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Abstract 

This study investigates how the official security doctrine of the Russian 
Federation has developed during Vladimir Putin´s third presidency. In order to 
capture the development, a comparison is made of the doctrine´s character in the 
years before, 2008-2011, and after Putin´s return to the presidency, 2012-2015. 
The utilized theoretical framework is a development of Katarina Brodin´s and 
Wilhelm Agrell´s approaches to doctrine analysis, through an integration with the 
Russian IR-perspectives of realism, liberalism and eurasianism, working as 
doctrine ideal-types. Qualitative text analysis is employed to investigate the text 
material, consisting of the National security strategies, Foreign policy- and 
Military doctrines and the president´s addresses to the federal assembly, published 
within the aforementioned time frame. The results show a development from a 
pragmatic real-political doctrine, focused on strategic stability and on 
transforming Russia into a great power, to a more confrontational geo-normative 
one, still seized on the great power goal, but more focused on moral confrontation 
and soft power for ensuring survival. Despite the established development, 
fundamental assumptions and beliefs are withheld and accentuated, reflecting a 
mix between realism and eurasianism, giving the doctrine it´s geo-normative 
character. The conclusion is therefore that no fundamental doctrine shift occurred 
during the studied time-period.  
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1 Inledning 

I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle wrapped in a 
mystery inside an enigma: but perhaps there is a key. That key is Russian 
national interest – Winston Churchill  

 

Idag råder ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa, präglat av anspänning 
mellan Ryssland och Väst. Rysslands annektering av Krimhalvön och aggression i 
sydöstra Ukraina, har utgjort dödliga slag mot den europeiska säkerhetsordningen 
(SOU 2016:37-40).  

En frekvent framförd slutsats är att krisen har föregåtts av gradvisa auktoritära 
reformer och framväxande geopolitisk revanschism i Ryssland, varmed 
Putinregimens interna repression och externa aggression har utvecklats till 
ömsesidigt förstärkande krafter (Persson-Vallin 2014:26-28). Om och när ett 
kvalitativt skifte i rysk säkerhetspolitik har inträffat, råder dock mindre konsensus 
om. Olika bedömare tillskriver exempelvis Krimannekteringen eller 
Georgienkriget som formativa vägskäl i Rysslands säkerhetspolitiska utveckling, 
medan förekommande ”Putinverstehers” intar en apologetisk ståndpunkt, 
menande att Ryssland har nödgats reagera mot västerländsk expansionism (Blix-
Hirdman 2014). Oavsett ståndpunkt står det klart, att sedan Putins återkomst till 
presidentämbetet 2012, har Rysslands relation till Väst alltmer gått från begränsat 
samarbete och konkurrens till konfrontation (Hedenskog m.fl. 2016:114). 

Utifrån den bekymmersamma utvecklingen har den gamla kremlologin väckts 
till liv. Även om dagens Ryssland inte präglas av samma totalitära isolationism 
som Sovjetunionen, kvarstår i mångt utmaningen som kremlologerna ställdes 
inför; att erhålla förståelse om en auktoritär regims föreställningsvärld och 
intressen (Stratfor 2015). En grundläggande beståndsdel av kremlologin var 
doktrinanalysen, vilken har direkt bäring på debatten om hur dagens 
säkerhetspolitiska kris skall förstås samt om, hur och när ett kvalitativt skifte i 
rysk säkerhetspolitik har inträffat. Att bidra med kunskap om hur Rysslands 
säkerhetspolitiska doktrinutveckling har gestaltat sig under Putins tredje 
presidentperiod, borde således utgöra ett relevant bidrag till frågan om hur vi 
hamnade i dagens säkerhetspolitiska dilemma, från ett ryskt perspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Fokusområdet för denna studie är således Rysslands säkerhetspolitiska 
doktrinutveckling under Vladimir Putins tredje presidentperiod och dess 
eventuellt medförda doktrinskifte. Relevansen för undersökningen ges – utöver 
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dagens säkerhetspolitiska kris – av doktrinstudiernas sällsynthet inom samtida 
svensk statsvetenskap (Edström 2003:18,37).  

De möjliga infallsvinklarna till ämnet är många. Tanken är dock inte att 
uppfinna hjulet på nytt, utan att hämta inspiration från visa män och kvinnor, i 
denna studie gestaltade av Wilhelm Agrell och Katarina Brodin, som tidigare stått 
inför liknande utmaningar. Samtidigt bör hänsyn tas till de specifika 
förutsättningarna och det kulturella avståndet som Ryssland aktualiserar. 
Härvidlag existerar en rik debatt inom rysk idéhistoria om Rysslands nationella 
identitet, som kan precisera doktrinanalysens generella instrument (Zevelev 
2016:2). Detta möjliggör en teoriutveckling, som utöver den primära fokuseringen 
på rysk doktrinutveckling, också är inomvetenskapligt relevant att utforska. 

Syftet med denna studie är således att analysera utvecklingen av Rysslands 
deklarerade säkerhetspolitiska doktrin under Vladimir Putins tredje 
presidentperiod, utifrån en jämförelse mellan de doktrindokument och årliga 
linjetal, som publicerats före (2008–2011) och efter Putins återkomst till 
presidentämbetet (2012–2015). Vidare är syftet att utröna om utvecklingen har 
medfört ett doktrinskifte, och att tentativt utvärdera det – i studien utvecklade – 
teoretiska ramverkets potential. Frågeställningen som avses besvaras är: 

 

• Hur har Rysslands deklarerade säkerhetspolitiska doktrin utvecklats 
under Vladimir Putins tredje presidentperiod, 2012–2015?  

1.2 Tidigare forskning  

För att motivera det framlagda tillvägagångssättet och kontextualisera studien 
utifrån tidigare forskning, kan den på högre abstraktionsnivå betraktas 
exemplifiera regionala stormakters doktrinutveckling. Relevanta teoretiska 
diskurser att anknyta till är därmed doktrinteori och policyförändring i 
internationella relationer.  

Doktrinanalysen har traditionellt haft en krigsvetenskaplig prägel och i 
modern tid utgjort en integrerad del av försvarsplaneringens predikativa 
bedömningar om dimensionerande hot, utifrån främmande staters doktriner 
(Andrén 2002:74-77; SOU 1965:9-11). Internationellt är RAND Corporation och 
Chatham House välkända forskningsinstitut som bedriver doktrinanalys. Från 
svensk horisont utgör FOI1 och UI2 motsvarande exempel (Lagerlöf-Pallin 1998).  

Däremot har endast fåtalet individuella svenska forskare bedrivit 
doktrinstudier under senare år, varvid Håkan Edströms avhandling (Edström 
2003) och fåtalet uppsatsinlagor från Försvarshögskolan bör nämnas (Hedvall 
2012; Ginér 2002). De normerande verken som sentida forskare kommit att 

                                                                                                                                                   
 
1 Totalförsvarets forskningsinstitut 
2 Utrikespolitiska institutet 
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förhålla sig till publicerades istället på 1970- och 80-talet, då intresset synes ha 
varit större. Här bör Wilhelms Agrells avhandling om svensk försvarsdoktrin 
(Agrell 1985) och Katarina Brodins om utrikespolitiska doktriner framhållas 
(Brodin 1977). Dessa studier förefaller, mot bakgrund av deras fokus på 
doktrinutveckling, vara en relevant utgångspunkt för utformningen av 
undersökningens teoretiska ramverk. 

Inom studiet av internationella relationer har policyförändring en framskjuten 
plats, med Ryssland som frekvent studieobjekt. Två huvudsakliga 
forskningstraditioner kan utkristalliseras: den nomotetiskt teoridrivna 
statsvetenskapen och de ideografiskt tvärvetenskapliga områdesstudierna. De två 
synes dock i liten utsträckning vara kommunicerande kärl, vilket hämmar den 
kumulativa kunskapsproduktionen om Ryssland. Särskilt i den västcentrerade 
statsvetenskapen skönjs en generell övertro till de klassiska teoretiska IR-
perspektiven när rysk säkerhetspolitik studeras, med åtföljande risk för 
etnocentrisk bias (Hopkin 2010:302-303; Nygren 1984:4-8,257).  

I sammanhanget bör vissa konstruktivister framhållas som produktiva 
brobyggare, genom belysning av de – i den ryska idéhistorien närvarande – 
nationella identitetsdiskursernas inspirerande roll för utformandet av landets 
säkerhetspolitiska agerande genom historien (Tsygankov 2008:766-771). 
Intentionen är därför att föra in ryska IR-perspektiv – utgörande moderna 
gestaltningar av dessa tankeskolor – som preciserande analysinstrument i Brodins 
och Agrells allmängiltiga ramverk.  

1.3 Avgränsningar 

Med hänsyn till undersökningens begränsade omfång måste ett antal 
avgränsningar klargöras.  

Inledningsvis avses doktrinutvecklingen endast beskrivas, och inte förklaras i 
förhållande till specifika händelseutvecklingar.  

Vidare fokuseras undersökningen till doktrinens centrala element, i relation till 
den rådande säkerhetspolitiska krisen. Detta medför att doktrintematik rörande 
främst miljöpåverkan, folkhälsa och FoU undantas från analysen. 

Studien avgränsas också till den utvalda tidsperioden, 2008-2015. Detta urval 
begränsar förmågan att studera den gradvisa utvecklingen mer högupplöst och ur 
ett längre tidsperspektiv. 

Avslutningsvis studeras den deklarerade doktrinen, representerad av de 
officiella doktrindokumenten och den ryske presidentens årliga linjetal. Att ett 
bredare källmaterial inte inkluderas från Rysslands politiska nomenklatura, 
utesluter möjligheten att spåra doktrinutvecklingen till dragkampen mellan olika 
intressegrupper i beredningsprocessen. Detta hade dock utgjort en betydande 
utmaning i dagens Ryssland, oavsett materialurval. Därav den tillsynes 
blygsamma ambitionen.  
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2 Doktrinteori 

Vad konstituerar egentligen doktriner och vilka funktioner fyller de? Om 
doktrinbegreppets innebörd råder dessvärre ingen konsensus, utan svaren varierar 
beroende på sammanhang och abstraktionsnivå. För denna studie ger dock Agrell 
och Brodin relevant vägledning. Brodin betraktar en deklarerad doktrin som ”ett 
av de officiella makthavarna öppet redovisat system av allmänna uppfattningar 
och föreställningar, inklusive normativa, med avseende på det internationella 
systemet och den egna statens roll i detta system” (Brodin 1973:7). Agrell menar 
vidare att ”doktriner är nödvändiga för att styra det politiska agerandet på olika 
fält […] för att få stora organisationer […] att fungera effektivt” (Agrell 1985:19).  

Doktriner innehåller följaktligen i regel verklighetsuppfattningar, 
målsättningar och handlingsrekommendationer. På lägre abstraktionsnivåer blir 
dock doktrinbegreppet ofta mer typsspecifikt och kan behandla specifika 
geografiska regioner eller sakfrågor. Flera doktriner existerar därför ofta simultant 
i hierarkiska ”doktrinträd” (Lidén 1979:14-15).  

Läsaren funderar möjligen fortfarande över valet att studera den 
säkerhetspolitiska doktrinen. Agrell menar att säkerhetspolitiska doktriner kan 
betraktas som övergripande fenomen – överdoktriner – vilka anger 
grundprinciperna för staters säkerhetssträvanden, inkorporerande och 
koordinerande utrikes-, inrikes-, försvars- och handelspolitiken (Agrell 1985:20). 
Den säkerhetspolitiska doktrinen utgör sålunda en given utgångspunkt när den 
auktoritativa kärnan av staters säkerhetssträvanden studeras.  

Vidare är studiens fokusområde doktrinutveckling. Brodin behandlar härvid en 
doktrins institutionaliseringsgrad som mått på kontinuitet, i denna studie 
avseende i vilken omfattning doktrinelementen anammats som vedertagen 
fraseologi i precision, konsistens och bibehållande över tid (Brodin 1977:224). 
Att doktrinbudskapen förmedlas med hög precision och frånvaro av interna 
motsägelser över längre tidsperioder, indikerar således högre 
institutionaliseringsgrad. Doktrinförändringar som påverkar 
institutionaliseringsgraden betraktas i sin tur bestå av antingen drastisk revision av 
centrala doktrinelement eller gradvisa motsägelser, kompletteringar eller 
preciseringar (Brodin 1977:129-130).  

