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Abstract 

Detta arbete har undersökt Rysslands agerande i Ukraina och annekteringen av Krim 2014, 

via en kvalitativ fallstudie med motivanalys som huvudsaklig metod. Studien har använt sig av 

en teoriprövande design där det teoretiska materialet har stått i centrum och testats utifrån 

det valda fallet. Dom teorier som har ställs mot varandra och prövats har varit den 

strukturella realismen och socialkonstruktivismen. Undersökningen riktade in sig på 

Rysslands egna motiveringar till deras agerande och resultatet pekade på att dessa 

motiveringar var otillräckliga för att förklara handlingen som undersöks. Istället så 

identifierades andra motivindikatorer och slutligen motiv där slutsatserna pekade på att 

handlingen kan identifieras och motiveras som egennyttjande motiv i korrelation till teorin 

kring strukturell realism. 
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1. Inledning 
Under detta stycke så kommer vi göra en genomgång av arbetets syfte, forskningsproblem, 

frågeställning samt vilka avgränsningar som behöver göras.  

 

1.1 Introduktion  

Efter kalla krigets slut så har det rått ett relativt lugn och en trygghet i Europa i form av en 

längre rådande stabilitet i regionen.1 Detta lugn fick dock ett abrupt slut efter Rysslands 

plötsliga och oväntade beslut att med hjälp av militärmakt annektera Krim-halvön från 

Ukraina den 18 mars 2014.2 Detta beslut var ett av de mest kontroversiella och betydande 

besluten som tagits av landets sittande regering sedan slutet av kalla kriget, och chockerade 

stora delar av världen samt fick mycket stor uppmärksamhet i internationell media. Genom att 

därmed annektera ett grannlands territorium med hjälp av militärmakt så lyckades Ryssland 

att förändra de förutfattade meningarna som fanns inom den internationella arenan, och det 

tidigare lugn som funnits hos de flesta europeiska länderna efter det kalla kriget gällande den 

rådande stabiliteten i Europa. 3 Beslutet har även lett till en hel rad konsekvenser som har 

påverkat flera länder båda nationellt och internationellt och lett till ett alltmer ostadigt och 

osäkert geopolitiskt läge i Europa pga. en rädsla för en ökad rysk aggression. 4 

 

1.2 Vetenskapligt problem  

Beslutet att annektera Krim har varit en av de mest betydelsefulla handlingarna som har 

begåtts av den ryska staten sedan slutet av kalla kriget5 och har varit mycket omdiskuterat 

över hela världen. Relevansen av att förstå vilka möjliga motiv som driver Ryssland till ett 

beslut av denna skala är av ytterst stor vikt inom fältet för freds och konfliktstudier på grund 

av flera anledningar. Inte minst på grund av den enorma makt och det enorma geopolitiska 

inflytandet som Ryssland har tack vare sin storlek, sina resurser samt sitt medlemskap i 

säkerhetsrådet. 

                                                       
1 Schouenborg, Laust. 2010. Why war has become obsolete in Europe. Spice, Stanford. 

http://spice.fsi.stanford.edu/sites/default/files/war_ineurope.pdf (hämtad 2017-05-25) 

2 Krastev, Ivan & Leonard, Mark. Juni 2015. Europes shattered dream of order. Foreign Affairs. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-04-20/europes-shattered-dream-order  (hämtad 2017-05-25) 

3 Treisman, Daniel. Juni 2016. Why Putin took Crimea. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-

putin-took-crimea (hämtad 2017-05-25) 

4Kington, Tom. 18 Februari 2016. Russian aggresion drives increases in European defense spending. DefenseNews. 

http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/02/18/russian-aggression-drives-increase-in-european-defense-

spending/80580956/ (hämtad 2017-05-25) 

5 Treisman, Daniel. Juni 2016. Why Putin took Crimea. Foreign Affairs.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-putin-took-crimea (hämtad 2017-05-25) 

http://spice.fsi.stanford.edu/sites/default/files/war_ineurope.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-04-20/europes-shattered-dream-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-putin-took-crimea
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-putin-took-crimea
http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/02/18/russian-aggression-drives-increase-in-european-defense-spending/80580956/
http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/02/18/russian-aggression-drives-increase-in-european-defense-spending/80580956/
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2016-04-18/why-putin-took-crimea
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Rysslands beslut att annektera Krim har lett till ett flertal konsekvenser, inte bara för 

Rysslands omkringliggande länder men även för Ryssland själva.6Ett exempel på en av 

dessa konsekvenser är bl.a. en ökad försvarsbudget hos ett flertal europeiska länder i gensvar 

till Rysslands ökade aggression. Beslutet har vidare lett till att ekonomiska och politiska 

sanktioner riktats mot Ryssland från ett flertal västerländska länder.7 På grund av de stora 

och vidsträckta konsekvenser som beslutet har inneburit så blir därför frågan om varför 

Ryssland beslutade sig för att annektera Krim mer än bara historisk kontext. Det är på grund 

av den betydande roll som beslutet har haft på ett flertal europeiska länders säkerhetspolitik, 

som jag därmed anser att det är av hög relevans att undersöka vilka möjliga processer och 

motiv som kan iscensätta ett beslut av denna skala. I denna uppsats så ämnar jag därmed 

med att bidra till att kartlägga förklaringen till detta mycket omdiskuterade beslut. Jag ämnar 

dessutom att finna en teori som kan anses förklara det resultat som vi får fram för att få en 

tydligare förståelse för vad som studerats.  

 

Då det enligt ett motivanalytiskt arbetssätt är en relativ omöjlighet att med säkerhet fastställa 

de sanna motiven till en handling, så är detta ett ämne som alltid har möjlighet för 

utveckling. Nya bidrag möjliggör ständigt att nya perspektiv hittas för att till så hög grad 

som möjligt kunna förstå de storskaliga beslut som undersöks. Detta arbete ämnar därmed 

att bidra med en analys av tänkbara förklaringar till agerandet uppvisat av Ryssland i 

Ukraina, för att därmed bidra med en pusselbit som med hjälp av annan forskning ämnar att 

fastställa en så trovärdig förklaring som möjligt till Rysslands annektering av Ukraina.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka och analysera de två primära motiveringarna som 

Ryssland har använt sig av för att annektera Krim, för att därmed undersöka kredibiliteten i 

stormaktens egna formella motiveringar. Vidare ämnar jag att framhäva och eftersöka 

ytterligare tänkbara motiv som kan ha funnits hos Ryssland som ledde dem till beslutet att 

annektera Krim för att därmed få en djupare förståelse för möjliga bakomliggande faktorer 

som kan ha drivit dem till beslutet. Slutligen ämnar jag att finna en teori som kan förklara det 

resultat som framkommer.  

 

                                                       
6 Europeiska Unionen. 2016. EU sanctions against Russia over Ukraine crisis. https://europa.eu/newsroom/highlights/special-

coverage/eu_sanctions_en (hämtad 2017-04-12) 
7 Kington, Tom. 18 Februari 2016. Russian aggresion drives increases in European defense spending. DefenseNews. 

http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/02/18/russian-aggression-drives-increase-in-european-defense-

spending/80580956/ (hämtad 2017-05-25) 

http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/02/18/russian-aggression-drives-increase-in-european-defense-spending/80580956/
http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/02/18/russian-aggression-drives-increase-in-european-defense-spending/80580956/
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Följande frågeställning avses därmed besvaras:  

 

1. Vilka formella motiveringar har Ryssland angett till deras annektering av Krim? 

2. Kan Rysslands formella motiveringar anses trovärdiga enligt en motivanalytisk 

modell?  

3. Kan ytterligare tänkbara motivindikatorer identifieras? 

4. Vilka potentiella motiv förklarar Rysslands beslut enligt ett rationellt tankesätt? 

5. Vilket av de valda teoretiska perspektiven strukturell realism och 

socialkonstruktivism förklarar på bästa sätt Rysslands beslut att annektera 

Krim? 

 

1.4 Avgränsningar 

Att undersöka en nations motiv för en internationell handling som inte är fullt förstådd kan 

vara en mycket komplicerat uppgift. På grund av detta samt utrymmesmässiga begränsningar i 

arbetet så ter sig därmed en tidsavgränsning nödvändig. Detta arbete kommer därmed att 

fokusera på motiv som uppgavs eller framkom i samband med eller strax efter Rysslands 

annektering av Krim. Tidsperioden som vi därmed kommer att undersöka blir en kort period 

mellan februari 2014 och april 2014. Valet av att använda oss av en så snäv tidsperiod innebär 

att uttalanden som gjorts efter denna period förbises och vi går därmed miste om mer nyliga 

potentiella ledtrådar som förklarar Rysslands beteende. Beslutet att undersöka motiven som 

framkom under just denna tidsperiod grundar sig i tanken att motivens tidsmässiga närhet 

med händelserna ökar deras trovärdighet som legitima motiv enligt motivanalysens 

kontextualliseringsmodell.8    
 

Jag har valt att primärt fokusera på de två huvudsakliga tidsmässigt relevanta motiv som 

Ryssland har använt sig av för att förklara sitt handlande, att de agerade i självförsvar enligt 

artikel 51 i FN stadgan och att de agerade via en intervention via inbjudan. Valet av dessa 

motiveringar grundar sig på bland annat deras tidsmässiga relevans då dessa motiv angavs i 

samband med händelseförloppet,9 men även i det stora fokus som lagts på att undersöka om 

                                                       
8Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, 5., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2017, S.310 

9 Putin, Vladimir. 2014. Telephone conversation with US president Barack Obama, Kreml, Moskva.  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20355 (Hämtad 2017-04-17) 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20355
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dessa motiveringar var i enighet med folkrätten eller inte eftersom att dessa motiveringar har 

varit den centrala fokusen i diskussionen kring händelserna.10  

 

I mitt arbete så har jag vidare valt att avgränsa mig till att ge en aktörsinriktad förklaring där 

jag huvudsakligen fokuserar på Ryssland som aktör, viss fokus kommer dock även att beröra 

”väst” som aktör. ”Väst” kommer att definieras som en kollektiv enhet i form av flera stater, 

nämligen USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Jag har valt att göra ett kollektiv av 

dessa stater eftersom att deras samlade åsikter i frågan i princip är identiska med varandra 

(eller lika till så pass hög nivå att en separat uppdelning inte ter sig nödvändig). Detta innebär 

att en undersökning av flera separata nationer har uteslutits och istället så har dessa nationer 

kombinerats till ett kollektiv snarare än separata enskilda stater. Innebörden av detta är en 

något mindre djupgående undersökning som inte berör de smärre skillnader som finns mellan 

de länder som kombinerats.  
 

Slutligen så kommer ytterligare motivindikatorer att eftersökas som endast kommer att 

grundas på ett specifikt tal framfört av Vladimir Putin den 18e mars 2014 beträffande 

händelserna i Ukraina. Valet av att endast fokusera på detta specifika tal grundar sig i att det 

var det första offentliga uttalandet som Ryssland höll efter händelseförloppet som var syftat 

att nå ut till offentligheten, samt att det är i tidsmässig närhet med händelseförloppet i Krim, 

vilket ökar dess relevans. 

 

Rent teoretiskt så skulle en optimal undersökning inte ha några tidsmässiga eller 

utrymmesmässiga begränsningar och därmed kunna undersöka alla formella motiv som 

Ryssland har utryckt, alla aktörer som varit inblandade och alla uttalanden som gjorts i 

relevans till händelsen, men på grund av den oerhörda mängden tid, resurser och utrymme 

som detta skulle kräva så är det inte genomförbart i detta arbete. Mina förhoppningar är 

därmed att tack vare dessa begränsningar så kommer arbetet att bli mer hanterbart och bidra 

till en mer konkret och sakorienterad analys, innehavandes båda god validitet och reliabilitet 

samtidigt som den förhoppningsvis lyckas att bibehålla en hög kredibilitet.  

 

1.5 Språk och begreppsdefinition 

För att minska förvirring eller eventuella misstolkningar i arbetet så är det viktigt att ett 

korrekt och vetenskapligt språk med tydliga definitioner används konsekvent genom arbetet. 

