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Abstract 

Ryssland präglades under största delen av 1900-talet av den kommunistiska 

maktepoken, som fick sitt slut i och med sovjetunionens upplösning 1991. Den 

ryska övergången från ett centralstyrt totalitärt samhälle till en demokrati kan ses 

ur ett transitionsteoretiskt perspektiv, där landet ännu inte kan betraktas som 

demokratiskt konsoliderat. Ryssland har efter 1991 av organisationen Freedom 

House gått från att klassas som ”delvis fritt” till ”icke fritt”, vilket visar på en 

försvagning av landets politiska och civila rättigheter. De ryska politiska ledarna 

har på både på grund av interna maktkamper och konflikter mellan presidentmakt 

och parlament tagit beslut som lett till både ett sämre och mer hotfullt ryskt 

politiskt klimat, samt en försvagning av den ryska demokratin. Dessa negativa 

konsekvenser kan endast avhjälpas genom att ledarskapet förbättras, främst 

genom en återgång till fria och rättvisa val och fri partibildning. 

 

Nyckelord: Ryssland, transitionsteorin, politiskt ledarskap 

Antal ord (brödtext): 4757 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..............................................................................................................1 

1.1 Bakgrund .........................................................................................................1 

1.2 Disposition ......................................................................................................1 

1.3 Syfte och frågeställning ...................................................................................1 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................2 

2 Metod och material ..............................................................................................3 

2.1 Val av metod ...................................................................................................3 

2.2 Val av material ................................................................................................3 

3 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................5 

3.1 Demokratidefinition ........................................................................................5 

3.2 Transitionsteorin .............................................................................................6 

4 Egen undersökning/Empiri .................................................................................8 

4.1 Historisk bakgrund ..........................................................................................8 

4.2 Politiskt beslutsfattande ...................................................................................8 

4.2.1 Gorbatjov ................................................................................................8 

4.2.2 Jeltsin ......................................................................................................9 

4.2.3 Putin ...................................................................................................... 11 

5 Analys och Slutsatser ......................................................................................... 13 

5.1 Förslag på vidare forskningsområden ............................................................ 15 

6 Referenser .......................................................................................................... 16 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ryssland har sedan år 2005 av organisationen Freedom House rankats som ett 

”icke fritt” land, och en överlag neråtgående demokratisk trend har setts fram till 

år 2009 (Freedom House 2009). Detta har väckt ett intresse att ta reda på vilka 

faktorer som spelat in i denna utveckling, och om det är negativa beslut 

härrörande från centrala gestalter inom den ryska politiska ledningen som 

påverkat den ryska demokratin på detta sätt.  

Den ryska politiken har under och efter sovjetunionens upplösning utmärkts 

av tre politiska ledare, Michael Gorbatjov, Boris Jeltsin och Vladimir Putin. Att 

undersöka vad dessa tre centrala gestalter fattat för beslut, vilka underliggande 

faktorer som kan ligga bakom dessa, samt vilka konsekvenser det fått för den 

ryska demokratiutvecklingen tillhör uppsatsen kärna. 

1.2 Disposition 

Detta inledande kapitel beskriver bakgrund, syfte och frågeställning samt de 

avgränsningar som jag valt att göra. I det andra kapitlet redogörs för den 

vetenskapliga utgångspunkt uppsatsen vilar på, samt val och motiveringar av 

metod och material. Kapitel tre ger uppsatsens teoretiska ramverk, och börjar med 

att definiera och operationalisera vad som menas med ”demokrati”, för att sedan 

beskriva huvuddragen inom transitionsteorin, den teoretiska grund som analysen 

kommer att vila på. 

Kapitel fyra inleds med en kort historisk beskrivning av Ryssland under 1900- 

till 1990-talet, tillsammans med en repetition av de mest uppmärksammade 

ledarna. Detta mynnar sedan ut i en beskrivning av det ryska beslutsfattandet av 

tre valda ledare sedan sovjetunionens fall, och en analys och sammanfattning av 

de konsekvenser deras beslut har fått på olika områden inom det ryska samhället. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Ryssland är idag inte längre en diktatur, och samhället präglas följaktligen inte av 

det totalitära system som rådde under kommunisttiden. Utvecklingen från den 
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kommunistiska enpartidiktaturen till en fungerande demokrati har dock inte gått 

smärtfritt. Ryssland fortfarande har en lång väg att gå.  

Under Rysslands tid sedan den sovjetiska upplösningen har ett antal politiska 

ledare visat sig speciellt framträdande. Jag har kartlagt vilka beslut de tagit, och 

vilka konsekvenser de har haft för den ryska demokratiutvecklingen. Uppsatsen 

syftar till att utreda ett antal ryska politiska ledares beslutsfattande och personliga 

prägel som dem haft på den ryska demokratin de senaste två decennierna och 

analysera deras effekter. 