Brodin menar vidare att deklarerade doktriner fyller tre huvudsakliga 
funktioner: signalerande, legitimerande och styrande. Den signalerande uppstår 
av förväntningarna som doktrinutfästelserna skapar hos allierade, motståndare och 
offentligheten. Den legitimerande avser ledarskapets användning av doktrinen för 
att ge mening åt – och motivera – omvärldsbedömningar och förd politik. Den 
styrande funktionen innebär att doktrinen agerar rättesnöre för underlydande 
myndigheters verksamhet (Brodin 1977:29).  
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Utifrån funktionerna är det brukligt att skilja på faktisk och officiell/deklarerad 
doktrin, då åtminstone viss diskrepans dem emellan förefaller självklar. Detta 
eftersom stater, i sin officiella kommunikation, kan ha lika stort behov av att 
vilseleda och förvirra, som av att klargöra och upplysa. Sekretessbelagda 
doktriner av mer styrande karaktär kan därför i regel antas existera parallellt med 
mer propagandistiska officiella motsvarigheter (Wängborg 1974:6-7).   

Svårigheten att empiriskt urskilja deklarerad från faktisk doktrin kan utgöra ett 
validitetsproblem, beroende på forskningsfråga. Brodins forskning indikerar 
emellertid att förväntningarna som deklarerade doktriner skapar utgör 
”bindningseffekter” för politiska beslutsfattare, som begränsar handlingsfriheten i 
takt med ökande institutionaliseringsgrad, oavsett om ”sanna” motiv uttrycks i 
doktrinen (Brodin 1977:25-26,30-32).  

2.1 Teoretiskt ramverk 

Viktigt är att analysen systematiseras och fokuseras till doktrintexternas centrala 
innehåll, och inte blir en summering av deras programpunkter (King m.fl. 
1994:44-45). Agrell och Brodin menar, utifrån begreppsutredningen ovan, att 
doktriner består av ett antal huvudsakliga innehållsliga beståndsdelar, uppbyggda 
av implicita teoretiska-, värdemässiga- och praktiska satser (Agrell 1985:24-25).  

I utformningen av respektive ramverk, har Agrell och Brodin dock valt en 
något annorlunda – men högst överlappande – operationalisering av 
doktrinbegreppet. Agrell studerar beståndsdelarna världsbild, hotbild och 
handlingsmönster, medan Brodin skiljer mellan argument och strategi, 
inbegripande världsbild och mål respektive handlingsmönster (Agrell 1985:24-25; 
Brodin 1973:39-40).  

Ramverket som presenteras nedan är en syntes som inkluderar båda forskares 
överlappande innehåll. Detta innebär att doktrinbegreppet operationaliseras till 
variablerna världsbild, mål och handlingsmönster.  

2.1.1 Världsbild 

Världsbilden förmedlar verklighetsuppfattningar om det internationella systemets 
beskaffenhet, avseende teoretiska satser om dess struktur och maktfördelning, de 
styrande drivkrafterna för den mellanstatliga interaktionen, synen på säkerhet 
samt rollerna som folkrätten och militära maktmedel3 tilldelas i de internationella 
relationerna.  

                                                                                                                                                   
 
3 En djupare inklusion av världsbilden hade varit eftersträvansvärd, främst avseende synen på krigets natur och 
dess orsaker. Detta har dock inte varit möjligt med hänsyn till studiens omfång, utan berörs endast indirekt av 
hotbilden och synen på de militära maktmedlen.  
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Ur dessa föreställningar förmedlas hotbilden, dvs. vilka ageranden och aktörer 
som anses hota statens och det internationella systemets säkerhet (Agrell 
1985:25,83; Brodin 1973:72-74).  

2.1.2 Mål 

Mål-variabeln berör grundläggande mål och värden, som staten vill realisera och 
värna. Detta innebär att doktrinens argumentation om önskade utfall kan betraktas 
som tudelad i mål- och värdeutsagor.  

Värdena som förmedlas i doktriner är oftast av abstrakt karaktär, som 
”demokrati” eller ”frihet”, och därför förhållandevis statiska över tid, även om 
deras innebörd och hierarkiska ställning förväntas variera.  

Målen är av mer konkret karaktär och kan beskrivas förkroppsliga värdena; 
som ideala tillstånd för staten och dess önskade internationella roll.  

Eftersom en säkerhetspolitisk doktrin per definition avhandlar ”säkerhet”, 
förväntas både målen och värdena vara starkt knutna till detta överordnade 
begrepp. Av intresse är, förutom att urskilja målen och värdena, meningen de ges 
och deras inbördes relation och hierarkiska struktur i argumentationen (Brodin 
1973:62-63,68-69).  

2.1.3 Handlingsmönster 

Handlingsmönstren behandlar doktrinens föreskrivna ageranden med avseende på 
säkerhetspolitiken, dvs. praktiska satser om hur och med vilka maktmedel staten 
avser handla, för att hantera hot och realisera målen och värdena.  

Brodins forskning visar att handlingsmönstren ofta beskrivs på hög 
abstraktionsnivå, varför de förväntas utgöra allmänna inriktningar och inte 
detaljerade strategier.  

Av intresse är, förutom att extrahera handlingsrekommendationerna, att 
blottlägga deras kopplingar till målen och värdena samt hotbilden i doktrinen 
(Agrell 1985:24; Brodin 1977:56,149-150,229).  

2.2 Idealtypsdoktriner 

Agrell betraktar doktriner och ideologier som synonyma begrepp eftersom ”de 
båda uttrycker helhetsuppfattningar, tankesystem eller paradigm” (Agrell 
1984:24). Brodin menar vidare att doktriner utgör samtalet mellan ett lands 
politiska filosofi och sakpolitiska positioner, samt föreslår användning av 
hypotetiska idealtypsdoktriner vid doktrinjämförelser (Brodin 1973:58).  

Detta rimliggör intentionen att nyttja teoretiska perspektiv från den ryska 
idéhistorien, för att spåra doktrinutvecklingen genom applicering av 
kontrasterande perspektiv som idealtypiska tolkningsraster över doktrintexterna. 
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Valet har i detta avseende fallit på rysk realism och liberalism samt eurasianism, 
vilket ger ett brett utfallsrum.  

Enligt konstruktivisten och Rysslandsforskaren Andrej Tsygankov tas för 
sällan hänsyn till dialektiken mellan ”self” och ”other” i staters 
identitetskonstruktioner, vilket hämmar förståelsen för deras agerande. Tsygankov 
belyser att det i Ryssland, efter århundraden av interaktion med olika 
omvärldsregioner, finns en rik civilisationsteoretisk debatt rörande Rysslands 
nationella identitet och förhållningssätt till signifikanta motparter (Tsygankov 
2016:5,15-18). Utifrån debatten kan tre huvudsakliga idéskolor utkristalliseras; 
Westernism, Statism och Civilizationism, med skild syn på det internationella 
systemet och Rysslands roll. Idéskolorna bör vidare anses utgöra välförankrade 
diskurser i den ackumulerade ryska politiska samhällskroppen, idag 
representerade i de ryska förståelserna av liberalism och realism samt 
eurasianismen (Tsygankov-Tsygankov 2010:670). De teoretiska perspektiven kan 
därför i ytterlighetsfallen antas utgöra antingen vägledande perceptionslinser för 
Kremls beslutsfattande, alternativt användas ur legitimerande hänseende. Oavsett 
är deras närvaro att vänta även i doktrintexterna (Tsygankov-Tsygankov 
2010:665-666). Nedan presenteras perspektiven som idealtypsdoktriner.  

2.2.1 Westernism – Liberalism 

Den ryska liberalismen företräder den västerländska idéskolan, som sympatiserar 
med den västerländska världen och tillskriver Ryssland en västerländsk identitet 
(Mälksoo 2015:43).  

Liberalerna betraktar det internationella systemet som dominerat av Väst och 
ansluter sig till en linjär historiesyn, med en framväxande västcentrerad 
demokratisk unipolaritet. Den primära drivkraften i den mellanstatliga 
interaktionen bedöms vara fredsfrämjande interdependens utifrån ömsesidigt 
fördelaktiga samarbeten, resulterande i gemensam säkerhet. Hot anses uppstå från 
vanstyret hos icke-västerländska och odemokratiska stater, varmed folkrätten och 
militära maktmedel tilldelas viktiga roller för att trygga demokratisk utveckling 
och respekt för de mänskliga rättigheterna. Liberalerna ansluter sig således till den 
demokratiska fredsteorin och det breda säkerhetsbegreppet (Tsygankov-
Tsygankov 2010:671).  

Enligt den liberala doktrinen bör Ryssland trygga sin säkerhet genom 
värnandet av demokrati, marknadsliberalism och mänskliga rättigheter. Målet är 
därför att omvandla Ryssland till en liberal demokrati av västerländsk modell 
(Zevelev 2014).  

För att realisera detta förespråkas demokratiska- och marknadsliberaliserande 
reformer samt integration med västerländska institutioner och stater i bilaterala- 
och multilaterala samarbetsformat, inklusive militära avseende ömsesidig 
demilitarisering och rustningskontroll (Trenin 2001:293,299-300). Ryssland 
förespråkas också överge sin historiska imperialistiska ansvarsroll och undvika 
regional integration med auktoritära grannstater, vilka anses försvåra landets 



 

 8 

demokratiska- och ekonomiska utvecklingspotential (Tsygankov-Tsygankov 
2010:671-672).  

2.2.2 Statism – Realism 

Den ryska realismen är inspirerad av den statscentrerade idéskolan, i vilken 
Rysslands stormaktsställning och uppfattningar om externa hot och stabilitet står i 
centrum (Tsygankov 2016:6).  

Enligt realismens doktrin är det internationella systemet organiserat enligt en 
multipolär maktfördelning, i vilket Ryssland anses vara en historiskt given 
maktpol. Den mellanstatliga interaktionen anses drivas av en materiell maktkamp 
och konkurrens, resulterande i en nollsummesyn på säkerhet (Tsygankov-
Tsygankov 2010:673). Folkrätten och militära maktmedel fyller vidare 
funktionerna att värna maktpolernas suveränitet, intressen och maktbalansen dem 
emellan. Hot anses stamma från alla aktörer som försöker undergräva Rysslands 
stormaktsställning och stabilitet. Vilka dessa är blir således situationsberoende.  

I doktrinens säkerhetssträvanden prioriteras värnandet av Rysslands 
suveränitet, oberoende och stabilitet. Dessa idealtillstånd anses endast kunna 
realiseras med Ryssland som en stormaktsstat, samtidigt som konkurrenternas 
unipolära aspirationer motverkas (Tsygankov-Tsygankov 2010:673-674).  

Som handlingsrekommendationer föreskrivs stärkande av statens politiska-, 
militära- och ekonomiska styrka för balansering mot yttre hot och bibehållen 
intern ordning, avseende ett starkt våldsmonopol och intern politisk- samt social 
kontroll. Vidare förespråkas en aktiv utrikespolitik syftande till erkännande av 
stormaktsintressena från övriga maktpoler. För detta föreskrivs Ryssland inte 
binda upp sig i något väderstreck, utan pragmatiskt bygga relationer för ökat 
inflytande och slå vakt om sina priviligierade positioner. Utrikes- och 
handelspolitiken bör också i merkantilistisk anda berika staten och knyta regionala 
band som konsoliderar Rysslands traditionella inflytande över det post-sovjetiska 
rummet (Tsygankov-Tsygankov 2010:673-674).   

2.2.3 Civilizationism – Eurasianism 

Eurasianismen härstammar från den civilisatoriska idéskolan, i vilken det 
internationella systemet betraktas som spelplan för en konfrontation mellan 
kulturellt oförenliga civilisationer (Dugin 2014:7-10; Mälksoo 2015:40-42).  

Även i eurasianismen understryks vikten av relativa fördelar, men utifrån 
uppfattningen att de internationella relationerna drivs av en ständig normativ 
maktkamp mellan civilisationernas värdegrunder och idésystem.  

Ryssland anses härvidlag konstituera en helig och moraliskt överlägsen 
civilisation, med en närmast messiansk uppgift att sprida, bevara och försvara sin 
värdegrund (Tsygankov 2016:8). Den ryska civilisationens värdegrund står i 
denna föreställningsvärld över folkrätten och mänskliga rättigheter, vilka 
betraktas som maktmedel i den västerländska vapenarsenalen. Vidare anses 
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militära maktmedel fylla både en maktsymbolisk- och fysisk funktion, syftande 
till försvar genom territoriell expansion, vilket anses krävas av stora landmakter 
som Ryssland utan naturliga geografiska försvarsbarriärer.  

