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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Det moderna Ryssland vi ser idag återuppstod från spillrorna som blev kvar efter 

Sovjetunionens kollaps. Under Boris Jeltsins presidentskap under 1990-talet var Ryssland 

försvagat av inre oroligheter och stora ekonomiska problem (Johnston 2016). Landet sågs som 

en svag aktör på den internationella arenan som hade fullt upp med sina inre problem.  

År 2000 valdes Vladimir Putin till president i Ryssland och landet genomgick snabba 

förändringar. Mellan åren 2000 – 2008 fyrdubblades landets BNP som en konsekvens av högt 

oljepris. 2008 intervenerade Ryssland militärt i grannlandet Georgien efter en längre tids 

subversionskampanj. Efter erfarenheterna i Georgienkriget påbörjades en kraftfull 

modernisering av de väpnade styrkorna, från att ha spenderat 510 miljarder och 3 procent av 

BNP till dagens 807 miljarder och 5,4 procent av BNP (Jonsson 2016). Synen på Ryssland 

förändrades efter georgienkriget och många menar att det markerar en beteendeförändring i 

hur landet agerar i internationella frågor där ett nyvunnet självförtroende märks. Efter valet i 

Ryssland 2012 uppstod ett nytt nationalistiskt och konservativt styre i landet som också kom 

att påverka den förda utrikespolitiken (Barkanov 2014). 

Under 2014 startade en rad händelser som kommer påverka den europeiska 

säkerhetsordningen under lång tid fram över och kraftigt försämra Rysslands relation med ett 

av deras grannländer. Efter att den ryssvänlige ukrainska presidenten Yanukovych tvingats 

bort från makten i Kiev efter omfattande protester invaderade ryska styrkor Krimhalvön som 

tillhör Ukraina. Efter mindre än en månad hade sedan Krim införlivats i den ryska 

federationen. Efter detta blossade ett krig upp i de östra delarna av Ukraina mellan pro-ryska 

separatister och den ukrainska armén, Denna konflikt är enligt den ukrainska regimen 

orkestrerad av Ryssland (Sakwa 2015, kap 4).  

Ryssland har rustat upp sin militära förmåga under lång tid och de visar nu att de är beredd att 

använda denna förmåga, både i Europa och i andra delar av världen. Den förvåning som 

uppstod i omvärlden efter annekteringen av Krimhalvön visar på behovet att studera 

Rysslands beteende för att kunna göra det mindre oberäknelig i framtiden. Till och med den 

samlade amerikanska underrättelseapparaten hade stora problem med att förutse händelserna i 

Ukraina, på ett liknande sätt som de misslyckades med att förutse Rysslands aggression i 

Georgien 2008 (Dickey 2014).  
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Vad är det för motiv hos de ryska makthavarna som leder till detta agerande är till exempel en 

fråga vi bör fråga oss. Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att studera och försöka 

förklara den ryska inblandningen i ukrainakrisen för att på så vis göra Rysslands framtida 

förehavanden mindre oförutsägbara. Utan att förstå det ryska agerandet kan vi inte heller 

begripa vilka konsekvenser vårt eget agerande medför. För att göra detta kommer två 

kompletterande teorier användas som behandlar staters agerande i det internationella 

systemet, konstruktivism samt realism. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med hjälp av två olika teorier, realism och konstruktivism försöka förklara och ge 

en så heltäckande bild som möjligt till underliggande motiv och syften av Rysslands agerande 

i ukrainakrisen. 

På vilket sätt förklarar realismen Rysslands agerande i ukrainakrisen? 

På vilket sätt förklarar konstruktivismen Rysslands agerande i ukrainakrisen? 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till att behandla krisen i Ukraina som startade 2013–2014 och som 

fortfarande pågår med en väpnad konflikt i landets östra delar. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 redovisas de två teoretiska ramverk som studien vilar på, efter detta följer en 

kortare diskussion av dessa. I kapitel 3 redovisas den metod och det tillvägagångssätt som 

använts samt operationaliseringen av det teoretiska ramverket och det material som ligger till 

grund. Det avslutas med en redogörelse av det analytiska instrument som använts genom två 

exempel. I kapitel 4 redovisas det empiriska materialet utifrån de uppställda 

frågeställningarna. I kapitel 5 upprepas frågeställningarna och slutsatser dras, detta följs av en 

kortare diskussion av studien.  

2 Teorianknytning 

I följande avsnitt presenteras de två teorier som används i studien. Teorierna har valts ut då de 

anses kunna ge en bred förklaring till krisen i Ukraina och Rysslands engagemang i denna. 

Det historiska sammanhanget är även intressant då konstruktivismen fick ett uppsving som en 

konsekvens av att realismen ansågs förlegad då den misslyckats förutspå det kalla krigets slut. 

Realismen å sin fick sitt genomslag efter de förödande decennierna i början av 1900-talet då 
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världen ödelagts av två världskrig. Kombinerat i en studie bör de kunna ge en bra och mer 

komplett bild över potentiella förklaring av Rysslands agerande i ukrainakrisen. 

2.1 Konstruktivism 

I följande teoretiska genomgång kommer en övergripande förklaring av konstruktivism göras 

där också några av teorins förgrundsgestalter nämns. Efter det kalla krigets slut stod det klart 

att de traditionella teorierna i internationella relationer misslyckats med att förutspå 

händelseutvecklingen. Detta ledde till ett uppsving för den konstruktivistiska teoribildningen 

där man riktar kritik mot den traditionellt materialistiska fokus som var vanligt tidigare, till 

exempel inom realismen (Dunne, Kurki et al 2013, 189). Det var Nicholas Onuf som 

introducerade termen "konstruktivism" i internationella relationer 1989 i sin bok World of 

Our Making. Alexander Wendts bidrag till konstruktivismen kom 1992 med sin artikel 

Anarchy is What States Make of It vilket fick stort genomslag. Friedrich Kratochwil arbetade i 

ett tidigt stadie kring vikten av intersubjektivitet vilket är ett centralt koncept inom 

konstruktivismen och finns återgivit i hans bok Rules, Norms and Decisions (Zehfuss 2004, 

10-11). Dessa två skiljer sig åt mer än man kan tro men faller under samma teoretiska paraply 

och bör på det viset kunna ge en god grund för att kunna tolka det empiriska materialet.  

I sin bok Social Theory of International Politics redogör Alexander Wendt för en 

konstruktivistisk syn på internationella relationer (IR). I sin bok är han kritisk till liberala och 

realistiska teoriers förklaringsmodeller gällande staters beteende. Istället lyfter Wendt fram 

vikten av normer och gemensamma värderingar som förklaring till varför förhållanden mellan 

stater ser ut som det gör. Wendt menar att stater, precis som individer är aktörer som har egna 

identiteter och intressen (Wendt 1999, 225). Wendts centrala tes är att internationell politik 

genomförs utifrån identiteter och intressen som är skapade och underhållna utifrån 

intersubjektiv praxis (Zehfuss 2004, 12). Intersubjektivitet som koncept menar implicit att vi 

gemensamt har uppfattningar och idéer. Det kan handla om identiteter, normer och diskurser. 

(Barkin 2010, 26).  Frågan om identitet är central och mer grundläggande än intressen. En 

stats uppfattning om sig själv och dess miljö formar dess interaktion med andra. På det här 

viset skapas en social verklighet vilket i sig öppnar för en förändring av det existerande 

tävlingsinriktade internationella systemet (Zehfuss 2004, 12). Det konstruktivister gör när de 

ska analysera nationella intressen i utrikespolitik till exempel, är att, tillskillnad från de andra 

teoretiska utgångspunkterna, börja definiera vad som menas med ”nationell”. Konstruktivister 

ser det internationella systemet som ett kulturellt och socialt fenomen, den kulturella 

kontexten blir således ytterst viktigt eftersom det är genom den vi kan förstå hur en stats olika 
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intressen ser ut och hur de kommit till. Andra teoretiska ansatser gör annars bara ett antagande 

kring vad som anses vara rationell/irrationellt, något som inte är tillräckligt om det ämnas 

göra en korrekt analys (Tsygankov 2006, 13-14). Som exempel utgår rationalister från en 

statisk materialistisk värld full med egoister där intresset är materialistisk. En 

konstruktivistisk syn på det hela blir inte att avfärda intresset som ointressant utan att istället 

koppla intresset till subjektets identitet, detta då identitet och intresse är sammankopplad med 

den sociala sammanhang det uppkommer i (Dunne, Kurki et al. 2013, 191).  

En aktörs uppfattning om ens egna säkerhet beror på i vilken grad ”jaget” identifierar sig 

kognitivt med ”den andre”. Positiv identifikation kommer leda till att ”jaget” uppfattar hot 

som en gemensam sak och inte en privatsak att lösas av en enskild aktör. Således leder en 

negativ identifikation till mer anarki och mindre angelägenhet att samarbeta med andra kring 

uppkomna hot. Uppfattningar om ”jaget” och ”den andre” utvecklas genom interaktion med 

andra, identitet blir på det viset ett viktigt grundantagande (Zehfuss 2004, 4). Identitet är 

alltså ur ett konstruktivistiskt perspektiv en egenskap som en aktör har vilket generar motiv, 

beteende och läggning. Identitet blir då i sin grund av en subjektiv kvalitet som är rotad i 

aktörens uppfattning om sig själv. Dock är det inte enbart aktörens egen uppfattning om sig 

själv som avgör beteende, om andra aktörer väljer att se aktören på samma vis spelar också in. 

Identitet blir på det här viset även en intersubjektiv och systemisk egenskap. Wendt (1999) 

illustrerar detta genom att ta en person som heter John som exempel. John kanske tror att han 

är en professor men om inte den uppfattningen delas av hans studenter så kommer inte hans 

identitet att fungera i deras interaktion. Således kan två uppfattningar om en aktörs identitet 

uppstå, den som ”jaget” har samt den som ”den andre” bär på, identitet avgörs alltså av 

interna och externa strukturer (Wendt 1999, 224).  

Kopplat till detta är också frågan om staters intresse, enligt Wendt (1999) finns det i 

konstruktivismen en komponent som gör att den tydligt skiljer ut sig från andra teorier och det 

är frågan om kollektivt självförtroende. Med detta menas att självförtroende är ett 

grundläggande mänskligt behov och något som människor även söker i grupp. Beroende på 

om den kollektiva självkänslan är positiv eller negativ uppstår olika beteende. Den avgörs 

delvis av aktörens relation till ”den andre” eftersom det är genom att inta den andres 

perspektiv som aktören (jaget) ser sig själv. Negativa självbilder uppkommer från en 

uppfattning att andra stater bortser från eller förödmjukar jaget. Som konsekvens av att 

grupper inte kan tolerera denna självbild under en längre tid så behöver kompensation ske och 
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detta kan ge sig uttryck genom självhävdelse eller aggression mot andra (Wendt 1999, 236-

237). 

Friedrich Kratochwil och Rey Koslowski bidrag till konstruktivism handlar om vikten av 

normer och regler i internationella relationer. Inhemska förändringar i en stat påverkar dess 

beteende på det internationella planet. När inhemska aktörers uppfattningar och identitet 

förändras, ändras också de regler och normer som utgör deras politiska handlande. Kratochwil 

och Koslowskis text utgår också som en kritik riktad mot neorealismens misslyckande i att 

förutspå kalla krigets slut. En persons handlande måste ses i ljuset av dess mening för den 

person som agerar. En handling måste därmed förstås i den intersubjektiva kontexten som den 

utförs i. Detta medför tolkningsproblem men det anses vara oundvikligt då det är medfött i 

vårt mänskliga beteende. Om en aktörs uppfattning om ens agerande bortses från så ignoreras 

också en kritisk aspekt till det agerandet. Hänvisandet till normer och regler av en aktör ger 

aktörens handlande mening och ur den kontexten kan en observatör delvis förstå vad som sker 

(Zehfuss 2004, 94–96).  

