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Abstract 

 

This study aims to examine factors that have contributed to inhibit Russia’s democratic 

development, and what effects these factors have on human rights. The study mainly focuses 

on three topics, which are the following: economic development, historical heritage and 

political culture, and corruption. To be able to analyze these topics I will use the 

democratization theory to see how it has taken place in Russia. The text analysis will use 

reports including Freedom House and Human Rights Watch’s annual world reports, and 

scholarly literature. The conclusions of this study shows that all examined factors have 

contributed to the decline of democracy in Russia. Also, Russia’s democratic setback have 

had a very negative impact on human rights. Further, the examined factors aren’t alone in 

explaining the democratic setback, there are other reasons as well. For example, president 

Putin have been undermining democracy since he became president in 2000.    
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1 Inledning  

___________________________________________________________________________ 

Det inledande kapitlet börjar med en introduktion om uppsatsens ämne tillsammans med en 

kort historisk bakgrund. I detta kapitel presenteras även studiens problemdiskussion, samt 

syfte och frågeställning. Studien kommer utgå från ett västligt perspektiv.  

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Introduktion 

 

Mänskliga rättigheter och demokrati är på flera sätt sammanlänkade. För att en demokratisk 

rättsstat ska kunna utvecklas måste de mänskliga rättigheterna respekteras och en fungerande 

demokrati stärker upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna.1 Som uppvuxen i Sverige är 

demokrati och respekten för mänskliga rättigheter något de flesta tar för givet. I ett land som 

Ryssland är det däremot inte lika självklart. Landets historia präglas av auktoritära styren från 

tsartiden och diktatoriska ledare i dåvarande Sovjetunionen.  

 

Efter Sovjetunionens upplösning var förväntningarna och förhoppningarna om Rysslands 

framtid stora. I början av 1990-talet påbörjades en avancerad statsbyggnadsprocess som 

innehöll tre delar. Det handlade om en demokratisering, en övergång från planekonomi till 

marknadsekonomi och ett försök till en förändring från tidigare imperium till en ny slags 

statsidentitet, något som inte var så lätt med tanke på Rysslands historiska självbild som ett 

världsimperium. Det tillkom svårigheter kring de ekonomiska reformerna och det 

demokratiska underskottet, till stor del på grund av korruption tillsammans med liten kunskap 

och erfarenhet av hur demokratiska institutioner fungerar.2  

 

Idag kan vi konstatera att Ryssland har återgått till att bli en mer och mer auktoritär stat och 

att situationen gällande demokrati och mänskliga rättigheter har starkt försämrats sedan Putin 

kom till makten år 2000, och accelererat sedan han återtog presidentposten 2012.3  

Men vad är det då som gör att demokrati i västerländsk mening har haft så svårt att etableras i 

Ryssland? 

                                                 
1 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. 2018.  
2 Anna Jonsson (red.) & Carolina Vendil Pallin. Ryssland: Politik, samhälle och ekonomi. 2009, 11-12 
3 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017. 
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1.2 Problemdiskussion  

 

I Rysslands konstitution beskriver de sig vara en demokratisk stat med republikansk 

regeringsform och att grundläggande mänskliga rättigheter ska avnjutas av alla från och med 

dagen man föds. Män och kvinnor ska ha lika rättigheter och friheter, alla ska garanteras 

friheten för idéer och yttringar och staten ska garantera jämställdhet för alla medborgare, 

oavsett kön, ras, nationalitet, språk, ursprung och religion.4  

 

Problemet är att denna beskrivning är långt ifrån hur den samhälleliga verkligheten ser ut. 

Demokratin har inte slagit rot i Ryssland. Rättigheterna är garanterade i statens författning, 

men valfusk och korruption existerar och förtryck mot politiskt opposition är inget ovanligt. 

Det dominerande partiet har sådana resurser att de kontrollerar statsapparaten på ett sådant 

sätt att det är mycket svårt för en opposition att verkligen utmana dem.5  

 

Rysslands respekt för mänskliga rättigheter har starkt försämrats under det senaste årtiondet. 

Bland annat så är lagstiftning, propaganda och en politiskt påverkad rättsapparat några av 

redskapen som används för att begränsa det civila samhället. Yttrandefriheten har begränsats 

i ett försök att tysta oliktänkande och censuren hos medier har ökat. Det finns uppgifter om 

förekommande tortyr och misshandel som utförs av företrädare för myndigheter. Religiösa 

grupper som inte passar in i den ortodoxa kyrkan bekämpas. Något annat som är vanligt 

förekommande är diskriminering mot HBTQI-personer och våld mot kvinnor.6  

 

Ryssland säger sig alltså inneha ett demokratiskt statsskick och att de mänskliga rättigheterna 

är officiellt skyddade av grundlagen, men det existerar väldiga brister i hur de är tillämpade.  

Under 1990-talet var det många ledare i väst som såg hoppfullt på att Ryssland skulle övergå 

till att bli en demokrati efter Sovjetunionens upplösning. Idag går det att konstatera att om än 

Ryssland påbörjade en övergång så var den inte framgångsrik.7 Så varför har då Rysslands 

demokratiprocess stagnerat, eller som enligt vissa forskare hävdar, rent av är på tillbakagång? 

Det finns ett flertal teorier som försöker förklara utvecklingen till varför den nuvarande 

                                                 
4 Constitute. Russian Federation's Constitution of 1993 with Amendments through 2008. 2018. 
5 Se exempelvis: Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 

Ryssland. 2017. 
6 Ibid. 
7 Alfred B.Evans. The failure of democratization in Russia: A comparative perspective. Journal of 

Eurasian Studies. 2011. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366510000345#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366510000345#!
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situationen i Ryssland ser ut som den gör och varför en demokratisering inte skett, trots att 

det såg så positivt ut på 1990-talet. Tre av dessa möjliga förklaringsteorier kommer behandlas 

i kommande avsnitt, vilka är följande: Ekonomisk utveckling, Rysslands historiska arv och 

politiska kultur samt korruption.  

 

1.3 Syfte & Frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka tre möjliga förklaringsfaktorer som kan ha bidragit 

till varför Rysslands demokratisering är på tillbakagång. Med denna undersökning ämnar jag 

även att belysa på vilka effekter dessa faktorer har på Rysslands upprätthållande av 

mänskliga rättigheter.  

 

Mina frågeställningar är följande: 

 

● Vilka faktorer kan förklara varför demokrati i västerländsk mening har så svårt att 

etableras i Ryssland? 

● Vilka konsekvenser har denna utveckling haft på mänskliga rättigheter i Ryssland? 

 

För att kunna besvara dessa frågeställningar har jag valt ut tre möjliga förklaringsfaktorer 

som jag ska analysera. Orsaken till att jag valt just dessa faktorer är på grund av att de alla har 

möjlighet att påverka en stats demokratiska utveckling på olika sätt. Dessa faktorer kommer 

presenteras närmare i följande avsnitt.  

 

1.4 Avgränsning  

 

Något som uppmärksammats mycket på senaste tiden är Rysslands utrikespolitiska agerande i 

Syrienkonflikten. Även om Rysslands agerande sannerligen väcker frågan om mänskliga 

rättigheter valde jag att huvudsakligen koncentrera mig på inrikespolitiska problem i denna 

uppsats, då jag fann den informationen som mest relevant för uppsatsens syfte.    

På grund av att denna studie måste förhålla sig inom en viss tidsram valde jag även att 

begränsa analysen främst från och med Sovjetunionens upplösning 1991 och framåt.  
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2 Teori 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel börjar med att presentera studiens teori. Sedan följer en närmare beskrivning 

av uppsatsens tre förklaringsfaktorer och på vilket sätt de hör samman med en stats 

demokratisering. Därefter kommer information om hur demokrati och mänskliga rättigheter 

är sammanlänkade. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Demokratiseringsprocessen   

 

Denna studie kommer använda sig av den mest accepterade demokratidefinitionen inom 

statsvetenskap, vilket är Robert Dahls polyarkimodell. En modell som har haft väldigt stort 

inflytande inom modern statsvetenskaplig forskning.8 Dahl menar att en polyarki, “flerstyre” 

är det närmaste man kan komma den ideala demokratin. Sammantaget består polyarki av ett 

antal kriterier som bör vara uppfyllda för att en stat ska kunna kalla sig för demokratisk, vilka 

är följande:  

- Valda befattningshavare 

- Fria och opartiska val 

- Allmän rösträtt 

- Rätt att kandidera i val 

- Yttrandefrihet 

- Alternativa informationskällor 

- Föreningsfrihet9  

 

Idag uppfattas ordet “demokrati” oftast som något positivt. På många håll i världen uttrycker 

politiska ledare hur de uppmuntrar demokrati, även om det inte nödvändigtvis kommer från 

länder som är fungerande demokratier. Demokrati ses ofta som ett honnörsord, många länder 

vill gärna framställa sig som fungerande demokratier på grund av att det ger status och 

prestige internationellt.10  

 

Transitionsprocessen från en icke-demokrati till demokrati är oftast mycket lång och svår.  

