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Abstract 

When the Soviet union collapsed at the beginning of the 1990s, a democratization began 

to develop. During the Jeltsin years, democracy in Russia was developing steadily, but 

since Putin became president at the turn of the century it has started to move back 

towards authoritarian rule. The purpose of this study is to explore the reasons for why 

the democracy in Russia never became consolidated and to understand why the country 

again has moved towards an authoritarian rule, like the one during the Soviet union.  

In order to fulfill the aim of this study, two theories were used. These were Linz and 

Stepan's consolidation theory, about the five arenas that have to be developed, and 

Samuel P. Huntington's theory about authoritarian nostalgia. In order to answer the 

questions that this study puts forward, these theories were used against empirical 

material about Russia.  

The results of the study show that Russia does not live up to the requirements in any of 

the five arenas and therefore could not possibly develop a consolidated democracy. It 

also seems as if the return to authoritarianism in Russia can be blamed on a combination 

of nostalgia for the Soviet union, which developed during the economic crisis of the 

1990s, and an increasing nationalism amongst the population.   
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1. Inledning 

Vid slutet av 1980-talet var Sovjetunionen kraftigt försvagat efter årtionden av militär 

kapprustning med USA. Detta var, i kombination med Gorbatjovs reformer, den 

utlösande faktorn till att Sovjetunionen gick under. Gorbatjov trodde, med vetskapen 

om att landets ekonomi höll på att kollapsa och att landet var ekonomiskt underlägset 

USA, att han skulle kunna rädda landet genom att införa "lite demokrati". Detta tänkte 

han skulle förbättra ekonomin eftersom han såg att alla de framgångsrika länderna i väst 

hade ett demokratiskt styre och en fri marknad (Skott, 2009, ss.293-294).  

1991 blev Boris Jeltsin Rysslands första demokratiskt valda president samtidigt som 

Sovjetunionen kollapsade i samband med ett misslyckat kuppförsök i Moskva. Under 

Jeltsins åtta år var landets ekonomi mycket kaotisk eftersom mycket som levt på 

konstgjord andning vid slutet av kommuniststyret nu kollapsade. Det som var positivt 

under Jeltsins styre var att han satsade starkt på att utveckla demokratin i landet, vilket 

gjorde att han i väst uppfattades som en garant för att demokratin i landet skulle bli 

framgångsrik och stabil (Skott, 2009, ss.300-301). 

År 2000 tillträdde Vladimir Putin rollen som president i Ryssland och har sedan dess 

lyckats få ordning på ekonomin i landet. Detta har han till stor del lyckats med tack vare 

rekordhöga priser på naturresurser och på bekostnad av demokratin. Inrikespolitiskt har 

han genomfört reformer som helt har stoppat landets demokratisering och återigen fört 

landet mot ett auktoritärt styre, liknande det som fanns under Sovjetunionen. 

Demokratin som utvecklades under 1990-talet var på väg mot ett system som innehöll 

en regering och opposition, precis som det ska vara i en demokrati. Numer finns det 

däremot inget riktigt hot mot det styrande partiet i duman och de partier som faktiskt 

opponerar sig mot förslag som regimen lägger fram röstar till slut ändå med regeringen 

(Skott, 2009, ss.300-301). Såväl dumavalet 2007 och presidentvalet 2012 dömdes ut 

kraftigt av omvärlden som odemokratiska. Detta eftersom andra partier än Putins Enade 

Ryssland missgynnades i media och konkurrenter utsattes för trakasserier, samtidigt 

som Putins parti använde sig av stora mängder statliga resurser (Skott, 2009, s.359).  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att analysera varför den demokratisering som 

påbörjades i Ryssland under 1990-talet inte konsoliderades och varför landet istället har 

återgått till ett auktoritärt styre. Detta är intressant att forska om eftersom Ryssland 
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återigen, efter att ha återhämtat sig från den ekonomiska krisen på 1990-talet, har en 

väldigt stor roll i världspolitiken, vilket innebär att förändringar inom landet även 

påverkar omvärlden. (Fish, 2005, ss.1-2). Det går att finna exempel på hur landets 

politiska återgång påverkar den internationella politiska arenan i, till exempel, landets 

agerande kring Syriens inbördeskrig. Ryssland, som är en permanent medlem i FN:s 

säkerhetsråd, har under hela inbördeskriget varit emot en militär intervention mot den 

syriska diktaturen då landet anser att rebellernas kamp inte är legitim. Detta kan tänkas 

bero på att det skulle vara motsägelsefullt ifall Rysslands regim stödde rebellernas kamp 

när den trycker ned oppositionen i det egna landet. Ytterligare en anledning till att 

Rysslands demokratisering är intressant att forska om är att det är kan bidra till att förstå 

varför vissa av de länder som ingick i Sovjetunionen har haft lyckade demokratiseringar 

medan andra inte.  

Frågorna som denna undersökning kommer att försöka besvara är följande:  

 Varför har den demokratisering som startades i Ryssland under 1990-talet inte 

konsoliderats? 

 Varför har Ryssland återgått till ett auktoritärt styre? 

1.2 Disposition 

Undersökningens upplägg är att först presentera tidigare forskning på området samt de 

teorier som kommer användas för att besvara frågeställningen. Därefter kommer metod- 

och materialdelen som ska förklara hur undersökningen kommer att genomföras samt 

vilken typ av material som kommer att användas som källor.  

Efter metod- och materialdelen kommer en kort bakgrundsbeskrivning användas som 

introduktion till själva analysdelen, där fakta kommer presenteras om hur det faktiskt 

ser ut i Ryssland. Avslutningsvis kommer därefter en slutsatsdel där frågeställningen 

kommer att besvaras.  

2. Tidigare forskning och teorier 

I denna del av undersökningen kommer först tidigare forskning om Rysslands 

demokrati presenteras. Därefter kommer teoridelen av denna undersökning där teorierna 

som kommer användas för att besvara frågeställningarna kommer att presenteras.  
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2.1 Tidigare forskning 

Det finns väldigt mycket forskning kring Rysslands styrelseskick och demokratisering. 

Nedan kommer en kort beskrivning av vad tidigare forskning kommit fram till för 

slutsatser kring Rysslands demokratisering.  

Lilia Shevtsova skriver i en artikel från 2009 att de demokratiska institutioner som 

existerar i Ryssland idag enbart finns till för att dölja den kombination av auktoritarism 

och oligarki som numera råder i landet. Att landets styre är en kombination av dessa två 

menar hon framgår av det faktum att många politiker även sitter i styrelser i några av 

landets största företag och att regimen har börjat få ett allt större inflytande över 

ekonomin generellt. Hon påstår att det ryska styrelseskicket kan kallas för en 

byråkratisk auktoritarism som har som mål att återställa Rysslands position på den 

internationella arenan genom militarism, med naturresurser som ett geopolitiskt vapen 

(Shevtsova, 2009).  

Graeme Gill påstår att återgången till det auktoritära styret sedan Putin blev president 

beror på själva utvecklingen av demokratin under 1990-talet. Han menar att avsaknaden 

av demokratiska folkrörelser under Sovjetunionens sista år har bidragit till att 

civilsamhället har hållits på avstånd från politiken även i efterhand. Denna separation 

har utnyttjats av alla politiska ledare sedan Sovjetunionens kollaps, det har gett dem 

möjligheter att regera fritt och att skapa ett system där framtida påverkan av 

civilsamhället trycks ner. Avslutningsvis påstår Gill att ifall styret under 1990-talet hade 

gjort tillräckligt mycket för att skapa institutioner som hade inkluderat 

civilbefolkningen i beslutsfattandet hade Putins ledarskap idag kunnat se annorlunda ut 

(Gill, 2006, ss.73-74).  

Daniel Beer påstår i en artikel från 2009 att Rysslands auktoritära återgång är en följd 

av de kaotiska åren som drabbade landet vid demokratins inträde under de år som 

Jeltsin var president. Sovjetunionens kollaps resulterade i det tidiga 1990-talets värsta 

ekonomiska kris där tiotals miljoner ryssar förlorade både sina jobb och sparpengar. 

Denna kris var så förödande för den ryska befolkningen att de kom att se på demokrati 

som en synonym för kaos och själva orsaken till att staten plundrades genom en 

försäljning av statliga företag till rika baroner. När Putin kom till makten 2000 tog han 

kraftigt avstånd från politiken under Jeltsinåren och har genom sin kontroll av media 
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och försvagande av det ryska parlamentet lyckats fostra en idé om att Rysslands 

auktoritära styre är moraliskt jämlikt med demokrati (Beer, 2009, ss.37-39).  

Ytterligare en artikel som är värd att nämna är Anders Åslunds studie från 2009 

angående vad  som kommer ske med Rysslands demokrati i framtiden. Han påstår att 

det går att finna stöd för en framtida rysk demokratisering i moderniseringsteorin, som 

påstår att ekonomisk utveckling leder till demokrati. Ryssland anses vara alldeles för 

rikt, ha en alltför bildad befolkning och vara för öppet mot omvärlden för att det 

auktoritära styret ska kunna bestå i längden. Putins auktoritära styre kan även tänkas 

kollapsa ifall det sker en stor ekonomisk kris i landet då acceptansen för regimen är 

byggd på den ekonomiska utvecklingen. (Åslund, 2009, ss.22-24).  