Hot uppfattas komma från den moraliskt dekadenta och expansionistiska 
västerländska civilisationen, som korrumperar traditionella värderingar och 
därmed anses hota den ryska civilisationens existens (Laurelle 2008:12,72-
73,79,81,90).  

I eurasianismens doktrin anses Rysslands säkerhet vara avhängig främjande av 
självförsörjning, nationalism4, imperialism och konservatism. För detta 
eftersträvas upprättandet av ett eurasiatiskt stormaktsimperium – förkroppsligande 
den ryska civilisationen – fritt från västerländskt inflytande (Devlin 1999:16-19; 
Mälksoo 2015:49).  

Strategin för att realisera detta avser skapandet av en auktoritär militär-, 
politisk- och ekonomisk union, i stort överlappande med Sovjetunionen, och 
strategiska partnerskap främst med Kina, Iran och Indien. Ryssland föreskrivs 
också rusta militärt och föra en expansiv försvarspolitik. Även en expansiv 
normativ utrikespolitik förespråkas, för att sprida den ryska civilisationens 
värdegrund, parallellt med autarki och isolering gentemot den västerländska. 
Inrikespolitiskt förespråkas en auktoritär värdekonservativ och nationalistisk 
mobilisering av befolkningen och planekonomisk kontroll (Tsygankov-Tsygankov 
2010:675-676).  

2.3 Kritiska reflektioner 

Kritiken som riktats mot Brodins forskning rör främst hennes predikativa 
ambitioner, som inte oproblematiskt förutsätter en rationell beslutsprocess. Vidare 
understryks ofta de propagandistiska- och mångtydiga budskapen i officiella 
doktriner, vilka anses göra slutsatser baserade på dem vanskliga. I fallet Ryssland 
accentueras problematiken, med hänsyn till vilseledningens och sekretessens 
primat i det ryska strategiska tänkandet (Thomas 2004:237-254; Ulfving 2000).  

Samtidigt illustrerar Brodin de deklarerade doktrinernas bindningseffekter. 
Tidigare forskning indikerar också att Ryssland, på ett övergripande plan, har 
förmedlat uppriktiga intentioner i officiella doktrindokument (Hedenskog m.fl. 
2016:98). Följaktligen bör försiktighet iakttas när ryska doktrindokument 
studeras, samtidigt som antagandet är orimligt, att stater som vill få gehör för sina 
faktiska intressen uteslutande kan förlita sig på propaganda och mångtydighet; 
stater har ett generellt trovärdighetsbehov, således även deras doktrinutfästelser 
(Lidén 1979:45-49). 

                                                                                                                                                   
 
4 Eurasianismen förespråkar en säregen multinationell- och kulturell nationalism, inkluderande de eurasiatiska 
folkslagen, läs de turko-slaviska, som anses vara arvtagare till den ryska civilisationens traditioner och 
värderingar (Laurelle 2008:37-38,81,101,138-139). 
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Kritiken smalnas således av till ramverkets deskriptiva användbarhet. Brodin 
tillstår att doktrinelement oftast är intimt sammanflätade och svåra att segregera 
empiriskt. Viss överlappning mellan variablerna bedöms därför vara oundviklig, 
men bör inte inkräkta på uppgiften att fånga doktrinutvecklingens innehållsliga 
delar och interaktionen dem emellan (Brodin 1977:57).  

Vidare bör det tillstås att IR-perspektiven inte kan göra anspråk på att vara den 
ryska säkerhetspolitiska debatten5 eller doktrinfenomenet uttömmande. 
Perspektiven är dock välförankrade och speglar debattens bredd, vilket skapar 
relevant analytisk kontrastverkan (Leichtova 2014:30-34). Vidare bör klargöras 
att ambitionen inte är att belägga perspektivens påverkan på doktrinutformningen, 
utan hur utvecklingen kritiskt kan granskas med ett uttolkarinriktat 
förhållningssätt, utifrån hur doktrinens karaktär reflekterar perspektiven över tid.  

Huruvida perspektiven utgör gynnsamma analysinstrument är vidare en 
reliabilitetsfråga, rörande deras klarhet och ömsesidiga uteslutning sinsemellan, 
som försvåras av att det inte är fråga om en tvådimensionell idealtypsanalys6.  

Nämnas bör också att de ryska idéskolorna har utvecklats ur korsbefruktning 
med västerländska motsvarigheter, varför flera begrepp och tankekonstruktioner 
känns igen (Chebankova 2014:350). Frågan om västerländska perspektiv hade 
givit samma forskningsresultat är därför berättigad. Bedömningen är dock att de 
ryska perspektiven nyanserar analysen och ger värdefulla förutsägelser, genom 
den palett av identitetskonstruktioner och attityder till signifikanta motparter som 
de konstituerar.  

                                                                                                                                                   
 
5 Ett relevant synonymt alternativ till eurasianismen skulle vara slavofilismen, med en tydligare betoning på 
slavisk nationalism och den ortodoxa tron. Med hänsyn till studiens fokus och abstraktionsnivå, är bedömningen 
dock att detta val får mindre betydelse för undersökningsresultaten.   
6 Perspektivens mål är exempelvis inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande. Vilka teoretiska antaganden, 
värden, mål och handlingslinjer som ges högst prioritet, deras hierarkiska ordning och givna mening i doktrinens 
konstruktion vägleder härvidlag tolkningsarbetet. 
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3 Metod 

Inledningsvis skall konstateras att doktrinutvecklingar inte sker i ett tidsvakuum. 
En isolerad analys av doktrinen under Putins tredje presidentperiod, skulle därför 
vara föga meningsfull. Istället behövs jämförelsepunkter för att kontrastera och 
kontextualisera doktrinutvecklingen, i relation till studiens omfång.  

Därav tillämpas en intensiv undersökningsdesign, strukturerad genom en 
uppdelning av fallet i två tidsseparerade analysenheter, 2008-2011 och 2012-
2015, inom och mellan vilka doktrinutvecklingen spåras och jämförs (Svensson-
Teorell 2007:26,73-74). I och med fåtalet analysenheter, det kulturella avståndet 
och doktrintexternas komplexa innehåll, förefaller en intensiv design med fler 
djuplodande observationer av det begränsade textmaterialet vara mest lämplig 
(King m.fl. 1994:45-47,117-118).  

Vidare drivs analysen av IR-perspektivens idealtypiska variabelvärden, som 
utgör referenspunkterna för doktrinens möjliga utveckling under tidsperioden. Det 
handlar följaktligen inte om att tilldela doktrintexterna absolut tillhörighet till 
något av perspektiven, utan en analysteknik för att fånga utvecklingen, som kan 
reflektera mer eller mindre karakteristiska kombinationer av perspektiven 
(Esaiasson m.fl. 2012:139-140,146). Utifrån ovan är kvalitativ textanalys den 
naturliga metoden att närma sig texterna med, vilket Brodin också föreskriver vid 
deskriptiv doktrinanalys (Brodin 1977:298-300).  

3.1 Kvalitativ textanalys 

I textanalysen används ett uttolkarinriktat och förhandsdefinierat förhållningssätt, 
där doktrinvariablernas- och IR-perspektivens operationella indikatorer utgör 
kriterierna. Tillvägagångssättet består av en fördjupad läsning av textmaterialet i 
tre steg: Inledningsvis klassificeras textpassagerna utifrån doktrinvariablerna, 
varefter innehållet tolkas utifrån helheten och passagens unika förutsättningar, i 
relation till IR-perspektivens idealtypiska satser. Slutligen jämförs utvecklingen 
inom och mellan tidsperioderna (Esaiasson m.fl. 2012:215-224).  

Textanalysens främsta utmaning består av det kulturella- och språkliga 
avståndet till texterna. Brodin menar att den kvalitativa doktrinanalysen kräver 
specialisering i det specifika landets politiska kultur och symbolspråk, vilket gör 
angreppssättet sårbart för forskarens förförståelse (Brodin 1977:299). Härvid 
bedöms IR-perspektiven utgöra en tillgång. Därutöver nyttjas tidigare forskning 
om rysk säkerhetspolitik för att kontrollera genomförda tolkningar, vilket bildar 
ett slags indirekt interkodarreliabilitetstest. De centrala delarna av textmaterialet 
analyseras även på originalspråket. Avslutningsvis eftersträvas en transparent 
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argumentation kring tolkningarna, genom stöd av citat från textmaterialet 
(Esaiasson m.fl. 2012:64).  

3.2 Operationaliseringar 

Studiens operationaliseringar är tvåfaldiga eftersom indikatorer för 
doktrinutsagornas klassificering mellan variablerna måste tydliggöras och IR-
perspektivens idealtypiska utfallsrum fångas.   

Som vägledning betraktar Brodin doktrinutsagor som indirekta motiverande 
svar till säkerhetspolitiska grundfrågor (Brodin 1977:57). Variablernas 
operationella indikatorer utformas därför till preciserade frågor till texterna, för att 
klassificera deras innehåll och härleds från variablernas aspekter i kapitel 2.  

Indikatorerna för IR-perspektivens närvaro i texterna, tillika frågornas 
idealtypiska svarsalternativ, erhålls på samma vis från idealtypsdoktrinerna i 
kapitel 2. I tabellen nedan presenteras de textanalytiska frågorna, medan 
analysscheman för de idealtypiska svarsalternativen återfinns i bilaga 1. 

 
Tabell 3.1: Operationella indikatorer för Världsbild, Mål och 

Handlingsmönster 
 

Variabel 
 

 
Textanalytisk doktrinfråga 

 
Världsbild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enligt vilken maktfördelning är det 
internationella systemet strukturerat? 

• Vilka är de primära drivkrafterna i de 
internationella relationerna? 

• Vilken syn på säkerhet presenteras i 
doktrinen? 

• Vilken roll fyller militära maktmedel och 
internationell rätt? 

• Vem och vad hotar Rysslands- respektive det 
internationella systemets säkerhet?  

 
Mål 

 
 

 

• Vilka grundläggande värden vill Ryssland 
värna för att uppnå säkerhet?  

• Vilket grundläggande säkerhetspolitiskt mål 
eftersträvar Ryssland?  

 
Handlingsmönster 
 
 

• Hur och med vilka medel avser Ryssland 
handla för att hantera uppfattade hot och 
realisera deklarerade mål och värden? 
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Vidare behöver doktrinutvecklingen ges sin operationella innebörd. Brodins 
institutionaliseringsgrad7, som mått på kontinuitet, operationaliseras härvidlag till 
huruvida doktrinutsagornas fraseologi förhåller sig i samma teoretiska-, 
värdemässiga- och praktiska positioner, i förhållande till IR-perspektivens 
idealtypiska doktrinsatser (Brodin 1977:224-229,235-236).  

Förändring indikeras likaledes av drastiska eller gradvis framkomna 
motsägelser, kompletteringar eller preciseringar av tidigare positioner, i 
förhållande till IR-perspektivens indikatorer. Uppmärksamhet riktas också till 
tematik som faller bort eller tillförs.  

Om doktrindokumenten reflekterar förändrade teoretiska-, värdemässiga- och 
praktiska positioner, finns också förutsättningar att argumentera för att en ny 
doktrin har tillkommit. I detta avseende bör främst motsägelser och ny eller 
avförd tematik ligga till grund för ett eventuellt doktrinskifte, medan 
kompletteringar och preciseringar mer bör betraktas som påbyggnad av en 
befintlig doktrin (Lidén 1979:42-43; Nygren 1984:12-13,19). 

3.3 Urval och material 

Studiens primärmaterial – doktrindokumenten och linjetalen – har valts strategiskt 
som det typiska doktrinmaterialet (Vromen 2010:262-263). En vanlig 
urvalsmetodik i doktrinstudier är annars större mängder uttalanden från 
auktoritativa beslutsfattare, för tillfredsställande representativitet. Brodins 
forskningsprojekt visade dock att deskriptiva doktrinstudier inte kräver ett lika 
omfattande material. Istället drogs lärdomen att fokusera på en begränsad kärna av 
auktoritativt textmaterial från högsta politiska ledningsnivå, då marginalnyttan av 
större textmängder som de predikativa- och förklarande ambitionerna ansågs 
kräva, visade sig vara högst avtagande (Brodin 1973:36-37).  

Utvalda doktrindokument bör anses uppfylla kraven på centralitet och 
auktoritet, eftersom de bereds av Rysslands utrikesdepartement, generalstab 
respektive nationella säkerhetsråd och godkänns av presidenten (McDermott 
2016; Morales 2009). De antas därför utgöra den deklarerade doktrinens kärna, 
och landets högsta politiska ledning deras främsta idébärare.  