I många fall börjar auktoritära staters liberalisering med en ökad socioekonomisk frihet vilket 

                                                 
8 Joakim Ekman m.fl. Demokratiseringsprocesser - nya perspektiv och utmaningar. 2015, 24  
9 Ibid, 23 
10 Ibid, 20 
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i sin tur kan leda till en ökad politisk frihet. Den socioekonomiska liberaliseringen kan bidra 

till bättre möjligheter att bilda icke-statliga organisationer, att starta nya företag och att tillåta 

fri media. Politisk liberalisering kan innebära möjligheter för politiska debatter, politisk 

konkurrens och opposition, och rätt att organisera demonstrationer.11 

Övergångsprocessen ska innefatta rösträtt i fria och rättvisa val mellan konkurrerande partier. 

Det ska även finnas en check and balance12 mellan den lagstiftande, verkställande och 

dömande makten. Många stater som genomgått en övergångsprocess har dock blivit svaga 

demokratier. De kan ha haft fria och rättvisa val, men fortsatt mötas av politiska, sociala och 

ekonomiska hinder som har en negativ effekt på demokratiseringsprocessen. Dessa hindrande 

faktorer har gjort att demokratiska mönster blir blandade med odemokratiska.13  

 

Det som kommer härnäst för en ny demokrati efter att fria och rättvisa val har ägt rum, är det 

komplicerade arbetet då man ska konsolidera den demokratiska ordningen. 

Konsolideringsfasen är betydligt mer komplex jämfört med övergångsfasen. Den innehåller 

fler aktörer och nivåer i samhället, på grund av att konsolideringsfasen omfattar regimen och 

samhället som helhet. Konsolideringsfasen är tänkt ska stabilisera den nya demokratin inför 

framtida och gamla utmaningar. För bräckliga nya demokratier är det av största vikt att 

fortsätta mot en konsolidering av demokratin. Om svaga övergångsdemokratier inte fortsätter 

framåt genom att stärka politiska institutioner är det stor sannolikhet att demokratin kommer 

gå bakåt och bli en bräcklig demokrati eller en auktoritär regim.14 

 

Ett starkt civilt samhälle kan också ha stor påverkan i en nations demokratiprocess. För att en 

demokrati ska överleva och stabiliseras krävs det att medborgarna har en positiv inställning 

till demokrati och anser det demokratiska politiska systemet som något legitimt.15 

Demokratiseringsprocessen brukar ses som avslutad när den nya demokratin har antagit en ny 

konstitution och valen som hållits varit fria och rättvisa. Samtidigt så är en färdig övergång 

ingen garanti på att demokratin skulle anses stabil eller överleva framöver, en demokrati 

kräver konstant underhåll.16  

                                                 
11 Daniel Silander. Democracy from the outside-in? - The conceptualization and significance of 
democracy promotion. 2005, 34-35 
12 Konstitutionella bestämmelser som syftar till att bevara maktdelningen i ett författningssystem. 
13 Silander, 36-37 
14 Ibid, 37-38 
15 Ekman m.fl, 92 
16 Ibid, 27 
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2.2 Tre faktorer som kan påverka en demokratiprocess 

 

I den kommande analysen kommer tre specifika faktorer undersökas som tros kan ha att göra 

med varför Ryssland inte gick igenom den demokratiprocess som många förutsåg och 

hoppades skulle inträffa. Jag har valt just dessa faktorer på grund av att de alla har möjlighet 

att påverka en stats demokratiseringsprocess i olika riktningar och att de är av stort intresse 

då det kommer till forskning kring demokratisering. Nedan följer en beskrivning av dessa 

faktorer som sedan kommer konkretiseras i empirin. Jag kommer även diskutera förhållandet 

mellan demokrati och mänskliga rättigheter.   

 

Ekonomisk utveckling 

 

Många forskare fann tidigt ett samband mellan ekonomisk utveckling och demokrati.  

Det socioekonomiska perspektivet, även känt som moderniseringsperspektivet, illustrerades i 

en studie av Seymour Martin Lipset (1983) med titeln Political Man. Lipset fann att stater 

med hög BNP var främjande för demokratisering och menade även att det var större 

möjlighet att de senare också konsoliderades.17  

 

Lipset genomförde undersökningar där han analyserade vilka faktorer som gjorde att vissa 

stater demokratiserades och andra inte. Slutsatsen han fick fram var att staterna som 

demokratiserats grundade sina politiska system på högre socioekonomisk utveckling, 

industrialisering, god sjukvård, högre utbildningsstandarder och urbanisering. Höga nivåer av 

dessa faktorer överensstämmer mer med demokratiska stater.18 Forskare har sedan tolkat 

Lipsets resultat och menar att det är främst de sociala frågorna, snarare än ekonomisk 

utveckling i sig, som är det viktigaste. Alltså, det är effekterna av ekonomisk utveckling och 

inte den ekonomiska utvecklingen i sig som främjar demokratisering. Men det står klart att 

socioekonomisk tillväxt gynnar demokratisering, även om det inte är en absolut 

nödvändighet.19 Det socioekonomiska perspektivet innebär i stort sett att en utvecklande 

ekonomi medför en social förändring som kan påverka en politisk omvandling i demokratisk 

riktning.20  

                                                 
17 Silander, 63 
18 Ibid, 63-64 
19 Ibid, 64 
20 Öyvind Österud. Statsvetenskap - Introduktion i politisk analys. 1997, 140  
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Historiskt arv & Politisk kultur 

 

Historiskt arv och politisk kultur är på vissa sätt sammankopplade. Man kan säga att 

Rysslands historiska arv har bidragit till att forma dagens politiska kultur. Politisk kultur kan 

bland annat bestå av attityder, normer och trossystem.21 För en fungerande demokrati krävs 

det att man tolererar andras politiska åsikter, eftersom en demokrati är uppbyggd av oenighet 

mellan politiska alternativ samtidigt som det ska existera en respekt för politikens procedurer 

och regler.22 En kulturell enhetlighet tros gynna en demokratiseringsprocess.23  

 

Något som ofta sägs ha stor betydelse för demokrati är kulturella traditioner och ärvda 

institutioner.24 Statsvetaren Samuel Huntington menar att ett stort kännetecken för stabil 

demokratisering är just utvecklingen av politiska institutioner. Något som är karaktäristiskt 

för en auktoritär stat är att de kan utveckla maktens institutioner, samtidigt som de hindrar en 

framtida demokratisering. Historiskt sett så har auktoritära regimer en tendens att stärka sin 

politiska makt och motarbeta ett större deltagande bland medborgare och istället fortsätta 

befästa sin egen maktposition.25   

 

Korruption 

 

Den tidigare diplomaten Erik Cornell beskriver i boken “Från Härskarmakt till Rättsstat - 

Vägen till politisk pluralism” korruption som det största hotet mot effektiv statsmakt och 

administration. Han beskriver korruption som ett fenomen som innefattar alla handlingar som 

är avsedda att tillägna sig obehöriga fördelar på andra människors bekostnad. Skälet är ofta 

att ledare som innehar mycket makt inte kan stå emot lockelsen att utöva sin auktoritet över 

samhället eller genom att dela ut tjänster och förmåner till dem de behagar. Det som dessa 

tjänster och förmåner vanligtvis har gemensamt är att de på något sätt tillkommer med en 

högre levnadsstandard än vad den större delen av befolkningen tar del av.26  

 

                                                 
21 Österud, 226 
22 Ibid, 145 
23 Thomas Denk & Daniel Silander. Att studera demokratisering. 2007, 59  
24 Österud, 137 
25 Ibid, 147 
26 Erik Cornell. Från Härskarmakt till Rättsstat - Vägen till politisk pluralism. 2005, 215 
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Politisk korruption försvagar demokrati eftersom det innebär att folket som påverkas av 

besluten blir exkluderade från att själva kunna delta och påverka dem. Verkligheten av 

korruption innebär just exkludering, den korrupta använder sitt inflytande och makt över 

resurser för att själv tjäna något på det. Detta sker alltså på bekostnad av folket som 

utesluts.27  

 

Forskning har även visat att det räcker inte bara med att ekonomiskt välstånd i samhället 

ökar, utan det krävs även att de ekonomiska resurserna fördelas på ett jämlikt sätt. Om större 

delen av de ekonomiska resurserna är koncentrerat till få människor, vilket det är troligt att 

göra i en stat som har höga nivåer av korruption, är det stor risk att förhindra snarare än att 

främja en demokratisering, eftersom det har en benägenhet att utöka ojämlikheten och 

missnöjet.28  

 

 

 

 

  

                                                 
27 Paul M. Heywood (red.). Routledge Handbook of Political Corruption. 2015, 47  
28 Denk & Silander, 42 
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2.3  Sambandet mellan Demokrati och Mänskliga Rättigheter  

 

“De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla 

människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och 

rättigheter.”29  

 

Det finns betydelsefulla kopplingar mellan demokrati och mänskliga rättigheter. 