Uppsatsens frågeställning är förhållandevis bred, men målet har ändå varit en 

låg och konkret abstraktionsnivå. Detta på grund av att uppsatsen baseras på 

historiska händelser, då de flesta politiska beslut finns väl dokumenterade. Frågor 

som uppsatsen syftar till att utreda är:  

 

Vilka konkreta handlingar sedan 1991 av ryska politiska ledare kan 

identifieras som centrala för landets demokratiska utveckling, och vilka 

konsekvenser har dessa fått?  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att sätta fokus på tiden mellan 1991 fram till 2009 och 

behandla ledarna Michael Gorbatjov, Boris Jeltsin och Vladimir Putin. Denna 

avgränsning är gjord på basis av att uppsatsen syftar analysera ledarna efter 

kommunisttiden, inte under den. Den kommunsiktiska epoken kommer dock att 

sammanfattas kort, främst för att ge läsaren en bredare historisk kontext att utgå 

från. Det görs inget anspråk på att de valda ledarna för analysen varit viktigare för 

Ryssland historia än de tidigare, men utgår från att de varit nyckelfigurer i 

Rysslands demokratiska utveckling. Gorbatjov har tagits med trots att han 

tillsattes innan sovjetunionens upplösning främst på grund av uppsatsens 

aktörsperspektiv och hans personliga insatser tiden innan och under upplösningen. 

Dmitrj Medvedev kommer inte att analyseras eftersom han fortfarande sitter 

som president och konsekvenserna av hans ledarskap ännu är för tidiga att dra.  
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2 Metod och material 

2.1 Val av metod 

Som metod har jag valt den kvalitativa textanalysen och fallstudiemetoden. Den 

kvalitativa textanalysens systematik baseras på att man noggrant läser olika texter 

och då kan ta hänsyn till deras centrala budskap och kontext (Esaiasson m.fl. 

2004: 233). Detta är en mycket vanlig metod inom samhällsvetenskapen, speciellt 

när man skall knyta an till tidigare forskning på ett visst område. Metoden innebär 

även att man kan ta hänsyn till textinnehåll som endast går att läsa ”mellan 

raderna”, och att man får en känsla för vilka centrala budskap forskaren vill lyfta 

fram (Esaiasson m.fl. 2004: 233). Då denna uppsats baseras på en mängd olika 

material, passar den kvalitativa textanalysen då denna klargörande 

forskningsuppgift består i att som Esaiasson m.fl. uttrycker det: ”…lyfta fram och 

begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna.”(2004: 234). Den 

kvalitativa metoden lämpar sig även väl när man studerar en eller ett fåtal länder, 

eftersom att man då har möjlighet att använda och studera sitt material nära och 

ingående (Landman 2008: 20). Genom den kvalitativa textanalysen kan jag 

därmed gå djupt in i ett visst material om Ryssland och dess ledarskap, och 

samtidigt sålla bort texter som är irrelevanta för uppsatsen. 

Vidare har jag valt att använda fallstudiemetoden då endast ett land skall 

analyseras. Man måste vara medveten om att alltid göra en avvägning mellan 

abstraktionsnivå och det antal länder som inkluderas i studien. Abstraktionsnivån 

blir lägre vid en fallstudie och som ett resultat av detta blir generaliseringar 

svårare att göra (Landman 2008: 46). Syftet med uppsatsen är dock inte att kunna 

göra generaliseringar som är gångbara för flera olika länder, utan endast göra en 

djupdykning i hur det politiska beslutsfattandet har sett ut i Ryssland de senaste 

två decennierna. 

2.2 Val av material 

I val av material har sekundärkällor helt kommit att dominera studien, främst på 

grund av språkliga begränsningar då de flesta relevanta primärkällor som funnits 

visat sig vara på ryska. Bland sekundärkällorna finner man vetenskapliga 

framställningar i form av böcker, artiklar och Internetkällor. Allt material har 

utsatts för källkritisk granskning, och då uppsatsen behandlar händelser som 

ligger nära eller mycket nära i tiden har kriteriet om källornas samtidighet getts 

hög prioritet. 
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De tryckta materialen har valts dels utifrån de informationssökningar jag gjort 

på biblioteken och dels utifrån de kursböcker som använts tidigare under 

terminen, och då främst under delkursen ”att bygga demokrati”. Dessa har varit 

mycket användbara dels för att kännedomen kring redan läst litteratur är 

förhållandevis bred, och dels genom att de beskriver grundläggande teorier kring 

demokratisering vilket varit användbart för uppsatsen. 

Vidare har jag inom kategorin Internetkällor använt hemsidan av Freedom 

House, en oberoende organisation som varje år samlar in material från samtliga av 

världens länder och på en skala mellan 1 och 7 graderar dess nivå av politisk och 

civil frihet. Freedom House anses vara en opartisk och pålitlig källa, ett argument 

som även kan baseras på att många av författarna till det tryckta sekundärmaterial 

som ligger till grund för uppsatsen själva källhänvisar till Freedom House. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna har både valts beroende på vilken teori som 

lämpar sig bäst för att undersöka politiskt ledarskap, men även baserat på tidigare 

forskning om Ryssland efter sovjetunionens fall. Uppsatsens demokratidefinition 

kommer att utgå från den av Robert A. Dahl, och den teoretiska utgångspunkten i 

huvudsak från transitionsteorin. 