2.2 Teorier för att besvara undersökningens frågeställning 

Det finns inom demokratiseringsforskningen två huvudriktningar. Den ena handlar 

övergången från diktatur till demokrati medan den andra handlar om konsolideringen av 

demokratin. När demokratiseringsforskningen undersökt orsakerna till övergången till 

demokrati så har det oftast varit aktuellt att studera aktörer och strukturer i landet. Inom 

konsolideringsforskningen finns det däremot tre perspektiv att studera, nämligen 

beteende, attityd och struktur (Nilsson, 2005, s.25). I beteendeperspektivet så ligger 

fokus på hur aktörerna beter sig under demokratins konsolideringsfas. Det viktigaste 

utifrån detta perspektiv är att de politiska aktörerna måste bete sig demokratiskt 

samtidigt som det inte bör existera anti-demokratiska hot. Under attitydperspektivet så 

är det aktörernas syn på demokrati och dess legitimitet som är i fokus. Aktörerna bör 

samverka för att förbättra de politiska institutionerna i en demokratisk riktning samtidigt 

som de utanför det politiska systemet måste känna att demokrati är det enda legitima 

styret. Det strukturella perspektivet studerar demokratins konsolidering utifrån 

strukturella utgångspunkter. Perspektivets fokus ligger på att studera huruvida den 

politiska institutionaliseringen eller olika socioekonomiska faktorer påverkar chanserna 

för demokratin att konsolideras. Den politiska institutionaliseringen innefattar bland 

annat utvecklandet av formella institutioner så som konstitutioner, verkställande och 

lagstiftande makter samt de politiska partierna (Nilsson, 2005, ss.84-88).  

Denna undersökning kommer att använda sig av två teorier för att besvara 

frågeställningen. Den första är Linz och Stepans konsolideringsteori om de fem 

arenorna och den andra är Samuel P. Huntingtons teori om auktoritär nostalgi. Dessa två 
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kompletterar varandra eftersom de ger två olika perspektiv angående varför Rysslands 

demokratisering misslyckades. Teorin om de fem arenorna kommer främst att användas 

för att besvara frågan om varför Rysslands demokrati inte konsoliderats medan teorin 

om auktoritär nostalgi kommer användas som hjälpmedel för att klargöra varför landet 

har återgått till ett auktoritärt styre. Nedan kommer en ingående förklaring av vad dessa 

två teorier faktiskt innebär. 

2.3 Linz & Stepans fem arenor 

Linz och Stepan presenterar i sin bok Problems of Democratic Transition and 

Consolidation en teori om vad som måste finnas på plats i ett land för att en 

demokratisering ska anses avslutad och konsoliderad.  

En avslutad demokratisering och en konsoliderad sådan är inte samma sak, ett lands 

demokratiseringsfas kan vara avslutad utan att demokratin är konsoliderad. De 

definierar det som att en demokratisering är avslutad när enighet har uppnåtts inom det 

politiska systemet kring att regeringar ska väljas genom fria allmänna val, när den valda 

regeringen har makten att presentera nya lagar, samt när det finns en maktdelning för att 

förhindra maktmissbruk. (Linz & Stepan, 1996, s.3). En konsoliderad demokrati innebär 

att demokratin har blivit "the only game in town", vilket sker genom en kombinerad 

förändring av beteenden, attityder och institutionell struktur. Den beteendeförändring 

som måste ske handlar om att inga makter i landet får lägga ner stora resurser på att 

försöka återskapa ett odemokratiskt samhälle. Attitydförändringen som behöver inträffa 

hos en befolkning är att den måste anse att demokratiska procedurer och institutioner är 

det enda rättvisa sättet att styra ett land på. Slutligen krävs det att konflikter löses 

genom lagar, procedurer och institutioner som skapats genom nya demokratiska 

processer. För att demokratin i ett land ska kunna konsolideras menar Linz och Stepan 

att det krävs fem olika välutvecklade arenor i landet (Linz & stepan, 1996, ss.5-6). De 

fem arenorna är följande:  

1. den civila 

2. den politiska  

3. den juridiska  

4. den byråkratiska 

5. den ekonomiska 
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Den civila arenan, som är den första, innefattar allt som ett lands invånare gör utan 

inblandning av staten. Enligt Linz och Stepan bör den civila arenan vara självständig 

genom att befolkningen till exempel har rätten att organisera sig, starta rörelser och fritt 

får uttrycka sig i skrift och tal utan att staten lägger sig i.  

Den politiska arenan bör vara högt värderad, vilket innebär att politiker måste 

respektera samt uppskatta demokratiska institutioner såsom politiska partier, valresultat, 

partikoalitioner, samt lagstiftningen. 

På den juridiska arenan menar Linz och Stepan att lagstyre ska råda, vilket innebär att 

lagar ska tillämpas lika på alla oavsett tillgångar och politisk tillhörighet. Det innebär 

även att lagarna ska se till att civilsamhället och det politiska samhället förblir 

självständiga. Alla stora aktörer, och framför allt den demokratiska regeringen, ska 

respektera och upprätthålla lagstyret som bör finnas med i en konstitution eftersom det 

då det blir mycket svårare att ändra.  

Den byråkratiska arenan bör fungera så att byråkratin i landet ska finnas till för att 

beskydda medborgarnas rättigheter och leverera nödvändiga tjänster som befolkningen 

kan tänkas kräva. För att kunna göra detta måste staten få in pengar till statskassan 

vilket uppnås genom att ta in skatter från medborgarna. En demokratiskt vald regering 

måste ha möjligheten att bestämma, reglera, samt extrahera och för att kunna göra detta 

krävs en väl fungerande byråkrati. 

Den ekonomiska arenan, som är den sista, bör präglas av en kombination av plan- och 

marknadsekonomi. Linz och Stepan skriver att det aldrig har funnits eller kommer att 

finnas en konsoliderad demokrati i ett land med en ren planekonomi, vilket innebär att 

staten helt kontrollerar landets handel. De menar att det krävs åtminstone en viss mån av 

marknadsekonomi för att skapa den självständighet och livfullhet som krävs inom 

civilsamhället. Det kommer aldrig heller att finnas ett demokratiskt konsoliderat land 

som har en ren marknadsekonomi då marknadsekonomier alltid behöver en viss 

reglering för att fungera. Istället för någon av dessa två extremtyper så bör ett 

demokratiskt land ha en marknadsekonomi med en viss reglering, vilket är en 

kombination av dem båda (Linz & Stepan, 1996, ss.7-13).  
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2.4 Auktoritär nostalgi 

Den andra teorin som kommer användas i undersökningen är Samuel P. Huntingtons 

teori om auktoritär nostalgi. Auktoritär nostalgi innebär att befolkningen i ett land 

längtar tillbaka till en tid då landet styrts av en auktoritär ledare. Teorin menar att när ett 

lands auktoritära ledare faller och demokrati införs så fylls befolkningen med eufori 

över förändringen men historiskt sett har tiden efter ett lands demokratisering varit 

kantad av massiva problem och ineffektivt ledarskap. Förlusten i effektivitet får i sin tur 

befolkningens entusiasm att ersättas av ilska och frustration över det demokratiska 

systemet. Politikernas svårigheter att styra landet på grund av långdragna demokratiska 

processer samt svagheten hos de politiska ledarna får befolkningen att se ledarna som 

arroganta, inkompetenta eller korrumperade. I de länder där detta sker så glömmer 

befolkningen snabbt hur det gamla auktoritära styret brukade förtrycka dem och minns 

istället den ordning, det välstånd, och ekonomiska tillväxt som fanns innan landet blev 

en demokrati (Huntington, 1992, ss.255-257).  

Huntington påstår att auktoritär nostalgi kan leda till att ett land återgår till ett 

auktoritärt styre och menar att det demokratiska systemets stabilitet hänger på två 

punkter. Den första av dessa två är att den politiska eliten i ett land, vare sig det är 

partiledare, militära ledare eller affärsledare, måste kunna samarbeta för att lösa 

problemen som drabbar deras samhälle och undvika att utnyttja problemen i sin egen 

materiella eller politiska vinning. Den andra är att befolkningen i ett land måste kunna 

förstå skillnaden mellan det demokratiska systemet och de som styr landet. Detta 

innebär att befolkningen måste inse att ifall de som styr landet missköter sig så innebär 

det inte nödvändigtvis att demokrati är dåligt. Istället bör de se demokratin som ett 

instrument de kan använda för att bli av med de dåliga ledarna (Huntington, 1992, 

s.259-263).  

Sammanfattningsvis så kommer undersökningen att genomföras med hjälp av två 

teorier. Den första är Linz och Stepans konsolideringsteori som menar att möjligheterna 

till demokratins konsolidering i ett land beror på ifall fem arenor existerar och fungerar 

på ett tillfredsställande sätt. Denna teori är intressant för undersökningen eftersom den 

kan tänkas svara på frågan om varför demokratiseringen som startades på 1990-talet 

aldrig konsoliderades. Den andra teorin som kommer användas är Huntingtons teori om 

auktoritär nostalgi som är intressant eftersom den kan tänkas förklara varför styret i 
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Ryssland har återgått till det auktoritära trots den demokratiska utvecklingen som 

skedde under Jeltsin.  

3. Metod & material 

Efter att i tidigare delar presenterat undersökningens syfte, frågeställningar och 

teorigrund så har det nu blivit dags att presentera vilken metod som kommer användas 

för att genomföra den. När undersökningens forskningsmetod har presenterats så 

kommer en kort materialgenomgång där det kommer förklaras vilken typ av material 

som kommer att användas samt hur detta har samlats in.  

3.1 Metod 

Denna undersökning har som tidigare nämnts som syfte att undersöka varför Rysslands 

demokratisering verkar ha stannat upp och varför landet istället har återgått till ett 

auktoritärt styre. Eftersom Rysslands demokratisering står i centrum i undersökning 

kommer utformningen av undersökningen att vara teorikonsumerande. 