Utvecklingen för demokrati är beroende av att de mänskliga rättigheterna respekteras samt att 

vid en fungerande demokrati så stärks ofta de mänskliga rättigheterna.30 Mänskliga rättigheter 

har som uppgift att se till att människor har möjlighet att leva ett drägligt liv som ska 

innefatta sådant som frihet från förtryck, yttrandefrihet, rätt till utbildning och att kunna 

påverka sitt eget liv. De mänskliga rättigheterna är universella, alltså de gäller alla över hela 

världen.31  

 

Demokrati och mänskliga rättigheter nämns ofta tillsammans och innehåller flera 

gemensamma värden. De har till stor del vuxit fram sida vid sida och bygger på samma 

grundläggande värden och normer såsom jämlikhet, frihet och rättvisa.32 Mänskliga 

rättigheter är nödvändigt för att låta medborgare ha möjlighet att delta i politiken på ett 

jämlikt sätt och en fungerande demokrati krävs för att konkret skydda dessa rättigheter.  

Ett förverkligande av mänskliga rättigheter är alltså möjligt om politiska beslut är legitima 

och har fattats i demokratisk ordning. Alla medborgare ska ha lika rättigheter och det är 

statens uppdrag att tillgodose dessa rättigheter och se till att de respekteras.33 När det handlar 

om mänskliga rättigheter så kan man säga att det är individer som har rättigheter och staterna 

som har skyldigheter. Sedan är det självklart så att individer är skyldiga att respektera statens 

lagar och regler och därmed respektera alla människors rättigheter.34  

 

Men även i en fungerande demokrati uppstår problem med detta. En av dessa problem 

handlar om majoritetsstyret. Det finns alltid en risk att majoriteten i en demokrati stiftar lagar 

                                                 
29 Regeringskansliet. Vad är mänskliga rättigheter? 2018. 
30 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. 2018.  
31 FN. FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. 2017.  
32 Mikael Spång (red.) Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat uppdrag. 2009, 130 
33 Ibid, 121 
34 FN. FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. 2017.  
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och tar beslut som kan inskränka på minoriteters rättigheter.35 Även om det finns problem 

med att realisera demokratins principer så bör man dock beakta vilka konsekvenser som sker 

då demokrati inte råder. Denna studie kommer fokusera på hur det ser ut för mänskliga 

rättigheter då demokrati inte existerar.  

 

När en stat har antagit FN:s konventioner om mänskliga rättigheter så tillkommer vissa 

skyldigheter gentemot individen. Staterna är alltså skyldiga att respektera och upprätthålla 

dessa lagar och regler. För att det ska kunna fungera krävs inte enbart lagstiftning, utan även 

ett fungerande rättssystem som ska upprätthålla dessa lagar och se till att det tillkommer 

konsekvenser om så inte är fallet. Om det förekommer kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna så är det huvudsakligen den aktuella statens uppgift att ta ansvar för att se till att 

de som blivit kränkta ska få någon form av upprättelse. Men eftersom mänskliga rättigheter 

är av internationellt intresse är det inte ovanligt att andra stater kan uttala sig och försöka 

utöva inflytande över situationer i stater där de mänskliga rättigheterna kränks.36    

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
35 Spång (red.) 121 
36 FN. FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. 2017.  
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3 Metod & Material  

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet nedan innehåller studiens valda metod och en närmare beskrivning av hur jag gått 

tillväga i själva genomförandet av uppsatsen. Sedan redogör jag för vilket material som 

använts i uppsatsen med dess tillhörande källkritik. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Kvalitativ Textanalys  

 

Det som den kvalitativa textanalysen går ut på är att ta fram det betydelsefulla innehållet i en 

text genom att noggrant läsa igenom textens olika delar. En textanalys kan ta upp frågor om 

vad, hur, och vilka idéer som är gällande i en viss kontext men även på vilket sätt dessa kan 

förändras över tid. Det är viktigt att som forskare belysa på det innehåll som bedöms vara 

betydande för studien.37 För att kunna uppnå förståelse för textens innehåll krävs det att den 

läses upprepade gånger av ett kritiskt granskande öga. Exempelvis kan man ställa frågor 

såsom: från vilket perspektiv är texten formulerad? Är argumenten empiriska eller 

normativa? Vad försöker texten förmedla?38  

 

Liksom alla metoder har textanalysen begränsningar. Alla sidor av problemet kanske inte 

kommer komma till tals lika mycket, vilket gör att det finns en risk att man får en enkelriktad 

bild av problemet i fråga.39 Detta är något som är viktigt att ha i åtanke under analysens gång. 

Validiteten i kvalitativa studier kan även påverkas beroende på forskares färdigheter och 

kompetens, därför kommer materialet innehålla bidrag från många olika erkända forskare och 

författare. En textanalys kan även bli mindre objektivt än om man exempelvis använder sig 

av kvantitativ forskning som förlitar sig mer på statistik.40 Därför kommer uppsatsen även 

kompletteras med kvantitativt material i form av statistik från Transparency International och 

Freedom House.  

 

 

 

                                                 
37 Peter Esaiasson m.fl. Metodpraktikan. 2017, 211-212 
38 Ibid, 213 
39 Katrine Fangen & Ann-Mari Sellerberg (red.) Många möjliga metoder. 2011, 270 
40 Göran Ahrne & Peter Svensson (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 2015, 15 
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3.2  Genomförande 

 

Det kvalitativa tillvägagångssättet kan vara användbart i denna studie eftersom den ämnar att 

försöka förstå varför Rysslands demokratisering stagnerat med hjälp av att dra paralleller till 

demokratiseringsprocessen som teori. Tre specifika faktorer kommer undersökas närmare för 

att se på vilket sätt de kan ha bidragit till Rysslands nuvarande situation. Eftersom demokrati 

och mänskliga rättigheter är sammanlänkade på många sätt så kommer det även belysas på 

vilken effekt hämmandet av demokratin har haft på Rysslands mänskliga rättigheter.   

 

Litteratur från olika författare, tillsammans med information från statliga och icke-statliga 

organisationer kommer tolkas, analyseras och jämföras för att sedan kunna dra slutsatser av 

resultaten. Jag kommer försöka lyfta fram det betydelsefulla materialet och belysa på det 

innehåll som är betydande för just denna studie.  

 

3.3  Material & Källkritik  

 

För att försöka undvika det eventuella problem som kan uppstå vid en textanalys, att man får 

en enkelsidig bild av problemet, kommer denna uppsats bestå av tidigare forskning från 

många olika källor som innefattar vetenskaplig litteratur, elektroniska källor samt rapporter 

från både statliga och icke-statliga organisationer. Materialet innehåller både primär- och 

sekundärkällor.   

 

Uppsatsen har även tagit del av Rysslands konstitution för att visa på hur den inte 

överensstämmer med verkligheten, i den mening där de kallar landet för en demokrati samt 

de friheter och rättigheter som är presenterade. Däremot kommer informationen som säger 

emot Rysslands konstitution främst från ett västerländskt perspektiv, där västerländska 

värderingar ses som det normativa.  

 

Många källor jag valt att arbeta med är främst från ett västerländskt perspektiv, vilket kan 

göra att urvalet av materialet anses aningen tendentiöst.41 På grund av detta har jag försökt 

välja trovärdiga källor med hög tillförlitlighet och sådant som är vedertagen information. 

                                                 
41 Torsten Thurén. Källkritik. 2013, 8 
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Många författare är exempelvis erkända forskare och annan information kommer från 

erkända myndigheter och organisationer samt från vetenskaplig litteratur. På grund av denna 

studies begränsade omfattning samt att den är skriven utifrån ett västerländskt perspektiv om 

demokrati och mänskliga rättigheter, anser jag ändå informationen vara relevant för 

ändamålet.   

 

Bland annat har studien tagit hjälp av antologin “Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat 

uppdrag”, där svenska forskare tar upp ämnet i frågor gällande hur stor skillnad det är mellan 

norm och verklighet när det gäller mänskliga rättigheter, och även sambandet mellan 

demokrati och mänskliga rättigheter. Antologin är både redigerad och innehåller bidrag av 

Mikael Spång, docent i statsvetenskap vid Malmö Universitet.  

