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Abstract 

This thesis is a qualitative case study on the conflict in Ukraine, analyzed through three 

different international relation theories; realism, liberalism, and constructivism. The aim is to 

give a broader explanation and perspective on the conflict by using the different theories. 

Realism highlight’s the term of security and the states survival and focuses on the NATO 

enlargement in Eastern Europe. Liberalism focuses on the economic cooperation within the 

international system and the constructivist theory focuses on the terms values and identity. 

The theories present three different explanations on why the conflict in Ukraine occurred. 
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1. Inledning 
 

Krimhalvöns nationella status har varit till grund för flera krig och konflikter genom 

historiens gång. Den nuvarande konflikten i Ukraina startade i november 2013 och även den 

här gången har konflikten sin grund i vilken stat som anser sig äga den legitima rätten till 

Krim (Shelest 2015, 198). Konflikten skapade två separata läger, de som anser att Krim bör 

tillhöra Ukraina och de som anser att Krim bör tillhöra Ryssland. Europeiska unionens [EU:s] 

medlemsstater samt och USA, d.v.s. Västvärlden stödjer Ukraina och landets försök att vara 

oberoende från Ryssland. Ryssland och deras allierade anser däremot att Krim ska vara ryskt. 

Både Ukraina och Ryssland anser sig äga en legitim rätt till området. Enligt Ryssland är deras 

motiv att skydda den rysktalande befolkningen i Krim från ”fascistjuntan” som styr i Kiev och 

återta det som anses vara ett historiskt ryskt territorium (Katchanovski, 2016, 4; Shelest 

2015,197). Konflikten spreds snabbt vidare till Donbassregionen i östra Ukraina, där pro-

ryska separatister med stöd från Ryssland utnämnde två självständiga stater, Folkrepubliken 

Luhansk och Folkrepubliken Donetsk (Katchanovski 2016, 2). 

Det finns flera bakomliggande orsaker till konflikten som gas, energifrågor, Orangea 

revolutionen samt Ukrainas eventuella medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen 

[NATO] och Europeiska unionen [EU]. Ukraina och Rysslands relation har under en lång tid 

varit spänd men vintern 2014 eskalerar spänningarna till en konflikt. Det som börjar med att 

hundratusentals demonstranter samlas på Självständighetenstorg i Kiev för att protestera mot 

den dåvarande presidenten Viktor Janukovytj, slutar med att Ryssland beslutar att annektera 

Krimhalvön (Shelest 2015, 191–192). Västvärlden reagerade genom att införa ekonomiska 

sanktioner mot Ryssland. Ryssland valde i sin tur att stoppa importen av varor från 

Västvärlden (Neuwirth och Svetlicinii 2016, 237). Konflikten inleddes som en inrikespolitisk 

konflikt men utvecklades snabbt till en konflikt på internationell nivå (Katchanovski 2016, 3; 

Shelest 2015, 191–192).   

Antal människor som har tvingats fly på grund av konflikten uppskattas från ca en miljon till 

tre miljoner. Det beräknas att mellan 10 000 och 13 000 personer har hittills dödats i 

konflikten, varav minst 2000 civila personer. Fredsavtal mellan de stridande parterna har 

undertecknats flera gånger, det senaste i februari 2015. Trots fredsavtalen har stridigheter 

utbrutit flera gånger, senast i augusti 2016 (Katchanovski 2016, 3; Kontoret för FN:s 
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högkommissarie för mänskliga rättigheter, 2016; Svenska FN-förbundet, 2016; Sjöström 

2016). 

Varför valde Ryssland att annektera Krim? Hur man försöker förklara vilka orsaker som 

ligger till grund för konflikten beror på vilket teoretiskt perspektiv som används. I den här 

studien används tre olika teorier inom internationella relationer [IR], realism, liberalism samt 

konstruktivism. De olika teorierna används för att undersöka hur de kan förklara uppkomsten 

till konflikten genom teoriernas olika perspektiv. Att applicera olika teorier på konflikten, kan 

kanske ge ett bredare perspektiv samt även uppbringa en större förståelse och kunskap om 

konflikten. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att förklara de tänkbara orsakerna till uppkomsten av konflikten i 

Ukraina, genom att applicera olika teorier inom internationella relationer. I den här studien 

undersöks varför konflikten uppstod genom de tre olika IR teorierna, realism, liberalism samt 

konstruktivism. Studien analyserar hur de olika teoriernas synsätt skiljer sig åt i sin syn på 

konflikten. Finns det skillnader, motsägelser och likheter mellan dem? Vilka bakomliggande 

orsaker, anser teorierna ligga till grund för konflikten? Hur kan man förstå aktörernas 

agerande inom konflikten genom de olika IR teoretiska perspektiven?  

För att precisera syftet ytterligare, blir studiens frågeställning:  

Hur kan man förklara konflikten i Ukraina utifrån ett realistiskt, liberalt och konstruktivistiskt 

IR perspektiv?   

Frågeställningen valdes för att kunna få ett större perspektiv på konflikten i Ukraina. Att 

endast utgå från en av teorierna skulle inte ge en tillräckligt bred analys av uppkomsten av 

konflikten.  

1.3 Avgränsningar 

Studien genomförs inom ramarna för ämnet statsvetenskap och därför fokuserar den endast på 

den statsvetenskapliga delen inom konflikten. Vidare analyseras inte, enskilda individers 

uppfattningar om konflikten eller liknande skildringar. Studien undersöker inte de 

ekonomiska sanktioner som infördes som en reaktion på konflikten eller vilka konsekvenser 

som de har medfört. 
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Den här studien är inte en jämförande fallstudie, där flera fall jämförs mot varandra. Studien 

har inte som direkt syfte att kunna användas på andra fall med samma metod för att förklara 

uppkomsten till dessa. Vidare har studien inte som syfte att försöka presentera någon lösning 

på konflikten. 

 

Jag har valt att utgå från teorierna generellt och inte en speciell inriktning inom de. Det finns 

kanske förespråkare för teorierna som inte är överens om alla delar inom de, men deras 

eventuella åsikter eller avvikelser kommer inte redogöras för. I den här studien fokuserar jag 

inte heller på eventuella avvikelser från teorierna och det innefattar även tillvägagångsättet för 

analysen av studien.  

De händelser som beskrivs inom analysen samt inom bakgrundskapitlet är en översiktlig 

redogörelse, som inte beskriver händelserna detaljerat. Den här studien fokuserar på de 

händelser inom konflikten som inträffade mellan åren 2013–2016. Det finns dock vissa 

tidigare händelser som ändå är inkluderade, eftersom de är relevanta för att kunna besvara 

studiens frågeställning. Händelserna som beskrivs i studien är ett urval från konflikten, där de 

mest betydande har valts ut och det innebär att det finns händelser som inte har inkluderats i 

studien. 

1.4 Definitioner 

I den här studien har jag valt att definiera fallet som en konflikt och inte krig eller ett 

inbördeskrig. Det finns flera olika åsikter på hur händelserna ska definieras. Vissa anser att 

demonstrationerna och de händelser som inträffade mellan november 2013 och mars 2014 kan 

definieras som en konflikt. Detta eftersom de händelserna berördes direkt och endast av 

Ukraina, medan händelserna efter mars 2014 inte enbart rörde Ukraina (Shelest 2015, 191–

192). Konflikten har senare utvecklats till ett inbördeskrig. Uppsalas konfliktdatabas [UCDP] 

definierar konflikten som ett inbördeskrig med inblandning av en tredje part, Ryssland. 

(Katchanovski 2016, 4; Uppsala konfliktdatabas u.å). För att vara konsekvent och tydligt, har 

jag definierat händelserna mellan åren 2013–2016 som en konflikt genom hela fallstudien. 

Med det avses att både demonstrationerna som inträffade 2013 samt händelserna i östra 

Ukraina att definieras som en konflikt, Ukraina konflikten. 

1.5 Disposition 
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Inom det inledande kapitlet beskrivs studiens syfte och frågeställning. Vidare redogörs även 

studiens avgränsningar och definitioner.   

I kapitel två beskrivs det teoretiska ramverket som studien utgår ifrån. Här redogörs de 

huvudsakliga antagandena inom de tre IR teorierna, realism, liberalism samt konstruktivism. 

Det tredje kapitlet beskriver studiens metod och det material som studien utgår ifrån. Här 

beskrivs även tillvägagångsättet för analysen, samt vilka nyckelbegrepp som har använts för 

att analysera materialet. 

I det fjärde kapitlet beskrivs bakgrunden till konflikten. Det är en kort redogörelse av utvalda 

centrala händelser inom konflikten mellan åren 2013-2016. 

I kapitel fem redogörs analysen av studien. Här operationaliseras de utvalda nyckelbegreppen 

från varje IR teori på konflikten i Ukraina. 

I det sjätte kapitlet sammanfattas resultatet och avslutas med en diskussion om vad det 

behöver forskas mer om samt om konfliktens framtid. 