Människor använder sig av sin moral när de tar olika beslut, de gör inte enbart en beräkning 

på framtida utfall baserat på sannolikhet. Frågor kring vad som är rätt och fel vägs också in, 

på så vis kan man i resonemanget utröna vilket ansvar aktören anser sig ha samt dess känslor 

kring sig själv och sitt livssätt. Kratochwil menar att beskrivningen av en handling inte alls är 

en objektiv beskrivning utan istället är en värdering, en utvärdering av ”fakta” sett till vad 

normerna säger. ”objektiva” fakta existerar inte utan är helt enkelt bara vad som 

intersubjektivt kan anses vara giltigt. Kratochwil gör några grundläggande antaganden som 

kan vara bra att ha koll på, den första är att regler och normer reducerar komplexiteten i 

situationer och ålägger en viss rationalitet på aktörerna. Vidare ger regler en handling mening, 

samt verkar som en guide i deras beteende, vad man får göra och inte göra. Enligt Kratochwil 

är de;”also the means which allow people to pursue goals, share meanings, communicate 

with each other, criticize assertions, and justify actions” (Kratochwil, citerad i Zehfuss 2004, 

98). Processerna där en aktörs övervägning och tolkning av dessa regler sker är därför viktiga 

att studera och analysera (Zehfuss 2004, 97-98).  

Vid kommunikation kring underförstådda uppfattningar/tysta överenskommelser som brutits 

kan två saker ske från aktören som brutit mot regeln. Den regelbrytande aktören kan antingen 

förneka att en sådan underförstådd regel finns och att den därför ej kan ha brutit mot den, eller 

så kan aktören medge att den brutit mot denna men att regeln ej var applicerbar i just detta fall 

och att deras beteende ska ursäktas på vissa grunder. Det är stor skillnad på dessa två, det 
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första beteendet innebär att den regelbrytande aktören ifrågasätter den andres upplevelse och 

uppfattning av den sociala världen (Ibid 2004, 98-99). 

2.2 Realism 

I följande avsnitt redogörs för realismens bakgrund och vilka fundament som den vilar på. 

Efter detta redovisas några tänkare som alla haft stort inflytande på efterkommande forskare 

inom realismen. 

Realismens ursprung går att härröra från långt tillbaka i historien, till den grekiske historiken 

Thucydides som levde vid 400 år före kristus. Realismen har varit den dominerande 

influensen för västerländsk teoribildning och praktik inom internationella relationer (IR) 

under i stort sett hela den tiden, även om det förekommit variation i inflytande. Inflytelserika 

tänkare i mer modern tid är till exempel Machiavelli på 1700-talet och Hobbes 1800-talet. 

Under 1900-talet är realismens påverkan som starkast, med start före och efter det första 

världskriget då internationella relationer uppstod som ett eget akademiskt forskningsfält. Efter 

det andra världskrigets slut uppstod en ny vändning med nya tänkare som exempelvis E. H. 

Carr, Hans Morgenthau och Kenneth Waltz. Under hela det kalla kriget var realismen det 

dominerande paradigmet i den anglo-amerikanska akademiska forskningssfären. Även efter 

det kalla krigets slut har realismen haft stort inflytande på internationella relationer som 

forskningsfält (Donnelly 2000, 1).  

Realismen belyser de restriktioner som den mänskliga naturen bidrar med till internationell 

politik samt det faktum att det inte finns någon världsregering som bestämmer. Detta leder till 

att internationella relationer i stort sett består av makt och intressen. Den mänskliga naturen är 

i sin grund egoistisk och på det viset leder den alltid till omoraliskt beteende. Machiavelli, 

som nämnts som en stor inspiratör för många realister, menar att det helt enkelt finns för 

många egoister i världen för att inte göra den slutsatsen, allt annat vore för riskabelt. De flesta 

realister menar dock att människan motiveras av andra önskningar än makt och dominans men 

att dessa helt enkelt är sekundära. Den mänskliga naturen kombinerat med det faktum att det 

internationella systemet är anarkisk i sin karaktär (det finns ingen som har mandat eller kan 

upprätthålla ordningen som inom en suverän stat) leder till att konflikter är oundvikliga då 

alla staters drivs av sitt egenintresse. Det internationella systemet genomsyras således av 

denna kamp om makt och styrka. ”säkerhet” blir under dessa omständigheter ett relativt 

begrepp som handlar om mindre våld och risk, istället för en säker, fredlig och rättfärdig 

värld. Det ständiga arbetet för stater blir att minimera och hantera konflikter, inte att eliminera 
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dem. Realister ser därför med skepticism på universella etiska och moraliska betänkligheter i 

världssystemet då alla stater drivs av sin egen strävan efter makt (Donnelly 2000, 10–11). 

Mearsheimer (2001) gör fem fundamentala antaganden i sin bok The Tragedy of Great Power 

Politics som kombinerat förklarar varför stater strävar efter makt. Den första gäller det 

internationella systemet som är anarkisk i sin ordning som tidigare nämnts. Det andra 

antagandet gäller att stater innehar någon sorts offensiv militär förmåga som kan användas till 

att skada och förinta andra stater, detta gör dem farliga för varandra. Det tredje antagandet 

handlar om att stater aldrig kan vara säker på varandras intentioner, en stat kan aldrig utesluta 

att den andra staten inte kommer använda sin offensiva militära kapacitet mot den första. 

Även om majoriteten av stater har goda intentioner så är det omöjligt att veta detta, dessa 

intentioner kan även förändras snabbt. Det fjärde antagandet behandlar staters primära mål 

vilket är att överleva. Med att överleva menas att vidhålla sin territoriella integritet och sin 

inhemska politiska ordning. Anledningen är enkel, utan dessa blir det svårt att eftersträva 

andra potentiella mål. Det femte och sista antagandet Mearsheimer (2001) gör handlar om 

stater är rationella aktörer på det viset att de är medvetna om sin omgivning och att de tänker 

strategiskt kring hur de ska överleva i den. Stater tar andra staters preferenser i beaktning när 

deras egna beteende bestäms samt hur deras egna beteende uppfattas av omgivningen och 

vilka eventuella effekter det kan få. Tillsammans ger dessa antaganden vid handen starka 

incitament för stater att agera offensivt gentemot varandra med tre dominerande 

beteendemönster; rädsla, självhjälp och maktmaximering (Mearsheimer 2001, 29-30). 

”Säkerhetsdilemmat” är ett mycket välkänt resonemang inom IR som tar avstamp i antagandet 

om den anarkiska världsordningen och realismen. Den går i stort ut på att de åtgärder en stat 

vidtar för att öka sin egen säkerhet vanligtvis minskar andra staters säkerhet. Detta innebär att 

det blir i stort sett omöjligt för en stat att öka sina chanser till överlevnad utan att dessa hotar 

andra staters överlevnad. Det enda sättet för en stat att överleva i anarki blir helt enkelt att 

utnyttja andra stater och åstadkomma makt på deras bekostnad. Det leder till en ond cirkel där 

alla aktörer strävar efter att ackumulera mer säkerhet och makt (Ibid, 32).  

Hans Morgenthau nämndes tidigare som en av förgrundsgestalterna inom realismen. 

Morgenthau tecknar en ganska pessimistisk syn på det internationella systemet. Politiska 

ledare för länder kan till exempel inte blanda in sin privata moral i sitt beslutsfattande på 

samma sätt som en privatmedborgare kan göra eftersom beslutsfattaren är ansvarig för alla 

sina medborgare. Detta skulle vara direkt oansvarigt eftersom ledaren i sin strävan efter att 

säkra statens säkerhet och välfärd måste vara beredd att bryta mot sin privata moral för att 
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värna sina medborgare, till exempel genom krig samt användande av lögner och fusk. 

Aktiviteter som skulle kunna betecknas som onda där ändamålet helgar medlen är ett 

exempel. Att vissa stater försöker tvinga på andra stater sin ideologi som till exempel 

demokrati på andra blir därför en farlig förehavande enligt realister då de hotar internationell 

fred och frihet (Jackson och Sorensen 2016, 70-71).  

Ett centralt tema inom realismen som Waltz skrivit om i sin bok Theory of International 

Politics är frågan om maktbalansering. Waltz menar att den avgörande faktorn som 

bestämmer en stats öde i det anarkiska systemet är vilken kapacitet det har då alla egentligen 

strävar efter samma sak, frågan är vilken materiell kapacitet de har att fullfölja sin strävan. En 

stat måste alltid vara medveten om sin relativa makt gentemot andra. Waltz tar sovjetunionen 

och USA som exempel. I de tidigare två årtiondena innan andra världskriget var dessa två 

stater bittra fiender på grund utav interna och historiska orsaker, men på grund utav en 

gemensam fiende gick man samman. Efter kriget blev man dock rivaler igen men inte på 

grund utav skillnader i respektive ideologi, utan på grund utav distributionen av 

maktkapacitet. Så fort två dominanta makter möts så kan de inte bli något annat än fiender. 

De är de enda riktiga hoten gentemot varandra och måste således balansera sin makt mot den 

andre, oavsett tidigare preferenser och tycke (Donnelly 2000, 17-18).  

2.3 Sammanfattande diskussion  

Som visats på i detta kapitel skiljer sig de två teorierna vitt från varandra. När realism belyser 

de hårda värdena såsom ekonomi, makt och militär kraft så pekar konstruktivism på de mer 

mjukare och abstrakta faktorer såsom identitet, språk och normer. Det blir en stor skillnad i 

synsätten då det från realismen lyfter fram det konkreta objektiva faktorerna medans det från 

konstruktivismen belyser de subjektiva och abstrakta faktorerna som avgörande för en stats 

agerande. De kompletterar varandra på ett sätt som gör det möjligt att framhäva fler nyanser 

än normalt vid studie av ett fall i internationella relationer.  

3 Metod 

3.1 Design 

Den här studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie med en teorikonsumerande metod. 

Målet med en fallstudie är att på ett precist sätt beskriva eller rekonstruera ett fall. Ordet fall 

kan innefatta tämligen mycket, det kan handla om personer, sociala grupper, organisationer 

eller institutioner. Största uppgiften att ta sig ann i en fallstudie blir att identifiera ett fall som 

är relevant för forskningsfrågan samt vilken metod som är lämplig för att kunna genomföra 
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analysen (Flick 2015, 98). Enligt Creswell (2014) kännetecknas en fallstudie av att forskaren 

på djupet undersöker en händelse, aktivitet, en eller flera individer och så vidare. Fallen är 

begränsade av tid och aktivitet, forskaren kan också använda olika metoder för att samla in 

sitt material under en längre tidsperiod (Creswell 2014, 43). Anledning till att jag valt att 

använda mig av en fallstudiemetod har att göra med de möjligheter det ger att på djupet 

försöka förklara den ryska inblandningen i ukrainakrisen. 

Vidare är studien kvalitativ i sin karaktär, skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ 

studie kan enklast beskrivas som att i en kvalitativ studie så består det analyserade 

datamaterialet av ord och text istället för siffror. Vanligtvis kan datamaterialet bestå utav 

intervjuer, medietexter, dokument och observationsanteckningar (Hjerm och Lindgren 2010, 

84). Rådande konsensus kring vad som kännetecknar en kvalitativ studie menar att det är en 

naturalistisk interpretativ ansats där målet är att förstå meningen som människor anlägger på 

diverse fenomen i sin sociala värld. Dessa fenomen kan vara handlingar, värderingar, och så 

vidare. Kvalitativ metod används med fördel om man vill förstå och förklara sociala fenomen 

och den kontext de uppstår i. Således är det en metod som lämpar sig väl för komplexa frågor 

som sträcker sig över längre tidsperioder (Ritchie och Lewis 2003, 3-4; Creswell 2014, 32). 

Valet av den kvalitativa metoden har valts då den bör passa studiens syfte som är att försöka 

förklara en händelse, i det här fallet Rysslands agerande i ukrainakrisen och de komplexa 

motiv och incitament som Ryssland kan ha haft för sitt agerande i krisen.  

Den teorikonsumerande metoden anses lämplig då studien ämnar förklara ett fall vilket är 

precis vad den här metoden bör användas till. Den teorikonsumerande metoden ställer fallet i 

centrum och försöker förklara ett existerande fenomen och problem. Detta till skillnad från 

den teoriprövande metoden där teorin istället sätts i fokus för att konstruera eller verifiera en 

teori (Hancock och Algozzine 2006, 5). 

3.2 Val av fall  

Valet av att studera Rysslands agerande i Ukraina skall ses i ljuset av ett Ryssland som agerar 

med ett allt större självförtroende på den internationella arenan, ett självförtroende det går 

hävda saknats ända sedan landet uppstod i spillrorna av det forna Sovjetunionen. Valet av att 

studera ukrainakrisen grundar sig på att det fortfarande är en pågående händelse som påverkar 

den internationella politiken och den europeiska säkerhetsordningen dagligen. Det är vidare 

ett fall där utökade maktambitioner från Ryssland tydligt kan skönjas. Ukrainakrisen bör 

också ses som fall där splittringen mellan Ryssland och västvärlden manifesterar sig tydligt. 
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Det är även intressant att studera då få hade förväntat sig att Ryssland skulle agera som de 

gjorde i Ukraina. 