Teorikonsumerande innebär att den använder sig av tidigare kända teorier kring 

demokratisering och ställer dessa mot empiriskt material, i detta fallet material om 

Ryssland. Värt att nämna är att teorikonsumerande undersökningar till viss del alltid 

även är teoriprövande eftersom resultatet påverkar vår tilltro till teorin (Esaiasson et al, 

2012, ss.41-42). Undersökningen är även en förklarande sådan eftersom den kommer att 

använda tidigare beskrivna områden i Ryssland för att besvara frågeställningen. Det är 

först när det, genom tidigare beskrivningar, har skapats en bra överblick av fenomenet 

som det är möjligt att undersöka den bakomliggande förklaringen (Esaiasson, 2012, 

ss.26-27).  

De teorier som undersökningen kommer använda valdes då de anses komplettera 

varandra i vad som påverkar demokratiska länder att utvecklas åt olika håll. Det finns en 

mängd olika teorier om vad som krävs för att ett land ska börja demokratiseras men inte 

lika många om vad som krävs för att en demokrati ska bli stabil. Det sågs som nyttigt 

för undersökningen att använda mer än en teori eftersom det hjälper till att ge en bredare 

förståelse kring utvecklingen i Ryssland.  

Metoden som kommer att användas för att samla in information till undersökningens 

resultatdel är en kvalitativ textanalys. Det centrala i tillvägagångssättet är att texterna 

kommer läses samtidigt som förbestämda frågor ställs på materialet, för att se ifall det 
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kan besvara det undersökaren är ute efter (Esaiasson, 2012, s.210). För att i 

slutsatsdelen kunna besvara undersökningens frågeställning kommer resultaten gällande 

de fem arenorna att ställas mot den tidigare teoridelen för att se ifall empirin stämmer 

överens med vad teorin menar är välutvecklade arenor. Samma sak kommer även att ske 

med resultaten kring auktoritär nostalgi, där empirin kommer att ställas gentemot 

teoridelen för att kunna besvara frågeställningen.  

En kvalitativ textanalys lider av olika reliabilitetsproblem, exempelvis är det svårt att 

veta ifall författaren till källan som används är opartisk i sitt skrivande eller ifall denne 

är påverkad av egna känslor eller påtryckningar utifrån. En rysk författare som skriver 

positivt om regimen i landet måste till exempel antas vara en opålitlig källa eftersom 

denne kan tänkas vara partisk. För att parera denna typ av problem så undersöktes flera 

artiklar inom samma område för att kunna garantera validiteten i det som skrevs. Ett 

annat exempel på ett reliabilitetsproblem är att metoden ger utföraren en stor 

självständighet att själv tolka texterna, vilket innebär att samma text kan tolkas på flera 

sätt av olika personer med olika bakgrundskunskaper. Även vid undersökningens 

slutsatser ges en kvalitativ undersökning stor självständighet att själv tolka resultaten i 

jämförelse med en kvantitativ sådan. En kvantitativ undersökning kan med hjälp av data 

exakt visa hur den kommit fram till slutsatserna, vilket är svårare för en kvalitativ. För 

att så gott som möjligt motverka dessa reliabilitetsproblem så är det viktigt att tydligt 

förklara hur resultaten har tolkats. 

3.2 Material 

Teorierna, som kommer användas som grund för resultatdelen, är tagna från Linz och 

Stepans bok Problems of Democratic Consolidation and Transition från 1996 samt 

Samuel P. Huntingtons bok The Third Wave - Democratization in the Late Twentieth 

Century från 1992. De historiska bitarna av undersökningen har även haft god 

användning av Stefan Skotts bok Det nya Ryssland och arvet efter Sovjet från 2009. En 

annan källa som har använts flitigt under undersökningens gång är den politiska 

organisationen Freedom House. Denna organisation delar ut betyg på en skala från ett 

till sju, där ett är det bästa, för hur välfungerande olika samhälleliga områden är i 

Ryssland.  

Materialet som samlats in är främst taget från internet eftersom det är svårt att hitta 

uppdaterade källor angående det ryska samhället i bokformat. För att reliabiliteten i 



  
 

10 

materialet skulle garanteras så användes enbart Linnéuniversitetets bibliotekskatalog, 

Google Scholar samt Academic Search Elite som sökmotorer. Eftersom Linz och 

Stepans teori tydligt säger vilka områden som måste finnas på plats samt vara 

välutvecklade inom de olika arenorna så var det givet att söka på dessa begrepp, samt på 

auktoritär nostalgi i sökmotorerna. Materialet som kommer användas är främst skrivet  

på engelska och handlar om det ryska samhället och demokratisering. Det är taget ur 

akademiska artiklar från journaler, nyhetsartiklar från respekterade nyhetsbyråer, 

böcker, samt data från olika organisationer. Materialet som har samlats in är tänkt att 

innehålla information kring hur det ser ut på de fem arenorna i Ryssland samt informera 

kring invånarnas åsikter angående regimen. Eftersom avsikten var att genomföra en god 

undersökning var det tvunget att smala av materialet eftersom det finns ett enormt utbud 

av artiklar som diskuterar statsskicket och det civila samhället i Ryssland (Esaiasson, 

2012, s.220).  

4. Bakgrund 

När nu forskningssyfte, frågeställningar, teorier, forskningsmetod och material har 

presenterats så ska undersökningen inledas. Först kommer en kort historisk genomgång 

för att underlätta processen att sätta sig in i situationen i Ryssland. Därefter kommer 

resultatdelen där teorierna kommer att ställas mot empirisk fakta. 

4.1 Bakgrund 

1985 blev Michael Gorbatjov generalsekreterare i Sovjetunionen. Redan under sitt 

första år började han lätta på de regler som kommunistpartiet infört eftersom landet 

befann sig i en djup ekonomisk kris efter årtionden av kapprustning med USA. 

Ekonomerna, som under tidigare ledare inte kunnat kritisera det kommunistiska 

systemet, vågade under Gorbatjovs styre föreslå reformer inom den planekonomi som 

orsakat krisen. De riktigt stora ekonomiska reformerna skulle dröja till Jeltsinåren men 

Gorbatjov gav bland annat bönder möjligheten att äga sitt eget land och började även 

tillåta en viss privat företagsamhet. Problemen med flera av Gorbatjovs reformer var att 

de oftast inte var tillräckligt välplanerade för att fungera i Sovjetunionen utan var bara 

dåliga kopior på västvärldens system, vilket bidrog till att den ekonomiska krisen 

fördjupades. Trots att Gorbatjov misslyckades med sina ekonomiska reformer lyckades 

han fantastiskt nog införa tryck- och yttrandefrihet i Ryssland, samt demokratiska val, 

eftersom han såg att det fungerade för de rika länderna i väst. På grund av dessa 
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reformer kunde befolkningen äntligen kritisera de enorma missförhållanden som fanns i 

landet, som de varit tvungna att hålla tyst om i över 70 år. Till en början utnyttjade 

enbart ett fåtal desssa nya friheter, men efter ett tag så hade det utvecklats till en enorm 

folkrörelse, vilket till slut var en avgörande faktor till Sovjetunionens kollaps (Skott, 

2008, ss.246-250).  

Gorbatjovs reformer gav intrycket, hos de kommunistiska förbundsstaterna i Östeuropa, 

att det i och med reformerna fanns en möjlighet till självständighet, vilket ledde till att 

det 1989 hölls demokratiska val i både Ungern och Polen. 1990 valdes Boris Jeltsin till 

Rysslands president men lämnade kort därefter det kommunistiska partiet. Året därpå 

utlöste han ett nyval där befolkningen för första gången någonsin fick vara med och 

välja ledare. Detta val vann han med 55 procent av rösterna vilket ger honom en stor 

respekt hos befolkningen som politisk spelare (Skott, 2009, ss.261-268). Efter Jeltsins 

seger i presidentvalet genomfördes ett misslyckat kuppförsök av det kommunistiska 

partiets ledarskap, vilket ledde till att partiet efteråt förbjöds och Sovjetunionens slut var 

ett faktum. Kort därefter avsade sig Gorbatjov sin maktposition som generalsekreterare 

(Skott, 2009, ss.280-281). 

Åren med Jeltsin präglades av en fortsatt kraftig ekonomisk nedgång då mycket av det 

som hade levt på konstgjord andning under slutet av Sovjetunionen nu kollapsade, löner 

betalades inte ut, företag gick i konkurs och den tidigare starka militären övergavs till 

stor del (Skott, 2009, s.297). Trots att ekonomin under Jeltsins två mandatperioder föll 

samman så var han ändå en internationellt respekterad politiker då han satsade hårt på 

att utveckla demokratin i Ryssland (Skott, 2009, ss.300-301). En historisk händelse 

1993 var att landet fick sin första demokratiskt antagna författning någonsin. Den 

bestämde bland annat att presidenten skulle väljas vart fjärde år och att positionen som 

mest kunde innehas under åtta år i rad. Presidenten fick som uppgift att föreslå 

premiärminister och därefter skulle denne låta parlamentet besluta ifall de godkände 

eller förkastade kandidaten. Ifall parlamentet, som består av duman och 

federationsrådet, förkastat presidentens nomineringar tre gånger så hade denne rätt att 

upplösa parlamentet, vilket gav positionen en stor makt. Duman består av 450 

ledamöter som enligt konstitutionen från 1993 skulle väljas genom en kombination av 

enmansvalkretsar och partival, medan federationsrådet består av två representanter från 

samtliga regioner i landet (Skott, 2009, ss.307-308).  
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1996 vann Jeltsin en andra mandatperiod som president i Ryssland trots att han inte låg 

bra till i opinionsundersökningarna och experter menar att det förekom valfusk. 

Människor som byggt upp enorma förmögenheter under Jeltsins första mandatperiod 

bidrog med enorma summor pengar till dennes valkampanj då de ansåg att ett ledarbyte 

skulle kunna ha en negativ påverkan på deras förmögenheter (Skott, 2009, ss.309-311). 