3.1 Demokratidefinition 

Att definiera och operationalisera vad som egentligen menas med en ”demokrati” 

är centralt när man vill studera ett visst lands demokratiutveckling. I stället för att 

själv definiera begreppet har jag valt att utgå från en redan väl etablerad och 

allmänt känd demokratidefinition, nämligen Dahls. Dahl definierar demokrati 

genom att skilja på demokrati som politiskt ideal och länder som gör anspråk på 

att vara så kallade ”demokratier”. För att ett land enligt Dahl skall kunna kalla sig 

demokratiskt måste det först och främst leva upp till fem kriterier för demokratisk 

beslutsprocess: 

 Effektivt deltagande, innan ett beslut går igenom skall man kunna 

uttrycka sina synpunkter på förslaget. 

 Lika rösträtt, alla måste ha samma möjligheter att rösta och alla 

röster skall ha samma vikt när beslutet skall tas. 

 Upplyst förståelse, alla måste ha lika möjligheter att ta del av 

information gällande alternativa förslag och deras konsekvenser. 

 Kontroll över dagordningen, att kunna kontrollera, ändra och 

bestämma vad som bör finnas med på den politiska agendan.  

 Allomfattande medborgarskap, att alla vuxna medborgare, så långt 

som möjligt, skall räknas in till de medborgerliga rättigheter som 

beskrivs i de fyra ovanstående punkterna (Dahl 2000: 38). 

 

Utöver detta beskriver Dahl sex minimikrav för att ett land skall kunna kalla 

sig demokratiskt: 

 Folkvalda ledare. 

 Fria, rättvisa och frekvent förekommande val. 

 Yttrandefrihet. 
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 Tillgänglighet till alternativa (icke-statliga) informationskällor. 

 Organisatorisk autonomi. 

 Inkluderande medborgarskap (Dahl 2000: 85-86). 

 

I analysen av processer, händelser och handlingar av och kring ryska politiska 

ledare, kommer dem och dess konsekvenser att klassas som positiva eller negativa 

ur demokratiutvecklande synpunkt. Grunden för all analys angående om något är 

demokratiskt gynnsamt eller ej kommer att baseras på Dahls ovanstående punkter. 

3.2 Transitionsteorin 

Demokratiseringen i Ryssland kan ses som en process som medvetet skapats av en 

eller flera aktörer eller eliter som genom formellt eller informellt samarbete sätter 

spelreglerna och förutsättningarna för demokrati. Detta kallas även att se 

demokratiseringsprocessen utifrån ett transitionsperspektiv.  

Transitionsteorin har ett aktörsperspektiv som innebär att man ser 

demokratisering som ett resultat av beslut och processer initierade av olika eliter. 

Man anser att strukturbaserade teorier som moderniseringsteorin och historisk 

strukturalism lägger för stor vikt vid faktorer som ekonomisk utveckling och 

sociala klasser och kulturer (Grugel 2002: 56-57). Transitionsteorin utvecklades 

av Dankwart Rustow år 1970, som menade att demokratisering är en process som 

sker i tre steg. Den första är förberedelsefasen, med framväxten av en regimkritisk 

elit. Den andra är beslutsfasen, där val och förhandlingar inom en liten cirkel av 

den nya och gamla eliten sker. Slutligen sker tillvänjningsfasen då både ledare och 

befolkning fullt anpassar sig till det nya systemet (Rustow i Grugel 2002: 57). 

Senare kom dessa tre faser att kallas liberalisering, transition och demokratisering 

(Grugel 2002:57). 

Transitionsteorin ser den politiska elitens agerande i 

demokratiseringsprocessen som central. Förklaringar om hur det politiska 

beslutsfattandet går till, hur både formella och informella pakter bland eliter 

bildas, och hur detta påverkar utformningen av olika politiska institutioner tillhör 

några av transitionsteorins huvudsakliga bidrag (Grugel 2002: 59). De vägval, 

beslut och kompromisser som den politiska eliten gör ses som avgörande för 

landets demokratisering, något som även har kritiserats starkt av andra teoretiker. 

Bland kritiken mot transitionsteorin finns åsikten att teorin är alltför elitistisk 

och att för lite eller inget fokus läggs på medborgarna och civilsamhället i 

demokratiseringsprocessen. Teorin anklagas också för att endast fokusera på 

kortvariga förändringar, och ignorera mer djupt rotade hinder för demokratisk 

utveckling. När misslyckanden i demokratiseringsprocessen inträffar ses de som 

tecken på att eliten fattat fel beslut, när i själva verket andra underliggande 

faktorer kan vara orsaken (Grugel 2002: 61).  

