kan för-
stås verka överraskande för oss svenskar. 
Från ett mera maritimt perspektiv, kan det 
kanske vara intressant att notera att ryssar 
inte direkt ser haven som gränser, vilket 
ju skulle kunna uppfattas som mycket 
avancerat, men det är nog snarare tvärtom 
och ett utslag av den gamla ryska traditio-
nen; på andra sidan en landgräns finns det 
alldeles säkert folk som vill ”Det heliga 
Ryssland” något illa, medan en havsgräns 
ter sig mera svårförståelig3.

Visst är det en nära nog otänkbar ut-
veckling som Ryssland har gått igenom 
de senaste åren och efter den drastiska 
nedgången under Jeltsineran, då landet mer 

eller mindre föll samman; ekonomiskt och 
produktionsmässigt. Medborgarnas realin-
komster har nu fördubblats sedan den stora 
devalveringen 1998, tillväxten har varit 6 
till 7 % per år och en medelklass håller 
så smått på att etableras i landet. Från en 
västerländsk utgångspunkt har landet dock 
ett auktoritärt styre – ”suverän demokrati” 
kallas fenomenet av Putin, men vad kan 
vi förvänta oss? Att en fullödig demokrati 
plötsligen ska uppstå efter 70 år av kom-
munistisk diktatur4? Vi behöver ju inte gå 
så hemskt långt för att se hur människorna 
påverkas i en enpartistat; låt vara med 
betydligt mera harmlös inriktning! Och 
vilka kandidater kom efter Medvedjev i 
presidentvalet? Jag tror, att man skulle 
uppmärksamma detta mer, för det var ju 
kommunistpartiets ledare, Zjuganov, och 
ultranationalisten Zjirinovsky och jag 
är övertygad om att ingen i Västeuropa 
skulle vilja ha någon av dessa avgrundsfi-
gurer i Rysslands ledning! Den så kallade 
demokratiska oppositionen är nog ännu 
bräcklig och delvis företrädd av några som 
jag tyvärr närmast skulle vilja kalla för 
romantiker. Deras förankring i det arbete 
som ett demokratiskt styre i själva verket 
kräver av medborgarna är nog ännu ganska 
svag. Visst är det så att yttrandefriheten är 

3  Det är till och med så att det ryska ordet för strand är en gammal dualism, d v s det finns alltid två stränder; 
som vid floder!

4  Ryssarna själva noterar också, att det först nu blivit ryssar i landets ledning. Tsardynastin Romanov var 
ju tämligen tysk-dansk, Lenin var visserligen från Simbirsk vid Volga, men hade varit i landsflykt länge 
och sovjetledarna var ju ossetiern Stalin följd av ett antal ukrainare, med undantag för Andropov, samt 
Gorbatjov som var från Sydryssland – ett slags rysk skåning!
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begränsad i Ryssland, men den finns dock; 
om än i begränsade former, vilket inte är 
någon stor fråga alls för den ryska allmän-
heten, som faktiskt har tillgång till andra 
kunskapskällor och kan skaffa information 
via Internet.

Vardagen har dock förändrats högst på-
tagligt för den vanlige ryske medborgaren, 
som nu till och med kan turista utomlands 
efter eget val. Vi ser ju det mycket påtagligt 
i Stockholm, där det numera ganska ofta 
talas ryska, på gatorna, och folket vill ha en 
fortsatt stabilitet och utveckling, vilket har 
varit och är ledordet för den ryska regimen 
under Putin – Stabilnost!

Men visst finns det många hot mot den 
önskade stabila utvecklingen i landet, och 
allra först bör nog nämnas landets ekono-
miska situation där den nu goda utveck-
lingen i stort bygger på export av råvaror 
och energi. En större nergång i västvärlden 
skulle ju också drabba Ryssland och vad 
detta skulle medföra är nog ganska svårt 
att ens gissa.

Ett annat hot mot stabiliteten kan vara 
att enmansstyret av någon anledning blir 
vakant. Det kan ju inträffa, att Putin blir 
utsatt för ett attentat och hittills har det i så 
fall inte funnits någon utpekad efterträdare, 
som skulle träda till. Sedan Medvedjev 
svurits in, kommer det i alla fall vara två 
ledare i landet och enmansväldets sårbarhet 
kan då antas ha minskat, även om vi ännu 
inte vet något om hur det nya tandemparet 
kommer att fungera tillsammans. En liten 
indikation får man möjligen av att det var 
Putin som representerade Ryssland vid 
NATO-mötet i Bukarest.