3.3 Material 

Materialet som har studerats har valts ut utifrån de tidigare nämnda frågeställningar och de 

kategorier och teman som utkom från detta. Vid detta urval finns det ett antal principer att ta 

hänsyn till. Mot bakgrund mot vad den kvalitativa metoden ämnar göra, att på djupet 

utvärdera och förklara komplexa uppfattningar, idéer, fenomen och teorier, måste således 

urvalet av material göras på ett sådant sätt att man inkluderar representativt material för ämnet 

(Ritchie och Lewis 2004, 84). Materialet har därför bestått utav officiella dokument från den 

ryska regeringen, tidningsartiklar från en rad kända utgivare, vetenskapliga artiklar publicerad 

i större magasin och några böcker som anknyter till ämnet. En bok värd att nämna är Richard 

Sakwas Frontline Ukraine där de bakomliggande faktorerna till Ukrainakrisen beskrivs. Roy 

Allisons artikel Russian ´deniable´ intervention in Ukraine: how and why Russia broke the 

rules redogör tydligt för hur Ryssland använde sig av och tolkade folkrätten i samband med 

annekteringen av Krim. Materialet har antingen varit på engelska eller svenska av den 

anledningen att jag inte behärskar det ryska språket, vilket givetvis hade varit önskvärt för att 

på så vis i högre utsträckning kunna förlita sig på förstahandskällor. Bland källorna finns 

också några ryska, ett exempel är den statliga ryska nyhetsbyrån Tass engelskspråkiga 

webbsida samt den engelskspråkiga tidningen The Moscow Times. Några artiklar är också 

hämtade från erkända engelskspråkiga magasin och tidningar som Foreign Policy, The 

Guardian och The Economist. Material har även hämtats från betrodda utgivare som Sveriges 

radio, finska YLE, totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt utrikespolitiska institutet (UI). 

Vidare har också det ryska utrikespolitiska policy dokumentet använts samt en transkribering 

av ett tal av Putin. Båda dessa källor är hämtade från den ryska regeringens hemsida och bör 

därför kunna tas som intäkt för den officiella ryska hållningen. Genom att studera officiella 

dokument menar Flick (2015) att vi kan utvärdera och dra slutsatser av vad författaren eller 

författarna och den institution de representerar har för uppsåt och vilka handlingar de ämnar 

företa sig (Flick 2015, 154).  

3.4 Källkritik 

En källa är en text som används för att styrka en uppgift, vid arbete med texter och dokument 

måste dessa källor synas kritiskt där en bedömning göras kring källans trovärdighet och 

eventuella skäl som avsändaren kan ha för att ljuga eller skönmåla (Bergström och Boréus 

2012, 43). Vid studier av rysk utrikespolitik gäller det att inta en kritisk ståndpunkt vid analys 
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av materialet av den anledning att mycket kan misstänkas vara av spekulativ art samt av 

skönmålande art. Två av källorna går också att beteckna som ryska och kräver således extra 

uppmärksamhet. Detta gäller speciellt den statliga nyhetsbyrån Tass och i viss mån The 

Moscow Times som ägs av en finländsk koncern. De källor som har använts har noga valts ut 

grundat på dess möjlighet att besvara frågeställningarna. Vidare måste uppmärksamheten 

fästas vid möjligheterna att artiklar från tidningar kan vara av sensationella i sin karaktär. 

Detta problem har försökts undkommas genom att välja material från uteslutande välkända 

och erkända nyhetsförmedlare.  

3.5 Operationalisering av teorierna 

Nedan redogörs för operationalisering av de uppkomna begreppen ur konstruktivism 

respektive realism. Med hjälp av operationaliseringen kan vi upptäcka den information vi 

önskar tillvarata ur det empiriska materialet.  

Konstruktivism 

Identitet – Konstruktivism belyser vikten av en aktörs identitet vid utformandet av sin 

handling. Identitet kan som visats innehålla en rad olika komponenter, i det här fallet kommer 

det betyda vilken uppfattning Ryssland har kring sig själv samt underliggande faktorer som 

påverkar detta. Identitet är den bas som en aktör använder sig av när den ska definiera sina 

intressen och utveckla beteenden. Vidare anknyter också identitet till en aktör, i det här fallet 

Rysslands, förmåga och vilja att identifiera sig positivt med andra och på det viset uppfatta ett 

hot mot ”den andre” som ett hot mot ”jaget”. Identifieringen kan ske efter faktorer som 

gemensam historia, språk, kultur och etnicitet. Detta leder till hotet ses som kollektivt och att 

agerande följer i enligt med detta. Relaterat är också frågan om Rysslands ser sig som 

förödmjukad och bortsedd av andra, om de anses sig vara detta följer ett beteende som 

försöker kompensera för detta. 

Lagar och normer – Konstruktivismen pekar på vikten av att undersöka en aktörs 

intersubjektiva uppfattning av en handling. Resonerandet kring lagar, normer och regler är av 

stort intresse att undersöka då de enligt konstruktivismen ger oss en bild av vad aktören, i det 

här fallet Ryssland, ser som rationellt och meningsfullt. Regler och normer fungerar som en 

guide för en aktör i en viss situation, vad får och vad får inte göras. Med lagar och normer 

menas folkrätten och andra internationella avtal som en aktör är bunden att följa. Inkluderat i 

detta är också aktörens syn på moral. Om någon norm eller lag brutits mot är det också 
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intressant att undersöka hur det talas om detta och vad det kan berätta för oss om aktörens 

uppfattning om den sociala värld de befinner sig i.  

Världssyn – I den konstruktivistiska teoribildningen menas det på att det i stort sett inte finns 

någon objektiv verklighet. Istället finns det en social subjektiv verklighet som inverkar på 

aktörerna och dess uppfattning av sin omvärld. Det blir därför intressant att studera närmare 

hur man från ryskt håll beskriver och upplever den värld de är en del av och hur detta kan 

tänkas förklara landets agerande i ukrainakrisen.  

Realism 

Ekonomi – Ett sätt för en stat att öka sina chanser till överlevnad i det anarkiska systemet är 

en stark ekonomi. En stark ekonomi möjliggör för en aktör att spendera mer pengar på 

materiella säkerhetsbefrämjande åtgärder. Det blir därför intressant att studera eventuella 

hänvisningar till ekonomiska skäl för ryskt agerande i ukrainakrisen. 

Militär – För att en stat ska kunna överleva i det anarkiska systemet krävs det att den kan 

försvara sig mot yttre hot, detta görs genom en stark militärmakt. Från en realistisk synvinkel 

blir därför alla åtgärder som handlar om att främja eller bibehålla den egna militära styrkan 

intressant att studera. 

Säkerhet och inflytande – Inom realismen påtalas vikten av säkerhet och inflytande, säkerhet 

är i det här fallet ett relativt begrepp. Med inflytande menas den politiska makt som Ryssland 

använder sig av för att kunna öka sina chanser för överlevnad. Med överlevnad menas att 

staten har sin territoriella integritet intakt samt sitt inhemska politiska system opåverkat. 

Frågan är hur detta manifesteras från ryskt håll i ukrainakrisen, på vilket sätt talas det om 

detta från ryskt håll och vilka hot mot dess säkerhet och inflytande går att utröna som kan 

förklara Rysslands agerande i Ukraina? 

3.6 Analys 

Till att börja med kan det vara bra att fastslå vad som är utmärkande för en väl genomförd 

analys. I Hjerm och Lindgren (2010) hittar vi sociologen Michael Burawoys uppfattning om 

att en ständig dialog mellan empirin och teorin är av yttersta vikt. Genom att jämföra det vi 

tidigare vet och vad vi finner i det analyserade materialet så får vi möjlighet att upptäcka vad 

som är förväntat, viktigt och kanske överraskande (Hjerm och Lindgren 2010, 93). Att 

analysera dokument och texter, i det här fallet från den ryska regeringen samt nyhetsartiklar 

och andra texter, är en metod som är lämplig om man vill belysa den djupare meningen i 
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texterna eller dess faktiska innehåll. Vidare är dokumentanalys behjälplig när en serie 

händelser eller erfarenheter är fokus för studien (Ritchie och Lewis 2003, 35). En distinktion 

är viktig att göra i sammanhanget, Ritchie och Lewis skriver om skillnaden mellan ”naturligt 

förekommande” datainsamling kontra ”genererade data” insamling. Den metod som används i 

denna uppsats bearbetar så kallad ”naturligt förekommande” data vilket innebär att forskarens 

tolkning av en observation eller text blir avgörande (Ibid, 57).  

 

För att analysera det empiriska materialet har den empiriska texten strukturerats upp och 

analyserats med kodning. Metoden kallas innehållsanalys och efter att det bestämts vilket 

material som ska användas utarbetas ett analysinstrument, i det här fallet ett kodningsschema. 

Detta kodningsschema berättar sedan vilka noteringar som ska göras i de analyserade 

texterna. Målet med användande av ett kodningsschema är att finna mönster, för att kunna 

göra detta krävs att det används konsekvent. Anledningen till att man bör koda sitt material är 

för att enklare kunna identifiera övergripande teman, kategorier och koncept (Bergström och 

Boréus 2012, 54-56). Kodningsschemat som används är utarbetat efter den teoretiska 

operationalisering som visades tidigare i kapitlet. En analysenhet, i det här fallet en mening ur 

texten väljs ut och ur denna analysenhet kan man sedan kondensera innebörden ur. Ur denna 

kondenserade analysenhet har sedan en kod applicerats. Koden sorteras efter det in i någon av 

de två kategorier som finns. Nedan återfinns det kodningsschema som användes vid 

genomgången av det empiriska materialet. 

 

A. Konstruktivism B. Realism 
1.Identitet 2.Lagar/normer 3.Världssyn 1.Ekonomi  2.Militär 3.Säkerhet/inflytande 

Figur 1. Kodningsschema.  
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Nedan visas exempel på hur kodningsschemat använts under studien.  

Figur 2. Exempel på hur kodningen genomförts med kodningsschemat 

Det finns ett antal olika sätt som det analyserade materialet kan redovisas på. Eftersom det rör 

sig om otaliga texter så kommer den här studien använda sig av den realistiska presentationen. 

Men detta menas att observationerna presenteras som fakta där användandet av citat kan 

förekomma och detaljer redovisas. Tyngdpunkten ligger på de typiska former av det som 

studeras samt de subjektiva synpunkterna som redovisas, dock försöker man gå längre än de 

subjektiva och går vidare med mer större tolkningar av materialet (Flick 2015, 251). 

3.7 Validitet och reliabilitet i textanalys 

Frågan om validitet var tidigare något som en viktig aspekt vid främst kvantitativa studier, vid 

dessa studier kom validitet främst att handla om att hur säker en kan var att man faktiskt mäter 

det man sagt sig mäta. I kvalitativa termer handlar validitet om man faktiskt lyckas besvara 

den fråga man satt upp med den undersökning man genomfört. Bergström och Boréus (2012) 

skriver att frågan om validitet har diskuterats inom akademien och handlar nu om hur ens 

egna förförståelse påverkar de tolkningar som görs. Detta problem kan dock överkommas om 

man som forskare är medveten om den förförståelse man själv besitter och språket man 

Analysenhet Kondenserad 

analysenhet  

Kodningsenhet Kategori 

Exempel 1 : ”After the 

dissolution of 

bipolarity on the 

planet, we no longer 

have stability. Key 

international 

institutions are not 

geting any stronger; on 

the contrary, they are 

sadly degrading” 

(Russia 2014). 

 

 

Efter upplösningen av 

bipolariteten finns 

ingen stabilitet. 

Internationella 

institutioner blir 

svagare 

1.Världssyn A.Konstruktivism 

Exempel 2: 

”Gerasimov told 

delegates the eastward 

expansion of NATO 

posed another major 

threat to Russia and 

criticized the alliance 

for boosting military 

excercises involving 

eastern members” 

(The Moscow Times, 

16 april 2015).  

NATO:s expansion 

österut är ett stort hot 

mot Ryssland. 

Ryssland är kritisk till 

alliansen utökade 

övningar med de 

östliga medlemmarna. 