2. Teori  
 

” Theory should inform and enlighten; it should suggest new ways of seeing and 

understanding.” (Motyl 2015, 84). 

 

Det här är en teorikonsumerande studie som analyserar ett fall utifrån tre olika teoretiska 

perspektiv. Som tidigare har beskrivits, utgår studien från IR teorierna, realism, liberalism 

samt konstruktivism. Studien utgår från de generella antagandena inom teorierna och 

fokuserar inte på någon specifik inriktning inom de. Jag valde teorierna eftersom de är de 

dominerade teorierna inom internationella relationer, samt för att det ger ett brett perspektiv 

och en större förståelse på konflikten. Genom att använda tre olika teorier, kommer det 

presenteras tre olika förklaringar till konflikten i Ukraina.  

2.1 Realism 

Realism är en vanlig teori inom internationella relationer som används för att försöka förklara 

uppkomsten till konflikter och krig. Det existerar flera olika inriktningar och synsätt inom de 

som skiljer sig åt. Men det finns även gemensamma grundantaganden och det är de som den 

här studien fokuserar på inom realismen. Sådana gemensamma grundantaganden är teorins 
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fokus på den egna statens överlevnad samt den inneboende strävan efter makt som finns inom 

oss (Jackson och Sørensen 2010, 59).  

Enligt realister är målet inom internationella relationer att försvara och maximera statens 

egenintressen samt säkerställa statens överlevnad. Det internationella systemet beskrivs som 

ett själv-hjälpsystem, där staten måste säkerställa sin egen överlevnad. Staternas överlevnad är 

beroende av deras materiella resurser samt att ingå i allianser med andra stater (Jackson och 

Sørensen 2010, 59; Lebow 2013, 60). Staternas ständiga försvar och maximering av 

egenintresset gör att det aldrig går att lita fullt ut på andra stater. De avtal, förordningar och 

samarbeten som finns mellan staterna, är endast tillfälliga och kan avbrytas om det inkräktar 

på statens egenintressen (Jackson och Sørensen 2010, 60). 

Vidare anser realister att det internationella systemet är anarkistiskt, som existerar utan 

överstatliga lagar och utan en ”världsregering”. Inom det internationella systemet existerar det 

även en hierarkisk maktordning mellan staterna. De mest betydelsefulla staterna som innehar 

mest makt kallas för supermakter. De dominerar i den hierarkiska maktordningen och har som 

uppgift att upprätthålla maktbalansen på en balanserad nivå (Guzzini 2013,114; Jackson och 

Sørensen 2010, 59). Maktbalansen som existerar inom det internationella systemet är 

förutsättningen för att upprätthålla och skapa fred. Om balansen ändras kan det uppstå 

spänningar som i förlängningen kan leda till konflikter. Enligt realismen uppstår konflikter 

om staterna vill försvara den rådande maktbalansen samt om staternas egenintresse ändras 

(Lebow 2013, 62–63). 

Det synsättet bidrar till att realister uppfattar det internationella systemet som en kamp för 

strävan om säkerhet och dominans. En plats för rivalitet och konflikter, där aktörerna strävar 

efter att dominera över andra samt att undvika att själva bli dominerade. Inom realismen ses 

människan som en individ som alltid utgår från sitt egenintresse och välbefinnande när man 

interagerar med andra. Människan anses vara lika överallt och synen på dominans är 

universell. Det finns en inneboende strävan hos människan att erhålla makt.  De uppfattningar 

som realism har om människan, appliceras även på de internationella relationer som existerar 

mellan staterna. En stat strävar alltid efter att utöka sin makt (Jackson och Sørensen 2010, 59).   

2.2 Liberalism 

Liberalism som IR teori har sin grund i den politiska filosofin (Ericson 2014, 68). Till skillnad 

från realism har liberalism en positivare syn på människan och dess natur. De anser dock att 
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människan agerar efter sitt egenintresse till en viss punkt, men att det kan gå att uppnå sina 

intressen om man väljer att samarbeta med andra som har samma intressen. Därför gynnas 

parterna genom att samarbeta med varandra, det gäller även inom staten och mellan staterna 

(Jackson och Sørensen 2010, 96). En av målsättningarna inom liberalism är att försöka lösa 

kollektiva problem med hjälp av internationellt samarbete (Ericson 2014, 67; Spray och 

Roselle 2011, 103). Teorin utgår från det mänskliga förståndet och förnuftet som finns inom 

oss. Det är genom vårt förstånd och förnuft som människan kan överkomma rädslor och vår 

inneboende strävan efter makt (Russett 2013, 95). 

Liberalism är sammanflätat med framväxten av den moderna konstitutionella staten, där det 

fokuseras på mänskliga rättigheter och statens skyldighet att försvara dessa. Statens främsta 

uppgift är att skydda invånarnas frihet samt tillåta de att sträva efter lycka. Staten ska tillämpa 

lagar som respekterar invånarnas rätt till liv, frihet och egendom. För att kunna skydda 

medborgarnas rättigheter krävs det även internationella lagar som kan reglera den anarkistiska 

sfären som existerar inom det internationella systemet (Jackson och Sørensen 2010, 97–98). 

Det är genom att tillämpa internationella lagar som en fred skapas och bevaras, inte genom en 

maktbalans i jämvikt som realisterna anser (Russett 2013, 95). Liberalism anser inte att det 

bör existera någon ”världsregering” som ska styra över staterna, utan att det bör finnas ett 

samarbete mellan staterna. Långsiktiga samarbeten som baseras på staternas gemensamma 

intressen är att föredra, då de anses bäst och effektivast (Jackson och Sørensen 2010, 97). De 

enskilda staterna är fortfarande suveräna men samarbetar genom internationella institutioner 

och lagar. En demokratisk regering, ekonomiskt oberoende samt internationella lagar och 

fördrag anses vara grundföresättningarna för att överkomma de säkerhetsproblem som realism 

beskriver (Russett 2013, 95). 

2.3 Konstruktivism 

Enligt konstruktivismen baseras det internationella systemet på idéer och värderingar som 

existerar inom de och hur aktörerna agerar utifrån det. Till skillnad från realism och 

liberalism, riktar istället konstruktivismen fokus på de sociala aspekterna inom de 

internationella relationerna. Inom den konstruktivistiska IR teorin anses det internationella 

systemet bygga på idéer, värderingar, normer, språk och identitet. Även historiska och 

kulturella aspekter har en stor betydelse. Det internationella systemet är skapat av de individer 

och aktörer som finns inom det (Fierke 2013,188–189). Om idéerna och värderingarna 
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förändras, förändras även förutsättningarna inom det internationella systemet (Jackson och 

Sørensen 2010, 160). 

Det internationella systemet är en pågående process av interaktioner som är i en ständig 

förändring. Systemet förändras genom den process som uppstår när stater interagerar med 

varandra. Det är staterna som väljer hur relationen mellan de ska vara samt hur den ska 

utvecklas. Hur relationen ska uppfattas, om de ska anses vara varandras fiender eller allierade, 

beror på vilka värderingar, normer och idéer som de delar (Fierke 2013, 189–191). Det är de 

gemensamma idéerna som skapar de strukturer som aktörerna väljer att agera efter. Ett 

exempel är relationen mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget. Om de slutade 

uppfatta varandra som fiender, skulle kalla kriget vara över (Jackson och Sørensen 2010, 

167). Under kalla kriget användes idéerna om kapitalism och kommunism för att utskilja en 

fiende. Om en stat inte hade samma uppfattning av idéerna som den egna staten har, ansågs de 

vara en fiende. Det är så relationen mellan de utvecklas, beroende på vilket val som beslutas 

(Fierke 2013, 191; Guzzini 2013, 237–238). 

På samma sätt utvecklas intressen och identitet. Inom konstruktivismen anses det att identitet 

och intressen inte kan vara åtskilda från det internationella systemet. Identitet av den egna 

staten skapas genom interaktion med andra stater. Det gäller oavsett om det sker i tider av 

konflikter eller fred. Inom konstruktivismen fokuseras det även på de värderingar som anses 

vara legitima och hur staternas agerande formas utifrån det. Olika stater har olika 

uppfattningar om vilka värderingar som är legitima. En universell legitim värdering är den om 

staternas suveränitet. Den existerar eftersom staterna accepterar och respekterar den idén. Det 

finns en gemensam överenskommelse om staternas suveränitet som delas av världens stater, 

det är därför som den värderingen respekteras av övriga stater (Fierke 2013, 190–191). 