 

Angående korruption kommer materialet innehålla fakta från den akademiska forskningen 

presenterad i “Making sense of corruption”, skriven av Bo Rothstein, statsvetare som innehar 

en permanent professur i "Government and Public Policy” vid Oxford University och Aiysha 

Varraich, doktorand vid institutionen för statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag har 

även använt mig av “Routledge Handbook of Political Corruption” som innehåller forskning 

om politisk korruption, skriven av ett flertal experter på området och är både redigerad och 

innehåller bidrag av Paul M. Heywood, professor i europeisk politik och verkställande 

dekanus vid fakulteten för samhällsvetenskap vid University of Nottingham, Storbritannien. 

För att få en så objektiv bild som möjligt av Rysslands situation rörande korruption kommer 

Transparency Internationals Index att användas.  

 

Materialet gällande demokratisering och ekonomisk utveckling kommer bland annat bestå av 

boken “Demokratiseringsprocesser - nya perspektiv och utmaningar” som är skriven av tre 

professorer i statsvetenskap, verksamma vid olika universitet; Joakim Ekman, Jonas Linde 

och Thomas Sedelius. I boken presenteras och granskas viktiga teoretiska och empiriska 

bidrag inom forskningen angående demokratiseringsprocesser, information som varit 

värdefull för denna studie. Uppsatsen kommer även kompletteras med information från den 

Akademiska doktorsavhandlingen “Democracy from the Outside-In? The conceptualization 

and significance of democracy promotion” skriven av Daniel Silander, samt “Att studera 

demokratisering”, av Thomas Denk och Daniel Silander. 
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För att få en allsidig bild av hur Rysslands nuvarande situation ser ut har studien tagit del av 

information från UDs rapport “Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 

Ryssland 2015–2016” som är en sammanställning gjord på Utrikesdepartementets 

bedömningar. Jag har jämfört UD:s information med rapporter från Amnesty International's 

“The state of the world’s human rights 2017/18”, samt Human Rights Watch årliga rapport 

och Freedom House’s sammanställningar av det nuvarande läget i Ryssland. Dessa källor är 

både från statliga och icke-statliga organisationer som verkar för mänskliga rättigheter, och 

då de visar på samma uppgifter gör jag bedömningen att informationen är tillförlitlig. 

Informationen som delges innehåller fakta baserat på undersökningar, det är alltså inte någon 

författares egna åsikter som angivits.  
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4 Analys 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet nedan innehåller uppsatsens empiriska del. Inledningsvis presenteras Rysslands 

nuvarande situation ur en demokratisk synvinkel. Därefter följer en analys av de tre möjliga 

förklaringsfaktorerna som studien inriktat sig på. Analysen ska belysa på hur dessa faktorer 

påverkat Rysslands demokratiseringsprocess samt dess effekter på politiska och mänskliga 

rättigheter.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1  Rysslands nuvarande situation 

 

För att kunna uttala mig om möjliga förklaringsfaktorer som bidragit till Rysslands 

demokratiska utveckling sedan 1990-talet och framåt, behöver jag veta hur den nuvarande 

situationen ser ut ur en demokratisk synvinkel. Detta görs med hjälp av rapporter från UD, 

Amnesty International, Human Rights Watch och Freedom House.  

 

Övergripande sammanfattning  

 

Freedom House konstaterar att Ryssland inte kan betraktas som ett fritt land. Makten i det 

auktoritära politiska systemet i Ryssland är koncentrerat till president Vladimir Putin. Putin 

styr medier och tillsammans med sin krets kan de manipulera val och hålla tillbaka politiskt 

motstånd. Landet är även drabbat hårt av korruption.42  

I Amnestys internationella rapport för 2017/18 kan man ta del av information som hävdar att 

situationen i Ryssland har förvärrats ytterligare den senaste tiden. Det har tillkommit fler 

restriktioner mot yttrandefriheten och föreningsfriheten. Det har fortsatt förekomma hot och 

trakasserier mot människorättsförsvarare och icke-statliga organisationer. Ofta så kränks 

rätten till rättvis rättegång.43  

Human Rights Watch konstaterar att Ryssland idag är mer förtryckande än vad det någonsin 

varit under post-sovjetisk tid. Staten har tagit ett hårdare grepp över kontrollen av samhället 

                                                 
42 Freedom House. Freedom in the world 2018 - Russia. 2018.  
43 Amnesty International.  Amnesty International Report 2017/2018 The state of the world’s human 

rights. 2018.  
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genom att tysta kritiker, motarbeta opposition och bestraffar organisationer som arbetar med 

mänskliga rättigheter.44  

 

Politiskt klimat 

 

UD slår fast att det inte går att kalla Ryssland för en fungerande rättsstat. Författningen 

klargör att lagen är överordnad statsorganen. Detta är dock något selektivt och kan överses i 

politiskt känsliga fall, något som ibland händer på grund av korruption inom rättsväsendet. 

Författningen försäkrar även att domstolarna ska vara oberoende, men rättsväsendet är 

politiskt påverkad och har i flera fall straffat oppositionella och mänskliga rättigheter 

aktivister. Det är inte ovanligt att politiska makthavare utövar sin påverkan över hur domare 

ska döma i individuella fall. 2016 var Ryssland skyldig till flest brott mot 

Europakonventionen av alla konventionsparter. (222 fall)45  

 

Något som präglar den ryska förvaltningen i stor omfattning är korruption, maktmissbruk, 

ineffektivitet och godtycklig rättstillämpning. Det existerar ingen reell maktdelning, trots att 

författningen garanterat detta. Rysslands politiska makt är centrerad till den federala 

verkställande makten, vilket innebär president Putin samt dennes administration. Lagstiftande 

och dömande makten ses som undermålig och påverkas mycket av den verkställande makten.  

 

Politiska partier i opposition motarbetas metodiskt och har ingen representation i 

parlamentets underhus, duman. Det har förekommit en ökning av våldsamma överfall, 

kampanjer endast till för att smutskasta, och rättsliga åtgärder mot dessa oppositionella under 

de senaste åren. Alla dessa faktorer innebär att det inte är möjligt att tala om verkliga 

demokratiska institutioner i Ryssland.  

 

Flera organisationer fastslog att det förekom valfusk under valet 2016 till duman. Det som 

skedde överensstämmer inte med principen om rättvisa och fria val då det utfördes kraftig 

påverkan mot oppositionen, partiskhet av media och användande av manipulativa 

tillvägagångssätt, något som var till fördel för Putins parti.46 I Human Rights Watch årliga 

rapport kan man ta del av informationen om hur regeringen, när presidentvalet i mars 2018 

                                                 
44 Human Rights Watch. Russia. 2018.  
45 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 2-3 
46 Ibid, 4 
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låg runt hörnet, ökade nedbrytningen av politisk opposition och tog till ytterligare 

restriktioner för att tysta kritiska röster online.47 

 

Media 

 

Det är staten som kontrollerar Rysslands tv-kanaler. Det är inte ovanligt att de används för 

propaganda och för att nedvärdera och smutskasta oppositionella. Det finns i princip ingen 

möjlighet för oppositionspartier att på egen hand presentera sin agenda, eller kunna kritisera 

presidenten och dennes politik och ståndpunkter.  

 

Sedan de stora protesterna under 2011-12 som handlade om missnöjet mot valfusk och 

korruption, har civilsamhällets utrymme minskats i stor bemärkelse, speciellt för 

organisationer som arbetar med försvar av mänskliga och politiska rättigheter.  

Ett stort problem är hur hot och våld mot människorättsförsvarare har ökat och det är ovanligt 

att förövarna ställs till svars eller fälls för brott. Området Norra Kaukasien är särskilt hårt 

drabbad där fysiska överfall även skett mot utländska journalister.48  

 

Rättssäkerhet 

 

Andra allvarliga problem som förekommer och som strider mot författningen är tortyr. 

Trakasserier och övervåld är otillåtet, men trots det utförs tortyr och misshandel av polisen, 

både under gripanden och under förhör. Det läggs stor vikt vid erkännanden i ryska 

domstolar, något som antas ha att göra med varför våld inte är något ovanligt vid förhör.49  

Människor som anses vara oönskade, vilket inkluderar HBTQI-personer, antagna 

droganvändare och regeringskritiker, torteras i enlighet med maktens tillåtande.50  

 

 

 

 

 

                                                 
47 Human Rights Watch. Russia. 2018. 
48 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 5-6 
49 Ibid, 6 
50 Human Rights Watch. Russia. 2018. 
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Yttrande-, press- och informationsfrihet 

 

Yttrandefriheten har begränsats kraftigt sedan Putin kom till makten år 2000. Den 

utvecklingen tog extra fart efter massprotesterna 2011-12. Staten har ökat sin kontroll över 

media och internet. De stora tv-kanalerna i landet påverkas direkt eller indirekt av staten.51  

 

Enligt lagen har myndigheter rätt till att ta del av innehåll i aktiviteter på internet, såsom 

telefonsamtal, sms och mail. Teleoperatörer är tvungna att spara deras kunders data i ett 

halvår till förmån för den ryska federala säkerhetstjänsten (FSB). 