Under mitten av Jeltsins andra mandatperiod så kraschade den ryska ekonomin helt i 

och med den panik som utbröt på börsen efter att priset på oljan sjunkit kraftigt. 

Kraschen blev vändpunkten för den ekonomiska nedgång som drabbat landet under 

större delen av 1990-talet och sedan dess har ekonomin stadigt förbättrats. Vändningen 

för den ryska ekonomin efter kraschen berodde på att oljepriset steg till aldrig tidigare 

skådade höjder samtidigt som ryska varor blev billigare utomlands, vilket även ökade 

produktionen på hemmaplan (Skott, 2009, ss.323-324).  

1999 handplockades Vladimir Putin till premiärministerposten av Jeltsin och året därpå 

blev han president. Sedan Putin kom till makten har befolkningens frihetsgrad sjunkit 

stadigt och de demokratiska framsteg som präglade 1990-talet har suddats ut (Freedom 

House, 1999). Skillnaderna mellan Jeltsin och Putin är många, men den viktigaste 

skillnaden mellan dem är att Jeltsin förespråkade demokrati medan Putin inte har visat 

något intresse för detta (Skott, 2009, s.339). Putin var president under två 

mandatperioder fram till 2008, därefter blev han premiärminister. Hans efterträdare var 

Dmitrij Medvedev som överlägset vann valet med 68 procent av rösterna, mycket på 

grund av tillgång till statliga resurser och trakassering av oppositionen (Skott, 2009, 

s.359).  

När Medvedevs mandatperiod närmade sig sitt slut under 2011 annonserade Putin att 

han hade som avsikt att ställa upp i det stundande presidentvalet. Anledningen till att 

Medvedev blev president 2008 tros av experter ha varit att presidenter i Ryssland inte 

får sitta mer än två mandatperioder i rad, och att Putin därför valde honom till sin 

efterträdare, enbart för att hålla ställningarna fram tills han själv kunde ställa upp igen 

2012. Innan presidentvalet 2012, som Putin var garanterad att vinna tack vare sin 

popularitet hos stora delar av befolkningen, ändrades konstitutionen så att 

mandatperioderna numera är sex år. Putin vann valet med en stor majoritet och har 

därmed möjlighet att sitta kvar som president till 2024 (BBC, 2011).  
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4.2 Resultat 

Nu när bakgrund har presenterats så är det nu hög tid att börja med själva 

undersökningen. Först kommer de fem arenornas utveckling att undersökas en efter en, 

och därefter kommer teorin om auktoritär nostalgi att ställas mot verkligheten i 

Ryssland.  

4.3 Den civila arenan 

Den första arenan som kommer undersökas ifrån Linz och Stepans teori är den civila, 

som är en väldigt bred arena. Denna undersökning kommer inom den civila arenan att 

fokusera på områdena mänskliga rättigheter och civilbefolkningens rätt att organisera 

sig. Först kommer fokus att ligga på organisationsrätten, därefter på rätten att uttrycka 

sig fritt, framför allt för journalister, men även vad gäller befolkningens rätt att 

demonstrera. Slutligen kommer det undersökas huruvida människor kränks beroende på 

sina olikheter.  

Under Sovjetunionen kontrollerade kommunistpartiet alla aktiviteter inom det civila 

samhället. Denna kontroll gjorde att partiet kunde undertrycka organisationer som 

formellt sett var självständiga och därmed förhindra utvecklingen av folkrörelser. Den 

nära kontrollen av alla organisationer användes av partiet för att skapa vad de ansåg 

vara goda kommunistiska medborgare. När Sovjetunionen kollapsade och Jeltsin blev 

president så drog sig staten undan från stora delar av det civila samhället på en gång, 

vilket ledde till stora problem för olika organisationer då invånarna inte var vana att 

själva ta ställning, samtidigt som de ofta fick problem med finansieringen 

(Ljubownikow et al, 2013, ss.155-162).  

Sedan Putin blev president 2000 har regimen återigen skapat ett system där de kan 

kontrollera landets organisationer genom att bidra med pengar och inflytande till de som 

accepterar och stödjer styret. De organisationer som regimen å andra sidan anser tillhöra 

oppositionen har ofta istället blivit hårt bötfällda för petitesser, vilket har gjort det svårt 

för dem att fortsätta verka (Robertson, 2013, s.540). På senare tid har regimen även 

infört restriktioner kring organisationers utländska bidrag, vilket de gjort genom en ny 

lag som tvingat politiska organisationer som tar emot bidrag från västvärlden att 

registrera sig som utländska agenter. Detta drabbar särskilt hårt organisationer för 

mänskliga rättigheter i Ryssland, eftersom de oftast är tvungna att söka utländska bidrag 

då regimen vägrar stödja deras arbete. En liknande ny lag har även inneburit att de som 
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tar emot politiska bidrag från USA och engagerar sig i regimkritik kan anklagas för 

landsförräderi. Enligt kritiker så har de nya lagarna införts för att skrämma den ryska 

befolkningen till att inte ha någon kontakt med omvärlden. De menar också att dessa 

lagar är formulerade på ett väldigt vagt sätt för att regimen enkelt ska kunna 

kriminalisera organisationer ifall det skulle behövas (Human Right Watch, 2012). 

Sedan Putin kom till makten år 2000 har pressfriheten i landet försvagats kraftigt 

eftersom han sedan dess har tagit kontroll över en stor del av media i landet. Denna 

kontroll har bland annat resulterat i att kontroversiella tv-program som försökt belysa 

samhällsproblem blivit bannlysta från sändningarna och ersatts av meningslösa 

underhållningsprogram. Även en majoritet av tidningarna kontrolleras numera av 

regimen, vilket inte minst visade sig då den tidigare redaktören på den traditionellt 

regimkritiska tidningen Novaya gazeta helt plötsligt ersattes av en mindre regimkritisk 

person (Azhgikhina, 2007, s.1256). Många journalister accepterar regimens kontroll av 

media eftersom det är ekonomiskt gynnsamt för dem att lyda staten. De journalister och 

publicister som fortfarande vågar skriva kritiska texter och vägrar att följa instruktioner 

från regimen lever under ständiga hot om allt från rättsliga åtgärder till misshandel och i 

vissa fall till och med dödshot. Sedan 1991 har mer än 200 ryska journalister dött på 

grund av sitt arbete, de allra flesta av dessa trots att de inte har varit i en krigszon 

(Azhgikhina, 2007, s.1249). En stor mängd ryska journalister har på grund av detta 

blivit tvungna att fly landet och söka asyl i andra länder. De journalister som har blivit 

mördade har ofta blivit det på sätt som påminner om rena avrättningar. Högt uppsatta 

politiker har ofta i samband med morden försökt minimalisera journalisternas betydelse, 

vilket har övertygat experter om att det inte handlar om slumpartade mord utan att det 

istället handlar om hämnd på grund av deras journalistik. Putin kallade exempelvis 

Anna Politkovskaya, efter dennes död, för en betydelselös reporter, medan hon i själva 

verket var högt respekterad både i Ryssland och internationellt (Tlisova, 2010).  

Anna Politkovskaya sköts ihjäl i trapphuset till sin lägenhet den 7 oktober 2006. Hennes 

död skakade om Moskva och journalistkåren i landet, samtidigt som det enade folket 

som uttryckte förhoppningar om att hennes död skulle innebära en förändring. Det 

dröjde inte längre än till mars året därpå innan nästa mord inträffade. Denna gång var 

det Ivan Sofronov som hade mördats efter att ha börjat undersöka den ryska militärens 

handelsaffärer med vissa arabländer. Experter på området menar att antalet mord på 

journalister beror på att det saknas politisk vilja att utreda brotten mot journalister och 
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att det finns stora brister i samarbetet mellan polismyndigheter och utredare 

(Azhgikhina, 2007, ss.1247-1248).  

Sedan 1998 är alla ryska medborgare tvungna att installera ett övervakningssystem som 

ger den ryska säkerhetstjänsten tillgång till allt material de publicerar på Internet. Denna 

ständiga övervakning gör att många hotade journalister inte vågar publicera artiklar 

under sina riktiga namn utan att de ofta istället ger sina texter till personer som inte 

lever under samma hot (Tlisova, 2010). Allt det inflytande som Rysslands regim har 

över landets media resulterade i att organisationen Freedom House, som studerar 

demokratin i olika länder, år 2013 gav medias möjlighet att rapportera fritt i landet ett 

betyg på 6,25, vilket är otroligt lågt då 7 är det sämsta ett land kan ha (Freedom House, 

2013). 

När yttrande- och pressfrihet diskuteras är det intressant att nämna de demonstrationer 

som utspelade sig på Moskvas gator i december 2011 efter att Putin tillkännagivit att 

han hade som avsikt att ställa upp i det stundande presidentvalet. Detta är intressant då 

det visar en mer positiv bild av Rysslands civilsamhälle. Under demonstrationerna, som 

var de största sedan Putin först kom till makten år 2000, deltog tiotusentals människor i 

vad oppositionen hoppas var startskottet för ett slut på den acceptans som tidigare 

funnits hos befolkningen gentemot landets regim. I demonstrationerna deltog väljare 

från samtliga oppositionspartier och evenemanget blev så stort att till och med statligt 

kontrollerade media rapporterade kring händelserna. Demonstranterna ställde ett flertal 

krav till regimen, till exempel att den borde utlösa nyval till parlamentet och att den 

skulle genomföra en utredning om valfusk. Det fanns ett stort antal poliser på plats för 

att kontrollera demonstranterna men anmärkningsvärt nog hade inga gripanden skett när 

folket började gå hem. Putin är fortfarande landets i särklass populäraste politiker men 

demonstrationerna visar på att han inte längre är okränkbar (Barry, 2011).  