Doktrindokumenten utgörs av de Nationella säkerhetsstrategierna 2009 och 
2015, de Utrikespolitiska doktrinerna 2008 och 2013 samt Militärdoktrinerna 
2010 och 2014. Säkerhetsstrategierna har enligt den ryska doktrinhierarkin direkt 
bäring på den övergripande säkerhetspolitiken – överdoktrinen – medan utrikes- 
och militärdoktrinerna utgör underordnade men integrerade delmängder 
(Monaghan 2013; Persson 2015:48). För att erhålla kontinuitet och undvika 

                                                                                                                                                   
 
7 Ett relativt frekvensmått, som Brodin nyttjar för att fastställa institutionaliseringsgraden, när endast ett fåtal 
dokument och tal studeras och en kvalitativ undersökningsdesign tillämpas, förefaller föga meningsfullt. Det bör 
noteras att Brodins metodik utgår från större urval av offentliga uttalanden för kvantitativa innehållsanalyser, där 
frekvensmått gör sig mer relevanta (Brodin 1977:233).  
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tidsluckor i analysen, studeras också Putins och Medvedevs årliga linjetal under 
respektive tidsperiod.  

Nackdelen med urvalet är att doktrinen endast fångas i tidpunkterna för 
respektive dokument och tal, varför eventuella fluktuationer dem emellan och ur 
ett längre tidsperspektiv undgås. Att valda tidsmässiga referenspunkter påverkar 
undersökningsresultatet kan således inte uteslutas, men kan av resursskäl inte 
avhjälpas (Agrell 1985:32-34).  

Samtidigt bör doktrindokumenten betraktas som slutprodukterna av längre 
beredningsprocesser, byggda på de ackumulerade erfarenheterna mellan 
dokumentens publikationer. Likaledes bör linjetalen anses utgöra årliga 
säkerhetspolitiska bokslut. Några helt blinda fläckar borde följaktligen inte 
föreligga (Berry 1972:55). 

Ur källkritisk synpunkt bör inte textmaterialets äkthet ifrågasättas, eftersom 
det är hämtat från – eller kontrollerat mot – de ryska ministeriernas officiella 
hemsidor. Textmaterialets tendens utgör heller inget validitetsproblem, utan 
betraktas snarare som del av studieobjektet, eftersom studiens fokusområde är den 
deklarerade doktrinen (Agrell 1985:77).  

Avslutningsvis används forskningsrapporter om rysk säkerhetspolitik och 
idéhistoria från tankesmedjor, statliga forskningsinstitut och individuella forskare, 
för att belägga och kontrollera svårare tolkningar. Ambitionen har härvid varit ett 
pluralistiskt källanslag, med flera av varandra oberoende sagesmän som 
tolkningsstöd i textanalysen.  
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4 Analys 

I detta kapitel presenteras undersökningen av Rysslands säkerhetspolitiska 
doktrinutveckling. Inledningsvis studeras tidsperioden 2008–2011, som därefter 
jämförs med utvecklingen under 2012–2015. Slutligen sammanställs 
undersökningsresultaten.  

4.1 Rysslands säkerhetspolitiska doktrin 2008–2011 

4.1.1 Världsbild 

Enligt föreställningarna som framträder i det ryska textmaterialet anses 
globaliseringsprocesserna leda till global diversitet och framväxt av nya 
maktcentrum, parallellt med att de västerländska8 staternas maktmonopol över den 
internationella ordningen avtar. Slutsatsen är att en ny geopolitisk situation har 
uppstått, i form av framväxande multipolaritet (MD 2010:§7; NSS 2009:§8).  

I den explicita argumentationen beskrivs vidare hur den gryende multipolära 
maktordningen skapar utrymme för interaktion baserad på ömsesidigt fördelaktiga 
och stabiliserande samarbeten:  

 
Bloc approaches to international problems are being replaced by a network 
diplomacy […] for the search of joint solutions to common tasks […] 
economic interdependence of States is becoming one of key factors 
of international stability (FPC 2008).  

 

I denna intressediversifierade värld bedöms den ideologiskt konfrontatoriska 
världsordningen från kalla kriget gradvis avklinga och därmed risken för 
storskaliga krig.  

Samtidigt framhålls att konkurrens har uppstått mellan olika värde- och 
utvecklingsmodeller inom ramarna för universella demokratiska och 
marknadsekonomiska värden, med en begynnande civilisatorisk dimension (FPC 
2008). Tongångarna om ideologiska mellan-civilisatoriska spänningsfält stannar 
dock här. Istället beskrivs framtidsbedömningarna mer utifrån en tilltagande 

                                                                                                                                                   
 
8 Av ryska maktföreträdare används ofta formuleringarna ”the West” (zapad) eller ”western countries” 
(zapadnye strany), för att referera till den västerländska världen. Detta rimmar med rysk statsmannamässig och 
idéhistorisk tradition, att jämföra sig med – och identifierat sig i relation till – Väst eller Europa som helhet, 
snarare än enskilda västerländska länder. ”Väst” blir därför framgent den använda beteckningen för att reflektera 
denna generella härledning om inte specifika subjekt refereras till i doktrinen. 
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materiell kamp över strategiska resurser, med potential att hota rådande 
maktbalans. I sammanhanget anses – utöver militär förmåga – ekonomiska-, 
teknologiska- och informationsmässiga konkurrensfördelar vara avgörande för 
internationell maktutövning och staters inflytande. Mellanstatlig dialog anses 
likväl vara den önskvärda och normerande interaktionsformen för att realisera 
samarbeten och säkerhet, baserade på jämlikhet och ömsesidig respekt (Medvedev 
2011; NSS 2009:§9,11).  

Argumentationen ovan vilar dock på implicita antaganden om drivkraften 
bakom de föreskrivna samarbetena. Jämlikhet och ömsesidig respekt utgör 
härvidlag centrala begrepp. Staters nationella intressen beskrivs nämligen 
divergera och därför behöva balanseras mot varandra i dialog byggd på ömsesidig 
respekt. Ur denna intressebalansering förutses jämlik säkerhet uppstå, innebärande 
strategisk stabilitet (FPC 2008).  

Maktkampen mellan intressen och om strategiska resurser framträder därför 
som den primära drivkraften i de internationella relationerna, medan 
samarbetsformaten ges en underordnad och koordinerande betydelse. Den jämlika 
säkerheten framstår likaledes vila på en realpolitisk nollsummesyn.  

Dessa föreställningar tydliggörs av den centrala roll folkrätten ges i doktrinen, 
betraktad som de juridiska spelreglerna för den mellanstatliga interaktionen och 
den jämlika säkerhetens fundament:  

 
Russia looks forward to emergence of a stable system of international 
relations based on […] the norms of international law […] Such a system 
aims at ensuring […] equal security for every member of the international 
community (FPC 2008)  

The rule of law is intended to ensure a peaceful and fruitful cooperation 
among States while maintaining the balance of their often conflicting 
interests (FPC 2008). 

 

Ett samband föreligger följaktligen mellan ömsesidigt fördelaktiga samarbeten 
enligt principerna i internationell rätt, och jämlik säkerhet i termer av 
intressebalansering. 

 Vidare förmedlas en statscentrerad förståelse av folkrätten, med FN-stadgan 
som fundament och säkerhetsrådet som auktoritativ uttolkare. Dessutom anses 
”kreativa nytolkningar” av folkrätten utgöra ett hot mot internationell stabilitet 
och säkerhet, varmed NATO:s intervention i Kosovokonflikten förs fram som 
folkrättsvidrigt exempel (FCP 2008).  

Ett undantag från suveränitetsfokuseringen är rätten som Ryssland förbehålls 
att skydda utlandsryssars9 rättigheter och de abchaziska- och sydossetiska folkens 
rätt till självbestämmande.  

Tolkningen är att respekt för statssuveräniteten framför humanitär rätt avses 
när folkrätten premieras i doktrinen. Argumentationen reflekterar således en 
konservativ syn på folkrätten, men också en pragmatisk användning av humanitär 

                                                                                                                                                   
 
9 Termen i doktrintexterna är ”compatriots abroad” eller ”sootetjestvenniki za rubezjom”, avseende den ryska 
diasporan, bosatt främst i de forna sovjetrepublikerna efter Sovjetunionens fall. 
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rätt när Rysslands intressen inte överensstämmer med statssuveränitetens 
okränkbarhet (Mälksoo 2010).  

Realpolitiska föreställningar framträder också av rollen som militära 
maktmedel ges. Inledningsvis understryks att militärt våld endast får användas i 
självförsvar och/eller efter godkännande av FN:s säkerhetsråd (FPC 2008). 
Samtidigt anses de militära maktmedlens huvudsakliga funktion vara 
konfliktavhållande avskräckning för att upprätthålla maktbalans, varmed 
kärnvapnens nyckelroll understryks (MD 2010:§16,27). Av intresse är också 
bedömningen att gränslinjen mellan militära- och icke-militära maktmedel gradvis 
suddas ut, särskilt rörande ekonomiska- och informationsrelaterade verktyg (MD 
2010:§12-13).  

Hotbilden som presenteras utifrån verklighetsuppfattningarna ovan låter sig i 
huvudsak delas upp i tre sammankopplade teman: yttre maktpolitiska-, interna- 
och transnationella hot.  

De maktpolitiska hoten kretsar kring uppfattningen att den euroatlantiska 
säkerhetsarkitekturen har ett ensidigt västerländskt intressefokus, ej reflekterande 
den framväxande multipolära maktstrukturen. Vidare anses Västs dalande 
maktkurva ta sig problematiska uttryck, genom unilaterala folkrättsvidriga 
interventioner. Konkret förs upprättandet av ett amerikanskt missilförsvar och 
utveckling av strategiska offensiva vapensystem, Natoutvidgningen mot 
Rysslands gränser och Västs inblandning i Georgien-, Irak- och Kosovokrigen 
fram som säkerhetsfaror10 (Medvedev 2008; MD 2010:§8). Slutsatsen är att den 
skeva säkerhetsarkitekturen och Västs interventionsbenägenhet hotar den 
strategiska stabiliteten och därmed internationell fred och jämlik säkerhet: 

 
The inadequacy of the current global and regional architecture, oriented 
(particularly in the Euro-Atlantic region) towards NATO […] create an ever-
increasing threat to international security (NSS 2009:§8). 

 

Av de interna hoten framhålls särskilt främmande staters och 
terroristorganisationers verksamhet i Ryssland, som utmanar landets interna 
ordning, suveränitet och territoriella integritet (MD 2010:§8-10; NSS 2009:§37). 
Kulturella hotaspekter belyses också på marginalen, främst försök till 
omskrivningar av Rysslands historiska roll och utländsk inkräktande masskultur 
(NSS 2009:§80-81).   

De interna hoten kopplas vidare samman med transnationella motsvarigheter. 
Ett dominerande tema är sambandet mellan intern politisk- och social stabilitet 
och ekonomisk levnadsstandard. Externa chocker härstammande från 
interdependensen och instabiliteten i de globala finansiella systemen, med 
potential att störa rysk råvaruexport, anses härvid utgöra en säkerhetshotande 

                                                                                                                                                   
 
10 För terminologisk samvetsgrannhet infördes i Militärdoktrinen 2010 en åtskillnad mellan militära ”faror” och 
”hot”, där den senare utgörs av inom- eller mellanstatliga förhållanden som innebär en reell militär konfliktrisk. 
Farorna definieras i sin tur som förhållanden, vilka under vissa förutsättningar och situationer kan leda till 
militära hot. I Militärdoktrinen 2010 kategoriseras bl.a. Nato-utvidgningen och missilförsvarsplanerna som en 
militär fara (MD 2010:6,8). 
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sårbarhet och beroendeförhållande. Diskriminerande ekonomisk behandling av 
Ryssland och konkurrensen om strategiska naturresurser framförs också som 
potentiella konfliktutlösande faktorer (NSS 2009:§47,55-57). Avslutningsvis 
räknas också internationell kriminalitet och terrorism samt spridning av 
massförstörelsevapen upp som allvarliga transnationella hot (FPC 2008).   

Sammantaget bör världsbilden, under tidsperioden, i huvudsak anses bygga på 
realismens teoretiska satser. Detta indikeras av föreställningar om en 
statscentrerad multipolär världsordning, maktbalans som primär mellanstatlig 
drivkraft, en pragmatisk suveränitetscentrerad syn på folkrätten, de militära 
maktmedlens avskräckande funktion och fokus på maktpolitiska hot mot 
Rysslands externa samt interna säkerhet.  

I en underordnad och koordinerande funktion till det realpolitiska 
fundamentet, närvarar också liberalismens satser om en önskad interdependent 
samarbetsinriktad världsordning. 