 

Ryssland är fortsatt ett av de farligaste länderna i världen som journalister kan vistas i. Landet 

hamnar högt på listan över rankingen av länder där förövare för mord på journalister går fria. 

Situationen har blivit allvarligare och på grund av det ökade våldet mot journalister har 

bidragit till högre grad av censur i samhället.52 

 

Religions- och övertygelsefrihet 

 

Religionsfrihet är även något som är garanterat i Rysslands konstitution. Däremot har den 

rysk-ortodoxa kyrkan en speciell roll och har fått en mer betydelsefull ställning på grund av 

ett starkt förhållande till statsmakten. Den rysk-ortodoxa kyrkan bistår med stöd för de 

“traditionella värdena” som ses om konservativa då de fokuserar på kärnfamiljen samt 

kvinnors främsta roll som hustrur och mödrar.53 

 

Religiösa minoriteter, som exempelvis Jehovas vittnen, fortsätter trakasseras och 

diskrimineras, exempelvis genom att blockera deras webbplatser och införandet av vissa 

organisationer som extremistiska. De som fortsatte förespråka sin tro riskerade åtal. Religiösa 

minoriteter har fortsatt blivit trakasserade och förföljda.54  

 

 

                                                 
51 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 9 
52 Ibid, 10-11 
53 Ibid, 12 
54 Amnesty International.  Amnesty International Report 2017/2018 The state of the world’s human 

rights. 2018.  
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Kvinnors och Homosexuellas rättigheter 

 

Jämställdheten är långt ifrån uppnådd i Ryssland. Diskrimineringen av kvinnor är stor och har 

sina rötter i stereotypiska könsroller. Det uppskattas att 7000-9000 kvinnor dör varje år som 

resultat på grund av våld i hemmet. Enligt undersökningar finns det statistik på att 67 procent 

av alla mord i Ryssland sker i hemmet. Från 2010-2015 ökade övergrepp i hemmet med 20 

procent, enligt FN.55 

 

Våld i hemmet fortsätter vara ett stort problem i Ryssland, men tillges föga uppmärksamhet 

från myndigheterna. I februari 2017 skrev Putin under på en lag som avkriminaliserar 

våldshandlingar som inte resulterar i någon permanent skada, utan som bara orsakar smärta.56 

Amnesty och Human Rights Watch flaggar även för att detta har lett till en ökning av 

våldsamheter mot kvinnor.57 

Det finns inget i lagstiftningen som diskriminerar eller förbjuder homosexualitet. Däremot 

existerar det förbud för homosexuella att kunna registrera partnerskap och adoption, och 

diskriminering är vanligt. Statlig propaganda sprids i media för att smutskasta HBTQI-

rörelser för att inte vara i linje med “traditionella ryska värderingar” och homosexualitet har 

likställts med pedofili.58 

 

2017 offentliggjordes uppgifter om att polisen i Tjetjenien hade torterat och kvarhållit män 

som de misstänkte var homosexuella, några blev så pass illa skadade att de senare avled, detta 

är något som även Amnesty rapporterat om. Myndigheterna vidtog efter detta inga väsentliga 

åtgärder.59   

 

  

                                                 
55 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 14 
56 Freedom House. Freedom in the world 2018 - Russia. 2018.  
57 Amnesty International.  Amnesty International Report 2017/2018 The state of the world’s human 

rights. 2018.  
58 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 16 
59 Freedom House. Freedom in the world 2018 - Russia. 2018.  
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4.2 Ekonomisk utveckling 

 

Ekonomisk utveckling är något som kan gynna en stats demokratisering och många forskare 

har länge pekat på ett starkt samband mellan ekonomisk utveckling och demokrati.  

Albert B. Evans, professor emeritus vid institutionen för statsvetenskap vid California State 

University i Fresno60 hävdar i en artikel för Journal of Eurasian Studies hur Boris Jeltsin, 

Rysslands president mellan 1991-1999, var mycket engagerad i att få Ryssland att övergå till 

demokrati och marknadsekonomi.61 Men i efterhand går det att fastställa att förändringarna 

som genererades under Jeltsins ledarskap var av blandad karaktär. Han var fast besluten att 

stoppa kommunisterna från att återvända till makten och tillät större yttrandefrihet än 

Ryssland hade haft tidigare.  

 

Jeltsin möjliggjorde även en snabb tillväxt av politiska partier och ett löfte om att överge 

stora delar av den sovjetiska ekonomiska modellen. Men i många områden var det ett stort 

glapp mellan Jeltsins uttalanden och de förändringar som ägde rum i praktiken. Han hade ett 

starkt engagemang för ekonomiska reformer i teorin, men han gjorde många kompromisser i 

praktiken som hindrade ekonomin från att nå de centrala målen. På kort tid skapade 

privatiseringen en stark grupp av mycket rika affärseliter, de så kallade oligarkerna.62  

  

Enligt Evans så var privatiseringen i Ryssland tänkt att främja tillväxten av en medelklass 

med ett starkt engagemang och tilltro till en fortsatt reform. Men i praktiken blev Rysslands 

ekonomiska elit skapade av staten och var också fortsättningsvis starkt sammankopplade med 

staten. Den korrumperade processen gällande privatiseringen av statliga tillgångar var otroligt 

skadliga för institutionaliseringen av demokratin i Ryssland. Oligarkernas makt och 

privilegier i samband med tillväxten av organiserad brottslighet och korruption under 1990-

talet underminerade legitimiteten för Boris Jeltsin och gjorde många ryssar skeptiska till 

demokratiseringen.63 Som Denk och Silander nämner i “Att studera demokratisering” så är 

jämlik fördelning av ekonomiska resurser något viktigt för att främja en demokratisering. Så 

det som skedde med Jeltsin och oligarkerna under 1990-talet bidrog till att missnöjet bland 

                                                 
60 Fresno State. Department of Political Science. Dr. Alfred Evans. 2018.  
61 B. Evans, 43 
62 Ibid, 44 
63 Ibid, 45 
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befolkningen ökade av den ojämlika ekonomiska fördelningen.64 Detta var något som 

skadade demokratiprocessen och banade väg för Putins mer auktoritära kontroll. 

 

I boken “Ryssland: politik, samhälle och ekonomi”, skriven av bland annat Carolina Vendil 

Pallin, forskningsledare på FOI65 som leder Rysslandsprogrammet där hon forskar kring rysk 

inrikes- och säkerhetspolitik, tas det upp hur ekonomin gick framåt efter Vladimir Putin tog 

över efter Jeltsin som president år 2000. Den ekonomiska framgången hade sin förklaring i 

att Putins presidentperiod överlappade med en ökning av internationella priser på 

huvudsakligen olja och gas, något som innebar att Ryssland som ett råvaruexporterande land 

fick en ekonomisk tillväxt som inte hade varit möjlig under Jeltsins tid. När Putin avgick som 

president år 2008 hade han ett stort stöd, vilket kan förklaras av denna ekonomiska tillväxt 

som Ryssland hade under dessa år, vilket gjorde att ryska folket förknippade den förbättrade 

ekonomin som Putins förtjänst.66  

 

Ryssland har stora naturtillgångar och en omfattande gas- och oljeexport, men den ryska 

ekonomin är också mycket känslig för prissvängningar. I samband med Krimkrisen 2014 

införde EU och USA betydande sanktioner som hade stor påverkan på Rysslands ekonomi, 

och det tillsammans med ett nedåtgående oljepris skapade en ekonomisk kris.67  

 

Lipsets undersökningar gällande sambandet mellan modernisering och demokratisering 

visade på att stater som demokratiserades i regel hade högre socioekonomisk utveckling, som 

innefattar god sjukvård, något som Ryssland har haft problem med.68 På grund av den 

ekonomiska krisen och budgetnedskärningar har den generella levnadsstandarden blivit 

sämre. Mindre resurser läggs på hälsa- och sjukvård och folkhälsan är allmänt undermålig.69  

 

Som tidigare nämnt i teoriavsnittet så kan socioekonomisk liberalisering bidra till bättre 

möjligheter att bilda icke-statliga organisationer, skapa nya företag och att tillåta fri media. 