3.Säkerhet och 

inflytande 

B.Realism 
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använder (Bergström och Boréus 2012, 41-42). Valet av material har valts ut med detta i 

åtanke och bedömts hålla god validitet. Reliabilitet är en annan aspekt att ta hänsyn till, denna 

aspekt behandlar frågan om precision och noggrannhet. I fallet textanalyser blir 

tolkningsaspekten en fråga om reliabilitet. Intersubjektivitet är en grundpelare i den här 

aspekten vilket innebär att andra forskare ska kunna genomföra samma undersökning och 

komma fram till samma resultat (Bergström och Boréus 2012, 41-42). Reliabilitetsproblem 

vid innehållsanalys kan uppstå när ens bedömning glider iväg åt ett specifikt håll. Ett exempel 

på det är frågan om hur tydligt något ska sägas i texten för att de ska anses kunna kodas som 

ett uttryck för en specifik idé (Ibid, 58). Det analysverktyg som använts i studien har minskat 

risken för att reliabilitetsproblem ska uppstå. 

3.8 Alternativa tillvägagångssätt 

Ett alternativ till denna studie skulle kunna vara att göra en komparativ studie och jämföra 

ukrainakrisen med den ryska interveneringen i Georgien år 2008 för att få fram eventuella 

skillnader och likheter mellan fallen och på så vis kunna generalisera mer kring den ryska 

utrikespolitiken. Ett annat angreppssätt skulle kunna vara att undersöka eventuella skillnader i 

hur Ryssland definiera sin omvärld och hur denna har förändrats under en längre period. På 

detta sätt skulle ett mönster kunna skönjas och nyttiga slutsatser dras.  

4. Ukrainakrisen och Ryssland 

I det kommande kapitlet redovisas det empiriska materialet uppdelat efter de två använda 

teoretiska verktygen. På så vis får vi en tydlig bild av potentiella förklaringar till Rysslands 

inblandning i Ukraina. Men först redovisas tidigare forskning som gjorts på fallet samt en 

kortare bakgrund om relationen mellan Ryssland och Ukraina.  

4.1 Tidigare forskning 

Martin Kragh (2014) har i sin artikel Ryssland efter Krim – en ekonomisk konsekvensanalys 

tittat på den ekonomiska aspekten gällande Rysslands annektering av Krim under 

ukrainakrisen. Han menar i sin text att beslutet att annektera Krim var en i stort sett 

oförutsedd händelse. Om Janukovychs regim hade suttit kvar och förblivit lojal mot Ryssland 

skulle man i utbyte mot subventionerad gas från Ryssland kunnat trygga arrendet av 

marinbasen i Sevastopol för den ryska svartahavsflottan. Anledningen till varför marinbasen 

anses viktig är att Rysslands egna kust utmed svartahavskusten inte anses ha den topologi som 

krävs för att med enkelhet etablera en ny bas på eget territorium. Att annektera Krimhalvön 

gör att rysk militär närvaro kraftigt hindrar en eventuell framtida NATO- anslutning för 
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Ukraina. En annan förklaring som uppkommer i Kraghs text är att ekonomiska anledningar 

till annekteringen av Krimhalvön och interventionen i Ukraina kan härröras till den utbredda 

ryska korruptionen. Den har nu nått sådana höjder att tillväxten avstannat och att regeringen 

inte kan köpa sig lojalitet som förut. Lösningen blir ökad repression internt och en aggressiv 

utrikespolitik (Kragh 2015, 54-55). 

John J. Mearsheimer anlägger ett tydligt realistiskt perspektiv när han ämnar förklara krisen i 

Ukraina och Rysslands inblandning i denna. I korthet går det ut på att felet ligger hos 

västvärlden. Mearsheimer (2014) menar att den grundläggande förklaringen ligger i NATO:s 

utvidgning i Europa. I synnerhet pekar han på den delstrategi som finns i denna utvidgning, 

att ta Ukraina ur Rysslands ”omloppsbana” och integrera det i den västliga gemenskapen. Han 

nämner också EU:s utvidgning österut som en delförklaring samt EU:s uppbackning av den 

demokratiska proteströrelse som uppkom i samband med den orangea revolutionen 2004. 

Ryska ledare har ända sedan mitten av 1990-talet varit tydligt emot NATO:s utvidgning och 

har under senare tid gjort klart att man inte stilla kommer se på när strategiska grannar 

förvandlas till västliga bastioner. När Ukrainas demokratiskt valda regering med sin 

ryssvänlige president Yanukovych tvingades bort i en kupp var det yttersta beviset för 

Rysslands farhågor var på väg att besannas. Putin svarade med att erövra Krimhalvön då 

risken fanns att den i framtiden skulle bli hem för en marin NATO bas. Förutom detta 

påbörjades också arbete med att destabilisera Ukraina för att få landet att överge sin västliga 

inriktning (Mearsheimer 2014).  

Richard Sakwa (2015) ger i sin bok Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands en grundlig 

genomgång av upprinnelsen till händelserna i Ukraina. Ukraina som en självständig nation är 

en relativt ny företeelse, vägen dit har varit lång och ojämn. Landets historia är också intimt 

förknippad med den ryska. Innan landet återfick sin självständighet efter Sovjetunionens 

kollaps 1991 så var det endast självständigt mellan 1917 då det ryska imperiet kollapsade 

fram till 1919 då bolsjevikerna tog makten i Ryssland, 1922 blev Ukraina en av de grundande 

staterna i Sovjetunionen. Sakwa (2015) menar att det finns två konkurrerande statsmodeller av 

vad Ukraina är, den monistiska och den pluralistiska. Den monistiska är den som menar på 

den inhemska och ursprungliga kulturella och politiska enhetliga versionen av Ukraina, den 

andra modellen, den pluralistiska påpekar det gemensamma släktskapet i Kievriket. Kievriket 

var en medeltida federation av östslaviska folkstammar som tillsammans ingick i ett rike och 

styrdes av Rurik dynastin. Detta skulle innebära att man är en del av samma kulturella och 

politiska enhet som Ryssland och Vitryssland/Belarus. Man delar också samma religion som 
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en konsekvens av Kievrikets styrande prins Vladimir den stores konverterande till den 

ortodoxa tron år 988. Denna uppfattning är vanlig i Ryssland, landets president Vladimir 

Putin delar till exempel den här uppfattningen Ukraina som säger att Ryssland och Ukraina 

bara är två versioner av samma civilisation. Krisen i Ukraina är alltså en konsekvens av en 

kamp mellan två rivaliserande nationella identiteter i Ukraina (Sakwa 2015, kap 1).  

4.2 Bakgrund 

Den moderna konflikten vi ser idag går att spåra tillbaka till upplösandet av Sovjetunionen 

1991. Gorbachev, som kom att bli Sovjetunionens sista ledare försökte rädda unionen men 

misslyckades. En stor folkomröstning hölls där 90,3 % av den ukrainska befolkningen röstade 

för självständighet betydde dödsstöten för unionen, den kommunistiske ledaren Leonid 

Kravchuk blev landets förste president med 63 % rösterna. Ett officiellt beslut att avveckla 

unionen kom efter ett möte med de tre grundarnationerna, Ryssland, Ukraina och 

Belarus/Vitryssland. Istället kom commonwealth of independent states (CIS) att skapas. Kvar 

i de olika territorierna fanns en stor mängd etniska grupperingar. Vid kollapsen av 

Sovjetunionen fanns det 11,4 miljoner ryssar i Ukraina, motsvarande 22 % av en befolkning 

på totalt 51,7 miljoner. 2001 hade den siffran sjunkit till 8,3 miljoner ryssar, eller 17,3 % av 

landets befolkning. Dessa etniska ryssar är dock inte jämnt fördelade över landet, de flesta bor 

i de östra och södra delarna. Lugansk, Donetsk, Zaporozhe, och Odessa ligger antalet ryssar 

mellan 20-39 % av invånarna. Användandet av ryska som förstaspråk är också ojämnt spritt 

inom landet. 2001 angav 67,5 % av landet befolkning anger ukrainska som sitt förstaspråk 

medans 29,6 % angav Ryska som sitt modersmål. De flesta av dess återfinns i de sydöstra 

delarna av landet. 90,6 % av de boende i Sevastopol, 77 % av de boende på Krim, 74,9 % av 

de i Donetsk samt 68,8 procent i Lugansk talar Ryska dagligen. Siffrorna är dock högre då 

undersökningar visar att undersökningen tenderar att underskatta antalet då vissa inte talar 

samma språk hemma som på jobbet (Sakwa 2015, kap 1). 

Rysslands relation till sitt grannland Ukraina har varit problematisk sedan Sovjetunionens 

kollaps men har sedan 2014 försämrats radikalt. Den 21 november 2013 meddelade dåvarande 

ukrainske presidenten Yanukovych att han inte tänkte skriva under det sedan länge 

framförhandlade samarbetsavtalet med EU, istället ville han knyta starkare band till Ryssland, 

detta ledde till omfattande protester i Ukraina och födelsen av Euromaidan rörelsens och 

sedermera till frånfället av den ryssvänlige president Janukovych till tillträdet av den mer 

västligt orienterade Petro Poroshenko (Sakwa 2015, kap 4). Efter att Ryssland annekterat och 

sedermera införlivat Krimhalvön in i den Ryska Federationen i mars 2014 så utbröt en väpnad 
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konflikt i Ukrainas östra delar. En konflikt som den ukrainska regeringen insisterar vara 

orkestrerad av den ryska staten. Redan 2008-2009 var relationerna kraftigt ansträngd mellan 

dessa länder. Två händelser sticker ut, den första är den ryska militära interventionen i 

Georgien i augusti 2008, en konflikt där den dåvarande ukrainske presidenten uttalat stödde 

Georgien. Ytterligare komplicerande omständigheter var Rysslands användande av sin 

svartahavsflotta i kriget som var och är baserad i Sevastopol på Krimhalvön. En konflikt om 

gasleveranser inträffade också där Ryssland vid ett tillfälle stoppade flödet efter att ha 

anklagat Ukraina för att ha stulit gas. Ukraina hade även under denna tid en uttalad ambition 

att söka medlemskap i NATO. Rysslands syn på den ukrainska regimen var under den här 

tiden även färgad av den så kallade orangea revolutionen där man från rysk sida såg 

händelserna som en coup d´etat iscensatt av västmakterna vilket skulle betyda att regeringen i 

Kiev var illegitim (Hedenskog 2010, 133-134).  

Nygren (2008) menar att relationen till Ukraina har varit den viktigaste bilaterala relationen 

av alla CIS länder för Ryssland. Ukrainas första president Leonid Kravchuck var 

västorienterad i sin utrikespolitik, dennes efterträdare Leonid Kuchma likaså, ett partneravtal 

med EU skrevs till exempel under redan 1994. Under det sena 1990-talet var det få toppmöten 

och regeringsträffar länderna emellan. När Putin kom till makten 2000 ändrades relationerna 

till det bättre, inte mindre än åtta möten mellan Ryssland och Ukrainas hölls under år 2000. 

Kuchmas goda relationer till Putin höll i sig fram till presidentvalen 2004 då Ryssland stödde 

Kuchmas ”kronprins” Viktor Yanukovuch. Valet slutade dock med stora omvälvningar i och 

med den ”orangea revolutionen” och Viktor Yuschenko, som var västvänlig vann valet 

(Nygren 2008, 49-52). När denne svors in som president argumenterade Yuschenko för 

Ukraina som en dela av den europeiska civilisationen och dess värderingar (White och 

Feklyunina 2014, 145). Den så kallade orangea revolutionen inträffade under valet 2004 och 

utlöstes av valfusk. Ett val som engagerade Ryssland, Putin sa tidigt i valrörelsen att Ryssland 

inte är likgiltig inför det val ukrainarna gör. Stora demonstrationer mot den sittande regimen 

där Yanukovych var statsminister startade i ett tidigt skede. Vid en vallokalsundersökning 

gavs Yuschenko ledningen med 52 % av rösterna jämfört med Yanukovych som fick 43 %. 

När det slutgiltiga resultatet inkom hade dock Yanukovych vunnit med 2,5 % fler röster. 