På marginalen förs även resonemang om mellan-civilisatoriska spänningsfält, 
delvis reflekterande eurasianismens doktrinsatser. Dock utan anspelningar på en 
kompromisslös ideologisk konfrontation med Väst.  

4.1.2 Mål 

Doktrinens grundläggande mål och värden erhålls i sin mest kärnfulla form av hur 
Rysslands nationella intressen formuleras i Säkerhetsstrategin 2009: 

 
developing democracy and civil society, and the enhancement of the 
competitiveness of the national economy; 

ensuring the solidity of the constitutional system, territorial integrity, and 
sovereignty of the Russian Federation; 

transforming the Russian Federation into a world power, whose activity is 
directed at supporting the strategic stability […] within the multipolar world 
(NSS 2009:§21). 

 

Doktrinens övriga delar styrs av – och preciserar innebörden samt relationen 
mellan – dessa övergripande intressen. Utifrån detta kan doktrinens premierade 
värden hänföras till två inriktningar: en liberal med fokus på demokrati och 
marknadsliberalism, och en realpolitisk värnande suveränitet, territoriell integritet, 
oberoende och stabilitet.  

Värdeinriktningarna sammankopplas dock och rangordnas av den centrala roll 
värdet ”stabilitet” innehar och av det grundläggande säkerhetspolitiska målet, att 
omvandla Ryssland till en stormakt.  

Inrikespolitiskt framgår att Rysslands suveränitet och territoriella integritet 
förutsätter en stark statsmakt, kapabel att upprätthålla intern stabilitet (MD 
2010:§5-6,27; NSS 2009:§22-23,35-40). Vidare anses respekt för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt ekonomisk tillväxt vara beroende av välfungerande 
demokratiska institutioner. Argumentationscirkeln sluts till sist, dels av 
ståndpunkten att demokrati kräver suveränitet, förkroppsligat av en stark 
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statsmakt, dels av antagandet att hög levnadsstandard och ekonomisk tillväxt 
genom marknadsliberalism bidrar till inre stabilitet: 

 
Civil society needs a strong state as a tool for development and maintaining 
order, and for protecting and strengthening democratic institutions (FPC 
2008).  
 

Utrikespolitiskt sammankopplas stormaktsmålet med de realpolitiska 
föreställningarna i världsbilden. Som en oberoende stormakt förutses Ryssland 
kunna fascilitera framväxten av en multipolär världsordning och en ny 
säkerhetsarkitektur, åtnjutande jämlik säkerhet och strategisk stabilitet (Medvedev 
2008). Doktrinutsagorna bygger således på antagandet att en rysk stormakt inte 
bara medger förmåga att hävda Rysslands maktposition gentemot övriga 
maktpoler, utan också tillförse att respekt för statssuveränitet och nationella 
intressen stadfästs som normerande principer i de internationella relationerna 
(Medvedev 2011; NSS 2009:§8-9,13). 

Den ekonomiska tillväxt som förväntas följa av demokrati och medborgerliga 
fri- och rättigheter, fyller vidare syftet i argumentationen, att ge Ryssland 
ekonomiska konkurrensfördelar i den internationella maktkampen (FPC 2008; 
Medvedev 2008;2009). Demokrati och marknadsliberalism synes därför utgöra 
realpolitiska redskap för att förbättra Rysslands internationella anseende och 
inflytande, och fyller därför främst teknokratiska och symboliska funktioner:  

 
foreign policy efforts should […] promote an objective image of the Russian 
Federation globally as a democratic state committed to a socially oriented 
market economy (FPC 2008).  

Together with all interested parties, we will create a truly democratic model 
of international relations, not allowing any one country to dominate 
(Medvedev 2008).  

 

Sammantaget bör doktrinens mål och värden betraktas vara präglade av 
realismens värdesatser, kretsande kring statens centrala roll i inrikespolitiken och 
stormaktssträvandena i utrikespolitiken.  

Liberala värdesatser närvarar också i doktrinen, men fyller främst 
teknokratiska och symboliska funktioner. Grundantagandet om en rysk stormakt 
som garanten för Rysslands och det internationella systemets stabilitet dominerar i 
princip all doktrintematik och bildar en knutpunkt och hierarki, i vilken de 
realpolitiska värdena överordnas – och skänker mening åt – de liberala.  

Målsättningarnas huvudsakliga pragmatiskt realpolitiska karaktär reflekteras 
också av frånvaron av eurasianismens värdeargumentation i de överordnande 
nationella intressena. Endast på marginalen framförs utsagor om bevarandet av 
moraliska- och kulturella traditioner samt patriotism (NSS 2009:§38,52,84). Detta 
indikerar eurasianismens relativa under- och sidoordnade avtryck i Rysslands 
officiella doktrin under tidsperioden.  
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4.1.3 Handlingsmönster 

Inriktningarna för doktrinens handlingsmönster härleds från de strategiska 
nationella prioriteringarna11 i Säkerhetsstrategin 2009. Dessa avhandlar strategisk 
stabilitet och jämlika partnerskap (utrikespolitikens säkerhetspolitiska omfång), 
nationellt försvar, stats- och samhällelig säkerhet, kultur, levnadsstandard och 
ekonomisk tillväxt. Prioriteringarna beskrivs täcka statens interna- och externa 
suveräna behov och realisera de nationella intressena (NSS 2009:§21-24).  

För att förverkliga stormaktsmålet föreskrivs en oberoende och pragmatisk 
utrikespolitik, inom vilken två inriktningar kan utkristalliseras (FPC 2008).  

Den första bör karakteriseras som maktbalanserande och reflekteras i de 
diplomatiska prioriteringarna, i vilka regionala samarbeten premieras, främst inom 
ramen för OSS12 och den Eurasiska ekonomiska gemenskapen. Vikten av goda 
relationer österut framhålls även med Kina, Indien och inom SCO13.  Genom 
samarbetena avses Rysslands maktposition stärkas, och det internationella 
systemet bättre reflektera en multipolär maktordning (FPC 2008).  

Maktbalanseringen reflekteras också i ambitionen för de västliga samarbetena. 
Med EU prioriteras förhandlingar om en ny europeisk säkerhetsordning, 
adresserande skevheten i säkerhetsarkitekturen, och i dialogen med USA och 
NATO avses den östliga utvidgningen och missilförsvarsplanerna motverkas 
(Medvedev 2010;2011).  

Som komplement ämnas också förmågor för informationspåverkan utvecklas 
och stöd ges till ryska medier, för att projicera en ”objektiv bild” av Ryssland till 
utländska opinioner (FCP 2008). 

Utrikespolitikens andra inriktning har explicit en altruistisk framtoning och rör 
samarbetena inom FN och diverse regionala säkerhetsorganisationer. Inom dessa 
uttrycks en vilja att tillvarata gemensamma intressen rörande internationell 
terrorism, organiserad brottslighet och spridandet av demokrati och respekt för 
mänskliga rättigheter (FPC 2008; MD 2010:§19). Samtidigt framförs 
reservationer om vikten av principen om icke-inblandning och av att undvika 
dubbelstandard med uppdelning av stater i olika kategorier14: 

 
Attempts to lower the role of a sovereign state as a fundamental element 
of international relations and to divide States into categories with different 
rights […] are fraught with undermining the international rule of law 
and arbitrary interference in internal affairs of sovereign States (FPC 2008). 

 

Det förefaller således finnas en gräns för – och syfte med – dessa samarbeten, i 
varje stats rättighet till suveränitet, reflekterande doktrinens teknokratiska 

                                                                                                                                                   
 
11 Prioriteringarna bör också betraktas som en tematisk sammanfattning, reflekterande textmaterialet i sin helhet. 
I enlighet med avgränsningarna i avsnitt 1.3 inkluderas dock inte samtliga prioriteringar.  
12 Oberoende Staters Samvälde eller Commonwealth of Independent States.  
13 Shanghai Cooperation Organisation.  
14 Av sammanhanget framgår att det är normativ uppdelning i demokratier och icke-demokratier som måste 
undvikas. En sådan uppdelning betraktas i sig som odemokratisk.  
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användning av demokratibegreppet och innebörden av den i målbilden 
förespråkade ”demokratiska polycentriska världsordningen” (Leichtova 2014:90-
91). Utifrån denna doktrintolkning bör de utrikespolitiska inriktningarna betraktas 
som två sidor av samma realpolitiska mynt.  

Rörande nationellt försvar framträder två liknande handlingsinriktningar. I den 
första föreskrivs försvaret stärkas genom ett kvalitetslyft mot en yrkesarmé med 
bevarad mobiliseringsförmåga, ett omfattande nukleärt och konventionellt 
beväpningsprogram och stöd till försvarsindustrin, parallellt med stärkandet av 
allianssamarbetet i CSTO15 (MD 2010:§18,41,45).  

Därigenom avses Rysslands strategiska avskräckningsförmåga vidmakthållas 
och landets suveränitet, territoriella integritet och stormaktsställning tryggas. (MD 
2010:§17-19,27,50-51). Den maktbalanserande ambitionen framträder också av 
fokuseringen på maktparitet med USA:  

 
In the interests of strategic stability and equitable multilateral interaction on 
the international stage […] Russia will undertake all necessary efforts […] to 
maintain parity with the United States of America in the area of strategic 
offensive arms (NSS 2009:§96). 

 

I den ackumulerade avskräckningsförmågan anges också ekonomiska-, politiska- 
och informationsmässiga medel ingå, utifrån uppfattningen om svagare 
gränsdragning mellan militära- och icke-militära maktmedel (MD 2010:§4,19).  

Parallellt med ovan eftersträvas globala militärpolitiska samarbeten, 
inkluderande NATO och USA, rörande förtroendeskapande åtgärder, 
rustningskontroll och icke-spridningsfrågor. Även här uttrycks explicit altruistiska 
tongångar om ömsesidig säkerhet och undvikande av kostsamma 
rustningsspiraler. Dessa kompletteras dock med reservationer om betydelsen av 
bevarad maktparitet i nedrustningsansträngningarna och motsättningen mellan 
kategoriseringen av NATO som en ”militär fara” och strävande efter progressiv 
utveckling av interaktionen med alliansen (MD 2010:§8).  

För stats- och samhällelig säkerhet föreskrivs utökade resurser och 
befogenheter till de rättsvårdande myndigheterna och legislativa åtgärder mot 
terrorism, extremism och förstärkt skydd för medborgerliga- och utlandsryssars 
rättigheter (NSS 2009:§51). Statens centrala roll som garant för sin egen, 
samhällets och individens säkerhet understryks:  

 
The main long-term directions of state policy in the sphere of state and 
public security must be the reinforcement of the role of the state as guarantor 
of […] security (NSS 2009:§38). 

 

Till ovan kopplas intimt de kulturella säkerhetsprioriteringarna, i vilka ett 
patriotiskt utbildningsväsende och beskydd samt internationell spridning av den 
ryska kulturen påbjuds. OSS-samarbetets vikt understryks därmed för att 

                                                                                                                                                   
 
15 Den Kollektiva säkerhetsavtalsorganisationen eller Collective Security Treaty Organisation.  
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konsolidera regionens kulturella arv, medan konfliktavhållande inter-civilisatorisk 
dialog förordnas på global nivå (FPC 2008).  

Handlingsmönstren för statlig- och kulturell säkerhet avses likaledes 
tillgodose befolkningens sociala- och spirituella levnadsstandard. 
Levnadsstandarden är vidare intimt knuten till gynnsam ekonomisk tillväxt, som 
förutses främja intern stabilitet och stormaktsmålet (FPC 2008).  

Även rörande ekonomisk tillväxt utkristalliseras två handlingsinriktningar. I 
den första återfinns marknadsliberaliserande drag, med strävan om en övergång 
till en kunskapsintensiv- och högteknologisk ”innovationsekonomi”, genom 
marknads- samt handelsmässiga avregleringar som motor för tillväxt (NSS 
2009:§54,58,61). För att realisera ”innovationsekonomin” prioriteras också 
integration i världsekonomin, främst genom WTO- och OECD-medlemskap 
(Medvedev 2010;2011).  

Den andra handlingslinjen har merkantilistiska drag och fokuseras till 
tryggandet av gynnsamma råvaruexportregimer, regional ekonomisk integration 
och suveränitetshävdande politik för kontroll över – och utökad exploatering av – 
strategiska naturresurser (NSS 2009:§48,55,60).  

Inriktningarna utgör en motsättning i doktrinen, som vittnas av 
råvaruexportens strategiska vikt parallellt med frustration över det skadliga 
beroendeförhållande denna innebär (Medvedev 2009). 