Trots kritiken mot transitionsteorin står den ändå som den teoretiska 

utgångspunkten för denna uppsats. I en analys av ryska politiska ledare möjliggör 
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teorins aktörsperspektiv en breddande bild av de processer som skett sedan 

sovjetunionens fall.  
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4 Egen undersökning/Empiri 

4.1 Historisk bakgrund 

Den ryska historien har under 1900-talet dominerats av den kommunistiska 

maktepoken, som varade från 1917 till 1990. I kaoset efter första världskrigets slut 

grep bolsjevikerna makten i landet, och införde stegvis under ledning av Vladimir 

Lenin, Lev Trotskij och Joseph Stalin den kommunistiska diktaturen. Efter Lenins 

död 1924 tog Stalin över rollen som generalsekreterare för kommunistpartiet. 

Under hans styre kom tiden att präglas av maktcentrering och personkult kring 

honom själv, terror och förföljelse av så kallade ”folkfiender”, samt andra 

världskriget som resulterade i enorma förluster för landet, trots att de slutade som 

segrare (Jonson 2007: 253-254).  

 Stalins efterträdare, Nikita Chrusjtjov, avsattes efter sina försök att 

”avstalinisera” och luckra upp det totalitära systemet och ersattes av den mer 

konservative Leonid Brezjnev år 1964. Sovjetunionen trädde nu in i en tid av 

ekonomisk stagnation, främst på grund av kostnaderna för utbyggnaden av den 

sovjetiska krigsmakten, i kapplöpningen mot USA under kalla kriget (Jonson 

2007: 254). År 1985 utsågs Michael Gorbatjov till kommunistpartiets 

generalsekreterare, och med sina ledord glasnost (politisk och medial öppenhet), 

perestrojka (nydaning och omvandling av ekonomin), och demokratization 

(politisk demokratisering), strävade han mot att reformera sovjetunionen (Jonson 

2007: 256). Gorbatjovs reformer satte en process i rullning som så småningom 

ledde till Sovjetunionens upplösning. Även faktorer som den misslyckade 

statskuppen mot Gorbatjov, det förvärrade ekonomiska läget, groende nationalism 

i satellitstaterna och en misstro mot det kommunistiska systemet bland den 

politiska eliten bidrog till upplösningen (Fogelklou  2009: 49). 

4.2 Politiskt beslutsfattande 

4.2.1 Gorbatjov 

I det sovjetiska systemet fanns ingen presidentpost, utan denna inrättades av 

Gorbatjov i mars år 1990. Den största anledningen till uppkomsten av posten var 

att han skulle kunna genomföra sina reformer utan att hindras av motståndare 

inom kommunistpartiet. Tanken var en blandning mellan det franska och 

amerikanska styrelseskicket, men då det sovjetiska parlamentet inte kunde utöva 

någon reell makt blev Gorbatjovs presidentpost formellt mycket stark. Senare 
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visade det sig dock att detta inte var någon garanti för fortsatt ledarskap, trots den 

kraftfulla ställning han erhållit (Jonson 2007: 271-272). Gorbatjov hade redan 

1985 tillkallat den jämngamla Boris Jeltsin, partichef i det federala distriktet 

Sverdlovsk, för att göra honom till honom till partichef i Moskva. Jeltsin vann stor 

popularitet och kom senare att bli Gorbatjovs största konkurrent (Fogelklou 2009: 

45). 

Jeltsin valde en annan politisk arena än Gorbatjov. Gorbatjov var president för 

hela sovjetunionen, medan Jeltsin valdes till ledare för den ryska rådsrepubliken. 

Denna folkrepresentation, kallad ”Högsta sovjet” hade under kommunisttiden 

saknat politisk makt och endast kunna rösta för eller emot enskilda kandidater 

valda av partiet (Jonson 2007: 256). Nu fick dock rådsrepubliken en central roll i 

bildandet av det nya Ryssland efter sovjets fall. Rådsrepubliken förklarade sig i 

juni 1990 självständig från sovjetunionen, och hädanefter skulle rysk lag gälla 

över den sovjetiska centralmaktens (Fogelklou 2009: 45). Den ryska 

rådsrepubliken införde även den ett presidentämbete, och i valet 1991 valdes 

Jeltsin till president och fick därmed ett stort folkligt mandat till skillnad från 

Gorbatjov (Fogelklou 2009: 47). Gorbatjov försökte in i det sista förhandla sig till 

ett nytt avtal för sovjetunionen, men misslyckades och utsattes på basis av detta 

för ett kuppförsök från sina närmaste medarbetare. Nyckelpersoner inom 

kommunistpartiet misstrodde Gorbatjovs förmåga att hålla samman unionen. 

Bland kuppmakarna fanns exempelvis chefen för KGB (den sovjetiska 

säkerhetstjänsten), försvarsministern, och Gorbatjovs egen vicepresident. 

Tillsammans skapade dem den ”Statliga kommittén för nödsituationer” och 

försökte med hjälp av KGB:s specialförband överta parlamentet och regeringen 

(Fogelklou 2009: 47). 

Kuppförsöket misslyckades, och resultatet blev i stället att unionens legitimitet 

minskade. Gorbatjov framstod som mycket försvagad, och Jeltsin framträdde nu 

som det ryska folkets sanna ledare. Gorbatjov avgick den 24 augusti samma år, 

och Jeltsin förbjöd snabbt sovjetunionens kommunistiska parti och beslagtog dess 

byggnader och egendomar. En efter en deklarerade de tidigare femton sovjetiskt 

kontrollerade sattelitstaterna sin självständighet, och den 31 december 1991 

upphörde staten sovjetunionen att existera (Fogelklou 2009: 48).  