Politisk liberalisering kan även innebära möjligheter för politiska debatter, politisk 

                                                 
64 Denk & Silander, 41-42 
65 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
66 Jonsson (red.) & Vendil Pallin, 15 
67 Sida. Utvecklingen i Ryssland. 2015. 
68 Silander, 63 
69 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 2 
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konkurrens och opposition och rätt att organisera demonstrationer.70 Om man tittar på 

rapporterna från UD, Freedom House och Amnesty m.fl. så är detta är något som inte tagit 

plats i Ryssland. Politisk opposition tystas systematiskt, media är till stor del kontrollerad av 

staten och icke-statliga organisationer som arbetar mänskliga rättigheter motarbetas. Dessa 

faktorer är uppenbarligen stora hinder för demokratiseringsprocessen.  

 

Bristande ekonomiska resurser är en stor anledning till att mänskliga rättigheter försummas.71 

Något som kommer upp till ytan då det talas om ekonomiska resurser och mänskliga 

rättigheter är företag. Särskilt stora multi- och transnationella företag. Dessa företag kan ha 

både en direkt och indirekt påverkan för förverkligandet av mänskliga rättigheter. Indirekt 

kan företags investeringsbeslut och dylikt innebära mycket för ett lands ekonomiska 

utveckling och även dess position i den internationella ekonomin. På ett direkt sätt har företag 

betydelse för att upprätthålla rättigheter, som exempelvis anställningsvillkor, möjlighet att 

inrätta fackföreningar samt ansvar för goda arbetsförhållanden.72 Ryssland har stora problem 

med osäkra arbetsplatser, försenade löneutbetalningar och orättvisa lönesättningar. I en 

ekonomisk kris är det inget ovanligt med att löner minskar och semestrar som blir obetalda, 

vilket också bidrar till att sänka den allmänna levnadsstandarden.73  

 

 

 

  

                                                 
70 Silander, 34-35 
71 Spång (red.) 15 
72 Ibid, 15-16 
73 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 12 
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4.3 Historiskt arv & Politisk kultur 

 

Som nämnt inledningsvis är Rysslands historiska bakgrund inte demokratisk. Historiskt sett 

så har Ryssland varit präglad av auktoritära styren. Är det då orimligt att man förväntar sig att 

Ryssland, som inte har en vare sig lång eller stark demokratisk bakgrund, ska uppnå en 

demokrati av västerländsk karaktär?  

 

En lärdom från Ryssland i början av 1990-talet är att påbörjan mot en demokrati inte är 

oåterkallelig. Vägen till att uppnå en fungerande demokrati är ofta lång och krokig och 

innefattar bakslag.74 Förändringarna i det postkommunistiska Ryssland visade exempel på en 

svag övergång. För att en demokratisk övergång ska stabiliseras krävs fungerande 

ekonomiska och sociala institutioner, oberoende massmedier och skydd för mänskliga 

rättigheter.75 Något som det utifrån rapporterna går att konstatera inte förekommer i 

Ryssland. 

 

Som tidigare nämnt i teoridelen, så är det mycket angeläget för nya bräckliga demokratier att 

konsolidera demokratin. Görs inte detta så är det stor risk att demokratin kommer återgå till 

att bli en auktoritär regim.76 Detta är något som skett i Ryssland. Från att i början av 1990-

talet ha haft demokrati som ett honnörsord och sågs vara ett land på väg mot 

marknadsekonomi och rättsstatlighet, har Ryssland sedan början på 2000-talet beskrivits 

alltmer som en mer auktoritär stat.77 Om vi definierar demokrati som något som ska innehålla 

öppna, fria, rättvisa och hemliga val, skydd och respekt för alla människors grundläggande 

fri- och rättigheter samt ett självständigt rättsväsende, så har Ryssland fortfarande en lång väg 

kvar att gå.78  

 

En stor skillnad mellan tidigare presidenten Jeltsin och Putin är hur Jeltsin verkligen var 

engagerad för demokrati och var emot den tidigare sovjetdiktaruren. Han satsade på kampen 

mot diktatur och var positivt inställd till demokratiska reformer.79 Ett engagemang för 

demokratin är däremot inte det som fört Vladimir Putin framåt. Putins ledarskap har inte 

                                                 
74 Ekman m.fl. 15 
75 B. Evans, 48 
76 Silander, 37-38 
77 Jonsson (red.) & Vendil Pallin, 12 
78 Ibid, 12-13 
79 Staffan Skott. Det nya Ryssland och arvet efter Sovjet. 2009, 339 
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enbart inneburit att demokratiutvecklingen har stagnerat, utan det har även blivit en tydlig 

tillbakagång. Det hindrar dock inte Putin från att fortsätta använda demokrati som ett 

honnörsord, även om många friheter blivit gravt inskränkta under hans tid som president.  

Det ses som något självklart att som demokrat ta avstånd från den gamla sovjetiska 

diktaturen, något man inte kan påstå att Putin gjort.80   

 

Ekman m.fl. hävdar i “Demokratiseringsprocesser” att ett starkt civilt samhälle kan ha stor 

påverkan i en nations demokratiprocess. För att en demokrati ska stabiliseras krävs det att 

medborgarna har en positiv inställning till demokrati och anser det demokratiska politiska 

systemet som något legitimt.81 Detta är något som inte riktigt var fallet i Ryssland. 

Förhållandena som orsakade svagheter i sociala organisationer i det postkommunistiska 

Ryssland gjorde det enklare för Rysslands elit att undergräva demokratireformer och 

garantera färre begränsningar till att återgå till en mer auktoritär kontroll efter år 2000.  

I Ryssland existerade det alltså en brist på konsensus mellan eliten och andra grupper av 

medborgare om huruvida den politiska och ekonomiska omvandlingen skulle äga rum. 

Många hade en ambivalent inställning till att närma sig ett västligt system, och majoriteten 

hade ingen önskan om att jämställas med resten av Europa. Historiska förhållanden hade 

skapat en starkare anti-kommunistisk konsensus i stora delar av Östeuropa, men det var något 

som Ryssland inte inkluderades i.82  

 

När ett införande av ett demokratiskt styrelseskick äger rum, är det nästan enbart på grund av 

kompromisser och förhandlingar mellan eliter.83 Detta var något som skedde till en början 

med dåvarande presidenten Boris Jeltsin som strävade efter ett demokratiskt styrelseskick, 

men som sedan gått till ett mer auktoritärt styre under Putins ledarskap. Österud hävdar i 

“Statsvetenskap - Introduktion i politisk analys” att en auktoritär stat kan utveckla maktens 

institutioner, samtidigt som de hindrar en framtida demokratisering. Auktoritära regimer har 

en tendens att stärka sin politiska makt och motarbeta ett större deltagande bland medborgare 

och istället fortsätta befästa sin egen maktposition.84 Tittar man på nuläget i Ryssland så står 

det klart att detta är något som Putin utfört genom att införa mer och mer restriktioner för det 

civila samhället.  

                                                 
80 Skott, 340 
81 Ekman m.fl. 92 
82 B. Evans, 47 
83 Ekman m.fl. 91 
84 Österud, 147 



25 
 

För en fungerande demokrati krävs det att man tolererar andras politiska åsikter, eftersom en 

demokrati är uppbyggd av oenighet mellan politiska alternativ samtidigt som det ska existera 

en respekt för politikens procedurer och regler.85 Eftersom det inte går att tala om någon reell 

politisk maktdelning, opposition eller yttrandefrihet, främst då det gäller politisk kritik, så är 

även detta något som står i vägen för Rysslands demokratisering.  

 

När det gäller förverkligandet av mänskliga rättigheter så handlar en del hinder om kulturella 

tolkningar. Tolkningar av nationella traditioner kan bidra till diskriminering, såsom 

exempelvis synen på skillnader mellan kvinnor och män som upprätthåller över- och 

underordningen mellan könen eller uppfattningen om heterosexualitet som normen, vilket 

hämmar människor av annan sexuell läggning. En annan faktor som komplicerar arbetet med 

mänskliga rättigheter är hur kulturella tolkningar ofta setts som något som bör hållas utanför 

politiken, och mer inom den privata sfären.86 

 

Trots garantin av skyddet av rättigheter i Rysslands författning så är det inte uppfyllt i 

praktiken. Ryssland har stora problem med våldet mot kvinnor och HBTQI-personer, något 

som får lite uppmärksamhet av myndigheter. Rysslands kultur innehåller fortfarande 

stereotypiska könsroller där kvinnor ses som underordnade män och homosexualitet ses som 

något som inte är i linje med “traditionella ryska värderingar”.87 Human Rights Watch slår 

fast i sin årsrapport att Ryssland är mer förtryckande idag än vad det någonsin varit under 

post-sovjetisk tid. Religiösa minoriteter fortsätter bli trakasserade och förföljda och om de 

ändå fortsätter förespråka sin tro riskerar de åtal.88 

 

Det är viktigt att framställa kulturella förståelser som stärker, snarare än hämmar 

förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Att alla länder skulle hamna åt samma 

kulturella riktning är emellertid något flera kritiker hävdar och att den riktningen skulle peka 