Det sista området som kommer att diskuteras inom den civila arenan är homosexuellas 

rättigheter i Ryssland. Detta är ett väldigt aktuellt och omdiskuterat ämne både i 

Ryssland och omvärlden då landet den 11 juni 2013 röstade igenom ett förslag som 

förbjuder vad de kallar för homosexuell propaganda. Lagen som röstades igenom 

innebär att det blir brottsligt att genomföra pride-evenemang, hålla försvarstal om 

homosexuellas rättigheter, samt att påstå att homosexuella relationer är jämlika med 

heterosexuella. Den ryska regeringen menar att lagen är tänkt att skydda ungdomen från 

vad de anser vara moraliskt förfall, men samtidigt är den skriven på ett sådant sätt att 
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den i princip innebär ett förbud mot homosexualitet (Alpert, 2013). Rysslands 

homosexuella har tidigare accepterats så länge de inte har visat sina känslor öppet och 

antagligen har denna brist på insyn bidragit till att befolkningen blivit okunnig och 

fördomsfull. Numera sägs 75 procent av den tillfrågade befolkningen stödja ett förbud 

mot den så kallade homosexuella propagandan, samtidigt som människorättsgrupper 

över hela världen har uttryckt sin avsky mot lagen, som de menar bidrar till att det blir 

acceptabelt att utöva våld gentemot homosexuella i Ryssland. Undersökningar visar att 

ungefär hälften av Rysslands homosexuella har utsatts för hatbrott under det senaste året 

("The Economist", 2013).  

Sammanfattningsvis är det tydligt att den civila arenan i Ryssland har stora problem 

med att säkerställa människors friheter och rättigheter, trots det positiva i att 

befolkningen fick demonstrera mot Putins kandidatur. Landet har ingen 

organisationsfrihet att tala om eftersom regimen hårt motverkar de organisationer som 

den anser vara för kritiska, samtidigt som den aktivt bidrar med pengar till de som 

stödjer regimen. De organisationer som engagerar sig i politiska frågor och tar emot 

bidrag från omvärlden riskerar att åtalas för landsförräderi. Bättre är det inte heller för 

landets journalister då deras möjligheter att rapportera fritt förtrycks genom hot om våld 

samt rättsliga åtgärder. Journalisterna som trots hoten fortsatt skriva kritiskt om 

regimens agerande har inte sällan blivit bragda om livet. Slutligen visar de nya lagarna 

som kränker homosexuellas rättigheter, och gör det förbjudet för dem att öppet visa sin 

kärlek, att det finns en stor brist på respekt för människors olikheter i landet. Alla dessa 

punkter som presenterats bidrar till att Rysslands civilsamhälle får det låga betyget på 

5,50 av Freedom House (Freedom House, 2013).  

4.4 Den politiska arenan 

Den andra arenan i Linz och Stepans teori är den politiska. Arenan, som måste vara 

respekterat och uppskattad av såväl politiker som befolkningen, inkluderar institutioner 

så som politiska partier, parlament, valsystem och lokalt självstyre. Nedan kommer 

dessa områden undersökas närmre för att se ifall Ryssland uppfyller kraven för vad som 

är ett bra politiskt samhälle.  

Sedan Putin kom till makten 2000 har han genomfört stora förändringar i det politiska 

systemet för att stärka sitt eget inflytande över den politiska arenan, vilket framgår 

tydligt då regimen har lyckats marginalisera samtliga oppositionspartier. Putin har 
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lyckats med detta genom att minska de ekonomiska bidrag som partier tidigare mottog 

av staten, samtidigt som regimen etablerade flera nya partier för att konkurrera ut sina 

opponenter. Detta ledde till att flera av de andra partierna förlorade väljare till de nya 

och i värsta fall tvingades upplösas (Petrov, 2011, s.37). Utöver regimens försök att 

marginalisera oppositionspartierna så har den även skapat en mängd olika hinder för att 

försvåra för sina motståndare att ställa upp i val. De hinder som regimen har skapat 

innefattar bland annat vaga och komplicerade regler som den använder sig av för att 

ogiltigförklara möjliga kandidater, bygga barriärer för att göra det så svårare att 

kandidera genom, bland annat höga avgifter, samt en hård kontroll av media och 

ekonomiska resurser. De sju politiska partier som för närvarande existerar i Ryssland 

gör det enbart för syns skull och regimen använder dem för att bevara kontrollen över 

de federala och regionala parlamenten (Petrov, 2011, ss.37-42) 

En av de viktigaste politiska institutionerna i en demokrati är parlamentet eftersom det 

är där lagförslag och konsekvenserna av dessa bedöms av kritiker och synliggörs åt 

befolkningen. Det är även här som enskilda parlamentariker måste ta personligt ansvar 

för sina ståndpunkter inom olika frågor. Parlamentets roll är att representera hela 

befolkningen; oavsett kön, etnicitet, eller sexuell läggning och föra deras talan åt dem. 

Trots denna definition av vad parlamentets uppgift är så sa det ryska parlamentets 

talman, i ett mycket kritiserat uttalande, att statsduman inte är en plats för politiska 

diskussioner. Hans uttalande är en bra beskrivning av hur det faktiskt ser ut i det ryska 

parlamentet sedan Putins Enade Ryssland fick majoritet i duman år 2000. Sedan dess så 

röstas regimens förslag igenom direkt utan att effekterna av ett beslut först undersöks. 

Utöver detta så har det även blivit vanligt att ignorera oppositionens förslag genom att 

inte ens ta upp dem till diskussion. Den totala kontroll som Putins Enade Ryssland 

innehar i statsduman har lett till att parlamentet kan ses mer som ett partimöte, där de 

andra partiernas ledamöter är åskådare (Petrov, 2011, ss.45-47).  

Intressant att nämna är att representanterna i det ryska parlamentets överhus ofta inte 

alls har någon koppling till den region som de är tänkta att representera, då valts in på 

regimens initiativ istället för av befolkningen i de olika regionerna. Detta ledde till den 

absurda situation där det framstod som att det var riksdagens talman som bestämde 

vilka frågor representanterna skulle ta upp, istället för den region som de var tänkta att 

representera. Den nya processen för att välja representanter har lett till att regionerna i 
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Ryssland har sett sitt inflytande minska dramatiskt, vilket är totalt oacceptabelt i en 

federation och i ett land så stort som Ryssland (Petrov, 2011, ss.45-47). 

Rysslands valsystem är ännu ett område inom den politiska arenan som blivit hårt 

kritiserat såväl inrikes som utrikes. Freedom House gav landets valsystem 6,75 i betyg 

vilket är extremt dåligt då 7 är det lägsta betyget (Freedom House, 2013). Presidentvalet 

2012, då Putin kom tillbaka till presidentposten, fördömdes starkt av internationella 

övervakare då regimen använde teknikaliteter för att bli av med kandidater från 

oppositionen, vilket ledde till att enbart fem av totalt sexton kandidater tilläts ställa upp. 

De som tilläts registrera sin kandidatur var personer som redan ställt upp under tidigare 

val och enbart fått få röster, medan de som inte tilläts ställa upp under valet 2012 var 

kandidater som kunde tänkas ta hem en större del av rösterna. Utöver fusket med 

kandidatregistrering förekom även mutor i form av att Enade Rysslands medlemmar 

besökte en mängd olika arbetsplatser och erbjöd mindre summor pengar i utbyte mot 

röster. Dessa åtgärder kan tyckas ha varit tillräckliga för att garantera en vinst för Putin i 

valet, men med hjälp av regimens kontroll av media genomfördes även en stor 

propagandakampanj dagarna före valet. I media rapporterades bland annat att två män 

gripits av säkerhetstjänsten efter att ha planerat att mörda Putin. Utöver det sa Putin 

även, i ett tv-sänt uttalande, att det fanns misstankar om mordförsök på oppositionens 

kandidater och mordet skulle genomas av någon inom oppositionen för att därefter 

kunna beskylla regimen för det (Hinsey, 2013, ss.124-126).  

Det sista som kommer undersökas inom det politiska samhället i Ryssland är hur det 

lokala styret väljs och fungerar. Vid slutet av 2011 meddelade dåvarande president 

Medvedev, i ett försökt att lugna de stora demonstrationerna som pågick, att de 

regionala guvernörerna framöver skulle väljas genom folkval. Sedan 2004 hade 

presidenten själv handplockat dem. Innan den nya lagen hann träda i kraft den 1 juni 

2012 hade presidenten hunnit välja ut 22 nya guvernörer i regioner där Enade Ryssland 

traditionellt sett haft dåliga valresultat. Denna manöver innebar att de kunde skjuta 

dessa regioners val på framtiden. När de första guvernörsvalen genomfördes i fem 

regioner lyckades samtliga sittande guvernörer vinna nya mandatperioder, mycket tack 

vare utnyttjandet av skattepengar, samt det faktum att de använt sig av anställda på 

statliga bolag i sina kampanjer. Även här fanns det, precis som i presidentvalet, hinder 

som gjorde det svårt för tänkbara kandidater att få ställa upp. De var bland annat 

tvungna att samla ihop signaturer från fem till tio procent av alla valda tjänstemän inom 
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regionen, vilket de sittande guvernörerna använde för sin egen vinning (Freedom 

House, 2013).  

Utöver problemen med guvernörsvalen så lider de kommunala regeringarna ofta av 

ekonomiska problem, vilket gör det svårt för dem att implementera statliga beslut. 

Många stora kostnader som de kommunala styrena står för, så som lärar- och polislöner, 

bestäms på federal nivå där ekonomin ofta är betydligt bättre. Detta innebär att varenda 

gång de höjer lönerna så måste den lokala regeringen spara inom andra områden för att 

kunna klara de ökade kostnaderna. Problemet uppstår eftersom de kommunala 

regeringarna enbart får in ungefär 5 procent av den totala omkostnaden från skatter och 

fattigare områden ofta tvingas ta emot pengar från grannkommuner (Nielsen, 2012). 