Detta innefattar att undvika mångtydiga begrepp som leder till oklarheter och istället använda 

                                                       
10 Akande, Dapo. 5 mars 2014. Appeal from the Ukrainian Association of International Law, Blog of the european journal of international 

law https://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/ (Hämtad 2017-05-14) 

https://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/
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entydiga termer. Vi kommer därmed behöva att utföra en begreppsdefinition för att belysa 

vikten av terminologi och begreppsvaliditet. 11 
 

Motiv – Det är motivet som kan förklaras som den drivande faktorn bakom ett beslut, flera 

motiv kan förekomma.  

Motivering – Ett argument eller ett uttalande syftat till att vara av en förklarande karaktär som 

avges av en part för att förklara ett uppvisat beteende eller beslut.  

Internationella arenan – Den plats där stater politiskt interagerar med varandra. 

Makt – Avser möjligheten att påverka den internationella arenan.  

Annektering – När ett landområde tas i besittning, genom våld eller annan unilateral 

maktutövning.  

2. Teori 
Under detta stycke så ställs två förvalda teorier mot varandra för att på ett tydligt sätt kunna 

appliceras på och förklara den empiri som inhämtas. Detta stycke kommer beröra den 

tidigare forskningen samt ge en beskrivning och operationalisering av de valda teorierna. 

 

2.1 Tidigare forskning 

För att få en bra grund att stå på inför arbetet så är det därmed viktigt att vi undersöker den 

forskning som redan existerar. Frågan som vi därmed bör ställa oss inför arbetet är; Vilken 

existerande forskning kan vi använda oss av för att förstå Rysslands agerande i Krim?  

 

I tidskriften “Duelling Honors: Power, Identity and the Russia-Georgia Divide så undersöker 

författarna Andrei P. Tsygankov och Matthew Tarver-Wahlquist, Rysslands beteende och 

möjliga motiv till deras plötsliga policyskifte mot Georgien. Författarna fastställde att för att 

kunna förstå den spiral som ledde till händelserna som påverkade relationen mellan Ryssland 

och Georgien så behöver perspektiv som lägger fokus på rationalitet och egennytta förstås. 

Författarna fastställde att händelserna handlade om ett ryskt intresse att maximera makt och 

säkerhet, men att det även fanns ytterligare faktorer som behöver kombineras med dessa för 

att förstå händelserna. Dessa faktorer förklarade författarna som ”heders anspråk”. Författarna 

menar att Ryssland tröttnat på att kompromissa med NATO eftersom att Ryssland ansett att 

detta inte lett till gynnsamma förutsättningar för deras egen nation. Författarna menar att 

Ryssland inte kommer att backa från deras beslut eftersom att det skulle kunna äventyra deras 

internationella heder och kredibilitet. Ryssland har därmed valt att avstå från samarbete och 

                                                       
11 Esaiasson, Peter, m.fl 2017, S.21  
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kompromisser med USA och NATO på grund av att Ryssland därmed ansett att de tidigare 

uppvisat en kraftig arrogans. Slutligen så menar författarna att dessa slutsatser tyder på en 

konkurrens mellan stormakterna som lever kvar sedan mitten av 1900 talet och handlade i stor 

utsträckning om en kamp beträffande materiel makt samt heder och respekt på den 

internationella arenan.12 

 

Denna forskning är relevant till vårt aktuella fall eftersom att händelserna mellan 

Georgien/Ryssland är i många fall lika händelserna mellan Ukraina/Ryssland och vi kan 

därmed förväntas beröra eller observera några av de faktorer som Andrei P. Tsygankov och 

Matthew Tarver-Wahlquist tar upp. Vidare så är undersökningen något som har berört ett 

liknande fall och utförts enligt en liknande struktur. En eftersökning kommer därmed göras 

efter liknande anknytningar som författarna tar upp i sin artikel. Därmed kommer tecken på 

heders anspråk, negativa antydningar till samarbete mellan väst och Ryssland samt en 

egetnyttjande drivkraft hos aktörerna eftersökas. Dessa indikatorer är starkt sammanknutna 

med teorin kring den strukturella realismen vilket blir en av teorierna som jag kommer 

använda mig av under arbetets gång. 

 

Ytterligare forskning som vi kan framhäva som intressent har jag funnit i boken (O)rättfärdiga 

krig, skriven av Karin Aggestam. Hon skriver i denna bok att den klassiska realismen som 

dominerat statsvetenskapen under en längre tid, hävdar att makt, militär styrka och nationella 

intressen är avgörande för besluten beträffande krig och fred. Trots detta så har de flesta 

militärer och politiska ledarna gjort stora ansträngningar för att rättfärdiga krig, vilket tyder på 

att det finns ytterligare faktorer som spelar roll på nationers beslutsfattande beträffande 

motivering av våldsanvändning. Exempel som hon ger på allmänt accepterade uppfattningar 

om olika orsaker som kan rättfärdiga krig är b.la självförsvar, politisk suveränitet och 

territoriell integritet. Dessa normer och principer beträffande krig ska emellertid ha utvecklats 

över tid och därmed skapat en typ av ”moralisk verklighet”.13Vidare skriver hon att det idag 

inte finns någon universell konsensus om vad som konstituerar just ett ”rättfärdigt krig”. Hon 

väljer istället att belysa att det tycks existera ett normsystem som växer fram i västvärlden, 

som ser krig som irrationella och ofta illegitima. Samtidigt hävdar hon dock att det pågår en 

paradoxal normutveckling som stödjer en ökad acceptans av att använda sig av militära medel 

                                                       
12 Andrei P. Tsygankov, Matthew Tarver-Wahlquist; Duelling Honors: Power, Identity and the Russia–Georgia Divide. Foreign Policy 

Anal 2009; 5 (4): 307-326. S.323 

13 Aggestam, K. (2004). (O)rättfärdiga krig. Lund: Studentlitteratur. S.11 
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för humanitära ändamål. 14Hon hävdar även att det sen kalla krigets slut är möjligt att se en 

ökad acceptans i användandet av våld och militära medel för att gynna humanitära ändamål. 15  

 

Boken (O)rättfärdiga krig är relevant eftersom att de berör de motiveringar som nationer 

använder sig av för att ”rättfärdiga” internationell militärmakt, och eftersom att vi ämnar att 

undersöka Rysslands motiv för annekteringen av Krim så blir därmed Aggestams bok direkt 

relevant för vårt arbete. Dessa observationer av Aggestam går att koppla till en teori som 

skiljer sig något från den strukturella realismen och istället lägger ett större fokus på normer. 

Denna teori är socialkonstruktivismen, som blir den andra teorin som kommer att användas 

under arbetets gång. 

 

2.2 Val av teorier 

Betydelsen av att sammanlänka de möjliga motivindikatorerna som vi kan tänkas finna, med 

detaljerade teorier är en viktig grundpelare för uppsatsen. Detta eftersom att en teori som ter 

sig kunna förklara vad som studerats, kan anses öka validiteten i resultatet. De två teorier som 

har valts är den strukturella realismen som ställs mot socialkonstruktivismen. Valet av dessa 

teorier grundar sig på valet av tidigare forskning och dess relevans till vårt aktuella fall. 

  

2.3 Strukturell realism 

Den strukturella realismen (även kallat neorealism) har starka grunder inom den traditionella 

realismen och står fast vid vissa grundpelare som innefattas i den traditionella realismen. En 

av dessa grundpelare är en stark tro på ett väldigt anarkiskt internationellt system och ett 

anseende av att stater agerar som de gör på grund av denna anarkiska struktur. 16En annan 

grundpelare som de båda teorierna delar är en stark tilltro till en mycket kraftig suveränitet 

hos de internationella staterna där varje stat har möjlighet att sköta sina egna angelägenheter 

utan en direkt påverkan av andra internationella aktörer.17  

 

Den strukturella realismen lägger ett stort fokus på den internationella ordningen som i sin tur 

är beroende av antalet nuvarande existerande stormakter, då den internationella ordningen 

definieras av en maktbalans mellan dessa stormakter. I relation till detta så tror den 

strukturella realismen på att en bipolär värld är den optimala maktstrukturen eftersom att de 

dominerande stormakterna då spelar ut varandra. Den tyngsta vikten av teorin läggs dock som 

                                                       
14 Aggestam, K. (2004). (O)rättfärdiga krig. Lund: Studentlitteratur. S.11 

15 Ibid S.12 
15 Hay, Colin (2002) Political Analysis: A Critical Introduction, Basingstoke: Palgrave S.42 

17 Jackson, Robert, Sörensen, Georg. International Relations – Theories and approaches. New York: Oxford University Press. 2003. S.84 



8 
 

Dennis Svensson 

VT 2017-05-25 

Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap/freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet  

sagt på den anarki som ska finnas på den internationella arenan då det är på denna arena som 

det allmänna maktspelet äger rum. Teorin hävdar att motiven till att stater involverar sig på 

den internationella arenan endast sker då en potentiell vinst eller förstärkelse av den egna 

staten eller dess allierade tycks vara möjlig. Synen som finns på de internationella 

institutionerna är mycket ytliga eftersom att de ofta anses vara kontrollerade av stormakterna. 

Ytterligare en viktig punkt att notera inom denna teori är att skillnaden mellan staterna främst 

handlar om staternas kapacitet att kunna utföra handlingar för att därmed maximera sin makt, 

något som alla stater eftersträvar. Skillnaden mellan stater enligt denna teori blir därmed den 

kapacitet som de har för att kunna eftersträva internationell makt. 18 

 

Vidare så menar denna teori att världspolitiken är möjlig att analysera som om stater vore 

enskilda och rationella aktörer som är ute efter att maximera sin makt och endast motiveras av 

nationella intressen. 19 Detta innefattar att kontexten som stater befinner sig i hög grad 

påverkar deras rationalitet. Teorin i helhet är grundad i egoism samt en stark misstro till andra 

stater enligt ett väldigt pessimistiskt förhållningssätt till det internationella systemet. 20 

Slutligen så hävdar den strukturella realismen att när väl ett balansläge mellan två stycken 

supermakter har uppstått så kommer mindre stater att försöka följa den stat som för det 

dåvarande tillfället innehar mest makt. 21 Den strukturella realismen verkar därmed ha väldigt 

starka band i ontologin samt foundationalismen då det tycks finnas en värld som är objektiv 

och oberoende av oss som individer, vilket innebär en möjlighet att etablera sanningar om 

denna värld.  

 

2.4 Kritik mot den strukturella realismen 

Problemet som vi finner inom den strukturella realismens förklaringar grundar sig i 

fundamentet av teorin och berör samma problem som motivanalysen i helhet har, nämligen 

utgångspunkten att stater alltid är rationella aktörer. Då det går att argumentera för att 

beteendet och de beslut som har uppvisats av Ryssland i fallet Krim verkar vara rationella för 

att uppnå egenvinning, går det dock även att argumentera för att Rysslands intresse faktiskt 

ligger i att hjälpa den ukrainska befolkningen och inte att individuellt tjäna på det. Det blir här 

tydligt var problemet med den strukturella realismen ligger, det är oerhört svårt för en 

utomstående att rangordna de preferenser och värderingar som definierar de internationella 

                                                       
18 Donnelly, Jack. Realism & International Relations. New York: Cambridge University Press. 2000, s. 17 

19 Hay, Colin (2002) S.36 

20Ibid, S.41 

21 I Donnelly, Jack, 2000,  s.17 
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aktörernas handlingar, men tack vare valet av motivanalys som metod så har vi till stor del 

lyckats att förbipassera detta problem.  