Handlingslinjerna förenas dock av den primära aktörsroll staten ges i båda 
strategier för att stimulera tillväxt, och av ambitionen att vidmakthålla intern 
stabilitet och konkurrensfördelar för Ryssland på världsmarknaderna. Den senare 
aspekten bör betraktas som en naturlig delmängd av stormaktsmålet; att omvandla 
Ryssland till en ledande världsekonomi (FPC 2008; NSS 2009:§53,63). 

Sammanfattningsvis bör även doktrinens handlingsmönster främst anses 
avspegla realismens doktrinsatser, med fokus på utrikespolitisk- och militär 
maktbalansering, regionalt inflytande och intern statlig kontroll.  

Samarbetsstrategierna, som på ytan reflekterar liberalism, inordnas 
kontinuerligt i den realpolitiska föreställningsvärlden och fyller en teknokratisk 
funktion, för att stärka den ryska statens inrikespolitiska stöd och internationella 
inflytande.  

Närvarande på marginalen är värdenormativa och kulturrelaterade 
handlingsföreskrifter, delvis indikerande eurasianism. Dessa propagerar däremot 
inte isolationism, autarki eller territoriell expansion. 

En samvariation och logisk följd återfinns därmed mellan doktrinvariablerna, 
som ger vid handen att doktrinen, under tidsperioden, handlar om det pragmatiska 
och realpolitiska bygget av en rysk stormakt, baserat på den grundläggande 
principen av intern och extern stabilitet.  
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4.2 Rysslands säkerhetspolitiska doktrin 2012–2015 

4.2.1 Världsbild 

Föreställningarna om en framväxande multipolär maktstruktur präglas av 
kontinuitet efter Putins makttillträde. Dessa preciseras dock med ökat fokus på 
asiatiska framväxande maktcentrum, som motvikt till den avtagande västerländska 
dominansen (Putin 2012).  

Samtidigt görs en mer pessimistisk bedömning, om att konkurrensen mellan 
olika värde- och utvecklingsmodeller har blivit mer konflikt- och kollisionsartad. 
De internationella relationerna anses ha ”re-ideologiserats”: 

 
For the first time in modern history, global competition takes place on a 
civilizational level, whereby various values and models of development […] 
start to clash and compete against each other. Cultural and civilizational 
diversity of the world becomes more and more manifest (CFP 2013:§13). 

 

Den progressiva multipolariteten beskrivs därmed fr.o.m. Putins makttillträde, 
mer utifrån separata civilisationer än tidigare.  

I de internationella relationerna står maktkampen om inflytande fortsatt i 
centrum, men anses nu i lika stor mån drivas av traditioner, värdegrunder och 
folkviljor som av materiella kapaciteter (Putin 2012).  

Interdependenta samarbeten som koordinerande princip anses däremot inte ha 
blivit egala men mer konkurrensutsatta. Fokuseringen på värdenormativa resurser, 
gör att maktkampen alltmer anses föras på informationsarenan och med mjuk 
makt16. Intressebalansering bedöms därför pågå parallellt och överlappande 
mellan dialogformat och påverkanskampanjer: 

 
"Soft power", a comprehensive toolkit for achieving foreign policy 
objectives building on civil society potential, information, cultural and other 
methods […] alternative to traditional diplomacy, is becoming an 
indispensable component of modern international relations (CFP 2013:§20). 

 

Maktkampen, med den underförstådda synen på delad säkerhet, vidhålls därmed 
som primär drivkraft i internationella relationer, men utvidgas alltmer till det 
värdenormativa planet.  

Doktrinens positioner rörande folkrätten åtnjuter likaledes kontinuitet, men 
skärps och tydliggörs gradvis utifrån pågående omvärldsutvecklingar. Under 
2012-2013 betonas statssuveränitetens primat framför humanitär rätt mer direkt 

                                                                                                                                                   
 
16 Det bör noteras att den ryska förståelsen av mjuk makt skiljer sig från Joseph Nyes. Begreppet bör snarare 
förstås i enlighet med traditionella ryska koncept för vilseledning och påverkansoperationer; som nyanser av – 
eller paraplyterm för – reflexiv kontroll och aktiva åtgärder (Kragh-Åsberg 2017; Lankina-Niemczyk 2015:104-
106,111; Persson 2015:61-62).  
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enligt principen om icke-inblandning, utifrån uppfattningen att Väst initierade den 
arabiska våren (CFP 2013:§15,31). 

Retoriken hårdnar ytterligare 2014, med slutsatsen att västerländska 
underrättelsetjänster fasciliterade Majdanrevolutionen. Samtidigt understryks med 
ökad emfas Rysslands skyldighet och förmåga att skydda utlandsryssarna, utifrån 
Krimbefolkningens rätt till självbestämmande (Putin 2014). Folkrätten förblir 
således, med ökad klarhet, ett verktyg för att hävda Rysslands nationella intressen.  

Uppfattningarna kvarstår också om de militära maktmedlens avskräckande 
funktion, självförsvarsrätten och FN-stadgan som gränssättande för deras 
användning (MD 2014:§18,22-25,31). Bedömningen om diffusion mellan 
militära- och icke-militära maktmedel tas dock steget längre, varmed 
informationspåverkan och mjuk makt ges större vikt, inom ramen för militära 
operationer. Civilbefolkningars protestpotential framhålls härvidlag som 
asymmetrisk nyckelfaktor (MD 2014:§15).  

Hotbilden skärps även och blir mer alarmistisk efter Putins makttillträde. Det 
framgår med tilltagande klarhet att Ryssland är ett hotat och inringat land: 

 
The policy of containment was not invented yesterday. It has been carried 
out against our country for many years […] whenever someone thinks that 
Russia has become too strong or independent, these tools are quickly put into 
use (Putin 2014). 

 

Konkret tar sig de accentuerade hotuppfattningarna uttryck i ett tydligare 
sammanvävt hotnarrativ, centrerat kring USA, NATO och EU.  

I den maktpolitiska hotbilden cementeras uppfattningarna om 
säkerhetsarkitekturens ofördelaktighet och västerländsk expansionism. I två 
etapper, efter arabiska våren och därefter Majdanrevolutionen, stärks 
föreställningen om att folkrevolutionerna i de forna sovjetstaterna och i MENA-
regionen sedan kalla krigets slut, är följden av utvecklad västerländsk praxis av 
folkrättsvidriga- och subversiva interventioner (Putin 2012;2013;2014).  

Denna praxis av att störta legitima regimer, anses bestå av kombinerad 
användning av militära expeditionsstyrkor och underrättelseförband samt 
politiska-, ekonomiska- och informationsmässiga medel, under täckmantel av 
demokrati och mänskliga rättigheter, s.k. färgrevolutioner. Slutsatsen är att 
Rysslands och det internationella systemets säkerhet och stabilitet, utöver 
NATO:s militära utbredning, hotas av detta koncept (CFP 2013:§14-15; NSS 
2015:§12-15). Mer konkret bedöms färgrevolutionskonceptet användas för att 
störa Rysslands regionala integrationsprocesser och försvaga landets 
sammanhållning: 

 
threats to state and public security are: intelligence and […] special services 
and organizations of foreign states and individuals that causes harm to 
national interests […] the activities of […] foreign and international 
nongovernmental organizations  […] focused on destroying the unity and 
territorial integrity of the Russian Federation, destabilizing the domestic 
political and social situation – including through inciting "color revolutions" 
– and destroying traditional Russian religious and moral values (NSS 
2015:§43). 
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Därmed sammankopplas de externa och interna hoten tydligare och Rysslands 
främsta uppfattade sårbarhet klargörs; extern manipulation som försvagar 
traditionell moralisk värdegrund, kultur och historieskrivningen, likställt med 
nationell sammanhållning och intern stabilitet (Putin 2012;2013;2014).  

Till detta knyts även de transnationella hoten, då Rysslands ekonomiska 
problem, med sjunkande oljepriser och externa ekonomiska beroendeförhållanden 
anses förvärras av västerländska sanktioner och politiserad diskriminering på 
världsmarknaderna efter Krimannekteringen (NSS 2015:§24,51,56-57). Mot 
denna bakgrund uttrycks starkare oro över Rysslands ekonomiska stabilitet och 
medborgarnas levnadsstandard (Putin 2012;2015).  

Även internationell terrorism kopplas starkare samman med västerländsk 
interventionism, som anses skapa gynnsamma tillväxtmiljöer för terroristgrupper: 

 
The practice of overthrowing legitimate political regimes and provoking 
intrastate instability […] is becoming increasingly widespread […] The 
emergence of the […] Islamic State […] is the result of the policy of double 
standards to which some states adhere in the sphere of the fight against 
terrorism (NSS 2015:§18).  

 

Uppfattningar framförs också om västerländskt stöd till terrorister i Kaukasus 
under 1990-talet, vilket sammanlänkar de maktpolitiska hoten med inhemsk 
terrorism/separatism (Putin 2014).  

Sammanlagt kvarstår och preciseras de realpolitiska doktrinsatserna under 
tidsperioden. Dessa kompletteras dock och vävs gradvis samman med 
eurasianismens tidigare mindre framträdande motsvarigheter, samtidigt som de 
liberala dragen tilldelas en mer tillbakadragen plats. Implikationen blir att 
världsbildens teoretiska satser får en konfrontativ geo-normativ karaktär efter 
Putins makttillträde. Här avses geopolitik/realpolitik baserad på föreställningar 
om en maktkamp mellan normerande idéer och värdeuppsättningar, främst förd 
med informationsbaserade medel och mjuk makt. 

4.2.2 Mål 

Doktrinens mål fortsätter att kretsa kring de nationella intressena, i vilka en 
förändrad inriktning uppträder vid Putins makttillträde. Denna befästs sedermera i 
Säkerhetsstrategin 2015:  

 
strengthening the country's defense, ensuring the inviolability of the Russian 
Federation's constitutional order, sovereignty, independence, and national 
and territorial integrity;  

strengthening national accord, political and social stability, developing 
democratic institutions […]  

raising living standards […]  

preserving and developing culture and traditional Russian spiritual and moral 
values;  

increasing the competitiveness of the national economy;  
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consolidating the Russian Federation's status as a leading world power, 
whose actions are aimed at maintaining strategic stability […] in a 
polycentric world (NSS 2015:§30). 

 

Detta innebär att de realpolitiska värdena alltmer underbyggs av – och integreras 
med – eurasianismens värdesatser, medan de liberala förpassas till symboliska 
markörer.  

Inrikespolitiskt anses en stark statsmakt fortfarande utgöra förutsättningen för 
suveränitet och territoriell integritet. Statsmaktens styrka och stabilitet bedöms 
dock i större omfattning konstitueras av nationell sammanhållning, genom 
patriotisk uppslutning bakom Rysslands traditionella värdegrund, kultur och 
historieskrivning; Rysslands kulturella suveränitet (NSS 2015:§11,76-78; Putin 
2013;2014). Slutsatsen är att utan nationell sammanhållning existerar inget att 
utöva suveränitet över, vilket riskerar territoriell uppluckring och omintetgör 
förutsättningarna för stabilitet: 

 
Russia must be a sovereign and influential country. We should […] preserve 
our national and spiritual identity, not lose our sense of national unity. We 
must be and remain Russia (Putin 2012). 

 

Vidare kvarstår sambandet mellan ekonomisk tillväxt, levnadsstandard, inre 
stabilitet och en rysk ekonomisk stormakt. Marknadsliberalism och demokrati 
fyller dock mer nominella roller i argumentationen än tidigare. Istället underbyggs 
sambandet alltmer av värdesatser om patriotisk och kollektivistisk uppslutning 
från näringslivet och samhället (Putin 2012;2014). Demokrativärdet knyts istället 
alltmer till försvaret av kulturell diversitet och rysk värdegrund, reflekterande 
föreställningen om en värdenormativ maktkamp: 
 

Russia's democracy means the power of the Russian people with their own 
traditions […] not the fulfilment of standards imposed on us from the outside 
[…] destruction of traditional values from above […] is also essentially anti-
democratic […] more and more people in the world […] support our position 
on defending traditional values (Putin 2013).   
 