4.2.2 Jeltsin 

Jeltsin och hans nya administration stod nu inför uppdraget bygga upp en 

demokratisk och marknadsekonomisk stat från ett över 70-årigt kommunistiskt 

centralstyrt system. Jeltsin skulle därför under en begränsad tidsperiod få utökade 

befogenheter att utföra ett omfattande reformprogram (Jonson 2007: 272). Jeltsin 

ville operera från en helt ny och kraftfull politisk plattfrom, tydligt avskild från de 

gamla sovjetiska institutionerna, vilket var en bidragande orsak till att han 

förespråkade presidentämbetet framför exempelvis Westminstermodellens system 

med en premiärminister (Gill och Markwick 2000: 124). I parlamentet 

(folkkongressen) dominerade fortfarande kommunisterna, och stoppade många 

lagförslag som exempelvis privatisering och försäljning av jord. Samtidigt gällde 
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fortfarande den gamla sovjetiska författningen från 1978, som inte var utformad 

för att kunna lösa konflikter mellan parlament och president (Jonson 2007: 272). 

Denna maktkamp resulterade slutligen i att parlamentet försökte frånta 

presidentens makt över regeringens utformning, samtidigt som Jeltsin utan det 

godkännande som krävdes från parlamentet inledde en konferens för att stifta en 

ny författning. Parlamentet rasade, och när Jeltsin svarade med att besluta om dess 

upplösning barrikaderade sig oppositionen i parlamentsbyggnaden (Jonson 2007: 

273). Konflikten löstes inte fredligt. Den tredje oktober 1993 kallade Jeltsin in 

specialstyrkor för att häva ockupationen, och i dess beskjutning mot 

parlamentsbyggnaden dödades 143 människor, bland dem 27 nyckelfigurer inom 

oppositionsledningen (Gill och Markwick 2000: 164).  

Enligt Gill och Markwick spelade det ryska folket under konflikten endast 

rollen som ”stumma åskådare till en våldsam teater” (2000: 165). Vidare fastslår 

dem att detta var en intern konflikt mellan eliter. Då konflikten utspelade sig i 

Moskva hade Jeltsin även ett geografiskt övertag jämt emot oppositionen vars 

anhängare främst kom från den gamla sovjetiska industrisektorn, som var 

utspridda över Rysslands olika regioner. I Moskva hade däremot eliten inom de 

finansiella och kommersiella intressen som stödde Jeltsins reformer samlats, och 

stod för ett inflytelserikt stöd bakom Jeltsins ageranden (Gill och Markwick 2000: 

165). 

Jeltsin utlyste efter konflikten ett nyval av parlamentet, och lät samtidigt 

folkomrösta om den nya författningen. Misstankar kring valfusk gällande siffrorna 

för omröstningen har rests, men författningen gick igenom, och fastställde därmed 

en ny och starkare presidentmakt (Gill and Markwick 2000: 165). Den nya 

författningen gav presidenten makt över parlamentet i alla tänkbara 

konfliktsituationer. Författningen fastslår även att presidenten endast kan avsättas 

om denne anklagas för högförräderi, en mycket lång och komplicerad process som 

i princip är omöjlig (Jonson 2007: 276). 

Under de kommande två åren som president sjönk Jeltsins popularitet. Trots 

att parlamentets makt starkt beskurits oroade sig fortfarande Jeltsin för dess 

inflytande. Innan parlamentsvalet 1995 genomfördes ytterliggare ett reformpaket 

för att stärka presidentmakten, inklusive kontroll över den statliga televisionen. 

Tidningarna fortsatte alltjämt att kritisera Jeltsin, speciellt under hans militära 

ingripanden i Tjetjenien (Gill and Markwick 2000: 187). Denna kritik späddes på 

ytterligare på grund av den djupa ekonomiska kris som Ryssland befann sig i 

under 1990-talet. Ekonomin påbörjade dock en återhämtning efter 1998 som ett 

resultat av devalveringen av rubeln och det höga världsmarknadspriset på olja, 

som är en av Rysslands främsta inkomstkällor (Jonson 2007: 259).  

Jeltsin omvaldes som president 1996. Jeltsins hjärtattack mitt under 

valomgången uppmärksammades inte nämnvärt av medierna, som till skillnad 

från den kritiska granskningen av Jeltsin man sett ett par år tidigare, nu 

fullkomligt slöt upp bakom honom. Kampanjen sköttes efter hjärtattacken helt av 

Jeltsins politiska medarbetare, utan att han personligt medverkade i slutfaserna av 

kampanjen (Gill and Markwick 2000: 192). Jeltsins omfattande valkampanj 

finansierades huvudsakligen av den ekonomiskt starka eliten i landet, oligarkerna, 

och utpekas som en faktor till valsegern (Jonson 2007: 258). De ryska oligarkerna 
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var en liten grupp som genom den till stor del oreglerade privatiseringen av 

statliga egendomar i början av 1990-talet kommit över stora rikedomar (Jonson 

2007: 261). 