Valmyndigheten avslöjades med att ha manipulerat siffrorna och ett nytt val hölls där 

Yuschenko tog hem segern med 52 % av rösterna (Nygren 2008, 63). I juli 2006 gjorde dock 

Yanukovych ett återtåg till politiken då han tillträdde som premiärminister. Under åren från 

2004 och framåt inträffade en mängd olika dispyter mellan Kiev och Moskva gällande 
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gasleveranser mellan Ryssland och Ukraina, dessa förstärktes av Ukrainas strävan efter 

medlemskap i NATO. Efter det korta kriget mellan Georgien och Ryssland 2008 reste 

President Yuschenko till Georgiens huvudstad Tbilisi där denne ytterligare försämrade 

relationen med Ryssland genom att utfärda ett dekret som innebar uppsägning av avtalet som 

reglerar Rysslands arrende av marken vid sin svartahavsflotta på Krim 2017. Vid valet 2010 

vann Yanukovych mot Julia Tymoschenko med stora skillnader i regionala röstningsmönster, 

återigen visade sig landets splittring (Sakwa 2015, kap 3). 

4.3 Konstruktivismens förklaring 

4.3.1 Identitet 

Identitet har utan tvekan en stor inverkan på Rysslands inblandning i Ukraina. Genomgående i 

materialet framkommer en bild av Ryssland som försvarare av den ryska diasporan utomlands 

som efter sovjetunionens kollaps blev utspridd över i de gamla sovjetstaterna. Värnandet av 

ryssar boende i Ukraina återfinns som en röd tråd i det empiriska materialet. Detta i sig är 

inget förvånande då den ryska utrikespolitiska deklarationen, antagen 2013 tydligt slår fast att 

ett av Rysslands utrikespolitiska mål är: ”ensure comprehensive protection of rights and 

legitimate interests of Russian citizens and compatriots residing abroad…” (Ryska 

utrikesdepartementet 2013). Ryssar i Ukraina anses vara förföljda av de ukrainska 

myndigheterna genom inskränkningar av dess rättigheter. I enlighet med konstruktivismens 

antagande om identitet så kan man hävda att det sker en positiv identifiering av det ryska jaget 

till den andre, den minoritet av ryssar som bor i Ukraina, på detta sätt anses hotet vara 

kollektivt. Detta kan ses som en av förklaringarna till Rysslands annektering av Krimhalvön 

(där ryssar är i majoritet) kort efter att den ukrainske presidenten Yanukovych avgång som 

president och flykt till Ryssland. Västvärlden ifrågasätter dock denna uppfattning om att 

ryssar skulle vara förföljda av ukrainska myndigheter då inga konkreta bevis kunnat 

presenteras. I en rapport om mänskliga rättigheter i Ukraina genomförd av FN tillbakavisas 

också detta påstående som felaktigt (Arenander 2014).  

Den gemensamma historien och de långtgående banden var också mycket tydliga när 

Rysslands president Putin höll ett tal i samband med att Krim officiellt införlivats i den ryska 

federationen 2014. Efter att Putin konstaterat att en överväldigande majoritet av Krimborna 

röstat för en anslutning till den ryska federationen förklarade han dessa siffror med den 

gemensamma historien som finns med Prins Vladimirs dop i den ortodoxa kyrkan som sedan 

kom att påverka de kultur, civilisation och värdering som ryssar ukrainare och vitryssar delar. 

Det är också hem för de ryska soldater som förde Krim in i det ryska imperiet. Vidare 
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konstaterar Putin att: ”Crimea is historically Russian land and Sevastopol is a Russian city” 

(Russia 2014). Putin framställer också överlämnandet av Krim till Ukraina 1954 som ledaren 

för Sovjetunionen Nikita Khruschevs personliga initiativ. Annekteringen och återanslutningen 

av Krim till Ryssland blev så att säga ett korrigerande av ett gammalt misstag (Russia 2014).  

Vilken identitet har då Ryssland i förhållande till ”den andre” som kan tänkas förklara deras 

agerande i Ukraina? Enligt den konstruktivistiska teoribildningen är en aktörs identitet en 

egenskap som generar och motiverar ställningstagande beteende. En aktörs uppfattning om 

sig själv behöver inte korrespondera med ”den andre”. Att så inte är fallet med Ryssland är 

mycket framstående i det analyserade materialet. Genomgående uppfattar Ryssland sig som 

missförstådd och negligerad av västvärlden och främst USA. Mycket tyder på att den ryska 

identiteten på senare år kraftigt kommit att influeras av den ideologi som kommit att breda ut 

sig bland det styrande skiktet i Kreml. Denna ideologi går att spåra till den orangea 

revolutionen i Ukraina 2004 som slutade med att den västvänlige presidenten Yuschenko tog 

makten. Redan då ska farhågorna från den ryska eliten att något liknande skulle kunna hända i 

Ryssland varit stora (Höglund 2014; Gomart och Sowels 2009). Som svar på detta menar 

Lena Jonsson, forskare vid utrikespolitiska institutet, att det påbörjades ett arbete för att: 

”Intensifiera sina ansträngningar i att formulera ett opolitiskt-ideologiskt koncept som en ny 

rysk identitet” (Höglund 2014). Detta kom att betyda konservatism som skrevs in i Putins 

partis partiprogram 2009 men utvecklades 2011 till att bli mer aggressiv och offensiv i sin 

karaktär som en konsekvens av den proteströrelse som växte fram kombinerat med Putins 

dåliga opinionssiffror. Denna rörelse skapades som en motkraft till detta missnöje som 

visades offentligt. En person som anses ha påverkat utformandet av den nya identiteten är 

Alexander Dugin, sociolog och geopolitiker som tidigare ansågs ha allt för extrema åsikter 

tidigare. Dessa radikalkonservativa idéer påverkade Putins strategi, det blev ett ökat tryck på 

civilsamhället med inskränkt demonstrationsrätt samt moralisk upprustning av befolkningen. 

Ryssland roll blev att agera och utvecklas som en euroasiatisk stormakt, utrikespolitiken 

utformades med udden mot väst där man blev kritisk mot västvärlden och den liberalism den 

står för, den kom också att kopplas till en inhemsk fiende (Höglund 2014). Enligt Dugin själv 

var Putin upprörd över den kritik han mottog i samband med att han återvände till 

presidentposten för en tredje mandatperiod 2012. Det ska också ha varit vid det här tillfället 

som han förstod att ett självständigt Ryssland aldrig kommer bli en del av den ”västliga 

klubben” som han tidigare önskat enligt Dugin; ”Putin sees the west as his main enemy, but 
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to come to his conclusion he lived through a lot, he lived through a historical situation (…) 

He came to the same conclusion as we did in theory” (Walker 2014).  

Det är lätt att få intrycket att återtagandet av Krimhalvön från Ukraina varit en del i en 

långsiktig strategi från Ryssland och att man agerade resolut och effektivt när chansen gavs. 

Det kan också ses som en del i Putins önskan att återskapa delar av forna Sovjetunionen vilket 

i sådana fall korrelerar med formulerandet av den identitet Ryssland antagit. Olika uppgifter 

gör dock gällande att beslutet fattades av Putin och en handfull forna KGB- anställda under 

kort tid och blev en ad hoc lösning, men detta behöver inte betyda att det inte fanns i tankarna 

hos delar av den ryska eliten (Walker 2014). Kragh (2014) spekulerar dock om att 

Janukovychs avgång och Rysslands annektering av Krim var två på förhand koordinerade 

beslut, men framtida studier får utvisa om så var fallet (Kragh 2014, 54-56). 

Mot denna bakgrund bör man se Rysslands inblandning i Ukrainakrisen. Ryska makthavare 

har formulerat en ny identitet som i stort går ut på karaktärsdrag som är motsatsen till vad 

västvärlden är, det vill säga dekadent, omoraliskt och hycklande. Ryska makthavare har alltid 

ansett sitt land vara exceptionellt på något sätt under dess tusenåriga historia (precis som de 

flesta länder anser sig vara speciell på något vis). Under det ryska imperiets tid ansågs landet 

varken höra hemma i den östra eller den västra kulturella sfären, istället ansågs landet 

spirituellt vara exceptionellt på det viset att det går sin egen väg samt uppfattningen att det var 

det tredje Rom. Under Putin har en ny exceptionalism tagit form som till stor del utgörs av 

dess anti-amerikanism. Ryssland anses vara det enda landet i världen som kan stå upp mot 

USA genom att kritisera dess tillkortakommanden (Bohm 2013). För att trovärdigt kunna 

utgöra en motpol mot USA och västvärlden måste således en identitet intas som särskiljer 

Ryssland från ”den andre”.   

Inom konstruktivismen är frågan om kollektivt självförtroende ett av de intressen en stat har i 

det internationella systemet. I det här fallet är det tydligt att Rysslands egna identitet inte 

korrelerat med den uppfattning som väst haft av Ryssland. Enligt Kristian Gerner har Putins 

politik präglats av ett enormt mindervärdeskomplex som en konsekvens av att de försökt få 

USA att betrakta Ryssland som en jämbördig part i framför allt i Europa (Höglund 2014). 

Som en konsekvens av att Ryssland anses sig ha blivit negligerad och förödmjukad av den 

andre (USA och Europa) har behovet av att kompensera för detta uppstått med självhävdelse 

och aggressivitet riktad utåt i syfte att återskapa självförtroende hos den ryska befolkningen 

och väljarkollektivet. Detta kan hävdas yttra sig genom att med våld återta ett historiskt ryskt 

territorium.  
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4.3.2 Världssyn 

Den ryska synen på världen ger oss också många ledtrådar som kan förklara det ryska 

agerandet eftersom den subjektiva uppfattningen om den sociala verklighet aktören befinner 

sig i givetvis påverkar besluten en tar. Överlag är det en uppfattning om att det internationella 

systemet är orättvist och riggat mot Ryssland. I det tal som hölls i samband med Krims 

införlivande i den ryska federationen återfinns Putins beskrivning av hur han ser på 

omvärlden. Till att börja med konstaterar han att ”After the dissolution of bipolarity on the 

planet, we no longer have stability” (Russia 2014). Putin hänvisar till läget vi befinner oss i 

nu efter kalla krigets slut. Med denna tolkning av det nuvarande världsläget sållar sig Putin till 

en neorealistisk uppfattning om det nuvarande systemet. Det bipolära maktläget innefattade 

två supermakter, USA och sovjetunionen som med varsin mycket stor militär förmåga samt 

stor arsenal av kärnvapen maktbalanserade gentemot varandra. Efter att detta upphörde i är vi 

nu åter i en multipolär värld, något som hotar att skapa spänningar i Västeuropa och på sikt 

leda till ett stort krig då det kan skapa en situation liknande den i början av 1900-talet 

(Jackson och Sorensen 2016, 108). Putins reaktion på en västvärld som (enligt han) försöker 

skaffa sig makt på Rysslands bekostnad blir, med den här bakgrunden, tämligen rationell och 

ett sätt att motverka en maktbalans som inverkar negativt på Ryssland. Det som ryska 

makthavare såg hända i Ukraina blev på detta vis ett första steg i vad som i framtiden också 

kan komma drabba Ryssland, med stora demonstrationer mot makten underblåst av USA och 

västvärlden. Det internationella systemet består så att säga av ett nollsummespel där de 

tillfällen där Ryssland anser sig förlora, så innebär det vinst för västvärlden.  

Den första mars 2014 gav federationsrådet, den övre kammaren i det ryska parlamentet sitt 

godkännande till president Putin för att använda rysk trupp i Ukraina för att skydda ryssar i 

landet ifall situationen kräver det. I samband med detta uttalade sig ordföranden för State 

Duma Committee on CIS Affairs and Ties with Compatriots Leonid Slutsky att beslutet kom i 

rätt tid. Han placerade också händelserna i ett större perspektiv; ”We are witnessing and 

participating in a civilisational clash ’for’ and ’against’ a one-polar world order. Russia has 

always been against this, but the West is trying to separate Ukraine from the Russian world, 

from Russia and from the integration processes in the post-Soviet region in all possible ways” 

(Tass 2014d). Av citatet går det tydligt att utröna uppfattningen att Ryssland befinner sig i en 

dragkamp om ett land som rättmätigt hör hemma i dess egna civilisation. Denna ryska 

ortodoxa civilisation befinner sig också i en kamp mot västvärlden som orättmätigt försöker 

upprätthålla en enpolig världsordning.  
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Konstruktivismen påpekar vikten av aktörens historia och hur den influerar dess beteende. 