 

2.5 Socialkonstruktivism. 

Socialkonstruktivismen härstammar från den traditionella konstruktivismen och har beskrivits 

som en mellanväg mellan rationalism och postmodernism. Socialkonstruktivismen och 

konstruktivismen i helhet utforskar vilka implikationer som uppstår då rationalismens logik av 

instrumentell rationalitet byts ut med en mer sociologisk uppfattning av verkande kraft. 22 

Detta innebär att konstruktivismen istället behandlar preferenser och intressen som olika 

former av sociala konstruktioner istället för ren objektiv fakta och menar istället att vår tro 

och uppfattning om omvärlden spelar stor roll för hur vi upplever den. Socialkonstruktivismen 

skiljer sig åt från den strukturella realismen på flera punkter, bland annat så tror inte 

socialkonstruktivismen på den anarki som de strukturella realisterna anser existera i det 

internationella systemet. Socialkonstruktivismen menar istället att anarki är vad en stat gör det 

till då det internationella systemets struktur inte dikterar beteendet av stater, utan det är istället 

interaktionen och den intersubjektiva förståelsen av stater som därmed möjliggör anarki. 23 

Ytterligare en stor skillnad mellan de båda teorierna är att socialkonstruktivismen även 

undersöker den relation som finns mellan struktur och aktör och menar därmed på att 

individers agerande är format utefter de kontexter som de placeras i.  

 

Stor fokus inom socialkonstruktivismen läggs på hur nationella intressen interagerar med 

identiteter, normer och institutioner i länders utrikespolitik och menar därmed att 

internationellt agerande är något som grundas på normer kring vad som anses vara ett 

”korrekt” beteende på den internationella arenan. Detta är en av de allra största 

skiljaktigheterna mellan den strukturella realismen och socialkonstruktivismen. 24Den mest 

intressanta aspekten inom socialkonstruktivismen är därmed just det fokus som läggs på 

normer som definierar vad aktörer anser är korrekt beteende på den internationella arenan, 

och hur detta påverkar beslutsfattande då det finns en stark korrelation mellan normer och 

intressen som leder fram till ett beteende och ett agerande. 25 

 

                                                       
22 Hay, Colin (2002) s.46 

23 Ibid s.47 

24 Kenneth Morgan Burke, Aug 11 2005, “Social constructivism as learning, organizational and systems theory in international relations”  

Department of history, politics & international relations, S.23 http://search.proquest.com.proxy.ub.umu.se/docview/305381950  

25 Morgan, Kenneth (2005) s.24  

http://search.proquest.com.proxy.ub.umu.se/docview/305381950
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2.6 Kritik mot socialkonstruktivismen 

 Det överväldigande problemet med socialkonstruktivismens infallsvinkel är att teorin är 

mycket svår att bevisa eller prova. Teorierna beträffande normerna som finns inom 

socialkonstruktivismen må vara trovärdiga men problemet är att det är oerhört svårt att kunna 

utföra en konkret undersökning som bevisar något. Socialkonstruktivismen verkar därmed 

vara fastankrad i teorin utan någon möjlighet att kunna ta sig loss. Ytterligare ett stort 

problem med teorin är att det är oerhört svårt att kunna svara på exakt hur relationen mellan 

normer och intressen ser ut, vilket hör ihop med dess svårigheter att ta sig loss från det 

teoretiska planet. 26 Ett sätt att tillmötesgå denna kritik vore att använda en typ av indirekt 

bevisföring enligt en indiciekaraktär, d.v.s. om det finns tillräckligt starka antydningar på att 

teorin tycks stämma så kan vi använda oss av inferensdragning för att påvisa ett resultat. Det 

krävs dock väldigt starka indikationer för att kunna använda oss av denna metod.  

 

2.7 Operationalisering av teorierna 

Då vissa delar av teorierna kan anses irrelevanta till vårt fall så behöver vi utföra en 

operationalisering för att identifiera de centrala begrepp som anses viktiga i de båda teorierna.  

En operationalisering är i grunden ett förtydligande för hur empirianalysen och 

empiriinsamligen ska ske. Centrala begrepp kommer därmed att tas ut ur det teoretiska 

ramverket för att preciseras och därmed lättare kunna appliceras på empirin. Dessa begrepp 

kommer därmed att mer noggrant undersökas i analysen. Teorierna operationaliseras genom 

att ingående se på hur aktörerna interagerar med varandra inom den internationella arenan. 

Fokusen kommer därmed att läggas på aktörerna ”Ryssland” och ”Väst” och hur de 

interagerar med varandra. Vidare så ska agerandet förklaras utifrån teoriernas huvudsakliga 

karaktäristiska drag.  
 

Den strukturella realismen kommer att tillämpas genom att undersöka om och hur de 

inblandade aktörerna verkar agera utifrån ett egetnyttjande handlande d.v.s. ifall parterna 

agerar utifrån att deras egna nationella intressen verkar gynnas. Vidare så kommer vi 

eftersöka indikatorer på hur de valda aktörerna väljer att uttala sig om andra staters 

suveränitet och huruvida de är beredda att försvara dessa staters suveränitet, detta i relation till 

huruvida det internationella systemet tycks framstå som ”anarkiskt” eller inte. För att kunna 

göra en bedömning av detta kommer därmed indikationer eftersökas. En tydlig indikation på 

att en av våra valda aktörer värnar av andra länders suveränitet är att en av aktörerna anser att 

                                                       
26 Hay, Colin (2002)  s.47 
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den ukrainska suveräniteten bör respekteras och därmed att utomstående intervention inte ter 

sig nödvändig så länge det rör sig om en inre angelägenhet. En indikation på att det 

internationella systemet framstår som anarkiskt är en brist på ett konsekvent agerande av 

aktörer. Det kommer dessutom att eftersökas indikatorer på att våra valda aktörer har en 

pessimistisk syn på internationella relationer. Dessa indikatorer skulle kunna vara uttalanden 

som tyder på en misstro gentemot internationella institutioner så som FN. Andra indikationer 

skulle dock även kunna vara negativa uttalanden från en av aktörerna gentemot den andra.   

 

Socialkonstruktivismen operationaliseras genom att eftersöka relevanta begrepp till teorin. Vi 

kommer därmed att undersöka och analysera hur nationella intressen tycks interagera med 

normer och institutioner på den internationella arenan. Vi kommer därmed eftersöka vilka 

möjliga observerbara normer som skulle kunnat ha påverkat Rysslands agerande, och 

undersöka hur dessa normer kan ha använts. Uppgiften blir därmed att försöka identifiera vad 

som enligt socialkonstruktivismen kan anses vara ett ”korrekt” beteende på den internationella 

arenan och hur detta kan ha påverkat beslutsfattandet. Detta möjliggörs genom att söka efter 

relevans till vår tidigare forskning beträffande Aggestams indikationer på att beslut av denna 

karaktär motiveras utefter ett ”rättfärdigande” av användningen av våld. Vi ämnar därmed att 

förstå hur normer och intressen kan ha lett till ett beteende och ett agerande från Rysslands 

sida.   

3. Metod 
För att på bästa möjliga sätt kunna besvara mitt syfte och min frågeställning så har jag valt 

att utföra en kvalitativ fallstudie efter en motivanalytisk struktur. I detta stycke så kommer jag 

nu att djupare förklara mitt val av en kvalitativ forskningsdesign, motivanalys som metod, 

forskningens tillvägagångssätt samt olika metodologiska för- och nackdelar.  

 

3.1 Kvalitativ forskning. 

Kvalitativ forskning förbinds gärna med mer induktiva och explorativa forskningsprojekt på 

grund av den typ av djup som mer kvalitativa metoder sägs kunna erbjuda. Detta djup låter 

oss i sin tur mer noggrant undersöka frågor som följer prioriteringar och handlingar hos 

forskningsobjekt, till skillnad från de kvantitativa forskningsmetoderna som ofta istället avser 

att ett väldefinierat fokus anläggs för att identifiera exakt vad som ska mätas. I relation till vår 

forskningsfråga så ter sig därmed den kvalitativa forskningen stå sig överlägsen den 
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kvantitativa, vilket leder till valet att använde en kvalitativ forskningsdesign för att på så sätt 

kunna mäta prioriteringar och handlingar i form av en kvalitativ motivanalys. 27 

 

3.2 Vad är en motivanalys? 

En motivanalys syftar till att kunna kartlägga medvetna överväganden som en aktör genomgår 

inför ett beslut. Denna form av analys har blivit alltmer vanlig inom samhällsvetenskapen. 

Begreppet ”medvetna överväganden” är dock inte ett entydigt fenomen och kan syfta till flera 

saker t.ex. vilka avsikter fanns för ett beslut? Vad ville aktören åstadkomma via beslutet? 

Vilka var målen? Hur såg beslutskalkylen ut? Oavsett preciseringen av motiven så är dock 

alltid det slutgiltiga målet detsamma: Att fånga in de medvetna övervägandena som görs för 

att sedan kunna förklara varför aktören som undersöks handlade som den gjorde.28Viktigt att 

observera är dock att en motivanalys inte på något sätt förutsätter att övervägandena som görs 

behöver vara sakligt välgrundade (ändamålsenliga.) Det enda som är av vikt i en motivanalys 

är att de överväganden som görs av beslutsfattaren själv är sakrationella samt medvetna. Så 

länge som dessa förhållanden efterföljs och besluten föregås av medvetna överväganden så 

spelar aktörens bedömningar av beslutssituationen ingen roll. 29 

 

3.3 Det metodologiska tillvägagångssättet.  

Som tidigare nämnts så ämnar motivanalyser till att kartlägga de medvetna överväganden som 

görs av en eller flera aktörer. En aktör behöver dock inte syfta på en enskild person, utan kan 

även utgöra ett kollektiv i form av exempelvis en stat eller en myndighet. Det finns dock ett 

problem med att undersöka ett kollektiv eftersom att ett kollektiv i sig självt inte kan utföra 

grundläggande medvetna överväganden, då ett kollektiv inte kan definieras som ett ”tänkande 

subjekt”. Detta löser vi dock genom identifiera en eller flera fysiska representanter som kan 

representera kollektivet. Detta innebär att det därmed är en mycket viktig uppgift att vi redan 

från början identifierar och definierar vilka subjekt som ska användas, och därmed ligga till 

grund för motivanalysen genom arbetets gång. Detta sker under nästa stycke ”Definition av 

aktörer”. Detta är det första av två steg som ligger till grund för att kunna utföra en korrekt 

form av motivanalys. 

 

Det andra steget som behövs göras är att ta ställning till vilka motiv som kan anses vara 

tänkbara som förklaringsfaktorer till handlingen som analyseras. Detta beslut avgör hur vi 

                                                       
27 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. S.102  

28 Esaiasson, Peter, m.fl 2017, S.300  
29 Ibid  S.304 
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väljer att angripa vårt problem och kan ses som ett verktyg för att hjälpa oss in på rätt 

riktning. Detta val målas upp som en modell som ser ut på följande viss:  

 

Bilaga 1, Modell hämtad ur Metodpraktikan s.302.30 

 

Valet som vi har målat upp framför oss är uppdelat mellan en studie som arbetar med en 

uppsättning av förhandsdefinierade motiv eller en studie som arbetar förutsättningslöst. Det 

förutsättningslösa arbetssättet innebär att forskaren väljer att arbeta utan att ha en bestämd 

uppfattning om vilka tänkbara motiv som kan ligga till grund för beslutet som analyseras. 

Fördelen med detta är att sättet som forskningen bedrivs på blir mer öppet för de resultat som 

påträffas i forskningsmaterialet, vilket minskar möjligheten att forskaren väljer att försöka 

”pressa” fram motiv som kanske inte är relevanta eller fyller ett alternativt syfte. 31 Den stora 

nackdelen med denna metod är dock att man som forskare blir väldigt beroende av subjektens 

uttalade motiveringar, vilket innebär att outtalade motiv som i många fall kan vara drivande 

och viktiga faktorer, kan förbli oupptäckta. På grund av detta så ter det sig mer logiskt att lista 

motiv som kommer att uppmärksammas i undersökningen enligt den förhandsdefinierade 

metoden. De förhandsdefinierade motiven kan sedan vara allmängiltiga eller 

situationsanpassade. Skillnaden är att allmängiltiga motiv ämnar att förklara beslut som kan 

återfinnas i andra liknande beslutssituationer medan situationsanpassade ämnar att mer 

noggrant förklara beslutet som togs i ett enskilt fall. D.v.s. att skillnaden kan definieras som 

en undersökning av en enskild händelse eller ett återkommande fenomen.32 Med relation till 

                                                       
30 Esaiasson, Peter, m.fl 2017, s.302 

31 Ibid 

32 Ibid,  S.303  
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vårt angreppssätt samt forskningsfråga så ter sig det optimala valet av motiv därmed vara att 

använda oss av förhandsdefinierade motiv enligt en situationsanpassad form.  