Ryssland blev en mycket decentraliserad stat under Jeltsin. Jeltsin försökte 

under 1990-talet stärka sin position genom att erbjuda regionala ledare allt mer 

autonomi, vilket i förlängningen ledde till att de i många fall överskred sina 

befogenheter och att centralmakten försvagades (Rodin 2009: 51-52). I och med 

Vladimir Putins övertagande som president kom sedan den ryska 

regionalpolitiken att färgas av reformer för att åter centralisera den politiska 

makten (Rodin 2009: 52). 

Jeltsin avgick från sin presidentpost i december 1999. Innan dess hade han 

utsett Putin till premiärminister. Putin blev så dels direkt tillförordnad president 

efter Jeltsin, som avgick innan sin mandatperiods slut (Jonson 2007: 259).  

4.2.3 Putin 

I presidentvalet år 2000 valdes Putin till Rysslands president med stort folkligt 

stöd. Två speciellt utmärkande förskjutningar av makten i Ryssland har skett 

sedan dess.  En av de första förändringarna som Putin initierade var att stärka den 

ryska centralmakten som försvagats under Jeltsin. Putin delade in landet i sju 

federala distrikt, vart och ett lett av en presidentrepresentant i syfte att stärka 

presidentmakten på de andra federala och regionala institutionernas bekostnad 

(Jonson 2007: 261). Målet var att få den regionala politiken att i högre grad spegla 

den federala. De ökade statsinkomsterna som kom till följd av det ökade priset på 

olja gjorde det möjligt att använda många regioners beroende av statligt stöd som 

styrmedel för sin politik (Jonson 2007: 269-270).  

Den andra förändringen gäller det ryska parti- och valsystemet. Inför 

parlamentsvalet 1999 hade det nybildade partiet Enighet, som stödde Putin, nått 

stora framgångar. Även ett parti kallat Fäderslandet/Hela Ryssland erhöll starkt 

stöd, och gick inför nästkommande parlamentsval ihop med Putins stödparti och 

bildade Enade Ryssland (Jonson 2007: 280). Enade Rysslands valkampanj inför 

parlamentsvalet 2003 karaktäriserades av starka administrativa resurser som 

skulle säkra en vinst. Jonson skriver att dessa resurser innefattade ”… alla de olika 

fördelar och medel ett parti kan utnyttja som har stöd av den regionala makteliten 

runt om i landet” (2007: 288). I valet 2003 fick Enade Ryssland egen majoritet i 

parlamentets underhus, och i valet 2007 likaså (Jonsson och Vendil Pallin 2009: 

97). Den gamla konflikten mellan president och parlament, som varit tydlig under 

Jeltsins tid som president, var nu utraderad så länge det presidentstödda partiet 

kunde hålla kvar makten i parlamentet. 

Putin har vidare försökt påverka utformningen av det ryska partisystemet på 

olika sätt. De nya vallagarna som trädde i kraft med början år 2001 slog hårt mot 

de regionalt baserade partierna. För att ett parti skall kunna registreras och delta i 

val måste det numera inneha minst 50 000 medlemmar spridda i minst 50 av 

rysslands 89 federationssubjekt (vilka är de administrativa enheter som Ryssland 

är indelat i). Dessutom har procentspärren till parlamentet höjts från fem till sju 
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procent, vilket har minskat antalet partier och bland annat inneburit att de enda två 

liberala oppositionspartierna inte klarat gränsen (Jonson 2007: 280, 288). 

Förutom förändringar inrättandet av de sju federala distrikten, och ändringarna 

av vallagarna som fortsätter att förstärka Enade Rysslands dominans, har 

kontrollen av de ryska massmedierna ökat kraftigt. Putin har under sina två 

mandatperioder stegvis begränsat friheten för den tryckta pressen, och det fanns år 

2006 inte längre några oberoende tv-kanaler. Detta har skett med bakgrund av en 

speciell ”doktrin om informationssäkerhet” som hänvisat till ”kampen mot 

terrorismen” (Jonson 2007: 291). 

Sedan 2003 har de ryska president- och parlamentsvalen kritiserats för att vara 

öppna, men inte rättvisa. Den sittande makten använder sig av de 

statskontrollerade medierna för att smutskasta motståndare och förespråka sina 

egna kandidater. Den politiska makteliten ser även till att de kandidater 

medborgarna slutligen har att välja mellan redan är internt godkända (Jonsson och 

Vendil Pallin 2009: 97). 

Under Putins tid vid makten kan man alltså se en demokratisk tillbakagång, 

snarare än en fördjupning av demokratin. Jonsson och Vendil Pallin hävdar att det 

är den starka ryska presidentmakten som gett upphov till ett slags 

”nollsummespel” i den ryska politiken. Detta har resulterat i att de politiska och 

ekonomiska insatserna inför valen är mycket höga, vilket skulle förklara varför 

varje val mycket noggrant måste regisseras av den politiska eliten (2009: 97). 