åt väst. Men andra menar att det inte alls behöver innebära att alla länder måste leva efter 

samma kulturella strukturer, utan snarare att alla ska ha möjligheten att delta i dessa 

kulturella tolkningar i samhället man lever i och att diskriminering stoppas. Att problemen 

med kulturella tolkningsmönster kan innebära diskriminering för olika grupper i samhället 

                                                 
85 Österud, 145 
86 Spång (red.) 16 
87 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017, 14-

16 
88 Human Rights Watch. Russia. 2018. 
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uppmärksammas ofta, men samtidigt pågår det en lika livlig diskussion om rätten att 

bibehålla och utveckla kulturella praktiker.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
89 Spång (red.) 17 
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4.4 Korruption 

 

Korruptionen i Ryssland är omfattande, enligt Transparency International hamnade Ryssland 

år 2017 på plats 135 av 180, vilket är mycket oroväckande.90 Korruption är ett mycket 

allvarligt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter. Det undergräver gott styre och social 

rättvisa och hämmar den ekonomiska utvecklingen.91 För att ett land ska nå en hållbar 

utveckling så krävs det att korruption bekämpas.92  

 

Studier har visat att korruption har starka effekter på medborgarnas allmänna välbefinnande 

som inkluderar lycka och social tillit.93 Det har gjorts empiriska observationer som visar att i 

länder med omfattande korruption är det också sannolikt att man upptäcker fler kränkningar 

av de mänskliga rättigheterna.94 Detta är något som går att koppla till Rysslands situation om 

man tittar på alla kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer. Jan Leijonhielm, 

tidigare chef för Rysslandsstudierna vid FOI, hävdar att “Korruptionen fräter sönder 

Ryssland.” Putin och hans närmaste krets kontrollerar stora delar av landets BNP och 

investeringar vilket gör att en stor andel av befolkningen drabbas. Leijonhielm menar att 

Putin medvetet skapat en auktoritär stat som han avskärmar från demokrati.95  

 

Ett skäl till att mänskliga rättigheter försummas har att göra med brist på ekonomiska 

resurser, eller att de ekonomiska resurserna finns där men försvinner i korruption.96 

Rothstein och Varraich hävdar att ett stort fokus för forskningen som handlar om att 

sammanlänka antikorruption och mänskliga rättigheter är att försöka göra det till en mer 

folkcentrerad fråga istället för huvudsakligen en ekonomisk fråga.97 Exempelvis är rätten till 

utbildning och vård grundläggande mänskliga rättigheter, något som ofta överträds av 

korruptionshandlingar. Medborgare kan vara utsatta genom att tvingas betala mutor eller vara 

delaktiga i andra korrupta handlingar för att få tillgång till något som de egentligen enligt lag 

har rätt till, såsom enkel folkhälsovård. Annat som kan ligga utanför ekonomisk korruption är 

                                                 
90 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. 
91 Bo Rothstein & Aiysha Varraich. Making sense of corruption. 2017, 59 
92 Sida. Korruption - det enskilt största hotet mot utveckling. 2014. 
93 Rothstein & Varraich, 5 
94 Ibid, 60 
95 Jan Leijonhielm. Korruptionen fräter sönder Ryssland. Svenska Dagbladet. 2012. 
96 Spång (red.) 15 
97 Rothstein & Varraich, 60 



28 
 

exempelvis arbetssituationer, speciellt höga positioner, där personliga kontakter går före ens 

meriter. Rothstein och Varraich menar även att fokus bör flyttas från hur korruption hindrar 

regeringar från att uppfylla sina skyldigheter till att istället fokusera på hur staterna uppfyller, 

respekterar och skyddar medborgarnas mänskliga rättigheter. Argumentet här är att det kan 

hjälpa medborgare att själva stå upp mot korruption då det görs till en mer personlig fråga då 

mänskliga rättigheter kommer in i bilden.98  

 

Det finns pågående diskussioner om vilka samhälleliga institutioner som är nödvändiga för 

att kunna förverkliga mänskliga rättigheter. Däribland är det vanligt att det pratas om ett 

fungerande rättsväsende och förvaltning som inte innefattar korruption.99 Något som 

Ryssland har en bit kvar innan det skulle kunna ses som uppnått då rättsväsendet är politiskt 

påverkad och politiska makthavare ofta utövar sin påverkan över hur domare ska döma i 

rättsfall.  

 

Korruption har en tendens att göra de rika rikare och fattiga fattigare. Regeringar som är 

korrupta spenderar mindre pengar på grundläggande tjänster, såsom skolor och sjukhus och 

desto mer pengar hamnar i politikers egna fickor. Då regeringar inte kan tillhandahålla sina 

medborgare dessa grundläggande tjänster så förlorar de förtroende. Det i sin tur gör att färre 

medborgare är villiga att betala skatt, vilket gör att det skapas en ond cirkel då det finns ännu 

mindre pengar för vård och utbildning.100 

 

Ojämlikhet → lågt förtroende → korruption → mer ojämlikhet 

 

Ojämlikhet skapar alltså lågt förtroende hos medborgarna som ser systemet som emot dem, 

vilket gör att de själva tar till korrupta handlingar för att försöka få någon slags rättvisa, något 

som i sin tur endast ökar ojämlikheten.101   

 

Samhällen som lider av korruption har ofta dålig social välfärd och politik som förstärker 

ojämlikheter. Där korruption finns, finns även den informella ekonomin. Men i den 

informella ekonomin finns inga garantier för minimilön, säkra arbetsförhållanden eller 

                                                 
98 Rothstein & Varraich, 61-63 
99 Spång (red.) 18 
100 M. Heywood (red.) 199 
101 Ibid. 
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rättsligt skydd mot arbetsgivare som missbrukar sin makt. I före detta Sovjetunionen växte 

den informella ekonomin efter kommunismens fall tillsammans med ojämlikheten och 

korruption. I korrupta regimer är rättssystemet oftare problemet snarare än lösningen. Det är 

inte ovanligt att de blir erbjudna mutor och de som erbjuder mutor blir sällan ställda till  

svars.102 Även detta går att koppla till hur det ser ut i Ryssland med ett rättssystem som är 

korrumperat, mutade domare, orättvisa rättegångar och erkännanden som tvingats fram under 

tortyr.103  

 

Som nämnt tidigare i teoriavsnittet så underminerar politisk korruption demokrati eftersom 

människor utesluts från att vara med och påverka beslut som berör dem. Alltså, delar av 

befolkningen har inget att säga till om gällande sådant som de rättsligt egentligen ska ha rätt 

till.104 Undersökningar har visat att ryska medborgare tror att polisen är offentliga 

institutioner som är minst sannolika att behandla dem rättvist. Många ryssar är mer rädda för 

polisen än vad de är för exempelvis den ryska maffian. Problemet då människor inte har 

förtroende för rättssystemet är att de kan bli mindre benägna att följa lagen.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
102 M. Heywood (red.) 201-203 
103 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. 2017. 
104 M. Heywood (red.) 47-48 
105 Ibid, 204 
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5 Avslutande del 

___________________________________________________________________________

I det avslutande kapitlet kommer slutsatsen redogöras. Jag reflekterar även kritiskt över min 

egen insats och kommer med förslag angående vidare forskning på ämnet.  

___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Slutsats 

 

Faktorerna som denna uppsats inriktat sig på har alla sin del i förklaringen till varför 

demokrati har haft svårt att etablera sig i Ryssland, även om de inte ensamma står ansvariga 

för utvecklingens riktning.   

 

Den ekonomiska utvecklingen har haft sina upp- och nedgångar i Ryssland. I dagsläget går 

det fastställa att den generella levnadsstandarden blivit sämre, till viss del på grund av att   

mindre resurser läggs på hälsa- och sjukvård och folkhälsan är allmänt bristfällig.  

Socioekonomisk liberalisering är tänkt ska bidra till sådant som bättre möjligheter att bilda 

icke-statliga organisationer, skapa nya företag och att tillåta fri media, något man inte kan 

påstå skett i Ryssland. Ryssland är inte klassat som ett fritt land av Freedom House, då det är 

staten som till stor del kontrollerar media, förtrycker politisk opposition och icke-statliga 

organisationer, och de fortsätter införa mer och mer restriktioner för yttrandefriheten samt att 

ekonomiska och politiska påtryckningar gör att åklagare och domare verkar utanför lagen. 