Den konstruktivistiska teorin anses vara mer flexibel än de övriga IR teorierna, eftersom den 

inte är lika fixerad vid den anarkistiska sfären inom det internationella systemet. Teorin 

medger dock att det finns en anarkistisk sfär men att det är aktörerna själva som skapar vilken 

betydelse den ska ha (Guzzini 2013, 196; Jackson och Sørensen 2010, 160). Vidare erkänner 

konstruktivismen delvis synen på statens överlevnad som inom realismen, men de skiljer sig 

åt när det gäller staternas strävan efter makt. Konstruktivister menar att det inte är självklart 

att staternas intresse alltid är att utöka deras makt, det enda tillvägagångsättet för att ta reda på 

en stats faktiska intressen är att studera identiteten samt de intressen som formas av de 

internationella relationerna (Jackson och Sørensen 2010,167).  



8 

 

Det ontologiska synsättet inom konstruktivismen fokuserar på en social ontologi. Aktörer och 

stater kan inte skiljas från den verklighet och de möjligheter som har skapat de (Fierke 2013, 

190). Teorin anser även att det inte finns någon objektiv och utomstående verklighet inom 

internationella relationer. Verkligheten existerar inte oberoende av den mänskliga 

medvetenheten (Jackson och Sørensen 2010, 160). Även synen på internationella 

organisationer anses vara viktig. De är inte endast en mellanhand åt staterna i det 

internationella systemet. De kan ses som autonoma aktörer som utövar makt i deras egna 

intressen eller som att de konstruerar den värld som deras samarbeten tar plats. Internationella 

organisationer kan bistå att försöka förstå de intressen och värderingar som aktörer och stater 

har (Jackson och Sørensen 2010 ,170). 

3. Metod 

3.1 Fallstudie 

Den här studien är en kvalitativ fallstudie av den pågående konflikten i Ukraina, ur tre olika 

teoretiska IR perspektiv, realism, liberalism och konstruktivism. Det ger tre olika perspektiv 

och förklaringar till orsakerna av konflikten. Studien använder en teorikonsumerande ansats 

för att besvara frågeställningen och analyserar det empiriska materialet genom att använda 

nyckelbegrepp från de olika teorierna. 

En fallstudie ska visa på det komplexa inom det specifika fallet samt beskriva hur flera 

faktorer har påverkat fallet (Merriam 1994, 25). Vidare används en kvalitativ fallstudie för att 

försöka förklara ett fall djupgående utifrån ett helhetsperspektiv (Gerring 2004, 345; Merriam 

1994, 8). De djupgående förklaringar som beskrivs kan innefatta kulturella normer, attityder 

samt värderingar. Hur en fallstudie definieras skiljer sig åt, men en vedertagen definition är att 

en fallstudie är partikularistisk, det som undersöks i studien är en specifik företeelse som till 

exempel: en person, en händelse, en socialgrupp etc. (Gerring 2004, 342; Merriam 1994, 25–

26; Yin 2009, 17). I den här studien undersöks ett fall, den nuvarande konflikten i Ukraina. 

Fallet studeras noggrant för att få en bred förståelse om den samt vilka orsaker som ligger till 

grund för den (Merriam 1994, 24; Yin 2009, 46–47). Det gör att jag anser att en kvalitativ 

fallstudie är den lämpligaste metoden att använda sig av i den här studien. 

Det här en studie med deskriptiva inslag, som har till uppgift att förklara 

problemformuleringen. Slutmålet med den deskriptiva forskningen är att undersöka de 



9 

 

skeenden eller företeelser som finns inom problemområdet (Gerring 2004, 347; Merriam 

1994, 22).  

Den heuristiska ansatsen inom en fallstudie är bl.a. att försöka förklara hur ett problem har 

kunnat uppstå, samt att presentera en bakgrundsbeskrivning. Syfte med den heuristiska 

ansatsen är att förbättra förståelsen och ge en större insikt för de fall som studeras (Merriam 

1994, 27–28). Den här studien syfte är att hitta förklaringar till konflikten i Ukraina genom att 

bl.a. presentera bakgrunden till den.  

Den här studien har även en induktiv ansats, vilket innebär att generalisering, hypoteser och 

begrepp uppstår från den information som finns om konflikten. En fallstudie undersöker 

helheten i ett fall för att kunna presentera generella påståenden och slutsatser utifrån det 

teoretiska ramverket (Merriam 1994, 25–27). I den här fallstudien utgår slutsatserna och de 

generella påståendena från det insamlade empiriska materialet. Syftet med en kvalitativ 

fallstudie är att generalisera och på så sätt kunna presentera den lämpligaste tolkningen av 

slutsatserna och inte att till exempel försöka påvisa hur ofta något inträffar som vid en 

statistisk generalisering (Merriam 1994, 43; Yin 2009, 15). Slutsatsen inom en deskriptiv 

fallstudie bör vara ”tät” i sin beskrivning, d.v.s. den ska vara utförlig samt vara en bokstavlig 

beskrivelse av det fall som undersöks. Slutsatsen är oftast kvalitativ, där resultatet beskrivs i 

ord istället för med siffror (Merriam 1994, 26–27).  

Det finns dock vissa svagheter med fallstudien som metod. De kunskaper som fallstudien ger 

utvecklas genom forskarens egna tolkning, där man kan tillföra egna erfarenheter och 

förförståelser i studien (Merriam 1994, 29).  Merriam beskriver svagheten med fallstudien 

som metod på följande sätt: ”När man väljer fallstudier som forskningsmetod vinner man 

något, men man offrar också något” (Merriam 1994, 49). Forskarens roll i fallstudien ses som 

en svaghet, då det finns en risk för ”bias” som kan påverka slutsatserna (Merriam 1994, 47; 

Yin 2009, 14). I en fallstudie är det extra viktigt att forskaren är objektiv till forskningen. 

3.2 Tillvägagångsätt 

För att kunna besvara frågeställningen, Hur kan man förklara konflikten i Ukraina utifrån ett 

realistiskt, liberalt och konstruktivistiskt IR perspektiv?, behöver man hitta de faktorer som 

kan förklara konflikten. I den här studien har jag noggrant läst igenom de material som 

beskriver konflikten och försökt hitta vilka faktorer som de anser är förklaringen till 

konflikten. Jag har använt mig utav centrala nyckelbegrepp från de tre olika IR- teorierna, för 
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att kunna analysera det empiriska materialet. Listan av förklarandefaktorer kan bli väldigt 

lång, då det kan finnas flera olika faktorer inom varje teori som kan förklara konflikten 

(Brians et al. 2011,7; Spray och Roselle 2011, 34). För att de förklarande faktorerna inte ska 

bli för omfattande har jag valt att avgränsa mig till de huvudsakliga förklarandefaktorerna 

inom varje teori. En fallstudie använder sig av flera faktorer som har som syfte att försöka 

förklara det fall som man undersöker men det finns ingen garanti att de faktorer som 

undersöks är de faktorer som förklarar fallet på lämpligast sätt (Spray och Roselle 2011, 61).  

Det kan finnas andra faktorer som kan förklara konflikten i Ukraina men som inte används i 

studien. Det är viktigt att de faktorer som används i operationaliseringen är noggrant 

definierade och utstuderade, annars riskerar studien att undersöka något som avviker från 

syftet och frågeställningen (Spray och Roselle 2011, 38).  

 

3.3 Nyckelbegrepp 

Det insamlade materialet analyseras med utgångspunkt från IR teorierna, liberalism, realism 

och konstruktivism genom att använda ett antal nyckelbegrepp från varje teori. Då det finns 

flera nyckelbegrepp inom varje teori har jag valt ut de som jag anser vara mest relevanta och 

lämpliga för att förklara konflikten. Nedan beskrivs de nyckelbegrepp inom teorierna som har 

använts för att analysera materialet.  

 

3.3.1 Realismens nyckelbegrepp 

 

För att kunna analysera materialet utifrån ett realistiskt IR perspektiv, utgår studien från 

teorins nyckelbegrepp om säkerhet och statens överlevnad som finns inom det internationella 

systemet. Inom realism anses det att orsaken till att konflikter och krig uppstår är att 

maktbalansen förändras samt att stater försöker försvara sina egenintressen.  

 

Säkerhet och statens överlevnad  

Ett av de mest centrala nyckelbegreppen inom realism är staternas fokusering på den egna 

statens överlevnad inom det internationella systemet. Det leder till att staterna investerar i stor 

omfattning på säkerhet för att kunna försvara statens egna intressen samt säkerställa statens 

överlevnad. I det insamlade materialet har jag studerat händelser inom konflikten med fokus 

på aktörernas agerande. Jag har valt att använda NATO:s expandering som ett belägg för 

staternas fokusering på säkerhet och hur det kan förklara konflikten i Ukraina. 
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3.3.2 Liberalismens nyckelbegrepp 

 

Förnuft och samarbete (Ekonomisk samarbete) 

I likhet med realismen fokuserar liberalismen på makt och den strävan som finns efter den, 

men liberalismen belyser det ”goda” som finns inom oss. Teorin anser att det som hindrar från 

att krig och konflikter uppstår är vårt förnuft. För att kunna begränsa det anarkistiska 

elementet inom det internationella systemet bör aktörerna samarbeta med varandra och på så 

vis förhindra uppkomsten av krig och konflikter. Studien utgår från tesen att det är bristen på 

internationellt samarbete mellan staterna som kan förklara uppkomsten av konflikten i 

Ukraina. Det internationella samarbetet som studien fokuserar på är det ekonomiska, som 

existerar mellan de inblandade parterna i konflikten, Ukraina, Ryssland och EU. Tesen om det 

ekonomiska samarbetet används som ett analytiskt verktyg på det insamlade materialet. 