År 2008 hade Putin suttit ut sina två mandatperioder, och samtidigt som den 

något yngre Dmitri Medvedev valdes till president gick Putin tillbaka till posten 

som premiärminister. Lilia Shevtsova hävdar att Putin fortfarande kontrollerar den 

politiska makten, och att vad som nu sker är en noga koreograferad distribution av 

makt tillbaka till premiärministerposten. Shevtsova fastslår även att en regim som 

denna inte kan bestå ur ett längre tidsperspektiv, utan förr eller senare kommer att 

skakas av maktkamper mellan rivaliserande eliter, och återgå till ett traditionellt 

auktoritärt system om inte en reformering sker (2009: 62). I hennes mening kan 

endast liberala demokratiska reformer hindra denna utveckling, och för det skulle 

ryska politiska krafter öppna för frihet och demokrati både behöva växa sig 

starkare och organisera sig bättre än idag (Shevtsova 2009: 64).  
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5 Analys och Slutsatser 

I enighet med transistionsteorins aktörsperspektiv kan man identifiera flertalet 

centrala handlingar som av ryska politiska ledare fått stor påverkan på landets 

demokratiutveckling. Gorbatjovs politik syftade till att reformera det 

kommunistiska systemet, inte att upplösa sovjetunionen. Hans reformer visade sig 

dock vara oförenliga med det starka centralstyrda system som under årtionden 

hade byggts upp, och resulterade i att systemet bröts samman. Grunden för den 

starka ryska presidentmakten lades av Gorbatjov själv, som genom att inrätta en 

presidentpost inom kommunistpartiet försökte tillskansa sig själv mer makt och 

inrätta en plattform varifrån han kunde föra sin politik.  

De splittringar inom kommunistpartiet som uppstod som en konsekvens av 

Gorbatjovs politik var en viktig faktor för unionens upplösning. I och med att 

ledande gestalter inom partiet valde att försöka avsätta Gorbatjov genom en kupp, 

och misslyckades, försvagades legitimeringen av sovjetunionens styre markant. 

Jag anser dels att Gorbatjovs reformvänliga politik, i samband med de interna 

splittringar som uppstod, spelade en avgörande roll för sovjetunionens upplösning 

och början på en transition mot demokratisering i Ryssland.  

Gorbatjov valde själv att tillsätta Jeltsin som partichef för Moskva under sina 

tidiga år som kommunistpartiets generalsekreterare. På detta sätt placerades 

Jeltsin, som skulle komma att ha en avgörande roll i tiden kring och efter 

unionens upplösning, mitt i de styrande politikernas maktcentra. Genom att Jeltsin 

fortsatte sin politiska bana som president inom den ryska rådsrepubliken kunde 

han därifrån skaffa sig kontakter och anhängare som skulle visa sig vara vitala för 

hans fortsatta politiska karriär, och så dels den ryska demokratin. Jeltsin 

utnyttjade effektivt det maktvakuum som uppstod mellan den konkurrerande 

eliten inom kommunistpartiet, samt den folkliga popularitet han vunnit under sina 

år som partichef i Moskva, när han deklarerade den ryska rådsrepubliken fri från 

sovjetiskt inflytande.  

Inrättandet av Jeltsins presidentpost kan även det ses utifrån ett 

aktörsperspektiv. Sovjetunionens fall innebar inte att centrala gestalter från den 

kommunistiska tiden försvann, vilket Jeltsin fick erfara i konflikten som uppstod 

mellan honom och hans presidentpost och parlamentet. Jeltsin valde att snabbt 

börja transformationen mot demokrati och marknadsekonomi, något som möttes 

av hårt motstånd. Han backades dock upp av ledande finansiella och kommersiella 

krafter, och som det skulle visa sig i hans följande omval till president 1996, 

skulle komma att fortsätta stå bakom och finansiellt stödja hans kampanjer. 

Konflikten med parlamentet 1993 innebar många vägval för Jeltsin, vars 

konsekvenser skulle komma att prägla den ryska demokratin långt framöver. 

Valet att med våld upplösa barrikaderna i parlamentet, att snabbt efteråt utlysa 

nyval och folkomröstning av hans författning, samt misstankarna om valfusk, 
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markerade på många sätt den icke-demokratiska bana som landet redan i ett tidigt 

skede gav sig in på. Det ryska folkets passiva roll i skeendet bekräftar även 

uppfattningen att kampen om landets framtida styrelseskick låg i händerna på 

konkurrerande eliter. Den nya författningen, som gav presidenten övertag jämt 

emot parlamentet i alla tänkbara situationer, visar också på en centralisering av 

makten kring Jeltsin. Nämnvärt är även Jeltsins val att innan parlamentsvalen 

1995 ta steget att skaffa kontroll över den statliga televisionen. Att i ett tidigt 

stadium av demokratiseringen politiskt börja kontrollera ryska medier, påbörjade 

den process av beskurna källor till alternativ och icke-statlig information, som 

skulle fortgå under Putins presidentskap.  