Regimen tog ett steg i rätt riktning för att bemöta detta problem när de beslutade att 

flytta företags skatteplikt till alla de områden där de är verksamma istället för enbart där 

de har sitt huvudkontor. Statsduman har sedan beslutet togs valt att skjuta fram den 

fullständiga implementeringen av reformen till 2016 (BOFIT, 2012).  

Utifrån vad som presenterats om den politiska arenan är det tydligt att den i Ryssland 

lider av stora problem och att dessa uppstår på grund av regimens respektlöshet för det 

politiska systemet. Landets styrande parti har gjort det omöjligt för oppositionspartierna 

att få något större inflytande i riksdagen och deras stora majoritet i det ryska 

parlamentet har även gjort att det numera påminner mer om ett partimöte än om ett 

parlament. Valsystemet i landet har även det brister då regimen tillåts göra allt för att 

påverka resultatet genom olika illegitima metoder. Det lokala styret, som i ett stort land 

som Ryssland bör ha en viss självständighet, är i stort sätt helt kontrollerat av regimen, 

vilket visar sig då de trots löften om fria guvernörsval har kunnat styra vilka som skulle 

ska vinna. Utifrån denna information är det inte överraskande att organisationen 

Freedom House ger Rysslands styrelseskick det låga betyget på 6,50. 

4.5 Den juridiska arenan 

Den juridiska arenan är den tredje som Linz och Stepan menar måste vara 

välfungerande för att en demokrati ska kunna konsolideras. I den juridiska arenan ska 

lagstyre råda, vilket, som tidigare nämnts, innebär att lagar ska tillämpas lika på alla 

oavsett bakgrund och politisk tillhörighet. Nedan kommer en beskrivning av hur det ser 

ut i Ryssland på denna arenan.  
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Historiskt sett finns det inte mycket som talar för att Rysslands ledare har någon vilja att 

verkligen utveckla ett riktigt lagstyre. Både tsarerna och de kommunistiska ledarna 

under Sovjetunionen visade lite respekt för lagarna då de ofta använde dessa för att 

främja sina egna intressen. Detta gjorde de genom att strikt tillämpa dem gentemot de 

svaga i samhället samtidigt som de anpassade lagarna så att de skulle gynna dem själva 

och deras närmsta krets. Det var först när Gorbatjov, i början av sina reformer på 1980-

talet, uttryckte stöd för lagstyre som regimens retorik skiftade. Sedan Gorbatjovs 

uttryckta stöd för lagstyre har de tre efterföljande ryska ledarna utåt sett varit 

engagerade i att främja lagstyre i landet, tyvärr har deras förda politik inte alltid stämt 

överrens med deras retorik. Precis som sina företrädare har ledarna sedan unionens 

kollaps varit villiga att kringgå lagarna när det varit gynnsamt att göra det (Hendley, 

2009, s.339).  

Det sätt på vilket den ryska regimen ofta helt och hållet ignorerar lagarna, så fort de 

riskerar att inskränka på deras maktutövande, håller på att skapa ett system i Ryssland 

där allt är tillåtet. Politikers respektlöshet inför lagen är inget nytt fenomen i Ryssland 

utan det har länge varit normen i landet, vilket har legat för grund till det gamla 

ordspråket "det är förbjudet, men om du verkligen vill göra det, så gör det". Ordspråkets 

innebörd är att så länge de som bryter mot lagarna inte kommer i vägen för någon som 

är högre uppsatt så kommer inte staten lägga sig i. Utifrån detta är det enkelt att tro att 

Rysslands rättssystem är helt oanvändbart för befolkningen. Det har dock visat sig att så 

är inte fallet då användandet av domstolarna har ökat markant under de senaste tjugo 

åren. Det ökade användandet av rättssystemet beror på att regimen skapat särskilda 

domstolar för enklare ärenden, samt att internet har hjälpt till att sprida kunskap hos 

befolkningen om dess rättigheter. Ett problem som uppstått i samband med 

befolkningens användande av rättssystemet är att de helst undviker att ta en konflikt till 

domstol ifall den andra parten kommer från en högre samhällsklass. Människor i 

Ryssland litar helt enkelt inte på domstolarna i den typen av fall, eftersom de tror att 

högre makter kan tänkas utnyttja sitt inflytande över domstolsbesluten (Hendley, 2009, 

ss.339-340). 

Under 2012 var det flera uppmärksammade fall där domare tycktes ta beslut baserade på 

politiska direktiv. Ett känt exempel på detta är den hårda bestraffning som drabbade det 

feministiska punkbandet Pussy Riot, som under sommaren 2012 dömdes till två års 

fängelse efter att ha framfört hård kritik mot regimen och den ortodoxa kyrkan inuti en 
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katedral. Bandet påstår att meningen med deras agerande var att protestera mot att 

kyrkan hade uttryckt ett starkt stöd för Putin under dennes valkampanj, vilket de ansåg 

bröt mot landets konstitutionella sekularism. Åklagarna ansåg däremot inte att detta var 

en rimlig förklaring, utan påstod istället att bandet genomfört spelningen som ett 

konspiratoriskt hatbrott mot den kristna befolkningen i Ryssland. Majoriteten av den 

ryska befolkningen har under hela händelseförloppet varit starkt kritiska mot bandet och 

mer än hälften påstår att den tvååriga domen inte påverkar deras syn på rättssystemet. 

Däremot verkar den ryska elitens åsikter om rättssystemet ha påverkats av 

domstolsbeslutet. Den före detta finansministern Alexei Kudrin kommenterade att 

Pussy Riots straff är ett hårt slag mot landets internationella anseende och att det kan 

tänkas påverka utländska investerares vilja att utföra handel med landet. En annan 

person som hade en åsikt kring domen var tv-personligheten Tina Kandelaki, som skrev 

ett argt inlägg på sin blogg om att de ryska myndigheterna enbart är duktiga på att 

framhäva vad de är dåliga på (Weir, 2012). 

Det är tydligt att den juridiska arenan i Ryssland lider av stora problem, vilket i sin tur 

har resulterat i att Freedom House har gett det ryska rättssystemet och dess 

självständighet betyget 6,0, där sju är sämsta möjliga (Freedom House, 2013). 

Regimens respektlöshet för lagarna syns tydligt eftersom den ofta struntar i dem så fort 

de går emot de egna intressena, samtidigt som de tillämpar dem strikt mot de svagare i 

samhället. De civila medborgarna utnyttjar enbart det ryska rättssystemet vid mindre fall 

som inte är kontroversiella, och vid fall där deras motståndare tillhör en lägre 

samhällsklass. Landets domstolar verkar inte vara självständiga från regimen då 

domarna i flera uppmärksammade rättsfall verkar kunna härledas till direktiv från de 

styrande, vilket inte minst framgår av det hårda straff som Pussy Riot dömdes till under 

2012.  

4.6 Den byråkratiska arenan 

Den fjärde arenan i Linz och Stepans teori som kommer att undersökas är den 

byråkratiska. Arenan kommer först att undersökas genom att se hur det ser ut med 

korruption i byråkratin, för att därefter undersöka vad de ryska medborgarna har för 

åsikter om det. 

Korruptionen i Ryssland är, och har alltid varit, väldigt utbredd vilket kan ses i att 

landet får ett betyg på 6,50 inom kategorin korruption av Freedom House (Freedom 
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House, 2013). En vanlig typ av korruption är att anställda inom byråkratin ofta ser sina 

jobb och sin beslutsmakt som ett eget företag, där de själva ska göra vinster på de 

privatpersoner och företag de kommer i kontakt med. Ryssar som vill registrera ett nytt 

företag tvingas ofta ge gåvor, medan större företag som har kontakt med byråkratin ofta 

tvingas ge en summa pengar för att få sina ärenden handlagda (Skott, 2009, ss.346-347). 

Detta beteende är så utbrett inom den ryska byråkratin att det inte längre kan anses vara 

avvikande från normen på dessa arbetsplatser utan snarare en del av vardagen. En 

tänkbar anledningen till varför denna utveckling skett inom byråkratin är att de anställda 

på lägre nivåer ofta har väldigt låga löner, som det ibland händer att de inte ens får ut på 

grund av bristande intäkter (Skott, 2009, s.325). Korruptionen är även väldigt utbredd 

på högre nivåer inom den ryska byråkratin då stora summor pengar flödar mellan 

internationella företag och högt uppsatta politiker. Den ryska pressen och folk på 

internet har hävdat att det bästa sättet att se ifall en anställd inom staten är korrupt eller 

inte är att se efter vilken typ av klocka personen i fråga har på sig, ofta har de nämligen 

klockor som är värda mer än en hel årslön. Befolkningen i Ryssland vet att det 

förekommer korruption inom byråkratin, men nästan ingen vågar komma med 

avslöjanden, eftersom de då riskerar att bli straffade. Detta är vad som hände den ryske 

advokaten Sergey Magnitskiy, som avslöjade stölder värda 230 miljoner dollar och 

därefter dog under oklara förhållanden medan han satt i fängelse (Freedom House, 

2013).  

I en undersökning som genomfördes angående den ryska befolkningens åsikter kring 

byråkratin i landet visade det sig att hela 57 procent av befolkningen anser att den är 

väldigt ineffektiv medan enbart en på tio tycker att den fungerar tillfredsställande. 