Det har rapporterats en hel del i väs-
terländska medier om att nu har en rysk 
militär upprustning inletts och till del är 
detta förstås sant. Men det måste ses i sitt 
sammanhang. Trots stora ekonomiska sats-
ningar är den ryska militära budgeten ännu 
enbart omkring 4 % av den amerikanska. 
De offentliggjorda nyheterna kommer ju 
faktiskt mest från en rysk mediavärld, 
som vi ju samtidigt anklagar för att vara 
politiskt styrd. Varför skulle vi i så fall tro 
blint just på de militära tillkännagivan-
dena? Och hur ska ryssarna över huvud 
taget kunna modernisera sina stridskrafter 
med sin – trots oljeinkomsterna – svagt 
utvecklade ekonomi? Ryssarna ska ju 
dessutom först och främst modernisera 
sin kärnvapenarsenal och de strategiska 
vapnen, eftersom det är dessa som skapar 
supermaktsställningen! Det bör också upp-
märksammas, att en mycket omfattande 
kärnvapenreduktion genomfördes i början 
av 1990-talet på bilateral basis mellan USA 
och Ryssland och, i stort sett, utan någon 
insyn från några andra stater, samtidigt 
som en spontan kärnvapenspridning till 
andra f d sovjetrepubliker kunde undvikas. 
Ryska federationens innehav av kärnvapen 
består nu ”bara” av omkring 20 000 ladd-
ningar enligt öppna uppgifter.

I själva verket befinner sig den ryska 
militära organisationen fortfarande på den 
gamla sovjetiska grunden och det som har 
inletts är närmast något som vi möjligen 
skulle kunna kalla för återuppbyggnad. 
Den militära samhällsstrukturen finns kvar, 
men den har i vissa fall bytt beteckning. 
Det militärindustriella komplexet – för 
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svenskar lustigt nog förkortat VPK – har i 
vissa fall döpts om till OPK5, vilket skulle 
antyda, att nu har ett försvarsindustriellt 
komplex tagit över, men inte ens denna 
namnförändring har egentligen inneburit 
några reformer eller nya inriktningar. 

Ett visst samarbete sker dock på det 
militära området inom OSS, men det är 
behäftat med många samarbetssvårigheter 
och allra senast rapporterades från ett möte 
i Ekaterinburg med ”Samordningskommit-
tén för luftförsvarsfrågor”, där det mest 
presenterades ett stort antal frågor, bl a 
om hur projektet IL-112B 6ska finansieras, 
men inte just några svar eller framtida in-
riktningar för det samlade luftförsvaret av 
Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazach-
stan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan 
och Ukraina.

Den nya militärdoktrinen har ännu inte 
inneburit några större anpassningar till 
dagens globaliserade värld för den ryska 
krigsmakten mer än att antalet försvarsgre-
nar har minskat och antalet militärdistrikt 
förändrats lite till och från. På något sätt 
verkar denna typ av förändringar bekant 
från annat håll! Den nye försvarsministern, 
Serdjukov, har ingen militär bakgrund 
eller utbildning och uppges främst vilja 
förändra planerings- och budgetsystemet. 
Värnpliktssystemet är på väg bort och 
fortfarande behandlas de meniga på ett 

för oss fullständigt obegripligt7 och brutalt 
sätt. De som kan undvika värnplikten gör 
det mer än gärna och ofta med hjälp av 
mutor. Hur rekryteringen till ett beslutat 
kontraktsanställt försvar ska gå till förefal-
ler ännu svårt att förstå. Hittills har det inte 
heller blivit någon större framgång – sna-
rare det motsatta.  Det kanske blir någon 
form av utskrivningssystem i framtiden 
och det kanske tillkommer någon form av 
utbildning för soldaterna och sjömännen, 
för utbildning har det egentligen aldrig 
funnits annat än inför parader. Vi fick så-
ledes se en imponerande segerparad den 8 
maj på Röda torget i Moskva, fast de som 
uppträdde där var mera av skådespelare 
än soldater!