 

3.3.3 Konstruktivismens nyckelbegrepp 

 

Till skillnad från realism och liberalism som fokuserar mycket på säkerhet och makt, 

fokuserar konstruktivismen på de idéer och värderingar som de anser att det internationella 

systemet består av. De idéer och värderingar som finns inom det internationella systemet är 

skapat av aktörerna själva och de handlingar som aktörerna gör utgår från dessa. 

 

Värderingar, Identitet och fiendebilder 

I studien har jag valt att utgå från teorins nyckelbegrepp om värderingar, identitet samt idéen 

om fiendebilder inom analysen. Inom teorin finns det ett synsätt att det är aktörernas olika 

värderingar som skapar konflikter. Studien fokuserar på Rysslands värderingar, eftersom det 

var deras agerande som bidrog till uppkomsten av konflikten. Det andra konstruktivistiska 

nyckelbegreppet som studien använder sig av är identitet och hur det kan avgöra hur 

konflikten uppfattas. I studien undersöks både Rysslands och Ukrainas identiteter, med 

fokusering på språket och hur de kan ha uppfattat konflikten. Det sista nyckelbegreppet som 

används i studien är idén om fiendebilder. Inom teorin finns det ett synsätt att orsakerna till att 

konflikter uppstår är aktörernas fiendebilder, d.v.s. vilka aktörer anses vara fiender eller ett 

hot, är konstruerat av aktörerna själva. I studien fokuseras det på Rysslands uppfattning av 

fiendebilder, d.v.s. på NATO och Västvärlden. 
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3.4 Val av fall 

Jag valde att studera konflikten i Ukraina eftersom det visar säkerhetssituationen i Europa. 

Ukraina har blivit en central konfliktyta mellan Västvärlden och Ryssland, där Ukraina slits 

mellan de två parterna. Det är en uppvisning av makt och säkerhet med Ukraina som bas. 

Därför anser jag att konflikten i Ukraina är viktig att studera och genom att använda IR 

teorierna som ska förklara konflikten, ger det en bredare förståelse av den, då konflikten även 

påvisar säkerhetssituationen i Europa. 

3.5 Material 

Materialet hittades genom att inledningsvis söka i databaser som Scopus och JSTOR. De 

nyckelord som användes i sökningen var till exempel ”Ukraine”, ”Crimea conflict”, 

”International relation theory” och ”Russian foreign policy”. Med sökningen som underlag 

har jag utgått från de material som har varit mest relevant för studien.  

 

Eftersom det är omöjligt att samla in allt material om konflikten i Ukraina och analysera detta, 

har jag valt att göra ett urval. Det materialet som har valts anser jag vara lämpligast att 

använda för att kunna besvara studiens frågeställning. Materialet fokuserar på händelserna i 

Ukraina konflikten, med tidsramen 2013–2016. I denna studie har jag valt att använda mig av 

olika typer av material om konflikten, vilket är vanligt inom en fallstudie för att kunna erhålla 

ett så brett perspektiv som möjligt. Materialet är skriftliga dokument, d.v.s. vetenskapliga 

artiklar och tidningsartiklar d.v.s. källor som inte är transkriberade intervjuer eller 

observationer (Merriam 1994, 117–118). Den här studien har till stor del använt vetenskapliga 

artiklar, tidningsartiklar och internetbaserade källor. Inom analysen har jag utgått från 

forskare med olika teoretiskt perspektiv, som utgår från vilka orsaker som de anser är 

förklaring till varför konflikten i Ukraina uppstod.  

 

3.5.1 Källkritik 

 

Eftersom detta är en fallstudie som beskriver olika förklaringar och uppfattningar till 

konflikten i Ukraina, finns det en risk för bias inom materialet. Det kan finnas en osäkerhet 

till författarnas egna uppfattningar om konflikten, vilka förförståelse som de har samt vilken 

sida de står på. Det kan dock även vara svårt att bedöma varje enskild källas objektivitet, 

eftersom det kan vara en kamp om den rätta sanningen, i alla fall mellan Rysslands och 
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Västvärldens syn på sanningen. Jag har dock inte hittat något bevis för att det skulle finnas 

problem med källornas validitet och reliabilitet. Studien utgår till stor del från västerländska 

källor, något som riskerar att ge studien en ensidig syn om konflikten. Den risken är inte 

något som kompenseras i studien, då de flesta ryska och ukrainska källor är på deras 

respektive modersmål, vilket jag inte behärskar. Det finns ett begränsat antal källor som är 

översatta samt är relevanta för studiens syfte. 

 

4. Bakgrund till konflikten  
 

För att kunna besvara syftet samt för att få en överblick av konflikten, redogörs det kortfattat 

om betydande händelser i konflikten. Det är en kort beskrivning med fokus på centrala 

utvalda händelser inom konflikten men det är inte en fullständig redogörelse för alla händelser 

i konflikten.  

4.1 Händelseförloppet 2013–2016 

Den 21 november 2013 valde Ukrainas president, Viktor Janukovytj avbryta förhandlingarna 

om ett handelsavtal med EU, istället valde Ukrainas president acceptera Rysslands 

moterbjudande på femton miljarder US dollar. Det utlöste kraftiga protester från Ukrainas 

befolkning och demonstranter samlades på Självständighetstorget i Kiev, vilket pågick i ca 

100 dagar. Det beräknas att ca 200 000 till 800 000 demonstranter deltog i protesterna och att 

ca 25 000 personer ockuperade torget. Deras krav var bland annat att den sittande presidenten 

skulle avgå (Gad, 2016; Emanuelsson, Gustavsson och Goldberg, 2014; Mearsheimer 2014, 4; 

Svenska FN-förbundet. 2016). 

Den 19 januari 2014 inträffade sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis 

(Emanuelsson, Gustavsson och Goldberg, 2014). Demonstrationerna och ockupationen på 

torget fortsatte men eskalerade i februari 2014, då ca hundra demonstranter sköts ihjäl, när 

okända säkerhetsstyrkor öppnade eld (Mearsheimer 2014, 4). Utredningen som undersökte 

skjutningarna kunde inte fastställa vilka dessa säkerhetsstyrkor var. Det råder delade 

meningar om vilka de var samt vem eller vilka som beordrade de. Viktor Janukovitj regering, 

Ryssland, högerextrema grupper eller NATO, har alla blivit utpekade som ansvariga (Gad, 

2016). 
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En uppgörelse mellan den ukrainska regeringen och oppositionen färdigställdes i slutet av 

februari 2014. Den ukrainska presidenten skulle fortsätta styra till nästa demokratiska val 

kunde hållas men dagen efter uppgörelsen flydde Viktor Janukovytj till Ryssland. En ny 

regering tillsattes som ansågs vara mer vänligt inställt till Västvärlden. Den första mars begär 

Putin det ryska överhuset att få ingripa militärt i hela Ukraina, vilket beviljas. Ukraina 

reagerar med att kalla in sina reserver till förvaret. Kort efter det valde Ryssland att annektera 

Krim, övertagningen skedde hastigt, då tusentals ryska soldater redan var stationerade på en 

militärbas i Sevastopol (Emanuelsson, Gustavsson och Goldberg, 2014; Mearsheimer 2014, 

4–5; Svenska FN-förbundet, 2016). 

Den 11 mars 2014 förklarar sig Krim självständigt från Ukraina och en omstridd omröstning 

om Krims nationella tillhörighet genomfördes. Omröstningen visade på att 93% av Krims 

befolkning röstade för att tillhöra Ryssland. Resultat har endast godkänts av Ryssland och 

Rysslands allierade (Emanuelsson, Gustavsson och Goldberg, 2014; Svenska FN-förbundet, 

2016). Västvärlden fördömde Rysslands agerande och valde att införa ekonomiska sanktioner 

mot Ryssland. Rysslands motreaktion var att införa sanktioner mot Västvärlden 

(Emanuelsson, Gustavsson och Goldberg, 2014; Svenska FN-förbundet, 2016). 

I början av april 2014 väljer NATO att avsluta samarbetet med Ryssland, samtidigt som pro-

ryska separatister ockuperar myndighetsbyggnader i östra Ukraina (Emanuelsson, Gustavsson 

och Goldberg, 2014). Det finns uppgifter att de pro-ryska separatisterna erhåller militära 

medel från Ryssland, vilket Ryssland har förnekat (Mearsheimer 2014, 5). Ukraina förlorade 

kontrollen av vissa delar i östra Ukraina och Folkrepubliken Donetsk samt Folkrepubliken 

Luhansk utnämns som självständiga från Ukraina. De erkändes dock inte av omvärlden. 