Denna åsikt har visats sträcka sig mellan alla olika samhällsklasser, oavsett om de har 

samma politiska åsikter inom andra områden. De som har den mest negativa åsikten 

kring byråkratin i landet är de människor som faktiskt har haft personlig kontakt med de 

anställda inom denna. Bland anställda inom byråkratin är bilden den totalt motsatta, av 

dem anser enbart 33 procent att byråkratin är ineffektiv medan 42.4 procent anser att 

den fungerar på ett mycket tillfredsställande sätt. Byråkraternas egna åsikter om 

systemet verkar bero på ifall de har lyckats utnyttja det byråkratiska systemet för att 

förbättra sitt eget liv. Detta visar sig då de som arbetar inom byråkratin och har det 

sämre ställt ger systemet ett lågt betyg, medan de som har lyckats främja sina egna 

intressen ger det ett högt (Sedova, 2008, ss.33-37).  
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Det finns flera anledningar till varför den ryska befolkningen anser att byråkratin i 

landet är ineffektiv. De främsta är att de anser att det saknas en rädsla hos byråkraterna 

för att straffas ifall de handlar orätt och att det saknas en moralisk känsla hos dem. 

Majoriteten av den ryska befolkningen anser även att byråkraternas uppdelning av 

skatteintäkterna kan ses som en ren plundring av statens tillgångar där alla försöker få 

tag på så mycket de bara kan. Enbart en minimal del anser att distributionen sker enligt 

reglerna (Sedova, 2008, s.39).  

Vad som är tydligt efter denna genomgång av den byråkratiska arenan i Ryssland är att 

det finns stora brister inom den. Det finns en väldigt utbredd korruption inom landets 

byråkrati vilket bidrar till att Ryssland får det icke smickrande betyget på 6,50 av 

Freedom House på punkten korruption. På de lägre nivåerna handlar korruptionen ofta 

om att byråkraterna kräver gåvor för att utföra sitt arbete, medan de anställda på högre 

nivåer kan utkräva stora summor pengar. En majoritet av den ryska befolkningen anser 

att byråkratin är ineffektiv och tror att de anställda inom den enbart tänker på sin egen 

vinning. De anser att den ryska byråkratin fungerar ineffektivt på grund av att de 

anställda inte riskerar att straffas vid felaktiga beslut och att vissa av dem helt enkelt 

inte är lämpade för att arbeta inom statliga tjänster på grund av bristande moral.  

4.7 Den ekonomiska arenan 

Den femte och sista arenan i Linz och Stepans teori handlar om ekonomin. De menar att 

det aldrig har funnits och aldrig kommer att finnas konsoliderad demokrati i länder som 

använder sig av en ren plan- eller marknadsekonomi. Detta eftersom en ren 

planekonomi leder till att det civila samhället inte kan utvecklas, medan en 

marknadsekonomi utan reglering inte kan fungera på ett tillfredsställande sätt. Vad som 

istället krävs inom den politiska arenan för att ett lands demokrati ska kunna 

konsolideras är en kombination av dessa två, vilket innebär en politiskt reglerad 

marknadsekonomi. Nedan kommer den ekonomiska arenan i Ryssland undersökas.  

Under Sovjettiden styrdes landet efter en så kallad planekonomi, vilket innebar att 

staten helt kontrollerade ekonomin i landet. Vid unionens slut hade planekonomin i 

landet kollapsat och när Sovjetunionen därefter upplöstes avvecklades denna typ av 

ekonomi och ersattes med en marknadsekonomi. Den snabba utvecklingen från plan- till 

marknadsekonomi ledde till att landet drabbades av en kraftig inflation där priserna på 

vissa varor steg med 350 procent (Skott, 2009, s.304). Gruppen av ekonomer som hade 
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fått i uppdrag att genomföra de ekonomiska reformerna hade varken en direkt utarbetad 

plan för de föreslagna reformerna eller en analys för vad konsekvenserna kunde tänkas 

bli. Under 1990-talet sjönk därför investeringarna drastiskt i landet samtidigt som 

befolkningen såg sina besparingar försvinna och industrins produktivitet sjönk. Utöver 

detta skedde 1998 en stor ekonomisk kollaps på grund av sjunkande oljepriser, vilket är 

en av Rysslands stora exportvaror. Efter den ekonomiska kollapsen 1998 vände den 

ryska ekonomin uppåt, mycket tack vare stigande oljepriser, vilket hjälpte till att 

stimulera investeringar i landet (Skott, 2009, ss.320-324).  

Den ryska ekonomin växte mellan 2000 och 2008 årligen med cirka sju procent 

samtidigt som arbetarnas löner steg med mer än 100 procent. Under denna period har 

även stora ryska företag kommit ut på den internationella arenan, vilket har lett till att 

tillgångarna utomlands har ökat till ett värde av 700 miljarder dollar (Skott, 2009, 

ss.245-244). Problemet med den ryska ekonomin är numera, enligt den ekonomiska 

samarbetsorganisationen OECD, att staten fortfarande lägger sig i alldeles för mycket i 

den privata affärsvärlden. En undersökning som utförts av OECD visar att den reglering 

som finns inom ekonomin är betydligt hårdare än i andra utvecklade länder, vilket 

motverkar konkurrensen hos landets företag. Den ryska staten har utöver den hårda 

företagsregleringen även ett stort antal företag i sina ägor, där flertalet har en dominant 

position inom sina områden. Utöver kontakten med statens egna företag så har statligt 

anställda ofta en nära kontakt med det privata näringslivet, vilket inte minst kan ses i 

den utbredda korruption som tidigare nämnts (OECD, 2009). 

Den ekonomiska arenan i Ryssland verkar utifrån ovanstående information ha haft en 

god utveckling sedan Sovjetunionens kollaps, men trots det finns det fortfarande 

problem inom den. Regimen i landet lägger sig fortfarande i affärsvärlden alldeles för 

mycket genom att ha utformat en hård reglering som motverkar konkurrensen i landet. 

Utöver denna hårda regleringen så äger även den ryska staten ett flertal stora företag i 

landet, som ofta har en klar marknadsdominans, vilket har gjort det svårt för andra 

företag att slå sig in på marknaden.  

4.8 Auktoritär nostalgi i Ryssland 

Teorin om auktoritär nostalgi, som den presenteras av Samuel P. Huntington, innebär 

som tidigare nämnts att befolkningen i ett land känner en längtan tillbaka till en tid då 

landet hade ett auktoritärt styre. I Rysslands fall har undersökningar visat att två 
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tredjedelar av landets befolkning någon gång har uttryckt beklagan över Sovjetunionens 

kollaps och en tro på att det hade kunnat undvikas. Enligt Huntington uppstår den 

auktoritära nostalgin eftersom att införandet av demokrati ofta sammanfaller med att det 

politiska beslutsfattandet blir en mycket långsammare process, vilket leder till att 

befolkningen ser demokratin som ineffektivt och korrupt. Denna del av undersökningen 

har som syfte att förklara varför auktoritär nostalgi har uppstått i Ryssland, eftersom det 

kan tänkas förklara varför landet har återgått till ett auktoritärt styre.  

Det har gått över 20 år sedan Sovjetunionen föll och under åren har befolkningens 

åsikter kring detta varierat kraftigt, ofta i samband med händelser på den nationella och 

internationella politiska arenan. En undersökning från 2008 visar att ungefär två 

tredjedelar av landets befolkning någon gång har uttryckt beklagan över upplösningen. 

Huntingtons teori säger att den auktoritära nostalgin uppstår på grund av det långsamma 

och ineffektiva beslutsfattande som en demokrati innebär jämfört med ett auktoritärt 

styre, men även nationell stolthet verkar ha spelat en stor roll i Ryssland. I en 

undersökning från 2005 visar det sig att 74 procent av alla som uttrycker ånger över 

Sovjetunionens upplösning, gör det just på grund av att de anser att Ryssland förlorade 

sitt inflytande i världspolitiken. Denna nostalgiska nationella stolthet, som får starkt 

stöd hos både de äldre och yngre generationerna, eldas på av de politiska ledarna med 

hjälp av media (Popov, 2008, ss.38-41). Under Sovjettiden kände stora delar av 

befolkningen en stark stolthet över landets styrka och internationella inflytande. Åren 

som har gått sedan reformerna inleddes av Gorbatjov har därför varit väldigt 

traumatiska för den ryska befolkningen, då de under 1990-talet såg sitt lands 

internationella inflytande minska dramatiskt. Under 1990-talets ekonomiska krisår 

kände befolkningen i Ryssland en stor skam när landet blev tvingat att ta emot 

internationella lån och humanitärt bistånd och att deras tidigare förbundsstater samtidigt 

sökte sig mer och mer mot väst (Popov, 2008, ss.41-43). 

Under de senaste åren har Rysslands befolkning blivit allt mer nationalistiska, vilket har 

lett till att invandrare i landet i allt större utsträckningar har blivit beskyllda för problem 

inom staten. Samtidigt behövs invandringen för att fylla alla de yrken som den 

inhemska befolkningen inte själva vill arbeta med. Putin har använt denna nationalism 

och främlingsfientlighet för att framställa sig själv som beskyddaren av kristna ortodoxa 

värderingar från omvärldens angrepp. 2005 skapade han en helgdag till minne av segern 

över polackerna som invaderade landet på 1600-talet. Dagen var tänkt att inspirera den 
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ryska befolkningen genom att påminna dem om hur de enades som ett folk för att 

besegra fienden, istället har dagen använts av högerextremistiska grupper. Sedan 

införandet av dagen, ordnar dessa grupper demonstrationer för att framhäva sina åsikter 

om att Ryssland bör bevara ryska värderingar. En undersökning som gjorts visar att 

dessa åsikter får stöd av 66 procent av befolkningen, vilket är en lika stor del som 

känner en beklagan över Sovjetunionens kollaps (Lally, 2013).  