Därför kan vi hitta potentiella anledningar till det ryska agerandet i Ukraina utifrån landets 

historia. Konstaterandet att Ryssland är hotat av en aggressiv omvärld och att det finns en 

definierad yttre fiende har långväga historiska kopplingar. Tsygankov (2006) menar att det 

finns tre dominerande skolor som i århundraden påverkat den ryska utrikespolitiken, de är alla 

färgade av sin historiska uppfattning av omvärlden och Ryssland plats i den. Dessa är den 

västerländska som menar på Rysslands likhet med väst, den statscentrerade som påpekar 

vikten av en stark stat som kan försvara landet mot fiender samt den civilisatoriska som menar 

att Ryssland är särpräglat och överlägset väst och har en expansionistisk ådra som handlar om 

att utöka den ryska ortodoxa civilisationen. Den mest influensrika traditionen är dock den som 

påpekar vikten av en stark stat som kan försvara landet mot en yttre fiende, just formulerandet 

av en yttre fiende är avgörande för detta tankegods som bygger på två decennier av 

invasionshot från mongolerna och otaliga krig i Europa (Tsygankov 2006, 5-9). Med en 

statscentrerad syn på Rysslands placering i världen blir skälen till att påverka Ukraina mycket 

tydliga. Om den uttalade yttre fienden (USA och väst) genomför en statskupp i Rysslands 

nära granne Ukraina för att i längden kunna angripa Ryssland blir resultatet att åtgärder måste 

vidtas för att skydda landet mot detta hot.  

Västvärlden med USA i spetsen anses helt strunta i folkrätten och kommit att tro på sin egen 

exceptionellhet och exklusivitet. Samt att de kan bestämma andras öden i världen och endast 

de kan ha rätt. Detta anses ha visats gång på gång genom västs agerande i det forna 

Jugoslavien, Afghanistan, Irak samt Libyen anser Putin. Enligt Putin så kommer västvärlden 

fortsätta med sin inneslutningspolicy (policy of containment) från förr av Ryssland på grund 

utav landets självständighet. Ryssland fann sig även i en situation gällande Ukraina och Krim 

där ingen annan väg ut fanns; ”If you compress the spring all the way to its limit, it will snap 

back hard. You must always remember this” (Russia 2014) menar Putin med hänvisning till 

tillbakatagandet av Krim.  Detta är åsikter som även framförts av till exempel Putins 

pressekreterare Dmitry Peskov. Peskov anser att västvärlden försöka använda krisen i Ukraina 

som ett sätt att försvaga och isolera Ryssland från världssamfundet samt avsätta Putin (Tass 

2015b). Förklaring till Vladimir Putins världssyn går också att härröra till vilka rådgivare 

Putin använder sig av. Gruppen består av en handfull betrodda personer med bakgrund från 

KGB, precis som Putin själv, som ser misstänkta västerländska komplotter riktade mot 

Ryssland överallt (Walker 2014). Att gamla tankemönster och världssyn sitter kvar hos den 
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styrande eliten i Ryssland kan alltså vara en av anledningar till landets agerande. Dessa 

tankemönster går alltså att härleda till landets historia och den nationella identiteten.  

4.3.3 Lagar och normer  

Genom att studera aktörers resonerande kring normer och regler kan vi enligt 

konstruktivismen finna förklaringar till dess beteende. Detta får ses vara av stor vikt att få 

kännedom om när försök att förklara Rysslands agerande i Ukrainakrisen eftersom stora 

överträdelser av folkrätten anses ha begåtts enligt av Ryssland enligt västvärlden. Utifrån 

detta får vi en uppfattning om aktörens rationalitet och vilket värde och mening de tillskriver 

sitt beteende samt vad anser vara rätt och fel. Allison (2014) menar att kunskap om den ryska 

retoriken kring normer och lagar är viktigt att studera då Ryssland är en stark maktfaktor med 

ett permanent säte i FN:s säkerhetsråd och ämnar förändra och begränsa tolkningar av 

folkrätten och internationella normer i det internationella systemet (Allison 2014, 1256). Att 

Ryssland inte anser sig brutit mot folkrätten eller andra normer i det internationella systemet 

är också tydligt i materialet. Detta betyder enligt den konstruktivistiska logiken, att Ukraina 

förnekas av Ryssland sin upplevelse av att ha blivit av med en del av sitt rättmätiga 

territorium (Krim) samt att den väpnade konflikten i landets östra delar inte äger rum med 

reguljära ryska förband på order av Kreml.  

I samband med det tal Putin höll då Krim välkomnades in i den ryska federationen efter 

annekteringen redogjorde han för legaliteten i det Ryssland företagit sig. Överförandet av 

halvön 1954 till Ukraina från Sovjetunionen av Nikita Kruschev konstateras ha varit icke 

konstitutionellt då det skedde. Ukraina anses sakna en legitim regering efter statskuppen och 

efter kuppen ska personer som varit emot den blivit förföljda och Krim blev ett givet mål för 

dess förföljelser på grund utav dess ryska befolkning (Russia 2014). Om det inte bara var en 

statskupp som genomfördes utan en revolution (vilket den nya regeringen i Kiev menade) så 

innebär detta enligt Putins tolkning att det uppstått en ny stat på ukrainsk mark och Ryssland 

inte har några bindande bilaterala avtal med denna. Således faller de avtal som Ryssland 

skrivit under att följa, inklusive 1997 års traktat gällande vänskap och samarbete, 1997 års 

avtal om svartahavsflottan, 2003 års fastställande av gränserna mellan de båda länderna samt 

1994 års Budapest överenskommelse gällande Ukrainas territoriella integritet som sade att 

Ryssland och andra medlemmar i FN:s säkerhetsråd att avstå från; ”the threat or use of force 

against the territorial integrity or political independence of Ukraine” (Allison 2014, 1265) . 

Medborgarna på Krim vände sig som konsekvens till Ryssland för att få hjälp att skydda sina 

rättigheter och liv. Putin uttrycker också starkt missnöje med reaktionen från västvärlden som 
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menar att Ryssland brutit mot folkrätten. Den ryske presidenten fick tillåtelse av överhuset i 

det ryska parlamentet att använda ryska trupper i Ukraina. Detta utnyttjades dock aldrig 

eftersom Ryssland redan hade trupp på plats i enlighet med det avtal som statuerar att max 

25 000 ryska soldater får befinna sig på Krim, detta överskreds inte. Den andra anledningen 

till Ryssland inte brutit mot folkrätten enligt Putin är det faktum att efter ledningen på Krim 

utropat självständighet bestämde de sig för att hålla en omröstning med hänvisning till FN-

stadgans artikel om rätten till självbestämmande för nationer, vilket menas vara precis samma 

sak som Ukraina gjorde vid upplösandet av Sovjetunionen; ”Ukraine used this right, yet the 

residents of crimea are denied it. Why is it so?” (Russia 2014) undrar Putin. Enligt 

konstruktivismen och dess syn på normers funktion så avslöjar Putin och Rysslands 

beskrivning av sitt agerande gällande Krim att de har gjort en helt annorlunda värdering av 

fakta än omvärlden gjort. Den intersubjektiva uppfattningen som delas av de ryska 

makthavarna är helt i linje med den som visats tidigare där den ryska identiteten och synen på 

världen präglas av ett uttryckt motsatsförhållande till västvärlden. Tolkandet och användandet 

av lagar och normer blir därmed också annorlunda då den ”objektiva faktan” man säger utgå 

ifrån inte är intersubjektiv.  

 Den ryske presidenten konstaterar också att fallet Krim har stor likhet med prejudikatet väst 

skapade med Kosovo, då Kosovo unilateralt separerade från Serbien. Då behövdes ingen 

tillåtelse från landets statsledning, det gäller också nu anser Putin (Russia 2014). Intrycket 

som ges från Putins redogörelse ger en bild av att de från rysk sida är medvetna om att de 

tänjer på folkrätten och tar ut svängarna i sina tolkningar. I samma tal går nämligen Putin till 

skarp angrepp på västvärlden som han menar många gånger missbrukar folkrätten för sina 

egna syften. Han tar som exempel västvärldens agerande i Jugoslavien 1999 då det saknades 

tillåtelse från FN:s säkerhetsråd. Samma sak skedde i Afghanistan och Irak, samt 

missbrukande av FN resolutionen gällande Libyen då en så kallad ”no fly zone” skulle 

upprättas men istället började väst bomba (Ibid). Om inte ni respekterar folkrätten och 

internationella normer, varför ska då vi göra det? är det intrycket som förmedlas.  

Allison (2014) menar att en av anledningarna till Putins användande av dessa resonemang 

gällande folkrätten och normer går att spåra till en önskan att mobilisera och konsolidera 

inhemsk opinion runt det ryska ledarskapet. Det ryska parlamentets medgivande till att 

använda militär makt i Ukraina anses vara ett sätt att skapa dimridåer och osäkerhet kring vad 

som faktiskt är tillåtet under folkrätten. Påpekandet att man intervenerat efter inbjudan av den 

styrande makten på Krim är en annan samt skyddet av ryssar som riskerade förföljelse var 
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menat att leda tankarna till västs fokus på mänskliga rättigheter och Kosovos avskiljning från 

Serbien. Allison (2014) tror att dessa inte i första hand var menat att övertyga andra stater om 

Ryssland höll sig inom lagens råmärken utan snarare ett sätt att skapa en osäkerhet bland det 

internationella samfundet samt minska och fördröja de västerländska straffåtgärderna (Allison 

2014, 1258-1259). Åtgärder vidtogs också så att agerandet framstod som legalt även för den 

ryska befolkningen. Den ryska konstitution tillät inte att andra territorier upptas i den ryska 

federationen hur som helst, för att detta skulle kunna ske måste den staten territoriet befinner 

sig i lämna sitt medgivande och ett formellt avtal skrivas. Men mot bakgrund av skälet till 

annektering av Krim, att skydda etniska ryssar boende utomlands, skickades ett lagförslag 

fram under snabba former i Moskva den 28 februari 2014. Lagförslaget ämnade underlätta för 

Ryssland att kunna annektera andra territorier där ryssar ansågs behöva skydd. Lite 

förvånande drogs det dock tillbaka efter kritik från Europarådet som gjorde gällande att det 

odemokratiskt. Dock hade ett annat sätt att genomföra annektering upptäckts, datum för 

omröstning ändrades från den 25 mars till den 16 mars och omröstning ändrades från att 

handla om en fråga om ja eller nej till Krims självständighet till att istället behandla frågan om 

att ansluta till den ryska federationen. Efter ja:et i omröstningen behandlades det signerade 

anslutningsavtalet mellan Krim och Ryssland av den ryska konstitutionsdomstolen som 

konstaterade att det var lagligt. Efter det behandlades avtalet av det ryska parlamentets två 

kamrar som godkände det och den 21 mars 2014 var Krim en officiell del av Ryssland 

(Engelhart 2014).  

Gällande kriget i Ukrainas östra delar som startade under våren 2014 mellan regeringstrupper 

och separatister uppbackade av Ryssland så har Putin bestämt förnekat att det är ryska 

soldater inblandade i striderna på separatisternas sida. De ryssar som dock befinner sig och 

strider emot den ukrainska armén är frivilliga rekryter har Putin hävdat, således har inte 

Ryssland något ansvar för deras förehavanden. Vid en presskonferens i december 2015 

erkände Putin att ryska specialister har varit inblandad i kriget men att inga ryska reguljära 

förband finns på plats i landet (Oliphant 2015).  

Putin har tolkat och använt sig av folkrätten och de rättsliga normerna på ett sätt som 

korrelerar med hans och den ryska ledningens syn på den sociala kontexten de befinner sig i. 

Denna världsbild där de agerar i är en värld där internationell lag och rätt missbrukas av andra 

aktörer för att avancera sina mål. Det Ryssland gjort är helt enkelt börjat göra på samma vis 

som väst gjort tidigare och kommit undan med. Den avgörande frågan nu är om Ryssland är 

beredd att använda sig av samma metod i andra fall. Hur den interna debatten sett ut är svår 
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att säga då transparensen och öppenheten i den ryska politiken inte är särskilt stor. Frågan är 

dock om det varit någon debatt gällande Ryssland agerande i Ukraina med tanke på hur 

snabbt förloppet gick samt den enighet som råder i det ryska parlamentet. Till exempel 

röstade 445 ledamöter för den lag som formellt innebar att Krim blev en del av Ryssland. 

Endast en ledamot röstade emot lagförslaget (Tass 2014c). 

4.4 Realismens förklaring 

Vad finner realismen för skäl som kan förklara Rysslands agerande gällande Ukraina? Nedan 

följer de tre operationaliserade indikatorerna från realismen som kan ge oss en möjlig 

förklaring till Rysslands agerande i Ukraina.  