 

3.41 Definition av aktörer 

Ryssland är den huvudsakliga aktören i arbetet och kommer att definieras som en kollektiv 

enhet i form av en stat. Aktören kommer i texten att representeras av landets ledare och 

representanter. Representanterna definieras som ambassadörer, FN korrespondenter och 

officiella uttalanden av utrikesdepartementet.  

 

Den andra huvudsakliga aktör som kommer att nämnas kommer endast att benämnas som 

”väst” och kommer att definieras som en kollektiv enhet i form av flera stater, nämligen USA, 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike. ”Väst” som aktör kommer att representeras av de 

olika ländernas dåvarande ledare och representanter. Representanterna definieras som 

ambassadörer, FN korrespondenter och officiella uttalanden av respektive lands 

utrikesdepartement. Ledarna kommer att definieras som respektive lands dåvarande president, 

statsminister eller rikskansler.  

 

3.4 Val av motivindikatorer 

När vi nu har bestämd oss för vilka typer av motiv som vi ska använda oss av och vilka 

aktörerna är, så är nästa steg att välja vilken empirisk data som ska samlas in och ligga till 

grund för undersökningen. Empirin kommer därefter att bli centralt för att kunna dra slutsatser 

gällande Rysslands mål d.v.s. deras föreliggande motiv för handlingen som undersöks. Det 

empiriska data som vi behöver använda oss av kan vi definiera som ”motivindikatorer”.  

 

Det finns flera olika sätt att samla in motivindikatorer, den metod som jag har valt att använda 

mig av är att helt enkelt undersöka vilka motiveringar som den inblandade aktören själv 

(Ryssland), direkt har angivit till beslutet ifråga. Detta på grund av vårt val att använda 

förhandsdefinierade motiv enligt en situationsanpassad form då denna metod är i linje med det 

valda arbetssättet. Metoden är även mycket lättanvänd men framförallt effektiv, eftersom att 

det enligt det motivanalytiska arbetssättet är mycket viktigt att efterhöra hur de inblandade 

parterna själva väljer att definiera sina motiveringar. Motiveringarna som analyseras enligt 

denna metod måste dock komma direkt från personer som har haft en betydande roll för 

beslutet eller som direkt representerar parten som utfört beslutet. 33  

 

                                                       
33 Esaiasson, Peter, m.fl 2017, S.306  
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3.5 Inhämtning av material 

När motivindikatorerna då inhämtas från Ryssland själva, så söker vi därmed efter allmänna 

motivuttalanden eller ”motivuttsagor”(uttalanden eller uttryck i tal eller skrift rörande ett 

beslut) som gjorts direkt av Ryssland. Jag behöver därmed göra ett urval kring vilka 

dokument och uttalanden som jag väljer att utgå ifrån. Den huvudsakliga utgångspunkten 

kommer att vara olika mötesprotokoll från FN samt Ryssland beträffande händelsen ifråga, 

där Ryssland själva direkt har gjort uttalanden som försvarar och/eller motiverar sina 

handlingar.  

 

Mitt empiriska material kommer därmed att byggas på uttalanden och texter från den Ryska 

regeringen som ses som relevanta till min frågeställning, detta för att kunna dra en koppling 

mellan handling och motiv. De tre primära källorna som jag därmed använder kommer att 

vara: ett brev framfört av Ryssland under ett möte i FNs säkerhetsråd.34 Ett tal framfört av 

Putin 2014 beträffande händelseförloppet i Ukraina35, och en remiss framfört av Putin till det 

ryska parlamentet angående ett agerande i Ukraina. Valet av dessa källor grundar sig på deras 

relevans till vår tidigare valda tidsavgränsning.36 Utöver dessa källor så kommer jag dock 

dessutom att använda mig av objektiv verklighet som beskriven av medier för att stärka vissa 

argument. Jag väljer därmed att prioritera primärmaterial och använda mig av primära källor 

framför material och källor av sekundär karaktär. Detta eftersom att motivutsagor av (i det här 

fallet) Ryssland anses vara betydligt mer tillförlitliga än utsagor av andra aktörer, då dessa 

kan ha varit föremål för tolkning. De förhandsdefinierade motiv som vi därmed kommer att 

undersöka kommer att vara de formella motiv som Ryssland har angivit samt ytterligare 

motivindikatorer som tas fram ur ett specifikt tal framfört av Vladimir Putin. Det är viktigt att 

här notera skillnaden mellan att vi undersöker motiv och motivindikatorer. Ryssland har 

angett fasta motiv som vi kommer undersöka medan vi endast kommer eftersöka indikatorer i 

Putins tal då det inte har angetts som fasta anledningar till deras handling. En kombination av 

dessa kommer förhoppningsvis att bidra till en högre slutgiltig validitet.  

 

3.6 Värdering av motivuttalanden 

För att sedan använda empirin som inhämtas så måste vi på något sätt väga motivuttalandena 

för att finna grund i dem. I fallet då vi undersöker Rysslands formella motiv så kan detta göras 

                                                       
34 FN:s säkerhetsråd. 7125e mötet. 3 mars 2014. S/PV.7125(2014). New York. 14-25046(E) S.4  
35 Putin, Vladimir. 18 mars 2014. Address by President of the Russian Federation. Kreml, Moskva. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (hämtad 2017-04-16) 
36 Putin, Vladimir. 1 mars 2014. Vladimir Putin submitted appeal to the Federation Council. Kreml, Moskva 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20353 (Hämtad 2017-04-16)  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20353
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genom en metod som kontextualiserar motivuttalandena genom att precisera situationen där 

motivuttalandena gjorts. Detta görs enligt tre kriterier: tendenskriteriet, samtidhetskriteriet och 

oberoendekriteriet. Det är med hjälp av dessa kriterier som jag metodologiskt kommer att 

ställa och väga Rysslands formella motivering mot deras handling.  

 

3.61 Tendenskriteriet 

Tendenskriteriet handlar om att identifiera ifall en part har något att tjäna på att uttala sig om 

en beslutsfattares motiv och därmed framställa beslutfattaren på ett visst sätt 37 

Omständigheterna som finns kring ett motivuttalande är en nyckelfaktor till att avgöra ett 

uttalandes tendens. Uttalanden som exempelvis görs i intima miljöer som inte har en avsikt att 

nå ut till offentligheten kan ses som mer trovärdiga än uttalanden som görs för att adressera 

den stora offentligheten. Värt att nämna är dock att tendenskriteriet inte är helt samstämmig 

eftersom att stor vikt fortfarande läggs på en aktörs egna motiveringar. Innebörden blir 

därmed att trots att en aktörs möjligtvis vill framställa sig själv i ett positivt sken så krävs det 

mycket utförliga argument för att tyda på att en aktör ifråga har fel om hur den själv tänkte i 

övervägandet som ledde fram till ett beslut. 38 

 

3.62 Beroendekriteriet  

Beroendekriteriet innebär att individer som personligen har varit med och fattat ett beslut 

ifråga är betydligt mer trovärdiga än individer som har iakttagit beslutet utifrån. En version på 

detta gäller motivuttalanden som har gjorts av någon annan än beslutsfattarna själva. 

Beroendekriteriet är därmed starkt sammanknuten med källkritik och användandet av primära 

uttalanden samt primärkällor.  

 

3.63 Samtidskriteriet. 

Samtidskriteriet är det sista kriterium som används för att kunna kontextualisera och därmed 

fastställa värdet i motivindikatorer. Samtidskriteriet innefattar att man kan lägga större vikt 

vid de uttalanden som har gjorts i samband till beslutet än de uttalanden som gjorts i 

efterhand. Detta eftersom att uttalanden som görs i efterhand kan ha blivit påverkade av 

konsekvenser som beslutet som togs ledde fram till. Tiden blir därmed en nyckelfaktor, då 

uttalanden som görs under själva händelseförloppet av ett beslut kan anses vara mer 

tendentiösa än uttalanden som görs i efterhand. 39 

 

                                                       
37 Esaiasson, Peter, m.fl 2017, S.308  

38 Ibid S.311  
39 Ibid S.310  
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Genom att kontextualisera de förhandsdefinierade motiven som Ryssland har uppgett genom 

denna modell så ämnar jag att undersöka huruvida motiven verkar stämma överens med 

verkligheten eller inte. Om motiven verkar stämma överens så har vi identifierat Rysslands 

egna motiveringar som rimliga förklaringar till deras agerande, om inte så behöver vi söka 

efter andra utomstående motivindikatorer för att förklara handlingen. Det första steget i min 

undersökning blir därmed att undersöka motiven som Ryssland själva har angett som 

förklarande till deras beslut att annektera Krim. Därefter behöver jag söka efter ytterligare 

motivindikatorer genom att undersöka det tidigare nämnda talet framfört av Vladimir Putin 

för att därmed öka kredibiliteten i det potentiellt framtagna resultatet. Dessa tre kriterier 

kommer därmed att bli min analysapparat för att väga Rysslands formella motiveringar och 

kommer därmed att användas i min analys för att fastställa kredibiliteten i Rysslands egna 

motiveringar. 

 

3.7 Analys av nya motivindikatorer 

För att finna samt analysera de motivindikatorer som framkommer ur Vladimir Putins tal så 

krävs dock en lite annorlunda analysmetod. Detta då en vidare undersökning av 

motivindikatorer brukar börja med en mer noggrann granskning av beslutet som skall 

undersökas eller förklaras. Vi behöver därmed själva försöka att analysera vilka altruistiska 

eller egennyttiga motiv som skulle kunna förklara Rysslands annektering av Krim. Om vi 

använder oss av en nyttomaximerande utgångspunkt så kommer handlingen att vara central 

och blir därmed den enda relevanta indikatorn. Om handlingen därmed verkar framstå som 

”typisk” enligt ett egoistiskt nyttomaximerande motiv så har vi därmed lyckats att hitta en 

möjligt rimlig förklaring. En djupare förståelse kräver dock grundligare analyser, vi behöver 

därmed fundera ut vilka implikationer som kan följa varje respektive tänkbart motiv. Genom 

att skapa denna typ av ”lista” av implikationer så har vi därmed lyckats att skaffa oss ett 

verktyg för att söka efter flera relevanta motivindikatorer. 40 

En slutgiltig fastställning av de motiv som hittas, görs genom en typ av ”bevisföring” enligt 

en indiciekaraktär som är nära förknippat med polisens tillvägagångssätt under 

brottsutredningar. Indiciekaraktäristiska utredningar fungerar genom att använda de samlade 

omständigheterna för att peka på en förklaring trots att direkta bevis kanske ändå saknas. För 

att sedan kunna fastställa att ett motiv har identifierats i beslutsfattarens överväganden så 

måste handlingen som undersöks korrespondera med motivet ifråga. Detta kan göras genom 

                                                       
40Esaiasson, Peter, m.fl 2017, s.305  
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att undersöka om motiven verkar stämma överens med verkligheten d.v.s. får motiven som 

identifierats stöd från den objektiva verkligheten enligt ett logiskt och rationellt tankesätt?  