Under de senaste åren har Ryssland återigen blivit ett av världens mäktigaste och 

inflytelserika länder. Under samma period har befolkningen börjat uppskatta styret allt 

mer, till stor del på grund av de framsteg som gjorts inom forskning, teknologi och 

ekonomin. Landets framgångar inom roll i gas- och oljeindustrin har skapat en känsla 

hos befolkningen att landet tillförser resten av världen med energi. De senaste årens 

framsteg har därför skapat en viss eufori hos befolkningen, samtidigt som befolkningen 

är väl medveten om att landet har en lång väg kvar innan de är ikapp västvärldens 

utveckling (Popov, 2008, ss.43-44).  

Under det senaste århundradet har även en uppfattning bildats hos den ryska 

befolkningen, som visat sig i politiska debatter, att landet har ett speciellt öde och ett 

gudomligt uppdrag. Utifrån denna världsuppfattning har det bildats en idé hos 

majoriteten av befolkningen att Ryssland bör gå sin egen väg, att landet inte måste 

utvecklas åt samma håll som västvärlden på alla områden. Enbart 16 procent av 

befolkningen anser att landet har något att lära sig av USA angående ekonomin. Trots 

denna åsikt att landet bör gå sin egen väg så jämför sig ofta ryssar med omvärlden, 

speciellt inom internationellt inflytande. Befolkningen anser att landet har ett stort 

inflytande över världspolitiken, men att det inte är tillräckligt stort, vilket visar sig i att 

61 procent av befolkningen anser USA är en riktig stormakt medan enbart 12 procent 

tycker anser detsamma om Ryssland (Popov, 2008, ss.44-45).  

En positiv ny trend hos unga människor är att de anser att ett lands storhet inte enbart 

beror på deras inflytande på omvärlden utan även på hur bra deras befolkning har det i 

landet. Det kan tänkas vara anledningen till varför yngre generationer känner en mindre 

saknad av Sovjetunionen. 24 procent av befolkningen anser numera att demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter är avgörande för en stormakts storhet. Trots 

åsiktsförändringarna hos den yngre befolkningen så anser fortfarande över hälften av 

landets befolkning att ett lands storhet hänger på ekonomisk- och militär styrka, 
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möjligheten att påverka i världspolitiken, samt en ledande roll inom energisektorn 

(Popov, 2008, ss.48-49).  

Sammanfattningsvis verkar det som att en stor del av den ryska befolkningen har 

utvecklat en nostalgi för åren med det auktoritära sovjetstyret på grund av den förda 

politiken på 1990-talet och en stark nationalism. Demokratiseringen som skedde i och 

med Sovjetunionens kollaps och den efterföljande ekonomiska krisen ledde till att det 

demokratiska systemet i landet ansågs väldigt ineffektivt jämfört med det starka 

auktoritära styret under Sovjettiden. I samband med den ekonomiska krisen kände den 

ryska befolkningen en stor skam att ett av världens mest inflytelserika länder hade blivit 

tvingade att ta emot internationella lån och humanitärt bistånd. Trots att befolkningen 

led under Sovjetunionens år så fanns det ändå en stolthet över att tillhöra en ekonomisk 

och militär stormakt. Under de senaste åren har Ryssland återigen, i samband med 

tillbakagången till ett auktoritärt styre, blivit ett av världens mest inflytelserika länder 

genom stark ekonomisk utveckling.  

5. Slutsats 

När nu resultatdelen har presenterats i sin helhet har det blivit dags att försöka besvara 

de två frågorna i frågeställningen. Frågorna kommer att besvaras var för sig med hjälp 

av resultatdelen. 

Varför har den demokratisering som startades i Ryssland under 1990-talet inte 

konsoliderats? 

Linz och Stepans konsolideringsteori påstår att de fem arenorna som presenterades i 

resultatdelen måste vara väl fungerande och samverkande för att en demokrati ska 

kunna konsolideras. Vad som enkelt kan utläsas av resultatdelens presentation av hur 

det ser ut på dessa fem arenor i Ryssland är att de varken är välfungerande eller 

samverkande med varandra.  

Den civila arenan i Ryssland, som innefattar allt som sker utan statlig inblandning, har 

stora problem eftersom regimen har genomfört reformer som gör det svårt för 

organisationer som inte accepterar styret i landet att existera. Det sker även grova 

inskränkningar på medborgarnas möjligheter att fritt uttala sig i tal och skrift, vilket är 

tydligt då journalister lever med ständiga hot, samtidigt som regimen kontrollerar alla 

tv-sändningar. Under sommaren 2013 antogs även en reform som gör det olagligt för 
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homosexuella att öppet visa sina känslor, något som har blivit hårt kritiserad av 

människorättsgrupper. 

Den politiska arenan bör enligt teorin vara respekterad och uppskattad av politikerna i 

landet. Detta är inte fallet i Ryssland då Putin, sedan han kom till makten, har lyckats 

marginalisera oppositionen samtidigt som Putins Enade Ryssland har fått en sådan stor 

majoritet i parlamentet att det numera liknar ett partimöte. Regimen gör även mycket för 

att kontrollera valsystemet genom att aktivt motverka oppositionens kandidater och 

använda sig av stora statliga resurser. Utöver detta kontrollerar de även, trots löften om 

fria guvernörsval, hur och av vem de olika regionerna ska styras. Med detta i åtanke är 

det tydligt att den politiska arenan i landet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Den juridiska arenan är inte heller välfungerande utan lider även den av stora problem. 

Regimen ser inga problem med att strunta i lagarna ifall de innebär ett hinder för dess 

intressen, samtidigt som den tillämpar dem strikt mot de svagare i samhället. Det är 

endast vid mindre känsliga fall som befolkningen vågar använda sig av rättssystemet då 

de vet att inflytelserika medborgare kan påverka domstolsbesluten vid större fall.  

Byråkratin, som är den fjärde arenan, är präglad av en väldigt utbredd korruption. 

Tjänstemän på olika nivåer inom byråkratin tar ofta emot mutor för att utföra sitt arbete. 

Befolkningen anser att byråkratin är ineffektiv och att de som arbetar inom den enbart 

tänker på sin egen vinning.  

Den femte och sista arenan är den ekonomiska, antagligen den arena som fungerar bäst. 

Ekonomin har gått stadigt uppåt sedan Putin kom till makten och har vuxit med cirka 

sju procent varje år. Trots detta så är den inte helt tillfredsställande då regimen 

fortfarande utövar en alltför stor kontroll över marknaden. Den har utformat en hård 

reglering samtidigt som staten äger flera stora företag som har ledande roller inom sina 

områden, vilket har motverkat konkurrensen i landet.  

Inte en enda av de fem arenorna från Linz och Stepans konsolideringsteori fungerar på 

ett tillfredsställande sätt i Ryssland. Alla fem arenorna har stora problem och vissa 

verkar motverka varandra istället för att samverka. Den demokrati som började 

utvecklas under 1990-talet i Ryssland har alltså, utifrån konsolideringsteorin, inte haft 

en chans att konsolideras då den inte uppfyller kraven för att det ska kunna hända. Ifall 

Putin hade delat Jeltsins önskan om att utveckla demokratin i landet hade situationen 

säkerligen kunnat vara en helt annan.  
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Varför har Ryssland återgått till ett auktoritärt styre? 

Det har sedan Sovjetunionens kollaps utvecklats en auktoritär nostalgi hos den ryska 

befolkningen, vilket blir påtagligt då två av tre ryssar uttrycker en beklagan över 

händelsen. Denna nostalgi har uppstått eftersom Ryssland under 1990-talet, drabbades 

av en djup ekonomisk kris som demokratin beskylldes för, eftersom befolkningen ansåg 

att styret inte var tillräckligt effektivt och kraftfullt i sitt beslutsfattande. Under 1990-

talets krisår utvecklades en skam hos befolkningen över att Ryssland förlorat den 

stormaktsstatus som Sovjetunionen hade åtnjutit. När Putin senare kom till makten hade 

ekonomin börjat stabilisera sig och har sedan dess gått starkt framåt, vilket har 

återskapat delar av det inflytande som landet hade under Sovjettiden. Putin har kunnat 

utnyttja den förbättrade ekonomin och den auktoritära nostalgin för att framställa sig 

som personen som ska göra Ryssland mäktigt igen. Den starka längtan som finns hos 

befolkningen över att återigen bli en stormakt har fått dem att acceptera de brott mot 

mänskliga rättigheter, och den korruption, som präglat Putins mandatperioder, och har 

säkerligen varit en bidragande faktor till att styrelseskicket återgått till det auktoritära.  

Den liberaliseringen som inleddes i och med att Sovjetunionen fick Gorbatjov som 

president var tillsammans med den ekonomiska krisen en bidragande faktor till att 

unionen kollapsade. Under 1990-talets år med Jeltsin påbörjades en demokratisering i 

landet, samtidigt som landets ekonomi låg i ruiner. Putin övertog vid millennieskiftet 

rollen som president, vilket innebar slutet för de framsteg som gjorts inom 

demokratiseringen. Putin har aldrig, till skillnad från Jeltsin, varit engagerad i att 

utveckla demokratin i landet, utan har istället återinfört ett auktoritärt styre. Att den 

demokrati som inleddes under Jeltsins mandatperioder inte konsoliderades kan tänkas 

bero på att det ryska samhället inte utvecklats tillräckligt mycket på de fem arenor som 

Linz och Stepan skriver om i sin konsolideringsteori. Avslutningsvis så verkar det som 

att en stark bidragande faktor till att landet återgått till ett auktoritärt styre är den 

nostalgi för ett sådant styre som utvecklades under 1990-talets ekonomiska krisår. 

Denna nostalgi utvecklades på grund av det demokratiska styrets ineffektivitet vad 

gällde att lösa årtiondets kriser, samt till följd av det faktum att det finns en stark 

nationalism i landet som gör att befolkningen återigen vill se Ryssland som en stormakt.  
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