Separationen inom Ukraina bidrog till att konflikten utvecklades till ett inbördeskrig 

(Katchanovski 2016, 2-3; Mearsheimer 2014, 5). 

Under 2016 fortsatte stridigheterna i Ukrainas östra regioner, samtidigt som Ryssland har 

utökat sin militära närvaro. Det rapporteras även att det var oroligt i Kiev på årsdagen av 

demonstrationerna (Fridh Kleberg, 2016; Morberg, 2016). I december 2016 publicerade 

Amnesty International en rapport om civilbefolkningens situation i Ukraina. Där beskrivs att 

det har blivit sämre för civilbefolkningen, då man har brutit mot flera mänskliga rättigheter 

och internationella lagar (Amnesty International, 2016; Persson Löfgren, 2016).  
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5. Analys 
Nedan redogörs analysen för studien, där använts de centrala nyckelbegreppen från varje teori 

på det insamlade materialet. 

5.1.1 Analys av konflikten ur ett realistiskt perspektiv 

Den realistiska teorins huvudsakliga princip är att säkerställa statens överlevnad inom det 

internationella systemet, vilket leder till att stater väljer att ingå i militärallianser. Valet att 

ingå i en sådan kan både uppfattas som att säkerheten för staten blir större men det kan även 

uppfattas som en provokation eller ett hot av andra stater (Lebow 2013, 62). 

5.1.2 NATO:s expandering 

 

Efter kalla kriget slut uppstod det en möjlighet att skapa ett stabilt och fredligt Europa, något 

som inte endast var begränsad till det geografiska området. NATO hade inledningsvis syftet 

att vara en motvikt till Sovjetunionen och deras militärallians, Warszawapakten. Dock 

fortsatte NATO att existera och expandera även efter Sovjetunionens och Warszawapaktens 

upplösning. Vissa av de tidigare medlemsstaterna i Warszawapakten blev nu medlemmar i 

NATO. Till skillnad från tidigare expansioner som varit en reaktion på Sovjetunionen så nu 

när Sovjetunionen inte existerade längre tolkades det istället som en allians mot Ryssland. Ett 

val som ansågs vara kontroversiellt (Jackson och Sørensen 2010, 79–80). 

Efter kalla kriget slut, ville de sovjetiska ledarna att USA och NATO:s närvaro i Europa 

skulle fortgå, men ville inte att NATO skulle utvidgades ytterligare. Ryska ledare har sedan 

mitten av 1990-talet motsatt sig en utvidgning av NATO. De ansåg att de inte kan vara 

passiva samtidigt som viktiga strategiska områden i deras närområde blir mer västerländska. 

Ryssland ville att de västerländska ledarna skulle respektera det, men i mitten av 1990-talet 

valde USA:s regering att NATO skulle utvidgas (Mearsheimer 2014, 1–2). År 1999 blev 

Polen, Ungern och Tjeckien medlemmar i NATO och år 2004 utvidgades NATO ytterligare 

till de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen samt Bulgarien, Slovakien, Slovenien 

och Rumänien. Detta var något som Ryssland invände mot. NATO valde dock att fortsätta 

expanderingen och under ett möte år 2008 öppnade NATO:s medlemlemmar för att inkludera 

även Georgien och Ukraina till alliansen. Tyskland och Frankrike motsatte sig det, eftersom 

de ansåg att det var för nära Rysslands territorium (Mearsheimer 2014, 2; Nordatlantiska 

fördragsorganisationen [NATO], 2016). Därför beslutades det att ingen formell process om 

medlemskap skulle inledas, men att Ukraina och Georgien kunde eventuellt bli medlemmar i 
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framtiden, vilket Ryssland uppfattade som ett hot mot landets säkerhet (Jackson och Sørensen 

2010,80; Mearsheimer 2014, 2).  

De som är positivt inställda till NATO:s expandering menar att det leder till en större 

säkerhet. Det leder inte endast till ökad säkerhet och stabilitet för NATO:s medlemmar, utan 

även för övriga stater i regionen, som till exempel, Ukraina. Fördelarna med ett medlemskap i 

NATO för de östeuropeiska staterna är att de inte behöver fokusera på den egna statens 

säkerhet och överlevnad. Det skulle även förhindra att staterna bildar egna allianser mellan 

varandra eller att staternas nationalism ökar (Jackson och Sørensen 2010,81–82).  

5.1.3 Militära allianser kan ses som en provokation 

 

Trots att det realistiska IR perspektivet belyser militäralliansers betydelse inom det 

internationella systemet, finns det kritik mot utvidgningen av NATO inom realismen. De som 

är emot en utvidgning av NATO menar att Ryssland skulle betrakta det som ett hot samt att 

den fred och stabilitet som har existerat efter kalla kriget skulle försämras. Rysslands 

uppfattning om NATO:s expansion som ett hot mot landets säkerhet, bör Västvärlden ta 

hänsyn till. Om Västvärlden och NATO väljer att ignorera Rysslands uppfattningar och 

expanderar ändå, kan det ge signaler att Västvärlden anser att Ryssland är svagt och man kan 

ignorera deras åsikt. En expansion av NATO kan medföra att synen på NATO som en 

fredsbevarande allians försvagas. Det skulle även kunna stärka de icke-demokratiska krafterna 

i Ryssland, till exempel en ökning av kommunistiska eller nationalistiska partier. Det existerar 

även en rädsla att en expandering av NATO skulle kunna skapa en större motsättning mellan 

Västvärlden och Ryssland. Det finns även en risk att det skapar en motsättning mellan de 

östeuropeiska stater som är medlemmar i NATO och de som inte är det, vilket skulle kunna 

leda till att säkerheten för de stater som inte är medlemmar minskar. Det skulle slutligen 

kunna orsaka att regionen blir destabiliseras och risken för konflikter ökar (Jackson och 

Sørensen 2010, 83). 

5.1.4 NATO:s expansion, orsaken till konflikten 

 

I Västvärlden finns det en vedertagen uppfattning att orsaken till konflikten i Ukraina är 

Rysslands ökade aggressivitet samt ett försök att upprätta ett nytt ryskt imperium. Det finns 

även en risk att andra östeuropeiska stater eller stater i Rysslands närområde annekteras. Men 

det finns invändningar mot det argumentet, istället var det USA och deras europeiska allierade 
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som provocerade fram konflikten genom en utvidgning av NATO. Syftet med Ukrainas 

eventuella medlemskap i NATO var att minska Rysslands inflytande över Ukraina. Förutom 

NATO:s utvidgning anses även EU:s expansion i Östeuropa, samt det stöd som Orangea 

revolutionen fick 2004 som de bakomliggande orsakerna till konflikten. Avsättandet av den 

pro-ryska ukrainska presidenten Victor Janukovytj, ansågs av Putin vara en alltför drastisk 

handling. Ryssland agerade genom att annektera Krim (Mearsheimer 2014, 1). I augusti 2008 

invaderade Ryssland Georgien, vilket borde bevisa Rysslands motvilja mot Georgien och 

Ukrainas eventuella medlemskap i NATO. Syftet med Rysslands invasion i Georgien anses 

vara att försöka destabilisera landet samt undvika att Georgien blev medlem i NATO. Trots 

Rysslands kraftiga agerande, valde NATO ändå att hålla möjligheten för medlemskap till 

Ukraina och Georgien öppen. NATO:s expansion fortsatte och 2009 beslutades det att även 

Albanien och Kroatien skulle bli nya medlemmar (Mearsheimer 2014, 3; Nordatlantiska 

fördragsorganisationen [NATO], 2016). 

Rysslands främsta mål för Ukraina, har varit att förhindra att Ukraina närmar sig västvärlden, 

något som slutligen skulle kunna leda till att Ukraina blir medlemmar i NATO eller EU.  

Detta ville Ryssland till varje pris undvika (Oldsberg 2014, 10). Ukraina är ett strategiskt 

viktigt territorium för Ryssland och skulle aldrig acceptera att NATO eller någon annan 

militärallians, som ansågs vara Rysslands direkta fiende skulle få inflytande i Ukraina 

(Elfving 2014, 22-23; Mearsheimer 2014, 5). De skulle inte acceptera att Västvärlden införde 

en regering som skulle sprida västerländska ideal, det skulle uppfattas som ett hot och en 

kränkning av Ryssland. Stormakter anses alltid ha varit känsliga mot potentiella hot mot egna 

territorium (Mearsheimer 2014, 5–6; Oldsberg 2014, 9). Provokationerna från väst med en 

expandering av NATO och EU:s skapade stora spänningar mellan Ryssland och Västvärlden. 

I november 2013 uppstod det en gnista, när Ukrainas dåvarande president, Victor Janukovytj 

valde att inte acceptera ett handelsavtal med EU (Mearsheimer 2014, 4). 