 

3.8 Kritik mot motivanalyser 

Trots att motivanalyser är relativ vanliga inom samhällsvetenskapen så finns det en hel del 

kritik som riktats mot denna form av analys. Det största problemet med en motivanalys är att 

en aktörs motiv (även en kollektiv aktörs) kan ses som subjektiv med anknytning till mentala 

processer, vilket innebär att det är omöjligt att till fullo fastställa och direktobservera en aktörs 

sanna motiv. Detta eftersom att det finns stora svårigheter med att dra korrekta inferenser 

utifrån det empiriska underlaget som används för att belägga tänkbara motiv, åtminstone inom 

samhällsvetenskapligt relevanta frågor. 41 

 

Hela grundantagandet att en aktör baserar sina beslut på medvetna och rationella 

överväganden är även ett koncept som kan ifrågasättas. Detta är kritik som har framförts av 

flera kända författare bland annat Jane Mansbridge42 som har påpekat problematiken med att 

urskilja altruistiska motiv från egenintresserade motiv. Hennes kritik grundas därmed på 

anseendet att individer inte alltid har en klar uppfattning om varför de agerar på det ena eller 

det andra viset. Denna mycket starka form av kritik innebär att motivanalytiker på ett rimligt 

sätt måste kunna motivera och försvara sin uppfattning om att aktören som undersöks varit 

kapabel till att göra rimliga medvetna överväganden inför det beslut som ställs i fokus för en 

analys. Vidare så innefattar en motivanalys en stor betoning på en personlig förmåga att 

kunna tolka samt värdera empiriskt material vilket betyder att jag därmed behöver använda 

mig av sunt förnuft, logik och rationellt tänkande för att stödja min inferensdragning. 

Innebörden är att undersökningen därmed kommer att ha en viss osäkerhetsmarginal eftersom 

att stor vikt läggs vid mina egna tolkningar. Motivanalysen blir därmed i helhet en mycket 

subjektiv metod där intersubjektivitet får en väldigt betydande roll. Relationen mellan min 

empiri och mitt valda teoretiska perspektiv bör därmed ske på ett ytterst intersubjektivt sätt 

för att försäkra ett genomskinligt och värderingsfritt arbete.43Till följd av detta så är det 

därmed viktigt att poängtera att resultaten som jag finner i denna studie, erbjuder ett av flera 

möjliga resultat som baseras på mina egna tolkningar, förställningar och kunskap kring 

beslutet som undersöks.  

 

                                                       
41 Esaiasson, Peter, m.fl 2017, s.300  

42 Ibid, s.300  
43 Ibid, s.23  
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Ovanstående kritik är rimlig och värt att ta i beaktning inför arbetet och det är delvis på grund 

av denna kritik som jag har valt att använda mig av de förhandsdefinierade 

situationsanpassade motiven eftersom att detta fungerar som en gardering mot en stor del av 

den kritik som riktas mot motivanalyser som form. Undersökningen av Rysslands egna 

motiveringar är därmed en mer försiktig och tillförlitlig infallsvinkel som dock fortfarande är 

mycket intressant att undersöka, eftersom att en undersökning av hur motiveringarna ser ut 

bidrar till kunskap om hur storskaliga politiska beslut får konsekvenser för huruvida besluten 

kan betraktas som allmänt ”acceptabla” ur en normativ synvinkel. 44Det är även på grund av 

ovanstående problematik som jag valt att metodologiskt förtydliga mina val samt ge argument 

för att styrka de val jag gör och det resultat som jag kommer fram till. Detta är dock något 

som under arbetets gång kommer att ske i måttlig nivå för att motverka en försämring av 

uppsatsens struktur samt dess röda tråd. Trots de osäkerheter som finns kring metoden som 

verktyg så anser jag dock att en motivanalys är en mycket effektiv metod att använda för att 

förhoppningsvis nå ett resultat som för oss närmare en bättre förståelse och en möjlig 

förklaring för Rysslands motiv att annektera Krim.  

4. Resultat 
Jag kommer i detta stycke att undersöka konflikten, vilka anklagelser som har riktats mot 

Ryssland samt hur Ryssland har försvarat sig från dessa. Jag kommer därefter göra en 

undersökning kring deras två formella angivna motiv. Slutligen så kommer en eftersökning av 

nya motivindikatorer att göras.  

 

4.1 Om konflikten 

Konflikten i Ukraina började i november 2013 och hade trappats upp på grund av inre 

spänningar i landet och ett missnöje med landets styre. Efter att den Ukrainska presidenten 

Viktor Januskovitj hade nekat ett associeringsavtal med EU för att vidhålla en god relation till 

Ryssland så utbröt stora demonstrationer mot regeringen som sedan eskalerade till allt mer 

våldsamma sammandrabbningar. Detta ledde till slut till att president Januskovitj blev avsatt 

av det ukrainska parlamentet, något som av många ansågs vara en statskupp. Avsättningen av 

Januskovitj ledde till en rad våldsamma demonstrationer där ryssvänliga ukrainska 

medborgare demonstrerade mot Januskovitjs avsättning vilket ledde till ett stigande och 

eskalerande våld i landet mellan demonstranterna och regeringsstyrkor. Ryssland reagerade på 

avsättningen av Januskovitj och våldet mot de ryssvänliga demonstranterna genom att gå in i 

                                                       
44 Esaiasson, Peter, m.fl 2017, s.301 
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Ukraina med hjälp av militära styrkor och ta kontroll över Krimhalvön (där den största delen 

av den rysktalande befolkningen befann sig.) Därefter hölls ett val i Krim gällande att anslutas 

till Ryssland, vilket gick igenom med stor marginal. 45Efter valet så bestämde sig Ryssland 

den 18 Mars 2014 för att därmed inkorporera Krim-halvön till den ryska federationen. 

Beslutet bakom Rysslands handlande motiverades av den ryska regeringen initialt som ett 

försök att skydda etniska ryssar som befann sig i Ukraina från våld, men vid ett senare skedde 

även som en intervention via inbjudan av den avsatta presidenten Viktor Januskovitj. 46   

 

4.2 Anklagelser och försvar 

Rysslands annektering av Krim är mycket omdebatterad då de flesta västerländska länder och 

medier anser att Ryssland direkt har brutit mot folkrätten medan ett flertal länder har backat 

Ryssland däribland Kina47, Indien,48 Afghanistan och Venezuela.49 Den kritik som lyfts mot 

Ryssland har framförallt menat att Ryssland har brutit mot ett flertal traktat, internationella 

avtal och bestämmelser. Bland annat; The declaration of principles of international law, The 

Helsinki final act of the conference on security and cooperation in Europe, Partition Treaty on 

the Status and Conditions of the Black Sea Fleet, 1997 och The agreement of friendship and 

cooperation between the Russian federation and Ukraine. Kritiker anser även att Ryssland har 

brutit mot ett flertal artiklar I FN stadgan framförallt artiklarna 2(3) och 2(4). 50   

 

Ryssland själva har argumenterat för att deras agerande har skett i enlighet med folkrätten och 

använt sig av primärt två stycken huvudsakliga argument för att försvara sina handlingar. 

Initialt så hävdade Ryssland att de intervenerade i Ukraina för att skydda de rysktalande 

medborgarna som befann sig i landet som Ryssland ansåg var hotade av den rådande 

situationen i landet. 51Vid ett senare tillfälle så hävdade även Ryssland att de hade gått in i 

Ukraina via en ”intervention by invitation”. Ryssland menar därmed att Ukrainas avsatte 

president Viktor Januskovitj fortfarande är den legitima presidenten av Ukraina och att det var 

                                                       
45 Withnall, Adam. 16 mars 2014. Crimeans overwhelmingly vote to leave Ukraine and join Russia in contentious referendum. The 

Independent. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/crimea-referendum-how-why-and-where-next-for-soon-to-be-divided-

ukraine-9195310.html (Hämtad 2017-04-04)   
46 FN:s säkerhetsråd. 7125e mötet. 3 mars 2014. S/PV.7125(2014). New York. 14-25046(E) S.4 

47 Tiezzi, Shannon. 4 mars 2014. China backs Russia on Ukraine. The Diplomat. http://thediplomat.com/2014/03/china-backs-russia-on-

ukraine/ (Hämtad 2017-05-01)   

48 Keck, Zachary. 8 mars 2014. India backs Russia’s ‘Legitimate Interests in Ukraine. The Diplomat. http://thediplomat.com/2014/03/india-

backs-russias-legitimate-interests-in-ukraine/ (Hämtad 2017-05-01) 

49 Bender, Jeremy. 31 maj 2016. There are 6 countries on board with Russia’s illegal annexation of Crimea. Business Insider Nordic. 

http://nordic.businessinsider.com/six-countries-okay-with-russias-annexation-of-crimea-2016-5/ (Hämtad 2017-05-02) 
50 Akande, Dapo. 5 mars 2014. Appeal from the Ukrainian Association of International Law, Blog of the european journal of international 

law https://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/ (Hämtad 2017-05-14) 
51 Putin, Vladimir. 1 Mars 2014. Vladimir Putin submitted appeal to the Federation Council. Kreml, Moskva 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20353 (Hämtad 2017-04-16) 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/crimea-referendum-how-why-and-where-next-for-soon-to-be-divided-ukraine-9195310.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/crimea-referendum-how-why-and-where-next-for-soon-to-be-divided-ukraine-9195310.html
http://thediplomat.com/2014/03/china-backs-russia-on-ukraine/
http://thediplomat.com/2014/03/china-backs-russia-on-ukraine/
http://thediplomat.com/2014/03/india-backs-russias-legitimate-interests-in-ukraine/
http://thediplomat.com/2014/03/india-backs-russias-legitimate-interests-in-ukraine/
http://nordic.businessinsider.com/six-countries-okay-with-russias-annexation-of-crimea-2016-5/
https://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20353
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han som bad om hjälp av Ryssland.52 Eftersom att det inte är olagligt att skicka ”hjälp” när en 

legitim regering frågar efter det så kan man argumentera för att det finns legitimitet i 

argumentet att Ukraina hade begärt hjälp från Ryssland. Avtalet ” Partition Treaty on the 

Status and Conditions of the Black Sea Fleet, 1997” är vidare ett traktat som Ryssland har 

använt sig av för att förklara sin höga militära närvaro i Ukraina under oroligheterna.53 Detta 

avtal slöts mellan den ryska och ukrainska regeringen 1997 som en överenskommelse om att 

Krim skulle tillfalla Ukraina förutsatt att Ryssland fick tillåtelse att stationera en marinbas i 

Sevastopol. Avtalet innehöll dessutom regler beträffande hur ryska trupper fick förflytta sig i 

Ukraina, och vad de tillåts och inte tillåts att göra.54 Denna marinbas är huvudbasen för 

Rysslands svartahavsflotta.55 Ryssland har dessutom hävdat att omröstningen som skedde i 

Ukraina var i enighet till folkrätten enligt artikel 2, kapitel 1 i FN stadgan. Detta argument 

stödjer Ryssland sig på genom att hävda att omröstningen i Krim inte skiljer sig från 

omröstningen beträffande Kosovos självständighet från Serbien 200856, som var en händelse 

som hade ansetts folkrättsligt korrekt enligt väst, men ironiskt nog inte av Ryssland. 57 Trots 

detta så har väst hävdat att omröstningen som skedde var olaglig och i strid med folkrätten.58 

 

4.3 Folkrätten i relation till Rysslands motiveringar. 

En av de allra mest grundläggande principerna inom folkrätten är att det enligt FN stadgan 

artikel 2(4) är olagligt för en stat att använda våld mot en annan stat. I artikel 2(3) står det 

dessutom att stater ska försöka att lösa sina internationella tvister med fredliga medel på ett 

sådant sätt att internationell fred och säkerhet samt rättvisa icke sätts i fara.59 En direkt 

observation tyder på att Ryssland har brutit mot dessa artiklar, men det finns två stycken 

undantag som möjliggör ett förbipasserande av dessa artiklar, båda dessa är motiveringar som 

Ryssland har använt sig av, nämligen; rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN stadgan 

                                                       
52 (www.Ejiltalk.org | Författare: Dapo Akande | 5e Mars 2014 | Appeal from the ukrainian association of international law)  

http://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/ (Hämtad 2017-05-15) 

53 Euronews. Senast uppdaterad: 1 mars 2014. Russia says Crimea deployments based on agreements with Ukraine. 

http://www.euronews.com/2014/03/01/russia-says-crimea-deployments-based-on-agreements-with-ukraine (Hämtad: 2017-05-02) 

54 Partition Treaty on the Status and Conditions of the Black Sea Fleet. 1997. (Översatt från Ryska) 

55 Putin, Vladimir. 18 mars 2014. Address by President of the Russian Federation. Kreml, Moskva. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (hämtad 2017-04-16) 

56 Ibid 
57UNMIK. Okänt datum. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. FN. (Hämtad 2017-05-07) 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/background.shtml  

58 UN News Centre. 15 mars 2014. UN security council action in Crimea referendum blocked. FN. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47362 (Hämtad 2017-05-07) 

59 FN Stadgan. 26 Juni 1945. Chapter I, Purposes and principles. Article 2(4) 2(3) 

http://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/
http://www.euronews.com/2014/03/01/russia-says-crimea-deployments-based-on-agreements-with-ukraine
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/background.shtml
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47362
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samt ”intervention via inbjudan”. 60 Eftersom att vi har valt att undersöka Rysslands 

handlingar med hjälp av förhandsdefinierade motiv enligt en situationsanpassad form så 

behöver vi därmed först undersöka de motiv som Ryssland själva har angett.  