Att Putin kom att bli Jeltsins efterträdare är ingen tillfällighet. Genom att 

Jeltsin avgick i förtid kunde Putin redan innan valet etablera bilden av sig själv 

som president. I och med att två av de ledande partierna slogs ihop och bildade 

Enade Ryssland, kom även Putins tid som president att sätta punkt för den 

maktdelningsprincip som om än starkt beskuren, tidigare hade kunnat utöva viss 

press jämt emot presidenten. Den starka centraliseringen av makt som kom med 

de sju nya federationsdistrikten, samt de nya vallagarna har försvårat 

möjligheterna för någon slags politisk opposition att över huvud taget hota den 

sittande administrationens ställning. Slutligen har den omfattande kontrollen av 

ryska medier, främst genom att staten själv tagit över de flesta av dem, skurit av 

många viktiga informationskanaler för folket, vilket gör det svårare att få en 

oberoende och opartisk bild av politiska skeenden. 

Dahls kriterier för vad som krävs för en demokratisk stat kan på ytan sägas 

uppfyllas i Ryssland. Det hålls regelbundna val, ett antal olika kandidater ställer 

upp, medborgarna röstar på så sätt fram sina ledare och tidningar och tv-kanaler 

ger en kontinuerlig nyhetsrapportering. Den styrande politiska eliten försöker så 

dels upprätthålla illusionen av en demokratisk stat, när verkligheten egentligen är 

den rakt motsatta. Konsekvenserna av det politiska beslutfattandet under de 

senaste två decennierna har fått negativa effekter på den ryska demokratiska 

utvecklingen, och visar under Putins ledarskap på en fortsatt neråtgående spiral. I 

former av vad som skulle kunna vända utvecklingen håller jag med Lilia 

Shevtsova att endast demokratiska reformer och en större framväxt och 

organisering av liberala politiska krafter skulle kunna rädda vad som är kvar av 

den ryska demokratin. Uppsatsen har dock betonat hur stark den nuvarande ryska 

politiska eliten växt sig, och hur svårt det är att stå upp mot den. På basis av 

transitionsteorins aktörsperspektiv drar jag därmed slutsatsen att ett förbättrat 

ledarskap i form av en reformvänlig kraft inom eliten, som skulle kunna återinföra 

fria och rättvisa president- och parlamentsval, är en väg som skulle vända den 

negativa ryska demokratiska trenden. 
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5.1 Förslag på vidare forskningsområden 

Efter att ha analyserat det ryska politiska ledarskapet utifrån det subjektiva 

perspektivet av en student i statsvetenskap vore det intressant att utveckla dessa 

studier med ett bredare perspektiv. Ett framtida forskningsområde vore att 

analysera omvärldens bild av de ryska politiska ledarna. En undersökning som 

belyser hur både andra politiska ledare uppfattar de ryska, så väl som hur dem 

uppfattas av utländsk media och den allmänna uppfattningen bland befolkningen i 

olika länder skulle bredda förståelsen av de olika politiska processerna som pågått 

i Ryssland. 

 



 

 16 

6 Referenser 

 

Dahl, Robert A., 2000. On Democracy. New Haven and London: Yale University 

Press. 

Diamond, Larry, 1999. Developing Democracy – Toward Consolidation. 

Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 

Esaiasson, Peter, m.fl, 2004. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, 

individ och marknad. 2a upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Fogelklou, Anders, 2009. ”Sovjetunionens upplösning”, i Jonsson, Anna och 

Vendil Pallin, Carolina (red.), Ryssland – Politik, Samhälle och Ekonomi. 

Stockholm: SNS Förlag, pp. 28-50. 

Freedom House, Hemsida, [Elektronisk] 2009. Tillgänglig: 

http://www.freedomhouse.org. Hämtdatum: [2009-12-15] 

Gill, Graeme och Markwick, Roger D, 2000. Russia’s Stillborn Democracy? 

From Gorbachev to Yeltsin. New York: Oxford University Press. 

Grugel, Jean, 2002. Democratization: A Critical Introduction. Basingstroke: 

Palgrave. 

Jonson, Lena, 2007. ”Ryssland”, i Lindahl, Rutger (red.), Utländska politiska 

system. Stockholm: SNS Förlag, pp. 252-297. 

Jonsson, Anna och Vendil Pallin, Carolina, 2009. ”Rysk politisk utveckling”, i 

Jonsson, Anna och Vendil Pallin, Carolina (red.), Ryssland – Politik, Samhälle 

och Ekonomi. Stockholm: SNS Förlag, pp. 76-101. 

Landman, Todd, 2008. Issues and Methods in Comparative Politics: an 

Introduction. 3
rd

 ed. London: Routledge. 

Rodin, Johnny, 2009. “Rysslands federala system”, i Jonsson, Anna och Vendil 

Pallin, Carolina (red.), Ryssland – Politik, Samhälle och Ekonomi. Stockholm: 

SNS Förlag, pp. 51-75. 

Shevtsova, Lilia, 2009. ”The Return of Personalized Power”, Journal of 

Democracy, vol. 20, no. 2, pp. 61-65. 

 

 