5.1.5 Slutsats 

 

Annekteringen av Krim borde ha varit en överraskning, då Västvärlden hade närmat sig 

Rysslands närområden och hotat landets strategiska intressen. Något som Putin själv har 

påpekat upprepade gånger (Mearsheimer 2014, 1–2). Det finns en tes att Putin ångrar 

upplösningen av Sovjetunionen och vill återskapa den genom att utöka Rysslands gränser. 

Efter annekteringen av Krim har Ryssland även försökt ta över kontrollen i östra Ukraina 

samt uppträtt aggressivt mot grannländerna. Därför anser vissa förespråkare inom realismen 
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att NATO måste acceptera Georgien och Ukraina som medlemmar för att undvika att 

Ryssland skapar ytterligare oroligheter i Östeuropa. Men det finns även realister som anser att 

det inte är nödvändigt då Ryssland inte har möjlighet att invadera andra stater eller övriga 

delar av Ukraina. Ryssland saknar de militära resurser som krävs samt att kostanden för det 

skulle bli för stor och landet har redan en ansträngd ekonomi. 

Inom det realistiska IR perspektivet anses NATO:s expansion vara den huvudsakliga orsaken 

till att konflikten i Ukraina uppstod, något som Västvärlden har provocerat fram. Även efter 

annekteringen av Krim har västvärlden fortsatt att provocera Ryssland med olika händelser. 

Ett exempel är handelsavtalet mellan EU och Ukraina som nu signerats, det som anses vara 

den utlösande faktorn för konflikten. NATO är fortsatt öppen för nya medlemsstater, trots 

händelserna i Ukraina samt Rysslands protester (Mearsheimer 2014, 8–10).   

5.2.1 Analys av konflikten ur ett liberalt perspektiv 

5.2.2 Ekonomiskt samarbete 

 

Som tidigare har beskrivits utgår den liberala IR teorin från att det är bristen på internationellt 

samarbete som är en av huvudorsaken till att krig och konflikter uppstår (Russett 2013, 107). 

Enligt det liberalistiska IR perspektivet finns det ett ömsesidigt beroende mellan staterna inom 

det internationella systemet. Staterna och aktörerna inom det internationella systemet är 

beroende av varandra för att säkerställa statens välstånd och överlevnad. I dagens globala 

värld utrycks det ömsesidiga förhållandet specifikt inom världsekonomin. En stat väljer att 

producera de varor som ger störst vinst samt det som de är bäst på och importerar de varor 

som de anser att andra stater är mer lämpliga att producera. Det kan till exempel vara varor 

som staten själv inte kan producera eller som används inom den egna exporten. Den 

avkastning som exporten ger är nödvändig för statens tillväxt. En svårighet som motverkar det 

ömsesidiga förhållandet är staternas eventuella misstänksamhet mot varandra, vilket kan leda 

till att de eftersträvar kortsiktiga fördelar istället för ett mer långsiktigt samarbete (Ericson, 

72–73). Det internationella samarbetet är ett gemensamt beslutsfattande, som övervakar och 

upprätthåller principer och normer mellan staterna. Ett samarbete ska dock inte ses som en 

utopi, stater samarbetar bara med varandra så länge staterna tjänar på det, de berörda staterna 

erhåller absoluta fördelar från det ekonomiska samarbetet (Tallberg 2014, 211–212). 
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När stater väljer att handla med varandra förutsätter de även att staterna antar att det inte 

kommer uppstå någon konflikt mellan de, eller någon annan stat. En våldsam konflikt gör att 

aktörerna inte har tillgång till marknaden och kapital på samma sätt som när det är fred. 

Handeln tar allvarlig skada av krig, det blir kostsamt, svårare att genomföra samt det 

innefattar större risker. Därför försöker stater som handlar med varandra att undvika det 

(Russett 2013, 102). Ett ekonomiskt samarbete leder även till att idéer sprids samt att 

gemensamma intressen och värderingar skapas mellan staterna, vilket leder till att 

misstänksamheten mellan de minskas (Ericson 2014, 79; Jackson och Sørensen 2010, 112). 

De liberalistiska IR perspektivet belyser hur viktigt det ekonomiska samarbetet är för freden 

men det ekonomiska samarbetet påverkas av konjunkturerna. Det betyder att en global 

finanskris kan leda till försämrade relationer mellan staterna, eftersom det ekonomiska 

samarbetet minskar, vilket i värsta fall kan leda till krig och konflikter. Ett tydligt exempel på 

det är de konsekvenser som följde efter den stora depressionen på 1930-talet, där det 

ekonomiska samarbetet minskade och ledde till upptrappningen av andra världskriget (Russett 

2013, 107).  

 

5.2.3 Rysslands ekonomi innan konflikten 

 

Ryssland hade efter Sovjetunionen upplösning, svårigheter att få marknadsekonomin att 

fungera. Landet hade fortfarande problem med b.la gamla institutioner (Jonson 2014, 5). 

Statliga löner betaldes inte ut och landets BNP sjönk kraftigt. 10 år senare hade dock 

ekonomin blivit bättre p.ga av det stigande oljepriset (Vendil Pallin 2014, 19). Ryssland är 

världens största land till ytan och har tillgång till stora mängder råmaterial och naturtillgångar, 

som naturgas och råolja (Svenska FN-förbundet, 2015). Ett av det mest betydelsefulla 

internationella ekonomiska samarbetet mellan staterna är Världshandelsorganisationen 

[WTO], vars syfte är att underlätta världshandeln. Ryssland stod länge utanför organisationen 

men blev medlem år 2012, efter flera års förhandlingar (Neuwirth, och Svetlicinii, 2016, 237; 

Världshandelsorganisationen [WTO], 2017). Rysslands medlemskap i WTO ansågs vara 

viktigt, inte bara ur ett ekonomisk perspektiv utan även för att det gav en tydlig signal, då 

Ryssland tidigare hade en planekonomi under Sovjetunionen. Med Rysslands medlemskap var 

nu alla stater som är med i FN:s säkerhetsråd även medlemmar i WTO. Något som ansågs 

stärka den internationella säkerheten och stabiliteten (Neuwirth, och Svetlicinii, 2016, 238).  
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En av de centrala teserna inom det liberalistiska IR perspektivet är att en global finanskris kan 

ge upphov till att det ekonomiska samarbetet mellan staterna minskar och det kan slutligen 

leda till att en större risk för att konflikter och krig uppstår. 2008 inträffade en global 

finanskris som påverkade världens stater i varierande grad. Ryssland lyckades undvika 

finanskrisens värsta konsekvenser, på grund av landets stora valutareserv. Men redan år 2009 

hade den ryska rubeln försvagats och priset på råolja hade sjunkit. Arbetslösheten ökade och 

Rysslands BNP sjönk med 8 procent (Utrikespolitiska institutet, 2015; Svenska FN-förbundet, 

2015). Den svagare ekonomin var även en av orsakerna till att Putins popularitet minskade. 

2010 visade opinionsundersökningarna att Putin hade förtroende av 79 procent av den ryska 

befolkningen men 2013 hade den siffran minskat till 61 procent (Bukkvoll. 2016, 277).  

 

5.2.4 Ukrainas ekonomi innan konflikten 

 

Ukraina har under en lång tid varit beroende av importen av naturgas från Ryssland. Det har 

dock inte varit ett ömsesidigt beroende mellan staterna, där båda har gynnas av absoluta 

fördelar. Istället har Ryssland kraftigt gynnas av Ukrainas beroendeställning till gasen. Något 

som Ryssland har valt att utnyttja genom kraftiga prishöjningar eller att stänga av gasen under 

vissa perioder, när relationen mellan Ryssland och Ukraina har försämrats (Lo 2003, 68; 

Oldberg 2014, 15). Det är inte vad liberalismen skulle kalla för ett ömsesidigt 

beroendeförhållande.  

 

När 2008 års finanskris nådde Ukraina drabbades landets ekonomi kraftigt. Ett av Ukrainas 

största exportvaror är stål och innan finanskrisen 2008 innefattade stålindustrin hälften av 

landets BNP. Finanskrisen ledde till att exporten av stål minskade kraftigt, vilket bidrog till att 

landets BNP sjönk. Den ekonomiska situationen i Ukraina blev snabbt så allvarlig att landet 

var tvungen att ansöka om lån på 16,5 miljarder US Dollar från den internationella 

valutafonden [IMF]. Men trots denna åtgärd drabbades Ukraina av en djup ekonomisk kris, 

2009 hade landets BNP sjunkit med 15 procent och arbetslösheten ökade. Ukraina lyckades 

inte uppfylla de återbetalningskrav som IMF hade på lånen och utbetalningarna stoppades. 

Den ekonomiska krisen blev snabbt akut, då landet inte hade möjlighet att betala ut statliga 

löner och pensioner. I april 2010 ansökte Ukraina ytterligare ett akut lån från IMF samt fick 

även ett lån från Ryssland för att täcka det mest akuta behovet (Internationella valutafonden. 