 

Rysslands egna motiveringar till sitt agerande är starkt förankrade i folkrätten och hela 

händelsen är därmed starkt kopplat till legitimiteten i dessa argument. Detta arbete ämnar inte 

att undersöka vilken sida som har rätt eller fel, eller fastställa om handlandet var rättfärdigt ur 

ett juridiskt perspektiv, utan handlar istället om ett fastställande av motiven för handlingen. 

Detta korrelerar dock med en undersökning av de folkrättsliga grunderna eftersom att en 

förståelse för dessa bidrar till en djupare förståelse om huruvida Rysslands egna motiv kan 

anses trovärdiga. Detta hör även ihop med avsnittet tidigare forskning där Aggestam fester 

stor vikt i hur våldsanvändning motiveras enligt ett ”rättfärdigande” på den internationella 

arenan.  

 

4.4 Undersökning av Rysslands motiv 1: Självförsvar enligt artikel 51 

Det första formella motivet som användes var att Ryssland intervenerade i Ukraina för att 

skydda de etiska rysktalande medborgarna som befann sig i landet, vilka Ryssland ansåg var 

hotade av oroligheterna som pågick. Detta använde Ryssland som förklaring till sina 

handlingar och argumenterade för dess legitimitet utifrån artikel 51 i FN stadgan. Detta motiv 

var även tidsmässigt det första inledande motivet som Ryssland angav i samband med 

handlingen, vilket ökar dess relevans. Motivet angavs först i en remiss som lämnades av 

president Vladimir Putin till det ryska parlamentet den 1 mars 2014 i form av ett förslag att 

tillsätta rysk militär på ukrainsk mark för att skydda etniska ryssar som befann sig i landet.61 

Därefter angavs det som motivering av Vladimir Putin i ett telefonsamtal med dåvarande 

president Barack Obama den 2 mars 2014 i gensvar till Barack Obamas farhågor beträffande 

användandet av rysk militär på ukrainsk mark. 62 

 

                                                       
60 Wisehart, Daniel. 4 mars 2014. The crisis in Ukraine and the prohibition of force a legal basis for russias intervention? Blog of the 

European journal of international law. https://www.ejiltalk.org/the-crisis-in-ukraine-and-the-prohibition-of-the-use-of-force-a-legal-basis-

for-russias-intervention/ (Hämtad 2017-05-15)  
61 Putin, Vladimir. 1 Mars 2014. Vladimir Putin submitted appeal to the Federation Council. Kreml, Moskva 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20353 (Hämtad 2017-04-16) 

62 Putin, Vladimir. 2014. Telephone conversation with US president Barack Obama, Kreml, Moskva.  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20355 (Hämtad 2017-04-17) 

https://www.ejiltalk.org/the-crisis-in-ukraine-and-the-prohibition-of-the-use-of-force-a-legal-basis-for-russias-intervention/
https://www.ejiltalk.org/the-crisis-in-ukraine-and-the-prohibition-of-the-use-of-force-a-legal-basis-for-russias-intervention/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20353
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20355
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Kritiken som har riktats mot Rysslands argument menar att, enligt artikel 51 så kan endast 

stater använda sig av våld i gensvar till ett väpnat anfall. 63Den första frågan här blir därmed 

huruvida ett väpnat anfall riktades mot Ryssland i samband mot händelsen. Kritiker anser att 

eftersom att ingen armering av ukrainska trupper gjorts och inga ukrainska trupper inkräktat 

på ryskt territorium så innebär detta att regeln för artikel 51 inte uppfylls. Ryssland hävdade 

dock att rysk militär och ryska medborgare som befann sig i Krim var hotade.64 En 

applicering av de folkrättsliga grunderna till att intervenera i ett annat land innebär dock att 

enligt Rysslands motivation och agerande det inte går att applicera internationell lag på detta 

argument. Detta eftersom att trots att det möjligtvis fanns ett hot mot ryska medborgare i 

Ukraina så går det inte att identifiera viden av hotet, utan det går endast att spekulera om, och 

därmed omöjligt att applicera på juridiska grunder. Det går därmed inte att ge grund till 

Rysslands motivering att de agerade i ”självförsvar” av ryska medborgare enligt artikel 51 

eftersom att medborgarna inte befann sig i Ryssland, vilket därmed innebär att Rysslands 

nationella säkerhet inte var hotad. Detta innebär att det inte verkar finnas folkrättslig grund i 

Rysslands första, egna formella argument till deras handlande. 65 

 

Detta är något som skulle vara irrelevant då motivet fortfarande skulle kunna fungera som ett 

drivande motiv, om det inte vore för att Ryssland därefter valde att ändra sitt huvudsakliga 

argument efter att framstående jurister framfört ovanstående problematik. Det centrala kring 

detta argument ligger därmed i kontexten, tidpunkten och sättet som det framfördes på av 

Ryssland.66 

 

4.5 Undersökning av Rysslands motiv 2: Intervention via inbjudan, humanitära skäl 

Det andra formella huvudargumentet som använts av Ryssland är att de agerade via en 

intervention via inbjudan av den avsatte presidenten Viktor Januskovitj och att de därmed 

intervenerade för humanitära skäll. Ryssland hävdar att Januskovitj fortfarande är den 

rättmätiga presidenten i Ukraina och att det var han som bad Ryssland om hjälp, vilket ledde 

                                                       
63 FN stadgan, 26 juni 1945, Chapter VII: ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, 

AND ACTS OF AGGRESSION, Artikel(51)  

64 RT. 3 mars 2014. Russian option to send troops is only to protect human rights-Lavrov. RT news https://www.rt.com/news/lavrov-human-

rights-ukraine-542/ (Hämtad 2017-05-15) 
65 Marxsen, Christian. 2014. The Crimea Crisis: An International Law Perspective. S.374  

66 Wisehart, Daniel. 4 mars 2014. The crisis in Ukraine and the prohibition of force a legal basis for russias intervention? Blog of the 

European journal of international law. https://www.ejiltalk.org/the-crisis-in-ukraine-and-the-prohibition-of-the-use-of-force-a-legal-basis-

for-russias-intervention/ (Hämtad 2017-05-15)  

https://www.rt.com/news/lavrov-human-rights-ukraine-542/
https://www.rt.com/news/lavrov-human-rights-ukraine-542/
https://www.ejiltalk.org/the-crisis-in-ukraine-and-the-prohibition-of-the-use-of-force-a-legal-basis-for-russias-intervention/
https://www.ejiltalk.org/the-crisis-in-ukraine-and-the-prohibition-of-the-use-of-force-a-legal-basis-for-russias-intervention/
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till deras intervention.67 Denna motivering framfördes av Rysslands FN ambassadör Vitaly 

Churkin i ett möte med FNs säkerhetsråd den 3 Mars 2014, och hans uttalande baserades på 

ett brev skrivit av Ukrainas avsatta president Viktor Januskovitj. 68Motiveringen att Ryssland 

agerade enligt intervention via inbjudan framfördes dagen efter UAIL(Ukrainian Assosiaction 

of International Law) utfört en djupgående kritisk analys av Rysslands motivering att de 

agerade i enlighet med artikel 51. Tidsmässigt så är detta av mycket hög relevans. 69  

 

En militär inblandning av detta slag är rättfärdigt enligt internationell lag om staten i fråga 

väljer att godkänna en yttre inblandning, dock så måste två stycken rättsliga villkor uppfyllas 

för att åberopa principen om ingripande på inbjudan; Giltighets inbjudan (giltigt samtycke) 

samt att staten som ger inbjudningen kan anses legitim av världssamfundet.70Den stora frågan 

är om Januskovitj kunde anses vara en legitim ledare för Ukraina och därmed anses 

representera landet av världssamfundet. Detta är en av de mest omdiskuterade punkterna som 

flera internationella jurister samt de båda inblandade parterna (Ryssland och väst) inte har 

lyckats att komma överens om. De båda parterna har en delad uppfattning av situationen där 

väst anser att president Viktor Januskovitj blev avsatt av det ukrainska folket och att han 

därmed förlorade sin rätt att fatta beslut för landet, vilket innebär att han inte hade rätt att 

bjuda in Ryssland. Ryssland hävdar istället att avsättningen som skedde av Januskovitj skedde 

via en statskupp där avsättningen inte var i linje med den ukrainska konstitutionen, vilket 

innebär att Januskovitj fortfarande kunde anses vara den rättmätiga presidenten i Ukraina. 71 

 

Här finns det goda grunder för Rysslands argument eftersom att det stämmer att avsättningen 

av Januskovitj inte skedde i enlighet med den ukrainska konstitutionen då det saknades 2/3 

majoritet i det ukrainska parlamentet för att avsätta Januskovitj, någonting som den Ukrainska 

konstitutionen kräver för att ratificera ett sådant beslut.72 Detta innebär att det framförallt var 

två artiklar i den ukrainska konstitutionen som inte efterföljdes; artikel 108 och artikel 111 

som berör hanteringen av avsättningen av den nuvarande presidenten. Rysslands argument att 

                                                       
67 Byrant, Nick. 4 mars 2014. Ukraine’s Yanukovych asked for troops Russia tells UN. BBC News. http://www.bbc.com/news/world-europe-

26427848  
68 FN:s säkerhetsråd. 7125e mötet. 3 mars 2014. S/PV.7125(2014). New York. 14-25046(E) S.4 
69 Akande, Dapo. 5 mars 2014. Appeal from the Ukrainian Association of International Law, Blog of the European journal of international 

law https://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/ (Hämtad 2017-05-14) 

70 FN:s generalförsamling. The International Law Commision. 2001. Responsibility of states for internationally wrongful acts, with 

commentaries. S.72. Artikel (20) 

71 Köker, Philips. 4 mars 2014. Ukraine – Presidency in turbulences. Presidential power.  http://presidential-power.com/?p=832 (Hämtad 

2017-05-15) 

72FN:s generalförsamling. The International Law Commision. 2001. Responsibility of states for internationally wrongful acts, with 

commentaries. S.72. Artikel (20) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848
http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848
https://www.ejiltalk.org/appeal-from-the-ukrainian-association-of-international-law/
http://presidential-power.com/?p=832
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Januskovitj faktiskt var en demokratiskt vald ledare som illegalt blev avsatt av rebeller 

eftersom att ukrainsk konstitutionell lag inte efterföljdes, kan därmed ges viss rättslig grund.73
 

Detta argument är dock fortfarande skakigt och kritik har riktats mot detta argument i försök 

att slå håll på logiken, inte minst från ILC (International Law Comission). ILC hävdar att det 

enligt artikel 29 i dokumentet ”Responsibility of states for internationally wrongful acts, with 

commentaries” inte finns legitimitet i att Januskovitj fortfarande representerar Ukraina 

eftersom att han flytt landet och därmed själv avsatt sig sin maktposition. Andra argument 

som tas upp är att Ryssland inte strävade efter ett återinförande av Januskovitj vid makten, 

vilket därmed inte skulle ge grund till deras handlingar och argument.74
 

Trots denna kritik så är detta argument någonting som Ryssland har valt att hålla fast vid. Ifall 

motivet verkligen är i linje med folkrätten eller inte är dock irrelevant för vår undersökning, 

men sammanfattningsvis så kan vi fastställa att detta uttalande tycks ha en större grund i 

folkrätten än det föregående uttalandet, vilket är det centrala att belysa för att kunna analysera 

denna motivering.  