4.4.1 Ekonomi  

För att kunna garantera sin stats överlevnad i ett anarkiskt system krävs det militär makt och 

kapacitet för att kunna försvara sig. För att denna materiella militära kapacitet ska kunna 

tillkomma krävs en stark ekonomisk grund och denna skulle ha vuxit ifall Ukraina närmade 

sig Ryssland istället för väst. 

Den tydligaste ekonomiska förklaringen till Rysslands agerande går att härleda till det 

handelsavtal mellan Ryssland och Ukraina som skrevs under och sedan utlöste protesterna på 

Maidantorget. Bakgrunden är den dragkamp som skedde mellan EU och Ryssland i att få med 

Ukraina i sin respektive ekonomiska och politiska union. Under sommaren 2013, var Putin på 

plats i Ukraina i ett försök att avstyra de ukrainska planerna på att skriva under det stora 

handels- och associationsavtal med EU som varit på agendan under lång tid. Detta avtal var 

tänkt att undertecknas redan 2011 men stoppades av EU med hänvisning till brister i det 

demokratiska systemet i landet. Ryssland erbjuder Ukraina att gå med i den tullunion (om 

sedan kom att utvecklas till EEU) då fanns med Ryssland, Kazakstan och Vitryssland. 

Eftersom Ukraina inte kan gå med i båda samarbetena av naturliga skäl så lockade Putin med 

lägre pris på rysk gas ifall Ukraina blickar österut istället för västerut. Rysslands största 

exportmarknad är den ukrainska så onekligen stod mycket stod på spel för den ryska 

ekonomin och möjligheterna att få den att växa (Haglund 2013).  

Rysslands ekonomiska situation innan den ukrainska krisen kan erbjuda en möjlig förklaring 

till agerandet i Ukraina. Den kan delas in i två perioder och är starkt förknippade med Putins 

presidentskap. Den första perioden som sträcker sig mellan åren 1999-2008 så hade Ryssland 

en stark tillväxt av BNP på 6-8 procent per år med ökning av utländska investeringar och 

krympande statsskuld. Jämsides med detta pågick också en omfattande upprustning av de 
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ryska militära styrkorna. Det som primärt drev tillväxten var de två dominerande 

exportvarorna landet har: olja och naturgas som betingande ett stigande pris på 

världsmarknaden. Energisektorn är mycket viktig för den ryska ekonomin och står för 2/3 av 

all export (där den största exportmarknaden är Ukraina), 1/3 av statsbudgeten intäkter samt 

1/5 av landets BNP. Period 2 som börjar med den ekonomiska krisen som drabbade världen 

2008 påverkade också Ryssland relativt hårt. Landets BNP minskade 2009 med 8 procent, 

efter detta har den legat på 1-3 procent per år vilket anses lågt för ett land i Rysslands 

utvecklingsläge, trots fortsatt ganska höga energipriser. Kapitalflykten från landet har också 

ökat under denna period och prognosen för 2014 var stagnation och nolltillväxt (Kragh 2014). 

Ryssland och Putin incitament att få med Ukraina i den gemensamma tullunionen och 

sedermera EEU (euroasiatiska ekonomiska unionen) var således stora, fullt medvetna om att 

endast en stark tillväxt och en stark ekonomi kan medge en fortsatt upprustning i den militära 

sfären. En upprustning som är nödvändig för att kunna värja sig mot de hot som finns mot 

landet i en anarkisk världsordning.  

Fredrik Westerlund, försvarspolitisk analytiker vid totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

kopplar också Rysslands ekonomiska intressen gentemot Ukraina till en fortsatt upprustning 

av de militära styrkorna; ”Putin vet att en stark ekonomi lägger grunden för en stark militär 

makt. Därför vill han skapa den Euroasiatiska unionen mellan gamla sovjetrepubliker. Där 

kan han skapa en stabil ekonomisk bas som påminner om den som gjorde Sovjet till en 

supermakt” (Arell 2014). Tecken finns alltså på att Putin vill skaffa sig allierade på det 

ekonomiska planet för att på så vis i längden kunna balansera mot hotet från väst genom 

ekonomiska medel. Putins tanke med EEU var att skapa en motvikt till EU och väst men 

eftersom Ukraina nu inte kommer medverka så ser utsikterna för denna plan dåliga ut. 

Ukraina hade behövts som medlem för att hjälpa till och diversifiera unionen som har en stor 

andel av ekonomin beroende av energiproducenter (Ryssland och Kaszakhstan). Ukraina med 

dess stora ekonomiska potential med 45 miljoner invånare hade också behövts för att jämna ut 

den ryska dominansen i unionen som kom igång den 1 januari 2015 (The Economist 2014).  

Beslutet att annektera Krim har nog inte beslutats på ekonomiska grunder, då de potentiella 

ekonomiska vinsterna varit få. De tydligaste anses vara att slippa betala arrende för flottbasen 

i Sevastopol och slippa subventioneringen av naturgas till Ukraina samt den statsskuld som 

emitterades under Janukovych i december 2013. De sanktioner som Ryssland drabbats av 

efter annekteringen samt den ökande osäkerheten för den ryska ekonomin med kapitalflykt 

och risken för rättsliga efterspel har endast tilltagit efter annekteringen (Kragh 2014, 60). 
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Michael McFaul, akademiker och före detta ambassadör i Ryssland fram till mars 2014 blev 

själv förvånad över Putins beslut att annektera Krim och menar att; ”those who worry about 

the economy doesn´t seem to be involved in the decision making process” (Walker 2014). 

Riskerna bör dock ha tagits med i beräkningen vid beslutet om interventionen på Krim men 

troligen anses kostnaderna för att inte göra nått ändå blivit högre på sikt, till exempel genom 

snabbt ökad risk för att Ukraina går med i NATO och att flottbasen i Sevastopol hamnar 

under NATO flagg och därmed hotar Rysslands säkerhet och överlevnad. Detta ligger dock i 

linje med realismens antagande att säkerhet är statens prioritet nr 1, eftersom utan säkerhet går 

det ej att eftersträva andra underliggande mål som staten kan ha. När beslutet att annektera 

Krim togs den 28 februari 2014 uppfattades det troligen som så att Ukrainas var förlorat till 

västvärlden varpå andra prioriteringar tillkom. 

4.4.2 Militär 

Den militära dimensionen i det ryska agerandet i Ukraina är mycket tydligt. Mot bakgrund 

realismens bärande fundament om staters sätt att säkra sin överlevnad genom militär styrka är 

det tydligt att Ryssland såg en reell risk att bli av med sin svartahavsflotta på Krim i samband 

med att den ryssvänlige presidenten i Ukraina avgick efter allt våldsammare protester. Denna 

flottbas som Ryssland fram till annekteringen hyrt av Ukraina har varit föremål för många 

dispyter sedan upplösandet av Sovjetunionen. Efter sammanbrottet av Sovjetunionen 1991 

ansåg både Ryssland och Ukraina att flottbasen och dess fartyg var deras. År 1997 skrevs ett 

avtal under av parterna där den delades mellan de både medans Ryssland fick de flesta fartyg, 

i gengäld betalade Ryssland 526 miljoner USD i kompensation. Ukraina gick också med på 

att hyra ut delar av basen på Krim till Ryssland för en årlig kostnad av 97 miljoner USD, detta 

avtal förnyades 2010 och var menat att gälla fram till 2042. Rätten att stationera 25 000 ryska 

soldater på basen ingick också (Kimball 2014). Flottbasen användes också under det korta 

kriget mot Georgien 2008 då flottan användes till att sätta upp blockader på svarta havet. 

Basen ska också enligt uppgift ha varit den huvudsakliga platsen där materiel skickats till 

Syrien under inbördeskriget där Ryssland stödjer den syriska regeringen med vapen och 

numera flygbombningar. Kriget ska sedermera ha gjort att den ryska basen i Tartus, Syrien 

inte varit möjlig att använda vilket ytterligare ökat den militära betydelsen av Sevastopol och 

Krim (Yuhas och Jalabai 2014).  

De skepp som fanns på basen var dock i dåligt skick trots den stora upprustningen som 

startade 2008. En av anledningar är att det avtal som fanns med Ukraina i stort inte tillät att 

nya skepp tillkom. Svartahavs flottans värde går också att konstatera av det faktum att sedan 
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annekteringen tillkommit ett dussin stridsfartyg till basen. Krim har också ett strategiskt läge i 

svarta havet som erbjuder möjlighet att kontrollera närområdet enligt Dr. Dmitry Gorenburg, 

expert på den ryska flottan vid den amerikanska tankesmedjan Center for Naval Analysis 

(CNA); ”From Sevastopol, the Russian navy can pretty much control all approaches and 

dominate the region vis-a-vis Turkey” (Bodner 2016). Turkiet är som bekant ett NATO-land 

och således en del av det hot som ryska makthavare ofta talar om. Vidare tillåter flottbasen på 

Krim för Ryssland att flytta fram sina positioner i södra atlanten, medelhavet och genom Suez 

kanalen som stipulerats i den nationella marina doktrinen som kom i juli 2015. Detta för att 

utöka sitt inflytande utomlands samt motarbeta risken att ytterligare bli innesluten av NATO 

(Bodner 2016). Ur ett realistiskt perspektiv går det inte att bortse från det faktum att risken att 

förlora flottbasen i Sevastopol på Krim på grund utav en västsinnad regering i Kiev skulle 

innebära stora risker för rysk säkerhet och möjlighet att agera offensivt vid ett potentiellt 

anfall från NATO. Yanukovych var också den Ukrainske presidenten som var mest positivt 

inställd till den ryska svarta havs flottans basering på Krim. Hans företrädare, Yuschenko 

hade till exempel 2008 utfärdat ett presidentdekret där han gav ukrainska myndigheter i 

uppdrag att förbereda för den ryska svarta havsflottans uttåg från basen i Sevastopol innan 

2017. Under denna tid gjorde också ryska makthavare otaliga uttalanden som slog fast att 

flottbasen på Krim är en av de instrument som Ryssland kommer använda för att projicera 

makt i omvärlden (Nilsson 2013, 1164). Risken att maktbalansen i närområdet tippar till rysk 

nackdel var påtaglig efter den ryssvänlige ukrainske presidenten Yanukovych frånfälle måste 

ha framstått som mycket överhängande, speciellt mot bakgrund av att västvänliga krafter i 

Kiev kom till makten. Vidare hade Rysslands möjlighet att garantera sin överlevnad i en 

anarkisk värld försämrats utifall man förlorade den materiella kapacitet som det innebär att ha 

en flottbas strategisk placerad vid svartahavet som kan verka offensivt.  

Rysslands militära agerande i östra Ukraina där ryska reguljära förband strider i Donetsk och 

Luhansk på separatisternas sida har bestämt förnekats av Putin och Ryssland. Ukrainas 

regering tillsammans med västvärlden menar dock att Ryssland bistår separatisterna med 

militärt, ekonomiskt och politiskt stöd. Internationella brottmålsdomstolen ICC har också 

klassificerat konflikten som en ”internationell väpnad konflikt” mellan Ukraina och Ryssland. 

Den ukrainske försvarsministern hävdar också att minst 5 000 ryska soldater befinner sig på 

ukrainsk mark i november 2016 (RFERL 2016). Ett av skälen till att Ryssland underblåser 

konflikten kan vara att den verkar destabiliserande på resten av landet och förhindrar och 

fördröjer Ukrainas möjligheter att bli medlem i både NATO och EU och att landet behåller sin 
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”non-bloc” status (Allison 2014, 1273). På detta vis får Ryssland makt över Ukrainas framtid 

och ökar sin egen säkerhet i närtid 

4.4.3 Säkerhet och inflytande  

Finns det då några tecken på att Ryssland upplevde sin säkerhet och dess inflytande var hotat 

vilket kan motivera dess agerande i ukrainakrisen? Svaret är utan tvekan ja. I stora drag är 

uppfattning från ryska makthavare att den statskupp som västvärlden låg bakom i Kiev som 

avsatte den ryssvänlige presidenten Yanukovych är menat som ett första steg i NATO:s 

övertagande av Ukraina (Bodner 2015). Detta är något som till exempel framkom tydligt i 

Putins tal i samband med Krims anslutning till den ryska federationen. I talet kommenterar 

han deklarationer från Kiev gällande Ukrainas anslutning till NATO; ”Let me note too that we 

have already heard declarations from Kiev about Ukraine soon joining NATO (…) this would 

create not an illusory but a perfectly real threat to the whole of southern Russia.” Russia 

2014). En möjlig förklaring till annekteringen av Krim blir då att förhindra att NATO 

ytterligare avancerar närmare Ryssland. Rysslands säkerhet minskar alltså i takt med att andra 

länder ansluter eller säger sig eftersträva en anslutning till en militärallians som syftar att öka 

deras egna säkerhet. Säkerhetsdilemmat, som beskrivit i den teoretiska genomgången visar sig 

alltså tydligt med denna uppfattning av vilka hot Ryssland anser sig kunna identifiera.  