2013; Utrikespolitiska institutet. 2014). 
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5.2.5 Avtalet- den utlösande faktorn 

 

Trots de tidigare lånen från IMF och Ryssland blev den ekonomiska situationen i Ukraina 

ohållbar under hösten 2013. Landets BNP hade minskats kraftigt och valutareserven var 

uttömd till bristningsgränsen för att kunna betala landets skulder. Det dåliga ekonomiska läget 

och försöken att undvika straffsanktioner från Ryssland anses vara orsakerna till att den 

dåvarande ukrainska regeringen inte signerade det påtänkta handelsavtalet med EU i 

november 2013. Ryssland erbjöd Ukraina istället ett mer ekonomiskt fördelaktigt avtal, utan 

krav på reformer, som den dåvarande ukrainska regeringen valde istället (Internationella 

valutafonden, 2013; Oldberg 2014, 15; Utrikespolitiska institutet, 2014). De avbrutna 

förhandlingarna om handelsavtalet med EU anses vara den utlösande händelsen i konflikten. 

Ukrainas befolkning hade blandade åsikter om handelsavtalet mellan Ryssland och Ukraina. 

Vissa ville att Ukraina skulle närma sig EU och vissa ville att Ukraina skulle närma sig 

Ryssland. Avtalet sågs som ett närmande av Ukraina till Västvärlden och EU, som ett starkare 

ekonomiskt samarbete mellan parterna. EU med sina liberala värderingarar, någon som 

Ryssland möjligtvis uppfattade som ett hot. Demonstranterna i Kiev ansågs vara för ett tätare 

samarbete med EU men de protesterade även för stärkta mänskliga fri och rättigheter, mot 

landets korruption och krävde att den då sittande presidenten Viktor Janukovytj skulle avgå 

(Shelest 2015, 192). 

 

5.2.6 Slutsats  

 

Enligt tesen om ekonomiskt samarbete inom den liberalistiska IR teorin, kan Rysslands 

försämrade ekonomi leda till att risken för konflikter ökar men samtidigt talar Rysslands 

medlemskap i WTO för att risken för konflikter bör minska. Händelserna motsäger varandra, 

vilken av dessa händelser som är mest betydelsefulla för tesen kan jag inte avgöra. Rysslands 

medlemskap i WTO är inte ett direkt samarbete med Ukraina men tesen definierar inte hur ett 

ekonomiskt samarbete bör se ut, för att det ska kunna minska risken för konflikter. Det krav 

som ställs på samarbetet är att alla inblandade parter bör tjäna på det. Här kan jag bara anta att 

Ryssland inledningsvis gynnades av ett medlemskap i WTO och ingen av de övriga staterna 

missgynnades av att Ryssland blev medlem, d.v.s. det var bara absoluta fördelar. Alltså bör 

alla parterna ha gynnats av Rysslands medlemskap i organisationen. Vilket alltså talar mot att 

en konflikt bör uppstå men samtidigt så talar Rysslands försvagade ekonomi för det. 

Problemet med motsättningarna inom tesen finns även mellan Ukrainas och Rysslands 
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ekonomiska samarbete. Ukrainas försvagade ekonomi, talar för en ökad risk för att en konflikt 

kan uppstå, men samtidigt så talar handelsavtalet som tecknades mellan Ukraina och 

Ryssland, d.v.s. ett starkare ekonomiskt samarbete, till en minskad risk för en konflikt. Varför 

uppstod det en konflikt mellan Ryssland och Ukraina? Tesen om bristande ekonomiskt 

samarbete är förmodligen som ensam förklaring till uppkomsten av konflikten inte tillräcklig. 

De händelser som uppstod i konflikten motsäger varandra om tesen för ekonomiskt 

samarbete, vilket gör att det inte går att presentera några klara slutsatser om att bristen på 

ekonomiskt samarbete är orsaken till konflikten.  

5.3.1 Analys av konflikten ur ett konstruktivistiskt perspektiv 

5.3.2 Skilda uppfattningar 

 

Konstruktivism som IR teori utgår från att det är idéerna, värderingarna, identiteten och 

språket som det internationella systemet är uppbyggt på. Hur aktörerna inom Ukraina 

konflikten väljer att uppfatta orsakerna till den beror på vilka idéer, värderingar och identiteter 

som de har. Det finns flera tydliga exempel på det inom konflikten, då Ryssland och 

Västvärlden har olika uppfattningar om konflikten och vilka orsaker som ligger till grund för 

de. Ukraina och demonstranterna i Kiev uppfattar konflikten som en strävan för att stärka 

landets självständighet och demokratiska rättigheter, samtidigt som Ryssland uppfattar 

konflikten som en konflikt mellan Västvärlden och Ryssland. Där Ukrainas betydelse i 

konflikten förminskas till en passiv roll, då Rysslands uppfattning är att Ukrainas regering är 

kontrollerad av EU och Västvärlden, mot de ukrainska folkets vilja (Motyl 2015, 77–78; 

Shelest 2015, 192). Rysslands uppfattning om konflikten är påverkad av de beskrivningar som 

finns i rysk media. Det har pågått en massiv mediakampanj med flera tvivelaktiga fakta om 

konflikten. Ett exempel är att de demonstranter som dödades vid protesterna i Kiev, dödades 

av högerextrema grupper samt att demonstrationerna startade pga. Västvärldens propaganda 

(Oldberg 2014, 20; Shelest 2015, 197). Ryssland har även beskrivit avsättandet av den 

dåvarande ukrainska presidenten som en statskupp. Medan Västvärlden beskriver avsättandet 

som en revolution (Oldberg 2014, 12; Russia Today, 2016). Ett annat exempel är förklaringen 

att skydda den rysktalande befolkningen i Ukraina från västvärldens propaganda. Putin själv 

har sagt att annekteringen av Krim var för att skydda den rysktalande befolkningen från 

”fascistjuntan” som styr i Kiev, något som är ett kraftigt fördömande av den ukrainska 

regeringen (Shelest 2015, 198; Oldberg 2014, 29). Ukrainas försök till självständighet ledde 
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till Orangea revolutionen 2004. De ville inte längre ha ett land med auktoritära inslag och ett 

monopol på makten. Landet valde att genomföra fundamentala ändringar för att stärka 

demokratiska ideal, minska korruptionen samt förbättra mänskliga rättigheter men 

förändringarna var inte ett val mot Ryssland. De politiska ledarna i Ukraina hade inte gjort 

något aktivt val var för EU och mot Ryssland (Shelest 2015, 192). 

5.3.3 Identiteten i Ukraina  

 

Efter att konflikten i Ukraina inleddes har synen på identiteten i Ukraina förändrats, enligt 

Rysslands uppfattning. Hur man uppfattar begrepp som rysk, rysktalande och ukrainsk 

definieras olika. Ett ukrainskt medborgarskap är värderat högre än etnisk tillhörighet och de 

två behöver inte motsäga varandra (Shelest 2015, 196). Ukraina har den största andelen 

rysktalande befolkningen utanför Ryssland. I Ukrainas östra och sydliga regioner uppskattas 

det att andelen rysktalande är mellan 20-50 % och i västra Ukraina uppskattas den siffran till 

mellan 5-10 %. I Krim beräknas det att 57 % procent av befolkningen är rysktalande, vilket är 

en majoritet över de övriga grupperna ukrainare (24%) och krimtatarer (12 %) (Oldberg 2014, 

13-14). Dock är en stor del av dessa tvåspråkiga, de talar både ryska och ukrainska.  Det finns 

en föreställning i Västvärlden att Ukraina är ett splittrat land, där de som har ryska som första 

språk identifierar sig som ryssar och stödjer Ryssland, och det som har ukrainska som första 

språk identifierar sig som ukrainsk och stödjer Ukraina samt Västvärlden. Vilket är en ensidig 

syn på den ukrainska befolkningens identitet samt hur de uppfattar konflikten. Det finns flera 

miljoner som har ryska som sitt första språk, som identifieras sig som ukrainare och vise 

versa. Det finns gråzoner inom området språk och identitet, som inte går att förenkla på detta 

sätt (Motyl 2015, 80). 

 

5.3.4 Rysslands identitet och värderingar 

 

I Ryssland har ”traditionella, ryska värden” fått stor betydelse inom den ryska politiken. Det 

är framförallt konservativa värderingar som dominerar. Inom de konservativa värderingarna 

ingår det idéer om fiendebilder, där Ryssland uppfattar Västvärlden, specifikt NATO och 

USA som fiender. Uppfattningen om fiendebilder förstärks, när EU och NATO närmar sig 

Rysslands gränser och när stater i Rysslands närhet ansluter sig till de. En ständig närvaro av 

fiender som närmar sig Ryssland har skapat en starkare nationell sammanhållning i landet. De 

kritiker som kritiserar Rysslands politik, blir klassificerade som förrädare, som utländska 
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agenter som samarbetar med Rysslands fiender (Jonson 2014, 11–12). Ryssland har även 

uppfattningen att de har något unikt, som de övriga staterna saknar. Ryssland har sin egna 

”särskilda väg”, som gör Ryssland till ett unikt land. Uppfattningen, om den egna statens 

unika egenskaper har likheter med mellankrigstiden auktoritära stater (Jonson 2014, 13). 