Problemen i krigsmakten förstärks också 
av att lönerna är löjligt låga. En högt ut-
bildad officer tjänar ungefär som en buss-
chaufför, och de bostäder som officerarna 
ska erhålla som en del av sin lön har aldrig 
byggts och finns helt enkelt inte.

Den kommande upprustningen försvåras 
dessutom av att den tekniska vapenutveck-
lingen i landet stått stilla de senaste 20 
åren och den industri, som skulle bygga 
upp en ny vapengeneration, står kvar vid 
sitt gamla teknikkunnande. Den kan säkert 
ganska snart sätta igång att producera va-
pen, stridvagnar och flygplan som bygger 
på 1970- eller 1980-talets teknik, men det 

5  O-et ska stå för det ryska ordet för försvar.
6  Som väl dessutom är ett transportflygplan.
7  Det är närmast ofattbart hur pennalismen och bristen på människovärde kan prägla hela den ryska krigs-

makten – och det har varit så länge! Jag har själv observerat hur artilleri sattes in mot en by i Tjetjenien 
efter det att ett kompani skickats in i byn, eftersom ”man tyckte” att det inte hände något!
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är nog inte det som den ryska krigsmakten 
behöver i framtiden, vare sig för globala 
uppgifter eller i dag för att bekämpa ter-
rorister i Kaukasusområdet. Den ryska mi-
litära apparaten är alltså mera imponerande 
på papperet än i verkligheten och torde 
inte utgöra något hot mot väst – USA och 
NATO-staterna – eller Sverige inom för-
utsebar framtid. Den återuppbyggnad som 
Putin lovade för sin första presidentperiod 
har helt enkelt aldrig kommit till stånd, 
trots alla mediarapporter, men vi ska kan-
ske notera, att det verkliga lågvattenmärket 
troligen nu har passerats och att vi i väst 
nu står inför ett strategiskt val. 

Skall vi utgå ifrån att Ryssland är en 
fiende eller ska vi försöka få med oss rys-
sarna och samarbeta kring vad som kan 
vara gemensamma strategiska mål i den 
nya globaliserade världen?

I den frågeställningen finns det en avse-
värd utmaning även för oss i Sverige, och 
i sammanhanget bör vi kanske bättre förstå 
den ryska mediarapporteringens behov av 
att låta krigsmakten framstå som stark och 
återuppbyggd inför den ryska allmänheten. 
Det inrikespolitiska behovet av att framstå 
som ett starkt samhälle och i en positiv 
dager är ju påtagligt, men har kanske inte 
så mycket med de verkliga förhållandena 
att göra, fast vi ser kanske nu i alla fall 
ambitionerna.

I dagens läge och på dagens konfliktnivå 

har vi faktiskt redan vissa gemensamma 
strategiska intressen med Ryssland. Det 
rör sig om uppföljning och eventuellt 
insatser mot terrorism och internationell 
organiserad brottslighet och liknande 
uppgifter, som vi måste kunna hantera 
även med militära och marina medel – inte 
bara polisiära! Ett bra illustrativt exempel 
kunde vara den planerade gasledningen 
genom Östersjön, som vi naturligtvis bör 
övervaka och säkra gemensamt.

Framför allt får vi idag dock inte låta oss 
frestas att skapa militära ”hot”, bara för 
att vårt planeringssystem förutsatte detta. 
Det skulle kunna medföra en för landet 
tämligen kontraproduktiv belastning på 
våra egna sinnen. Då är det kanske bättre 
att byta planeringssystem och så att vi i 
stället får ett som har sin utgångspunkt 
i vad vi själva vill åstadkomma och inte 
bara relaterat till mer eller mindre kon-
struerade militära hot. Och i vår operativa 
planläggning behöver vi inte någon utpe-
kad motståndare – åtminstone inte ännu, 
men visst skulle en beredskapsplanering 
rörande Vitryssland behövas och även där 
måste förstås Ryssland finnas med. Men 
Ryssland är annorlunda och det måste 
vi förstå och kunna hantera; för vår egen 
säkerhets skull!

Författaren är kommendörkapten och 
ledamot av KKrVA