4.6 En sökning efter nya motivindikatorer  

Nu när vi tittat närmare på de formella motiv som angivits av Ryssland, och de 

omständigheter som kretsar kring dessa så behöver vi för arbetets fortskridning övergå från 

Rysslands egna formella motiveringar till att söka och identifiera centrala delar ur talet som 

framfördes av Putin. Sökandet efter nya motivindikatorer kommer därmed i detta stycke att 

ske genom att analysera det tal som hölls i Kremlin av Vladimir Putin den 18e Mars 2014, 

och berörde Ukrainas ”secession” till Ryssland. 75 

Vi finner i detta tal flera saker som är av hög relevans i jakten på relevanta motivindikatorer, 

jag har valt att direkt citera dessa bitar av texten för att förhindra eventuella misstolkningar, 

(texten är dock redan översatt från Ryska till engelska) en analys av dessa stycken kommer 

sedan att ske under nästa avsnitt. Textstycken som är av hög relevans är uppdelade i 5 

kategorier, värt att nämna är att Putin refererar till dessa kategorier konsekvent genom sitt tal, 

                                                       
73 Ukrainas konstitution. 13 mars 2014. Artikel 108, 111. S.28. (Översatt till engelska) (Hämtad 2017-05-14) 

74 Marxsen, Christian. 2014. The Crimea Crisis: An International Law Perspective. S.379.   

75 Putin, Vladimir. 18 mars 2014. Address by President of the Russian Federation. Kreml, Moskva. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (hämtad 2017-04-16) 
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de valda citeringarna är bara ett fåtal exempel på detta. Kategorierna som berörs och anses 

vara av vikt är följande:  

Nato: Putin nämner flera gånger I sitt tal NATO och tar upp NATOs expansion österut i 

Europa samt deras uppsättning av militära medel i närhet till Rysslands gränser.  

”On the contrary, they have lied to us many times, made decisions behind our backs, placed 

us before an accomplished fact. This happened with NATO’s expansion to the East, as well 

as the deployment of military infrastructure at our borders. They kept telling us the same 

thing: “Well, this does not concern you.” That’s easy to say.” 

“I simply cannot imagine that we would travel to Sevastopol to visit NATO sailors. Of course, 

most of them are wonderful guys, but it would be better to have them come and visit us, be our 

guests, rather than the other way round.” 

Sanktioner: Putin sammanfattar ett långt stycke av sitt tal genom att framföra att Ryssland 

tycks förvänta sig en policy av väst som går ut på att hålla Ryssland intryckt i ett hörn.  

“In short, we have every reason to assume that the infamous policy of containment, led 

in the 18th, 19th and 20th centuries, continues today. They are constantly trying to sweep us 

into a corner because we have an independent position” 

Gemensamt ursprung: Putin väljer vid flera tillfällen i sitt tal att belysa ett starkt gemensamt 

ursprung mellan Krim och Ryssland där fokus läggs på tidigare historia, händelser samt på 

resultatet av omröstningen gällande Krims secession till Ryssland.  

“Everything in Crimea speaks of our shared history and pride. This is the location of ancient 

Khersones, where Prince Vladimir was baptised. His spiritual feat of adopting Orthodoxy 

predetermined the overall basis of the culture, civilisation and human values that unite 

the peoples of Russia, Ukraine and Belarus. “ 

 “Incidentally, the total population of the Crimean Peninsula today is 2.2 million people, 

of whom almost 1.5 million are Russians, 350,000 are Ukrainians who predominantly 
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consider Russian their native language, and about 290,000–300,000 are Crimean Tatars, 

who, as the referendum has shown, also lean towards Russia.” 

Rysslands svartahavsflotta: Putin väljer att nämna Rysslands flottbas som finns belägen på 

Krim, detta gör han dock i en något mer försiktig utsträckning.  

” At the same time, we have to admit that by launching the sovereignty parade Russia itself 

aided in the collapse of the Soviet Union. And as this collapse was legalised, everyone forgot 

about Crimea and Sevastopol – the main base of the Black Sea Fleet.” 

“This is also Sevastopol – a legendary city with an outstanding history, a fortress that serves 

as the birthplace of Russia’s Black Sea Fleet.” 

Korrelationen med Kosovo: Den sista kategorin som Putin uttalar sig om berör den 

korrelation som finns mellan fallen Ukraina/Krim och Serbien/Kosovo. Putin gör här liknelser 

mellan händelserna och påpekar en hypokrisi hos västs olika agerande i de båda situationerna.  

“Moreover, the Crimean authorities referred to the well-known Kosovo precedent – 

a precedent our western colleagues created with their own hands in a very similar situation, 

when they agreed that the unilateral separation of Kosovo from Serbia, exactly what Crimea 

is doing now, was legitimate and did not require any permission from the country’s central 

authorities.” 

“We keep hearing from the United States and Western Europe that Kosovo is some special 

case. What makes it so special in the eyes of our colleagues? It turns out that it is the fact that 

the conflict in Kosovo resulted in so many human casualties. Is this a legal argument? 

The ruling of the International Court says nothing about this. This is not even double 

standards; this is amazing, primitive, blunt cynicism. One should not try so crudely to make 

everything suit their interests, calling the same thing white today and black tomorrow.”  
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-Vladimir Putin 18 mars 2014.76 

5. Analys 
Jag kommer I detta stycke att analysera det resultat som jag har fått fram under 

undersökningens gång, med hjälp av mina valda teorier. 

 

5.1 Analys av Rysslands formella motiv 1 enligt kontextualiseringsmodellen. (”Självförsvar 

enligt artikel 51” ) 

Det vi nu behöver göra är att kontextualisera Rysslands egna motiveringar för att därmed 

kunna förstå deras relevans till handlingen som undersöks. En kontextualisering av Rysslands 

första motiv beträffande deras påstående att de intervenerade för att skydda ryska medborgare, 

bör därmed göras enligt kontextualiseringsmodellen.  

Tendenskriteriet: Det första som vi behöver undersöka är omständigheterna kring 

motivuttalandet eftersom att detta är nyckelfaktorn till att avgöra uttalandets tendens. 

Eftersom att uttalandet som gjordes av Ryssland var riktad till den stora allmänheten och 

världen i helhet så kan vi därmed genast fastställa att uttalandet blir mindre trovärdigt enligt 

tendenskriteriets principer. Anledningen till den minskade trovärdigheten i uttalandet är att 

Ryssland därmed har något att tjäna på att få sitt motiv att verka vara av en positiv natur, och 

därmed kan vara vinklat för att framhäva detta, vilket innebär att motivet blir underkänt enligt 

tendenskriteriet.  

Beroendekriteriet: Beroendekriteriets huvudpunkt fokuserar på att individer som personligen 

har varit med och fattat beslutet är mer trovärdiga är individer som har iakttagit beslutet. I 

detta fall så är det enligt de källor som jag använt, Vladimir Putin som har tillkännagett 

motivet. Vladimir Putin har till allra högsta sannolikhet varit en av de drivande personerna till 

beslutet och grund skulle därmed kunna ges för trovärdigheten i hans motiv. Problemet är 

dock att Ryssland valt att skifta sin primära fokus från detta motiv till att de agerat via en 

”intervention via inbjudan” efter att kritik mot deras första motiv framförts. Om Ryssland 

ansåg att de agerade för att skydda etniska ryska medborgare enligt artikel 51, varför skulle de 

då några dagar senare hävda för att de agerade via en intervention via inbjudan? Det är 

möjligt att argumentera för att båda motiven var drivande krafter, men om så var fallet; varför 

                                                       
76 Putin, Vladimir. 18 mars 2014. Address by President of the Russian Federation. Kreml, Moskva. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (hämtad 2017-04-16) 
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angavs inte båda motiven i samband med varandra? Den tidsmässiga relevansen är därmed 

mycket viktig och pekar på att de båda motiven inte hänger ihop. Detta innebär att 

legitimiteten som kan ges till Ryssland första motiv under beroendekriteriet nullifieras. 

Samtidskriteriet: Samtidskriteriet lägger vikt på uttalanden som görs i samband med besluten 

och anser dessa mer trovärdiga än uttalanden som gjorts i efterhand. Nyckelfaktorn kring 

detta motiv är därmed tiden för uttalandet, och eftersom att Ryssland använde detta motiv just 

i samband med händelsen så säger detta oss en hel del. Eftersom att Ryssland valde att byta 

sitt huvudsakliga argument från att de agerade i självförsvar till att de agerade via en 

intervention via inbjudan så tyder detta på att deras första argument inte kan ges kredibilitet 

för att vara ett trovärdigt motiv. Anledningen till detta är att Rysslands val att byta sitt 

huvudsakliga motiv därmed tyder på att en reaktion uppstått. Den logiska slutsatsen som vi 

därmed kan dra blir; att då Rysslands första argument ansågs vara väldigt svagt enligt 

folkrätten, ledde detta dem till att bytta motivering till ett som var starkare förankrat i 

folkrätten. Detta val är mycket intressant och beslutet tyder därmed på att folkrätten kan ha 

används som sköld för att dölja motiv som Ryssland själva inte väljer att uttala sig om, och att 

folkrätten därmed försöker användas för att ställa Ryssland i ett positivt sken. Detta korrelerar 

med Aggestams teori kring rättfärdigandet av krig där folkrätten därmed kan ges grund till att 

vara en av de internationella normer som existerar och nationer rättar sig efter. En intressant 

observation är att om det andra uttalandet får mer stöd enligt folkrätten så kan bytet av primärt 

motiv innebära att handlingen därmed kan anses rationell, d.v.s. om Rysslands huvudsakliga 

mål med sina uttalanden är att framhäva sitt agerande som folkrättsligt korrekt.  

Sammanfattat så kan vi tydligt se att Rysslands första egna motiv som gavs i samband med 

händelsen inte får stöd av något av våra tre kriterier, vilket därmed innebär att vi tack vare 

kontextualiseringsmodellen kan sålla bort detta argument som ett drivande motiv för 

Ryssland.  

5.2 Analys av Rysslands formella motiv 2 enligt kontextualiseringsmodellen. (”Intervention 

via inbjudan, humanitära skäl”) 

En kontextualisering av Rysslands andra formella argument, att de intervenerade på inbjudan, 

kommer nu att göras. 
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Tendenskriteriet: Även Rysslands andra uttalande var riktat till att nå ut till den stora 

offentligheten vilket innebär att trovärdigheten automatiskt minskar i uttalandet enligt detta 

kriteriet.  

Beroendekriteriet: Rysslands uttalande av att de agerande på en intervention via inbjudan må 

ha starkare grund i folkrätten men till skillnad från deras första argument så minskar 

uttalandets trovärdighet enligt beroendekriteriet, detta eftersom att det initiala uttalandet inte 

gjordes av parter som var direkt involverade i beslutet. Det initiala uttalandet gjordes av 

Vitaly Churkin som var Rysslands FN ambassadör och hans uttalande baserades på ett brev 

skrivit av Viktor Januskovitj.77 Varken Churkin eller Januskovitj var direkt involverade i 

beslutet, vilket enligt beroendekriteriet innebär en kraftig minskning hos kredibiliteten för 

uttalandet.  

Samtidskriteriet: Då uttalandet som Ryssland här har gjort, har skett i efterhand av själva 

handlingen så innebär detta en minskat trovärdighet för även detta motiv enligt 

samtidskriteriet. Detta eftersom att det tyder på att uttalandet verkar ha varit färgat av de 

konsekvenser som beslutet samt det initiala motivuttalandet ledde fram till.  