 

Den historiska och politiskt kulturella faktorn tar sig i uttryck genom att Rysslands historiska 

bakgrund inte är demokratisk. Historiskt sett så har Ryssland varit präglad av auktoritära 

styren, vilket kan vara en bidragande faktor till att demokratiseringen har haft svårt att få 

fäste. Då konsolideringen är viktig för att en demokrati ska överleva, kan det ha varit 

problematiskt med tanke på att institutionerna och rättssystemet inte genomgick en 

fullständig övergång till att bli demokratiska. När detta sker är risken stor att övergångsstater 

går tillbaka till att bli auktoritära, vilket är fallet för Ryssland. Under Putins ledarskap har inte 

bara demokratiutvecklingen stagnerat, utan forskare menar att den är på tillbakagång.  
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Något annat som är viktigt för en demokratiprocess är ett civilt samhälle som har en positiv 

inställning till demokrati, och ser det som politiskt legitimt. Eftersom delar av den ryska 

befolkningen efter Sovjetunionens upplösning inte hade någon större önskan att jämställas 

med resten av Europa i ett mer västligt system bidrog även det till att demokratiseringen 

försvagades och tappade legitimitet.    

 

Sambandet mellan Rysslands kultur och mänskliga rättigheter tar sig exempelvis till uttryck 

genom kulturella tolkningar. Rysslands kultur innehåller fortfarande stereotypiska könsroller 

där kvinnor ses som underordnade män och homosexualitet ses som något icke 

överensstämmande med “traditionella ryska värderingar.” Ryssland har stora problem med 

våldet mot kvinnor och HBTQI-personer. Human Rights Watch konstaterar att landet är mer 

förtryckande idag än vad det någonsin varit under post-sovjetisk tid. 

 

Korruptionen är också ett mycket stort hinder för Rysslands demokratisering och 

upprätthållande av mänskliga rättigheter. Den politiska makten är koncentrerad till president 

Putin, och tillsammans med hans krets styr staten medier, manipulerar val, motarbetar 

politisk opposition och tystar kritiker. Ett korrumperat samhälle har stora effekter på 

medborgarnas allmänna välbefinnande och innehåller ofta fler kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna. Grundläggande mänskliga rättigheter, såsom rätt till utbildning och vård 

överträds ofta av korruptionshandlingar. För att kunna förverkliga mänskliga rättigheter krävs 

ett fungerande rättsväsende och förvaltning som inte innehåller korruption, vilket inte är fallet 

i Ryssland. Rysslands rättssystem är märkbart korrumperat med mutade domare, orättvisa 

rättegångar och erkännanden som tvingats fram under tortyr. Detta bryter bevisligen mot 

många mänskliga rättigheter.   

 

I Rysslands konstitution beskriver de sig ha ett demokratiskt styre och att det existerar skydd 

för de mänskliga rättigheterna, men detta äventyras uppenbarligen konstant. Studiens 

undersökta faktorer visar följaktligen att de alla har sin beskärda del i förklaringen till 

Rysslands stagnerande demokratiseringsprocess. Dessa demokratiska tillbakaslag innebär 

även att de mänskliga rättigheterna försummas, vilket givetvis är ett mycket stort problem.  

Det går även att spekulera kring ytterligare orsaker som varit bidragande faktorer. 

Exempelvis har Putin definitivt varit en betydande orsak till Rysslands nuvarande situation. 

Om Jeltsins efterträdare hade varit mer positivt inställd till en demokratisering kanske det 

hade sett annorlunda ut idag. Men så länge Putin sitter vid makten är det nog inte troligt att en 
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demokratisk ordning kommer uppdagas, då han har underminerat demokratin ända sedan han 

tillträdde som president.  

 

Utifrån min studie skulle jag vilja hävda att det framför allt är de höga nivåerna av korruption 

som varit nedslående för Rysslands demokratisering. Oavsett om den ekonomiska 

utvecklingen skulle vara hög och det civila samhället vara positivt inställd till demokrati, så 

hamnar det i skymundan, då höga nivåer av korruption gör att den större delen av 

befolkningen inte skulle känna av förmånerna av en god ekonomi. Å andra sidan skulle man 

även kunna hävda att fungerande demokratiska institutioner har lika stor betydelse, för utan 

fungerande institutioner så fallerar det demokratiska styret. Men som tidigare nämnt, även 

institutioner kan vara offer för korruptionshandlingar. Då det idag onekligen ser ut som att 

Rysslands demokrati är på tillbakagång behöver det dock inte innebära att det är omöjligt att 

det kommer ske framsteg i framtiden.  

 

5.2 Kritisk reflektion 

 

Det är svårt att enbart utifrån litteratur och rapporter redogöra för hur den samhälleliga 

verkligheten faktiskt ser ut. En demokratisering från en tidigare auktoritär stat är, som 

tidigare nämnts, en mycket komplicerad och svår process som tar tid. Sedan går det att 

ifrågasätta hur rättvis bilden av Ryssland blir då jag använt material från ett västligt 

perspektiv, något som Ryssland inte identifierar sig med. Men på grund av att studien är 

skriven från ett västerländskt perspektiv och att det givetvis är mycket lättare för mig att få 

tag på material från en västerländsk aspekt gjorde jag ändå valet att skriva uppsatsen från en 

västerländsk synpunkt. Sedan är det svårt att veta hur tillförlitlig informationen Ryssland ger 

ut är, då staten kontrollerar en stor del av samhället och tystar mycket regimkritik och 

opposition.   

 

Jag inser även att det kunde ha blivit mer tydligt om jag endast hade fokuserat på demokrati 

och inte tagit med effekterna demokrati medför på mänskliga rättigheter. Samtidigt kunde 

även det blivit svårt att behandla Rysslands demokratiska utveckling utan att mänskliga 

rättigheter kommer in i bilden då de är sammanlänkade på så många sätt, vilket gjorde att jag 

ändå fann det mest givande ändamålsmässigt.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

 

Ryssland är ett fascinerande land att studera och det finns mycket som vore intressant att 

forska vidare kring. Exempelvis skulle man kunna studera vidare om Rysslands 

demokratisering och tagit med mer internationella faktorer som påverkar ett lands 

demokratiseringsprocess istället för enbart inhemska faktorer. Då hade man även kunnat 

utveckla vad Rysslands internationella position i FN:s säkerhetsråd innebär för mänskliga 

rättigheter internationellt. Det hade även kunnat vara intressant att jämföra Rysslands 

demokratiseringsprocess med en annan stat för att visa på skillnader och likheter.  
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Sammanfattning 

 

I Rysslands konstitution beskriver de sig vara en demokratisk stat med republikansk 

regeringsform och att grundläggande mänskliga rättigheter ska avnjutas av alla från och med 

dagen man föds. Problemet är att denna beskrivning är långt ifrån hur det ser ut i 

verkligheten. Även om rättigheterna är garanterade i statens författning förekommer 

exempelvis valfusk, korruption, och förtryck mot politiskt opposition. I denna studie har tre 

möjliga förklaringsfaktorer undersökts som kan ha bidragit till varför Rysslands 

demokratisering är på tillbakagång, vilka är följande: ekonomisk utveckling, historiskt arv 

och politiskt kultur samt korruption. Undersökningen visar att ekonomisk utveckling är något 

som kan gynna en stats demokratisering och många forskare har länge pekat på ett starkt 

samband mellan ekonomisk utveckling och demokrati. Men på grund av den ekonomiska 

krisen i Ryssland, som uppdagades 2014, tillsammans med budgetnedskärningar har den 

generella levnadsstandarden blivit sämre.  

 

Historiskt sett så har Ryssland varit präglad av auktoritära styren. Från att i början av 1990-

talet ha haft demokrati som ett honnörsord och sågs vara ett land på väg mot 

marknadsekonomi och rättsstatlighet, har Ryssland sedan början på 2000-talet beskrivits 

alltmer som att ha återgått till att bli en auktoritär stat. Då det inte går att tala om någon reell 

politisk maktdelning, opposition eller yttrandefrihet, främst då det gäller politisk kritik, så är 

även detta något som kraftigt hämmar Rysslands demokrati. Ryssland har även stora problem 

med korruption, vilket är ett mycket allvarligt hot mot både demokrati och mänskliga 

rättigheter. För att mänskliga rättigheter ska kunna förverkligas talas det bland annat om ett 

fungerande rättsväsende och förvaltning som inte innefattar korruption. Något som Ryssland 

har en bit kvar innan det skulle kunna ses som uppnått då rättsväsendet är politiskt påverkad 

och politiska makthavare ofta utövar sin påverkan över hur domare ska döma i rättsfall.  

 

I Rysslands konstitution beskriver de sig alltså inneha ett demokratiskt styre och att det 

existerar skydd för de mänskliga rättigheterna, men detta äventyras uppenbarligen konstant. 

Studiens undersökta faktorer visar följaktligen att de alla har sin beskärda del i förklaringen 

till Rysslands stagnerande demokratiseringsprocess. Dessa demokratiska tillbakaslag innebär 

även att de mänskliga rättigheterna försummas, vilket givetvis är ett mycket stort problem.  
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