Utrikespolitiskt blottläggs en viktig utveckling efter Krimannekteringen, som 
vidgar suveränitetsbegreppet. ”Statskuppen” i Kiev beskrivs nämligen närmast 
som ett brott mot Rysslands suveränitet pga. det gemensamma rysk-ukrainska 
spirituella- och kulturhistoriska arvet. Implikationen blir att den ryska 
historieskrivningen och moraliska värdegrunden inte bara uppbär – utan också 
definierar – suveränitetens geografiska utsträckning, vilken inte förefaller 
begränsas till Rysslands territorialgräns: 

 
What was this Ukrainian tragedy for? […] we are being told that […] we 
should comply […] unquestionably and blindfolded. This will never happen. 
If for some European countries national pride is a long-forgotten concept 
and sovereignty is too much of a luxury, true sovereignty for Russia is 
absolutely necessary for survival […] either we remain a sovereign nation, 
or we dissolve […] and lose our identity (Putin 2014).  
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Denna ”sanna-” eller kulturella suveränitet, tolkas tydligare propagera för en rysk 
imperialistisk intressesfär över det post-sovjetiska rummet, intimt kopplad till 
Rysslands överlevnad. Den multipolära världsordning som den ryska stormakten 
avses fascilitera, framstår därför efter Putins makttillträde behöva dikteras av den 
kulturella suveränitetens logik.   

Sammantaget innebär doktrinutvecklingen att målbilden bibehåller sina 
realpolitiska värdesatser, vilka dock alltmer ges sin mening av – och baseras på – 
patriotism17, konservatism och en vidgad suveränitet med imperialistiska 
undertoner. Detta innebär att målbilden centreras till konsolideringen av en rysk 
stormakt åtnjutande strategisk stabilitet, utifrån föreställningar om Rysslands geo-
normativa kamp för överlevnad.  

4.2.3 Handlingsmönster 

Föga förvånande får den nya doktrininriktningen även implikationer för de 
strategiska nationella prioriteringarna i doktrinens handlingsmönster (NSS 
2015:§31-32).  

I utrikespolitiken expanderas den maktbalanserande ambitionen. Detta 
reflekteras främst i de regionala samarbetsformaten, vilka från 2012 beskrivs i 
termer av en allomfattande integrationsprocess. Samtidigt understryks vikten av 
vissa grannstaters neutralitet och att OSS-staterna hedrar sina 
integrationsåtaganden gentemot Ryssland (CFP 2013:§42-45,50; NSS 2015:§89-
91,95). Eurasiska unionens tillkomst 2015 betraktas därför som ett genombrott 
och en ny associationsform: 

 
Russia sees […] establishing the Eurasian Economic Union aiming not only 
to make the best use of mutually beneficial economic ties […] but also to 
become a model of association […] a model that would determine the future 
of the Commonwealth states (CFP 2013:§44). 

 

Ambitionen höjs också avseende de östliga partnerskapen, särskilt med Kina; 
ländernas gemensamma positioner i geopolitiska frågor anses bidra till 
internationell stabilitet. Implicit framgår, att det regionala integrationsprojektet 
och de östliga partnerskapen åsyftas skapa en maktbalanserande 
intressegemenskap (NSS 2015:§28,92-93). 

Parallellt skönjs större kompromisslöshet i samarbetena med Väst, som i än 
mindre omfattning anses ta hänsyn till ryska intressen (NSS 2015:§14-16,97-
98,106-107). Ryssland påbjuds därför axla en aktivare roll som fredsmäklare i 
folkrättens tjänst, efter den arabiska vårens och det ”ukrainska inbördeskrigets” 
utbrott: 

                                                                                                                                                   
 
17 Patriotismen tolkas främst avse en kulturell nationalism likt den eurasianismen förespråkar, och inte etnisk 
nationalism, vilken upprepat beskrivs utgöra ett hot mot nationell sammanhållning (Putin 2012;2015). 
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we have been able to avoid external military intervention in Syria’s affairs. 
[…] Russia made significant contributions to this process. […] We never 
jeopardised our own interests and security, nor global stability (Putin 2013).   

  

Reflekterande världsbildens utveckling, föreläggs även tillskansade förmågor för 
informationspåverkan och mjuk makt stärkas och integrerade strategier utvecklas, 
för aktivare påverkan av internationella opinioner (CFP 2013:§39,41).   

Samtidigt prioriteras fortsatt samarbetsformaten inom FN-systemet, varvid en 
internationell koalition i kampen mot terrorismen eftersträvas mer livaktigt än 
tidigare (Putin 2015). I motsättning till detta skärps dock retoriken om 
västerländsk dubbelstandard i terrorismbekämpningen. De säkerhetspolitiska- och 
inter-civilisatoriska dialogerna anses också behöva omdirigeras till ”hårda 
säkerhetsfrågor18” respektive ta demokratisk hänsyn till kulturell diversitet (CFP 
2013:§23,29-30,62).  

Den maktbalanserande logiken blir således dominerande och förses med en 
tydligare värdenormativ dimension, i den uttryckligare överstatligt inriktade 
utrikespolitiken. Budskapet är att Ryssland i ord och handling har blivit 
utlandsryssarnas och den kulturella suveränitetens förkämpe.  

Vidare ges prioriteringarna för nationellt försvar större vikt under 
tidsperioden, och förses med ett antal ambitionshöjande preciseringar. 
Inledningsvis avses mobiliseringsförmågan stärkas med fler övningar, bättre 
planering och organisation. Beredskapen att ställa om till krigsekonomi betonas 
särskilt (MD 2014:§18,21,32,40-42).  

Större vikt läggs också på icke-militära maktmedel. Även här ges 
informationsarenan prioritet, genom ihärdigare satsningar på att motverka militär 
informationsanvändning mot Ryssland och stärkt offensiv förmåga för 
informationskrigföring (MD 2014:§21,46).  

Ambitionen höjs också för CSTO, som avses omvandlas till en universell 
militärpolitisk organisation, kapabel att hantera fler hottyper (MD 2014:§21,56).  

Retoriken skärps även rörande de väpnade styrkornas användning, som i 
klarare ordalag anses kunna nyttjas för att försvara nationella intressen utanför 
Rysslands gränser. Efter Krimannekteringen och interventionen i Syrien framhålls 
också vikten av den militära expeditionsförmågan tydligare (MD 2014:§21,31-32; 
Putin 2014;2015).  

Parallellt kvarstår satserna om globala militärpolitiska samarbeten, enligt 
tidigare områdesfokus. Tonen är dock även här mer kompromisslös och den 
altruistiska ytan repad, avseende USA och NATO (CFP 2013:§31-32).  

Utvecklingen medför således att den maktbalanserande försvarspolitiken blir 
mer utpräglad, offensiv och fokuserad på icke-militära maktmedel.  

                                                                                                                                                   
 
18 Tolkningen är att säkerhetssamarbetena föreskrivs avhandla traditionella säkerhetspolitiska frågor, och inte 
reflektera det breda säkerhetsbegreppet. Detta vittnas av Rysslands enträgna begäran om omförhandling av 
mandaten för diverse exekutiva strukturer i internationella organisationer, som övervakar respekten för 
mänskliga rättigheter i respektive organisations deltagarstater, i detta fall OSSE (Putin 2007). 
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Beträffande stats- och samhällelig säkerhet förstärks statens roll, efter Putins 
makttillträde, reflekterande oron om finansiell- och intern instabilitet (Putin 
2012;2014). Inledningsvis föreläggs utökade befogenheter och resurser till 
säkerhetstjänsterna, för att motverka externa aktörers destruktiva 
informationspåverkan mot den nationella sammanhållningen och för att trygga 
medborgarnas och utlandsryssarnas säkerhet (NSS 2015:§47).  

Intimt kopplat till hittills berörda prioriteringar, sker också en betydande 
kulturpolitisk ambitionshöjning. Den främsta försvarslinjen mot subversiv 
påverkan förefaller nämligen bestå av utökad statlig kontroll över bevarandet och 
spridningen av rysk värdegrund och kultur. Därav föreskrivs stöd till 
institutionella bärare av dessa värden inrikes och utrikes (NSS 2015:§76; CFP 
2013:§4,32,56). I sammanhanget ges väl utvalda NGO:er, utbildningsväsendet 
och den ortodoxa kyrkan framträdande roller:  

 
We are aware of the all-encompassing, unifying role of Russian culture, 
history and language […] we must build our state policy with this in mind 
[…] We need schools that […] help our nation’s citizens form their identity, 
absorbing the nation’s values, history and traditions (Putin 2013).  

 

En mer auktoritär inrikespolitik och – därutöver expansiv – kulturpolitik skönjs 
således, reflekterande större kontrollbehov över samhällets- och närregionens 
externa kontakter.  

Prioriteringarna för ekonomisk tillväxt fokuseras fortsatt till ledorden 
modernisering, innovation, konkurrenskraft och en välfungerande 
marknadsekonomi (NSS 2015:§56,58). Handlingsföreskrifterna blir dock mer 
abstrakta och präglade av merkantilistisk logik, sammanfallande med 
krishanteringen som inträder i takt med fallande oljepriser och västerländska 
sanktioner (CFP 2013:§12; Putin 2015). 

Implikationen blir att tillväxten starkare kopplas till statens förmåga att reglera 
och skydda ekonomin från externa hot genom mer långtgående protektionism. 
Detta inbegriper föreskrivna valutaregleringar, handelspolitiska motåtgärder och 
att förhindra kapitalflykt och off-shoring.  

Inrikes ämnar tillväxt stimuleras med expansiv finanspolitik i traditionella 
industrisektorer, understött av ett patriotiskt näringsliv. I detta avseende framhålls 
försvarsindustrin som ånglok för modernisering och exportutveckling (Putin 
2012;2013). Råvaruexportens vikt fortsätter också att betonas, varmed utökad 
kontroll över naturresurser och prospektering föreskrivs, särskilt i Arktis (CFP 
2013§38).   

Utifrån ovan avses prioriterade ekonomisektorer göras självförsörjande, för att 
frigöra Ryssland från skadliga beroendeförhållanden. Västs sanktioner beskrivs 
därför stundom som en ekonomisk möjlighet: 

 
we must above all see that our development depends primarily on us […] 
rather than hope for an opening […] on foreign markets. The so-called 
sanctions […] are an incentive for a more efficient and faster movement 
towards our goals (Putin 2015).  
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Den eftersträvade ”demokratiska ekonomiska världsordningen” förefaller också 
alltmer sökas österut, med större fokus på Eurasiska unionen och Kina, och 
mindre i termer av integration i världsekonomin (CFP 2013:§33,69).  

Samtidigt förespråkas inte autarki gentemot Väst, men växande pessimism 
framträder om utsikterna att uppnå ömsesidiga ekonomiska intressen. 
Problembeskrivningarna kvarstår också om råvaruexportberoendet och behovet av 
marknadsmässiga avregleringar. Utvecklingen reflekterar därmed en växande 
motsättning, mellan starkare merkantilistiska handlingsföreskrifter och 
kvarstående marknadsliberala problemformuleringar.  

Sammanfattningsvis bör doktrinens handlingsmönster betraktas som mer 
ambitiösa, offensiva och normativt präglade än tidigare. Detta tar sig uttryck i att 
de strategiska prioriteringarna integreras alltmer utifrån fokuseringen på 
informationspåverkan, mjuk makt och värdenormativa uppfattningar om nationell 
sammanhållning och externa hot. Var den militära operationskonsten slutar och 
diplomatin, inrikes- och kulturpolitiken samt den ekonomiska politiken tar vid, 
blir gradvis svårare och mindre meningsfullt att urskilja efter Putins makttillträde.  

Doktrinutvecklingen indikerar följaktligen, i samtliga variabler, en rörelse från 
en pragmatisk realpolitisk doktrin till en konfrontativ geo-normativ motsvarighet.  

4.3 Summering – från realpolitisk pragmatism till 
geo-normativ konfrontation 

För att fastställa doktrinutvecklingen under Putins tredje presidentperiod, 
studerades först doktrinens karaktär under tidsperioden 2008–2011.  

Undersökningen visar härvidlag att doktrinen bäst kunde beskrivas utifrån 
pragmatisk realism med underordnade liberala drag, indikerat av: en världsbild 
präglad av föreställningar om en mellanstatlig maktkamp i ett multipolärt 
internationellt system, med fokus på yttre maktpolitiska hot; en målbild 
koncentrerad till Rysslands omvandling till en oberoende stormakt åtnjutande 
strategisk stabilitet, förkroppsligande oinskränkt suveränitet och territoriell 
integritet, med teknokratisk och symbolisk användning av demokrati och 
marknadsliberalism; handlingsmönster föreskrivande maktbalanserande utrikes- 
och försvarspolitik, en inrikespolitisk strävan efter intern stabilitet genom en stark 
statsmakt och merkantilistisk- samt marknadsliberal ekonomisk politik.  