Rysslands utrikespolitik har som syfte att inte endast skydda den ryska befolkningen i 

Ryssland, utan även skydda den ryska befolkningen i andra stater. Det gäller inte bara ryska 

medborgare, utan även ”landsmän”. Den exakta definitionen av det är inte klarlagt. Putin har 

nämnt att Ryssland har världens mest uppsplittrade befolkning efter Sovjetunionens 

upplösning. Något som beskrivs som en stor katastrof, värre än konsekvenserna från andra 

världskriget, eftersom 23 miljoner ryssar hamnade utanför Rysslands gränser (Oldberg 2014, 

9-10). Synen på Ryssland som ett land med en uppsplittrad befolkning skapar ännu starkare 

incitament för Ryssland att försöka bilda en enighet.  

5.3.5 Gemensamma värderingar, Rysslands argument 

 

Ryssland har utvecklats från en stat som agerar efter sina intressen till att försöka skapa ett 

gemensamt och sammanhållet område i regionen Eurasien. bl.a. genom ett frihandels avtal 

mellan Ryssland, Vitryssland, Kazakiskan samt Ukraina (Holmertz 2014, 6). Något som har 

en likhet med det liberalistiska IR perspektivet om ekonomiskt samarbete. Dock är Rysslands 

strävan efter ett enat Eurasien, inte endast av ekonomiska motiv, utan syftet är framförallt att 

skapa en historisk, kulturellt och religiös enighet i regionen. I Ukrainas fall yttrade det sig 

genom att försöka marginalisera Ukrainas del i den gemensamma historien, bl.a. genom att 

anse att det ukrainska språket är en dialekt av ryskan samt att hänvisa Ukraina som ”Lilla 

Ryssland” i rysk tv (Shelest 2015, 193). 

Ryssland har en strävan att försöka skapa en ”rysk värld”, där man försöker bevara det ryska 

språket och kulturen. Ryssland försöker till viss del att återskapa den storhetstid som de hade 

under Sovjetunionen och det är inte möjligt att skapa det utan Ukraina (Shelest 2015, 193). 

Det motivet hittas i Rysslands argument för beslutet att annektera Krim, skydda den ryska 

befolkningen i Krim från den ukrainska regeringen som har blivit infiltrerad av Västvärlden 

(Katchanovski, 2016, 4). Den ryska ledningen menade på att den ryska befolkningen på Krim 

var hotade efter tillsättandet av Ukrainas nya regering. Ryssland menade att den rysktalande 

befolkningen riskeras att tvångs assimileras och även så långt att de skulle riskera deras liv 

(Oldberg 2014, 13–14). Trots Ryssland åsikter att den rysktalande befolkningen var hotad, 
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presenterades det aldrig några bevis för detta påstående (Oldberg 2014, 21). De östra 

regionerna i Ukraina, Korsun, Khersones samt Sevastopol beskrevs enligt Putin, som områden 

med helig betydelse för Ryssland. Något som Putin ansågs kan jämföras med Tempelberget i 

Jerusalems betydelse för judar och muslimer (Shelest 2015, 194).  Det argumentet visar på 

hur viktigt Ryssland anser att Ukraina är för Ryssland och att konflikten i Ukraina är 

egentligen om att förvara Ukraina från Västvärldens liberala idéer och inte något som har med 

ekonomiska intressen och makt att göra (Shelest 2015, 198). 

5.3.6 Slutsats 

 

Den konstruktivistiska förklaringen av konflikten är komplex och mångbottnad som grundar 

sig på flera historiska händelser. Det ger en djupgående förklaring av konflikten, till skillnad 

från de övriga IR teorierna. Identitet och värderingar är något som utvecklas under en lång 

tidperiod, vilket gör att även konflikten i Ukraina har uppkommit under en lång tid. 

Förklaringen till konflikten är de olikheter som finns mellan Rysslands och Ukrainas 

värderingar och idéer, det är inte pga. av Västvärldens ageranden. Ryssland anser sig ha 

starka gemensamma värderingar med Ukraina, något som Ukraina inte erkänner, vilket har 

lett till att konflikten har kunnat uppstå (Motyl 2015, 83). 

6. Sammanfattning 
 

Studien har som syfte att besvara frågeställningen: Hur kan man förklara konflikten i Ukraina 

utifrån ett realistiskt, liberalt och konstruktivistiskt IR perspektiv? 

Studiens syfte är att förklara de tänkbara orsakerna till uppkomsten av konflikten i Ukraina 

från de tre olika IR teorierna, realism, liberalism och konstruktivism. Vilket jag anser att 

syftet har blivit uppfyllt och frågeställningen har besvarats. Nedan beskrivs en kort 

sammanfattning utifrån varje enskild teoris förklaringar till konflikten i Ukraina. 

Sammanfattning realistiskt perspektiv 

Utifrån det realistiska perspektivet användes nyckelbegreppen säkerhet och statens överlevnad 

för att förklara konflikten. Inom teorin undersöktes det om staters medlemskap i 

militärallianser anses vara en provokation av övriga stater, samt att det är en orsak till att 

konflikter uppstår. Där presenterades NATO:s expandering som den huvudsakliga 
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förklaringen till uppkomsten av konflikten. Ryssland kände sig hotade av det och ville skydda 

sina intressen samt stärka sin säkerhet genom att annektera Krim. 

Sammanfattning liberalt perspektiv 

I studien undersöktes tesen om bristen på ekonomiskt samarbete mellan staterna kunde 

förklara uppkomsten av konflikten. Slutsatsen av analysen visade dock, att förklaringen om 

ekonomiskt samarbete, är inte tillräcklig för att kunna förklara konflikten i Ukraina. Orsaken 

är de motsättningar som existerar inom konflikten. Analysen redogjorde att det fanns 

händelser inom konflikten som visade motstridiga resultat och därför gick det inte att 

presentera några tydliga slutsatser.  

Sammanfattning konstruktivistiskt perspektiv 

I analysen som gjordes utifrån den konstruktivistiska IR teorin presenterades värderingar och 

identitet som förklaring till konflikten. Rysslands och Ukrainas identitet analyserades samt 

aktörernas olika uppfattningar om konflikten beskrevs. Studien analyserade även Rysslands 

egna argument till deras agerande i Ukraina, något som visade på tydliga konstruktivistiska 

tankegångar, med fokus på de gemensamma värderingar som Ryssland anser sig dela med 

Ukraina.   

6.2 Diskussion 

Nedan beskrivs en kort diskussion om vad som jag anser att det behöver forskas ytterligare på 

inom konflikten i Ukraina. Studien avslutas med en diskussion om vad som kanske kommer 

inträffa i framtiden inom konflikten. 

6.2.1 Vidare forskning 

 

Konflikten i Ukraina består av många element som är intressanta att studera ytterligare. 

Konflikten utspelar sig i Ukraina, men det är oftast Ryssland och Västvärldens perspektiv som 

lyfts fram i det material som den här studien har utgått ifrån. Den forskning som studerar 

Ukrainas egna perspektiv på konflikten, är bristfällig och därför bör det studeras ytterligare. 

Vidare anser jag att forskning med utgångspunkt från den liberala teorin behöver utvecklas. 

Det är dels p.ga. av att studien visade på motstridiga slutsatser med teorin som förklaring, 

samt att det saknas tillräcklig forskning utifrån det perspektivet.  
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6.2.2 Om konfliktens framtid 

 

I slutet av januari 2017 tillsätts USA:s nya president, Donald Trump med sin nya regering. 

Hur USA:s utrikespolitik och relation till Ryssland kommer att utvecklas går det endast att 

spekulera om. Det finns dock signaler om en mer ”vänlig” inställning till Ryssland, speciellt 

eftersom den nominerade utrikesministern, Rex Tillerson har en personlig vänskap till Putin. 

Vilket skulle kunna tyda på att USA och Rysslands relation blir starkare (CNN Staff, 2017; 

Flores, 2016). Det kan i sin tur leda till att de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland mildras 

eller tas bort helt, eller att USA väljer att ignorera Rysslands agerande i Ukraina och Krim.  

Det är spekulativt att försöka gissa till vad som kommer hända i Ukraina i framtiden men vi 

har förmodligen inte sett det sista om konflikten.  

Gustav Gressel beskriver Ukrainas framtid så här:” The confrontation between liberal Europe 

and Eurasist Russia is not going to be a short-term affair, and it neither began nor will it end 

with the conflict in Ukraine” (Gressel, 2015). 
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