Även EU som tidigare haft täta och långvariga band till Ryssland och som setts som mer 

vänligt sinnad aktör anses nu hota Ryssland enligt Anke Schmidt-Felzmann, forskare vid 

utrikespolitiska institutet; ”Tidigare såg Ryssland EU som en ekonomisk och ”vänligare” 

aktör än USA, men nu har även EU dragits in i motsats- och konkurrensförhållandet mellan 

Ryssland och USA. Det handlar inte bara om det som hänt under Ukrainakrisen. EU:s 

utvidgning i Östeuropa har också bidragit till denna syn. I Moskva ses EU som en regional 

aktör som motverkar Rysslands inflytande i de gamla sovjetrepublikerna” (Höglund 2014).  

I de gamla sovjetrepublikerna har Ryssland makt i form av inflytande. Detta brukar benämnas 

som Rysslands ”spehere of influence”/inflytandesfär och innefattar de gamla sovjetstaterna 

där Ryssland anser sig ha ett exklusivt inflytande på politiken. När denna exklusiva rätt till 

makt genom inflytande hotas av andra aktörer krävs åtgärder. Historiken Niall Ferguson 

menar att den största felkalkylen väst gjorde var när Bushadministrationen öppnade upp för 

ett ukrainskt NATO- medlemskap samt Obamaadministrationens stödjande av 

samarbetsavtalet mellan EU och Ukraina. Under en proeuropeisk konferens i Jalta september 

2013 prisade västliga representanter Ukraina för att landet är på väg att följa den polska vägen 
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med EU och NATO- medlemskap. Under denna konferens fanns också en representant från 

Ryssland som kom med en tydlig varning ifall Ukraina skriver under avtalet (Ferguson 2016). 

De varningar som Sergei Glazyev, rådgivare till president Putin kom med visade sig sedan bli 

verklighet. Om Ukraina skriver under avtalet med EU så kommer det bli kaos, 

levnadsstandarden kommer sjunka och att Ryssland kan komma att intervenera ifall pro ryska 

regioner ber Moskva om hjälp. Hotet från ett ukrainskt närmande till EU ansågs så stort att 

Glazyev även menade att Ryssland kanske inte kommer kunna garantera Ukrainas status som 

en suverän stat och att det bilaterala avtalet som fastställer gränserna mellan länderna kan 

komma att upphävas (Walker 2013b).  

Den ryska synen på säkerhet är färgad av uppfattningen att säkerhet och inflytande är ett 

nollsummespel starkt influerat av realistiska tankegångar. Västvärldens ökande inflytande 

anses direkt minska Rysslands säkerhet och inflytande. I en anarkisk värld där det är omöjligt 

att veta en annan aktörs riktiga intentioner oavsett eventuella uttalade motiv så framstår det 

ryska agerandet som helt i linje med vad som tidigare framkommit i studien. Användandet av 

våld för att lösa frågan om Krim blir också en förlängning av politiken då våld är en naturlig 

del av lösandet av dispyter.  

5 Avslutning 

5.1 Slutsats 

Analysen av det empiriska materialet är nu klart och nedan följer en upprepning av de 

frågeställningar som ställdes upp i uppsatsen första del. Först redovisas den konstruktivistiska 

förklaringen sedan följer den realistiska. Efter det diskuteras uppsatsen i ett kortare avsnitt. 

På vilket sätt förklarar konstruktivismen Rysslands agerande i ukrainakrisen? 

Det ryska agerandet i Ukraina kan med fördel förklaras med hjälp av konstruktivismen då den 

blottlägger de underliggande motiv ryska makthavare har för sitt agerande. Dessa motiv går 

som visat att finna i landets historia och sen spåra till den nuvarande identiteten landet har 

intagit på den internationella arenan. Argumenten från ryskt håll gällande dess agerande på 

Krim, att annektering skedde på humanitära grunder för att skydda dess ryska befolkning från 

förföljelser har varit det ledande narrativet under krisen. Att inga bevis egentligen kunnat 

presenterats och att FN nekat att det ska ha funnits sånt hot är givetvis komprometterande för 

Ryssland på den internationella arenan. Det kan därför tänkas att detta argument i första hand 

använts för att rättfärdiga sitt agerande för den ryska befolkningen mot bakgrund av den 
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skepticism som omvärlden har givit uttryck för. På samma vis kan resonerandet kring det 

folkrättsliga i Rysslands agerande ses. Som stat har Ryssland ett intresse att kunna identifieras 

av andra stater som en pålitlig aktör trots att omvärlden ser annekteringen av Krim som ett 

tydligt övertramp av gällande normer. Den nya konservativa nationalismen som vuxit fram 

sedan 2012 och som kommit att påverka den förda utrikespolitiken verkar vara en starkt 

påverkande faktor på Putin och Rysslands agerande. Dessa idéer som kommit att influera 

politiken kan vidare ses som en konsekvens av att Putin och den maktelit han omger sig av 

fruktar för sin egna ställning i Ryssland varpå en yttre fiende artikuleras (västvärlden) och den 

starka staten agerar genom att skydda etniska ryssar på Krim samt säkrar flottbasen i 

Sevastopol. Det nollsummespel som landets världssyn ger uttryck för består av ger goda 

incitament för Ryssland att agera offensivt mot sitt grannland då varje potentiell utbredning av 

EU och NATO direkt minskar Rysslands säkerhet. Rysslands agerande i kriget i de östra 

delarna är något som aktivt mörkläggs av Ryssland i syfte att skapa tvivel och kunna influera 

Ukrainas politiska framtid. Världsbilden som vidare influerar politiken påverkar 

formulerandet av sin egna identitet där den måste fungera som en motsats till vad fienden står 

för av den anledning att kritiken och agerandet som följer då blir mer trovärdigt. Agerandet i 

Ukraina blir ett sätt att skydda sig och sina landsmän mot hotet mot sin egna civilisation. 

Mycket tyder också på att den negativa ryska kollektiva självbilden som det ges uttryck för i 

studien har påverkat agerandet i Ukraina där Rysslands intressen och oro negligerats under en 

lång tid av västvärlden, varpå ett behov att hävda sig genom offensivt agerande för att stoppa 

ytterligare försämring av självbilden uppstått.  

Rysslands användande av folkrätten visar på ett ökat självförtroende där man nu anser sig 

kunna bete sig på samma sätt som stormakten USA gjort tidigare och som tydligt kritiserat 

tidigare. Ryssland anser sig ha de muskler som krävs för att kunna bryta mot de normer och 

regler och komma undan med det utan att riskera en större konfrontation. Om Ryssland lyckas 

förändra tolkningen av gällande folkrätt och normer så öppnar det troligen upp framtida 

tvivelaktigt agerande från rysk håll. 

På vilket sätt förklarar realismen Rysslands agerande i ukrainakrisen? 

Realismen lyfter fram många viktiga aspekter i det ryska agerandet. De dominerande 

drivkrafterna för Ryssland innan ukrainakrisen eskalerade var utan tvekan de ekonomiska och 

frågan om att bejaka sin säkerhet genom inflytande i Ukraina eftersom möjligheterna att 

fortsatt få nyttja flottbasen på Krim föreföll som goda. Den ryska ekonomins haltande efter 

finanskrisen kombinerat med ambitionen att kraftigt upprusta sin militära förmåga för att 
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garantera sin egna överlevnad och säkerhet gav stora incitament att motarbeta Ukrainas 

eventuella närmande till EU och istället få landet att gå med i den ryska tullunionen som 

sedan blev EEU. De explicita hot som Putins sändebud yttrade flera månader innan krisens 

startade med proeuropeiska demonstrationer i Kiev mot den ukrainska regerings avvisande av 

EU- avtalet visar att scenariot fanns med i kalkylen. När den ukrainske presidenten avgick 

förstod de ryska makthavarna med Putin i spetsen att Ukraina nog var förlorat till väst på 

grund utav en fientlig kupp orkestrerad av västmakterna och att allvarliga hot mot Rysslands 

säkerhet och militära intressen på Krim nu uppstått. Detta föranledde en annektering av Krim 

och säkrande av flottbasen på Krim under troligen falsk förespegling att det var ett humanitärt 

uppdrag för skydd av förföljda ryska landsmän. Ett agerande som är helt i linje med 

realismens antagande att stater bör ljuga och agera ”omoraliskt” och dölja de riktiga uppsåten 

för sitt agerande om de gynnar dess egna makt. Rysslands möjligheter att kunna projicera 

makt i andra delar av världen skulle också kraftigt inskränkas och skulle försvåra landets 

ambitioner att kunna verka som en motpol mot västvärlden vid en förlust av Krim. 

EU och NATO kom att ses som ett gemensamt hot för ryska makthavare. Om Kiev väljer bort 

Ryssland till fördel för EU så innebär det en oacceptabel risk att det ryska arrendet av 

flottbasen i Sevastopol snart sägs upp och att efter det bara blir en tidsfråga innan NATO 

välkomnar Ukraina in i försvarsalliansen och tar över flottbasen och hotar rysk säkerhet. Ett 

tämligen rationellt resonemang relaterat till de dispyter och den osäkerhet som rått gällande 

arrendet sedan kollapsen av sovjetunionen. Om Ukraina blir medlem i EU och NATO som 

kommer det hota den maktbalans som finns i närområdet och kraftigt försämra Rysslands 

säkerhet och inflytande. Mot denna bakgrund bör det ryska understödjande och deltagande i 

striderna ses, genom att sätta press på den ukrainska staten kan Ryssland sätta Ukraina i en 

krissituation som förhindrar eller försämrar landets möjligheter att reformera och kvalificera 

sig för ett framtida EU och NATO medlemskap. På detta vis utövar Ryssland ett stort 

inflytande genom makt över Ukraina samtidigt som landets direkta inblandning förnekas 

mörkläggs av strategiska skäl.  

5. 2 Diskussion 

Studien har visat på två potentiella förklaringar till varför Ryssland agerat som de gjort under 

ukrainakrisen. De realistiska och konstruktivistiska förklaringarna har kompletterat varandra 

på ett bra sätt och lyckats belysa en bred palett av ”nycklar” till att försöka förstå det ryska 

agerandet. De konstruktivistiska indikatorerna har blottlagt den underliggande idéstruktur som 

sedan format den mer realistiskt förda utrikespolitiken gentemot Ukraina. Mer vikt bör därför 
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läggas vid de underliggande tankar och idéer som kan finnas vid rysk utrikespolitiska beslut. 

Studien visar att historia och identitet har en möjligtvis större påverkan på rysk politik än vad 

som tidigare antagits från västerländskt håll som inte riktigt förstått den speciella relation som 

finns mellan Ryssland och Ukraina. På samma sätt framstår nog också hemfallandet till våld 

för att lösa en politisk konflikt i Europa på 2000-talet som något som tidigare troddes höra till 

historien av många västerländska observatörer.  

Vidare visar studien på varför omvärlden har svårt att begripa sig på Ryssland. Mycket av det 

har nog att göra med den bristande transparensen som finns i den styrande eliten med Putin i 

spetsen. Eftersom det inte går att läsa andras tankar bör nog mer fokus läggas på Vladimir 

Putin i framtida studier då han är den person som otvivelaktigt har mest inflytande på den 

förda politiken och har haft ett stort inflytande på politiken i över 17 år. Även hans närmsta 

grupp av rådgivare bör vara av intresse för detta i framtiden.  

Den framtid som väntar oss nu, med Donald Trump som ny amerikansk president väcker 

många frågetecken kring hur Ryssland kan tänkas komma agera framgent. Kommer USA 

fortsätta vara Ryssland utpekade motståndare eller kommer det skapas en grund för 

samförstånd?  En sak är nog säker, det kommer finnas många skäl att fortsätta studera det 

ryska agerandet på världsscenen även i framtiden.   
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