Efter Putins makttillträde inträdde en utveckling mot en doktrin bättre 
beskriven som konfrontativt geo-normativ, mer reflekterande eurasianismens 
doktrinsatser än tidigare, utifrån: en världsbild mer karakteriserad av en 
multipolär värdenormativ maktkamp mellan civilisationer och en sammanvävd 
hotbild, utgående från Västs försök att försvaga Rysslands nationella 
sammanhållning; en målbild fortsatt centrerad till Rysslands stormaktsställning, 
men baserad på sammanhållande patriotism, konservatism och en vidgad kulturell 
suveränitet med imperialistiska undertoner; mer sammanlänkade 
handlingsmönster fokuserade på informationspåverkan och mjuk makt, i en 
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offensivare utrikes- och försvarspolitik med tydligare överstatlig ambition, mer 
auktoritär inrikespolitik och expansionistisk kulturpolitik samt tydligare 
merkantilistisk ekonomisk politik.  

Vidare bör doktrinutvecklingen beskrivas i termer av ökande 
institutionaliseringsgrad genom kompletteringar och preciseringar. Detta eftersom 
doktrinens realpolitiska satser uppvisar kontinuitet under hela tidsperioden. 
Förutom motsättningen i den ekonomiska politiken, förekommer inga gradvisa 
eller abrupta motsägelser, och ingen övergripande tematik av- eller tillförs. Istället 
preciseras och tydliggörs de realpolitiska satserna, som kompletteras med tidigare 
mindre framträdande värdenormativa motsvarigheter, vilket ger de förra ny 
mening och innebörd. Resultatet blir en mer konfrontatorisk och alarmistisk 
doktrin, bättre beskriven som geo-normativ. Utvecklingen framträder vid Putins 
makttillträde, men konsolideras efter Krimannekteringen.  

Utifrån tolkningen av doktrinutvecklingen och härledningen till studiens 
teoretiska tankegods, bör inte en i grunden ny doktrin anses ha uppstått under 
Putins tredje presidentperiod. Doktrinens grundantaganden och 
problemformuleringar preciseras och kompletteras, men revideras inte; 
grundbulten var och förblir en rysk stormakt, om än i en mer värdenormativ 
konfrontatorisk tappning, i vilken stabiliteten snarare föreskrivs återerövras än 
bevaras.  
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5 Slutsatser 

Studien inleddes med frågeställningen om hur Rysslands deklarerade 
säkerhetspolitiska doktrin utvecklats under Vladimir Putins tredje presidentperiod. 

 Svaret kan nu ges att doktrinutvecklingen har inneburit en förändring från en 
doktrin präglad av pragmatisk realism, med underordnade liberala inslag av 
teknokratisk och symbolisk karaktär, till en konfrontativ geo-normativ doktrin, 
mer reflekterande eurasianismens idealtypsdoktrin än tidigare. 
Doktrinutvecklingens geo-normativa karaktär illustreras av ökad fokusering på en 
multipolär värdenormativ maktkamp mellan separata civilisationer, i vilken 
Rysslands nationella sammanhållning upplevs hotad av Väst.  Den reflekteras 
vidare i en målbild centrerad kring konsolideringen av Rysslands 
stormaktsställning och stabilitet, utifrån nationell sammanhållning baserad på 
patriotism, konservatism och en vidgad kulturell suveränitet med imperialistiska 
undertoner. Slutligen visas utvecklingen av mer integrerade och offensiva 
handlingsmönster, mer fokuserade på informationspåverkan och mjuk makt, med 
tydligare överstatlig ambition och auktoritär inrikespolitisk kontroll, kombinerat 
med merkantilistisk ekonomisk politik.  

Trots den konstaterade utvecklingen, bör inget doktrinskifte anses ha inträffat. 
Detta eftersom utvecklingen innebär kontinuitet i doktrinens realpolitiska 
grundläggande satser, som preciseras och kompletteras med konfrontatoriska 
värdenormativa motsvarigheter efter Putins makttillträde, vilket föranlett epitetet 
geo-normativ. Doktrinutvecklingen innebär således ingen revision av tidigare 
tankegods, utan en omfokusering i prioriteringarna av tidigare närvarande tematik. 
Doktrinens primat var och förblir en rysk stormakt åtnjutande intern och extern 
stabilitet, även om innebörden och förutsättningarna för detta omformuleras.  

Vilka bör då implikationerna av det givna svaret bli? Enligt studiens teoretiska 
utgångspunkter är den främsta förväntade implikationen att doktrinutvecklingen, 
med ökande institutionaliseringsgrad, bör medföra bindningseffekter för den ryska 
statsledningen till den geo-normativa doktrininriktningen. Denna tentativa 
predikativa slutsats, som är upp till framtida forskning att pröva, skulle innebära 
minskat manöverutrymme för Ryssland att revidera sin konfrontativa hållning 
gentemot Väst. Mot bakgrund av den ryska doktrinens inslagna väg är därför en 
ihållande moralisk och värderingsmässig konflikt med Väst att vänta, kombinerat 
med en mer tillåtande hållning i Kreml rörande offensiv användning av sina 
militära- och icke-militära maktmedel. 

 Vidare skall, som utlovat, det utvecklade teoretiska analysverktyget också 
utvärderas. Efter genomförd undersökning bör det explorativt prövade ramverket 
kategoriseras som en teoretisk korsbefruktning mellan klassisk doktrin- respektive 
idéanalys. Den preliminära bedömningen är att ramverket i sin enkelhet fungerar 
väl för att kartlägga deklarerade doktriners kärninnehåll, och med 
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idealtypsdoktrinerna bistår i att låsa upp komplexa budskap samt avhjälper 
problematiken med etnocentrisk bias i doktrinanalysen. Således har, utöver den 
besvarade frågeställningen, en preliminärt produktiv teoretisk analysmodell 
kunnat presenteras, som är kulturellt lyhörd och förser doktrinanalytikern med ett 
ryskt anslag, vilket förefaller vara mindre vanligt i statsvetenskapliga 
standardverk. Analysverktyget behöver dock prövas och förfinas ytterligare, för 
att eliminera eventuell kvarvarande gråzonsproblematik mellan 
idealtypsdoktrinerna, och för att möjliggöra än mer högupplösta 
doktrintolkningar.  

Studiens textanalytiska undersökning av Rysslands deklarerade doktrin, 
medför också begränsningar rörande vilka frågor som kan ställas och besvaras. 
Utifrån undersökningsresultaten kan därför flera förslag på framtida forskning 
förmedlas.  

Trots utmaningen, är ett relevant forskningsuppslag att spåra 
doktrinutvecklingens kausala koppling till maktkampen mellan olika 
intressegrupperingar i den ryska nomenklaturan. Detta är relevant eftersom den 
deklarerade doktrinen inte självklart behöver reflektera konsensus i alla 
väsentligheter, utan också minsta gemensamma nämnare utifrån maktkampen i 
beredningsprocessen. 

Vidare bör samband mellan doktrinutvecklingen och inrikes- respektive 
utrikespolitiska händelseutvecklingar vara intressanta att utforska. En relevant 
fråga är om externa eller externa drivkrafter kan ge högst förklaringsgrad till den 
påträffade doktrinutvecklingen och hur de samverkar.  

Ett relevant uppslag är också att närmare utforska vilken primär funktion den 
geo-normativa doktrinen bör anses fylla; om doktrinutvecklingen är att betrakta 
som en genuin ideologisering eller uttryck för en auktoritär regims förändrade 
legitimeringsbehov.  

Ett sista förslag är att närmare studera den ryska statsledningens syn på den 
kulturella suveräniteten och dess geografiska omfattning. Detta skulle vara ett 
viktigt steg till djupare förståelse för var Kremls röda linjer går, dvs. mer 
nyanserade insikter om vilka ageranden – av såväl Ryssland som Väst – som 
Kreml anser vara offensiva respektive defensiva.  

För att avrunda och förmedla en avslutande reflektion, som står i samklang 
med slutsatser framförda av FOI, sänder den ryska geo-normativa doktrinen ett 
implicit, olycksbådande och underforskat budskap: Ryssland är inte bara hotat och 
belägrat, utan befinner sig redan i krig med Väst, utifrån en vid förståelse av 
begreppet integrerat i det säkerhetspolitiska doktrintänkandet.  
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Bilaga 1 – Operationaliseringsscheman 

Nedan presenteras studiens operationaliseringsscheman, som utgjort det 
handgripliga tolkningsverktyget i doktrinanalysen, bestående av de preciserande 
frågorna till doktrinvariablerna följt av de idealtypiska svarsalternativen.  

Världsbild 

• Enligt vilken maktfördelning är det internationella systemet 
strukturerat? 

• Vilka är de primära drivkrafterna i de internationella relationerna? 

• Vilken syn på säkerhet presenteras i doktrinen? 

• Vilken roll fyller militära maktmedel och internationell rätt? 

• Vem och vad hotar Rysslands- respektive det internationella 
systemets säkerhet? 

 
Tabell B.1: Operationellt analysschema för Världsbild 

          IR-perspektiv  
 

  Variabel 

 
Westernism – Liberalism 

 
Statism – Realism 

 
Civilizationism – Eurasianism 

Världsbild  
(Teoretiska satser) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Västerländsk demokratisk 
unipolaritet   
 
Samarbete och interdependens – 
plussummespel och gemensam 
säkerhet 
  
Militära maktmedel och 
internationell rätt till den 
demokratiska utvecklingens och de 
mänskliga rättigheternas försvar 
 
Hot från icke-västerländska- och 
odemokratiska stater 
 

Statscentrerad multipolaritet 
 
 
Realpolitisk materiell maktkamp – 
nollsummespel och delad 
säkerhet; 
 
Militära maktmedel och 
internationell rätt för 
maktbalansering och 
suveränitetshävdande politik 
 
Hot mot den ryska 
stormaktsställningen från externa 
aktörer 

Multipolär ”clash of 
civilizations” 
 
Värdenormativ konfrontation –
nollsummespel och delad 
säkerhet 
 
Militära maktmedel och 
internationell rätt som 
maktsymboliska redskap för 
territoriell expansion 
 
Hot från den moraliskt 
dekadenta och materialistiska 
västerländska civilisationen 
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Mål 

• Vilka grundläggande värden vill Ryssland värna för att uppnå 
säkerhet?  

• Vilket grundläggande säkerhetspolitiskt mål eftersträvar Ryssland? 
 

Tabell B.2: Operationellt analysschema för Mål 
          IR-perspektiv  

 
  Variabel 

 
Westernism – Liberalism 

 
Statism – Realism 

 
Civilizationism – Eurasianism 

Mål  
(Värderingar) 

Demokrati, marknadsliberalism 
och mänskliga rättigheter 
 
Att omvandla Ryssland till en 
demokrati av västerländsk modell 
 

Suveränitet, oberoende och inre- 
samt yttre stabilitet  
 
Att omvandla Ryssland till en 
stormaktsstat 

Konservatism, imperialism, 
nationalism och självförsörjning  
 
Att skapa ett eurasiatiskt 
stormaktsimperium 

Handlingsmönster 

• Hur och med vilka medel avser Ryssland handla för att hantera 
uppfattade hot och realisera deklarerade mål och värden? 

 
Tabell B.3: Operationellt analysschema för Handlingsmönster 

          IR-perspektiv  
 

  Variabel 

 
Westernism – Liberalism 

 
Statism – Realism 

 
Civilizationism – Eurasianism 

Handlingsmönster  
(Praktiska satser) 

Demokratiska reformer 
 
 
 
Marknadsliberaliserande reformer 
 
 
Integration med Väst i multi- och 
bilaterala politiska samarbeten  
 
 
Rustningskontroll och militär 
nedrustning i samarbeten inom FN 
och med NATO 
 
Regional distansering från det post-
sovjetiska rummet 

Starkt våldsmonopol och politisk- 
samt social kontroll 
 
 
Merkantilistisk ekonomisk politik  
 
 
Utrikespolitisk maktbalansering 
med pragmatiskt skiftande 
allianser 
 
Intern och extern militär 
maktbalansering 
 
 
Regional inflytandesfär över det 
post-sovjetiska rummet 

Auktoritärt centralstyre och 
värdekonservativ samt 
nationalistisk mobilisering 
 
Planekonomi, ekonomisk union 
och inter-civilisatorisk autarki 
 
Kulturell expansion och inom-
civilisatorisk konsolidering i 
politisk union 
 
Expansiv försvarspolitik och 
eurasiatisk militärunion 
 
 
Regional kontroll över det post-
sovjetiska rummet 

 