Sammafattningsviss så är Rysslands andra angivna formella motivuttalande inte trovärdigt 

efter en filtrering genom våra tre källkritiska kriterier. Motivuttalandet må ha fått större stöd 

enligt folkrätten men omständigheterna och kontexten kring detta uttalande leder till 

slutsatsen att en intervention via inbjudan för att därmed hjälpa ett grannland i nöd 

humanitärt, inte var ett drivande motiv till beslutet. Värt att påpeka är att om Ryssland hade 

använt sig av detta motiv vid handlingens initiala skedde eller i samband med sitt första 

uttalade motiv så hade resultatet sett avsevärt annorlunda ut, och grund hade kunnat ges på 

flera av kriterierna. Tiden har konsekvent varit den faktor som till högst grad har hjälpt oss att 

förstå problematiken med Rysslands formella motiv, då detta är en viktig del av vår valda 

analysmetod. Det krävs mycket för att påstå att en aktörs egna motiveringar inte har varit 

drivande faktorer men mitt anseende är att Rysslands formella motiveringar enligt 

kontextualliseringsmodellen var otillräckliga för att förklara deras handlingar, vilket innebär 

att en analys av Vladimir Putins tal möjligtvis kan ge oss en klarare bild.  

                                                       
77 FN:s säkerhetsråd. 7125e mötet. 3 mars 2014. S/PV.7125(2014). New York. 14-25046(E) S.4 
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5.3 En analys av motivindikatorerna i Putins tal 

Putin nämner flera gånger NATO i sitt tal och nämner dem i flera sammanhang med en 

mycket negativ ton vilket tyder på att NATO kan identifieras som en motivindikator som 

tycks vara relevant. Ryssland har vid flera andra tillfällen riktat stor kritik mot NATO och 

deras agerande, inte minst i fallen gällande Kosovo och Libyen.78En möjlig analys av denna 

indikator skulle kunna tyda på att Ryssland vill förhindra en fortsatt framfart för NATO och 

därmed hindra dem från att etablera medlemsländer intill Rysslands egna gränser. En fruktan 

för NATO alliansen är därmed fullt förståelig ur ett ryskt perspektiv då NATO enligt 

Ryssland har beskrivits som en allians som roffar åt sig all makt som Ryssland tillåter dem att 

ta.79 Vi verkar här finna tecken på en stark misstro mellan aktörerna som existerar på den 

internationella spelplanen. Detta får starkt stöd från vårt avsnitt kring tidigare forskning där 

samma faktor påstods ha spelat en avgörande roll för Rysslands agerande i Georgien. Vi 

lyckas därmed finna ett egettnyttjande motiv från Rysslands sida då en ökad makt för NATO 

verkar vara i direkt kontrast med Ryskt intresse. Denna motivindikation kan ges god grund 

men förklarar dock inte till fullo varför just Krim verkade vara av så pass hög vikt i relation 

till resten av Ukraina, den förklarar inte till fullo heller varför Ryssland fäster så stor vikt vid 

att deras handling ska verka folkrättsligt acceptabel? Vi behöver därmed fler motivindikatorer 

för att få fram ett konkret resultat.  

Vidare så lägger en stor del av Putins tal dessutom fokus på ett gemensamt ursprung mellan 

Ryssland och Krim samt en påpekad stark vilja hos befolkningen i Krim att vilja återansluta 

sig till Ryssland. Det fokus som läggs på dessa aspekter kan vara sammanlänkat med 

Rysslands formella motiv om att de intervenerade för att skydda etniska ryssar i Ukraina, men 

skillnaden är att fokusen här läggs på en samhörighet mellan befolkningen i Krim och 

Ryssland, och inte på realt hot. Det finns en rent formell poäng med denna motivindikator då 

en stor del av befolkningen på Krim delar kultur med, samt vill tillhöra Ryssland. Denna 

indikator skulle kunna vara ett drivande motiv till varför Ryssland valde att annektera Krim 

då en förklaring ges till varför så pass stor fokus läggs på just Krim, vi saknar dock 

fortfarande en förklaring till varför Ryssland fäster så pass stor vikt vid folkrätten och inte 

använde detta som ett primärt argument. Det är även svårt att ge grund för att detta är ett 

                                                       
78 Novosti, Ria. 26 april 2011. Putin slams NATO on Libya attacks. Sputniknews. https://sputniknews.com/world/20110426163721016/ 

(Hämtad 2017-05-17) 

79Okänd författare. 21 November 2016. Putin: Russia will take “Countermeasures” to NATO Expansion. Voanews.  

http://www.voanews.com/a/putin-nato-film-stone-russia-crimea-ukraine/3605862.html (Hämtad: 2017-05-17) 

https://sputniknews.com/world/20110426163721016/
http://www.voanews.com/a/putin-nato-film-stone-russia-crimea-ukraine/3605862.html
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egetnyttjande intresse för Ryssland då det utifrån inte tycks strategiskt gynna dem. Värt att 

påpeka är att Ryssland själva möjligtvis upplever detta som ett egetnyttjande intresse, men 

handlingen tycks inte enligt en nyttomaximerande utgångspunkt korrespondera med 

indikatorn. Denna motivindikator pekar därmed på ett altruistiskt motiv, om motivet dock 

vore helt altruistiskt så borde Ryssland ha lagt större vikt på att använda sig av detta argument 

istället för att lägga vikten på folkrättsligt bundna motiv. Vi finner här ett problem, om 

indikatorn pekar på ett altruistiskt motiv så borde Rysslands huvudsakliga argument ha 

grundat sig i denna indikator, då ett altruistiskt motiv skulle innebära en acceptans för 

konsekvenserna från nämnt motiv. Om indikatorn istället pekar på ett egetnyttjande motiv så 

finner vi att handlingen inte tycks korrespondera med motivet eftersom att beslutet inte tyder 

på ett rationellt agerande från Ryssland. Grunden i att beslutet inte anses rationellt 

uppkommer då vi helt enkelt väger vinster mot förlust enligt denna motivering. ”Ett 

gemensamt ursprung” tyder inte på en tillräckligt stark indikation för att annektera ett 

grannlands territorium med tanke på de kraftiga konsekvenserna i form av skadade relationer 

och sanktioner som beslutet ledde till. Antydandet blir därmed att denna motivindikator inte 

verkar ha varit drivande, utan istället kan ha varit ett försök att vokalt stärka beslutet i 

efterhand. Detta samt deras tidigare yttranden om NATO tyder på att det finns ytterligare 

indikatorer att finna.  

Putin nämnde även vid flera tillfällen Rysslands militära flottbas som är belägen på Krim 

enligt avtalet: Partition Treaty on the Status and Conditions of the Black Sea Fleet, 1997. 

Beslutet som ledde fram till annekteringen av Krim kan därmed möjligtvis motiveras som en 

farhåga att förlora denna bas ur ett ryskt perspektiv då ett ukrainskt närmande till NATO 

skulle ha inneburit problematik för landet att ha en rysk militärbas inom sina gränser. Denna 

bas är uppenbarligen strategiskt viktig för Ryssland ur ett säkerhetsperspektiv då det är 

huvudbasen för Rysslands svartahavsflotta. Detta tycks därmed vara direkt kopplat till 

Rysslands nationella säkerhet och det kan därmed anses finnas ett egetnyttjande intresse i att 

bibehålla denna flottbas ur ett ryskt perspektiv. 

Slutligen så nämner Putin Kosovo konflikten och drar relevans från denna till det aktuella 

fallet i Ukraina. I fallet Kosovo så ville inte Serbien erkänna folkomröstningen som utfördes 

av Kosovo angående deras självständighet. Ironiskt nog so valde väst att välja Kosovos sida 

medan Ryssland tog Serbiens sida, motsatt vad som hände i Ukraina. Detta är en mycket 

intressant observation eftersom att det verkar tyda på ett inkonsekvent beteende på den 
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internationella arenan. Denna notering väcker därmed frågor kring varför de båda 

situationerna skiljer sig åt beträffande de båda parternas reaktioner? En logisk ingångspunkt 

är; att om en part väljer att försvara suveräniteten hos ett land vid ett tillfälle, att de då logiskt 

sätt borde göra det vid nästa tillfälle? Eftersom att detta inte verkar vara fallet så kan vi 

därmed peka på att andra faktorer tycks påverka nationers uppfattning av suveränitet. 

Sammanfattat så kan vi fastställa att alla dessa 5 motivindikatorer tycks ha varit relevanta i 

Rysslands beslut att annektera Krim. Det som vi inte direkt får svar på i en grundlig analys av 

dessa indikatorer är varför Ryssland la så stor vikt på att deras agerande skulle anses 

folkrättsligt korrekt. Argument skulle kunna ges för att ett folkrättsligt korrekt beteende 

gynnar dem strategiskt och därmed stödjer deras nationella intressen enligt den strukturella 

realismens teoribildning. Det skulle även kunna anses vara en norm eller en princip att 

uppvisa ett folkrättsligt korrekt beteende på den internationella arenan, något som ”bör” 

efterföljas enligt socialkonstruktivismen. Detta skulle förklara vikten Ryssland försökte lägga 

vid deras anspråk att de agerade i ”självförsvar” och ”intervention via inbjudan”. Det går 

därmed att argumentera för att detta skulle kunna anses vara normer som till högre grad anses 

som ”korrekt” för att stödja deras agerande, eller som de helt enkelt själva värderar högt och 

faktiskt tror på. Detta pekar på en möjlig existens av minst en norm, normen att följa och 

acceptera folkrätten. Vidare så kan vi argumentera för att en annan norm existerar då vi funnit 

resultat som stödjer dess existens, samma norm som Aggestam påvisade i sin bok; normen att 

försöka ”rättfärdiga” militär inblandning. Dessa två normer verkar därmed höra ihop och 

påverka varandra. En mer djupgående analys av vårt resultat bör göras enligt våra valda 

teoribildningar för att få tydligare svar. 

5.4 En analys av Rysslands motiv enligt socialkonstruktivismens teoribildning i 

internationella relationer 

Om vi nu analyserar vårt resultat enligt de teoretiska indikatorer som vi eftersökte i vår 

operationalisering av socialkonstruktivismen så lyckas vi identifiera intressanta resultat. Den 

första uppgiften vi hade var att identifiera observerbara normer som skulle kunna ha påverkat 

Rysslands agerande. Det vi kom fram till var att en av normerna som kunde ges grund till att 

existera var normen kring acceptansen av de internationella institutionernas regler och lagar. 

Detta är sammanlänkat med den första indikatorn som vi eftersökte i denna teori, nämligen 

hur nationella intressen tycks interagera med normer och institutioner. Vi kan argumentera för 

att Rysslands nationella intressen tycks interagera med internationella institutioner (i detta fall 
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FN) då försök av Ryssland att rättfärdiga sitt nationella intresse skulle kunna sammanlänkades 

med normer om vad som avser ett ”korrekt” beteende. Det korrekta beteendet skulle därmed 

vara att generellt följa FNs regler och riktlinjer.  

 

Den andra normen som skulle kunna ges grund till berör hur Ryssland motiverar sitt beslut. 

Det vi här kan argumentera för är att storskaliga beslut som tas av internationella aktörer inte 

tycks motiveras utefter verkliga intressen. Besluten tycks istället ofta motiveras på ett sätt så 

de framstår som ”rättfärdiga” och ”lagliga”, men det finns starka indikationer på att det i flera 

fall finns starkare drivkrafter än så, inte minst i vårt eget fall.80 Detta är något som även får 

stöd från Aggestam och förstärker hennes anseende kring normerna beträffande modern 

internationell våldsanvändning. Vi kan därmed hävda att de internationella regler som 

existerar tycks höra ihop med de normer som vi kan identifiera. Krig och annekteringar verkar 

därmed till hög grad inte motiverads på ett sätt som framstår som ”egetnyttjande” av nationer, 

då detta skulle bryta mot den allmänt accepterade normen. Detta är mycket logiskt och 

fungerar ur ett rationellt tankesätt eftersom att det skulle vara mycket svårt och oacceptabelt 

rent normativt för Ryssland att argumentera utefter de argument som vi själva identifierat 

under arbetets gång. Argument så som ”Vi annekterade Krim eftersom att det gynnade oss 

strategiskt” och ”för att vi inte ville riskera att gå miste om vår flottbas” hade till hög 

sannolikhet inte accepterats av världssamfundet och troligen kunnat skada Ryssland till en 

högre grad än deras nuvarande argument att de ”intervenerade för att skydda ryska 

medborgare” och att de ”Intervenerade via en inbjudan”. Sammanfattat så blir den andra 

normen som vi därmed kan anse existera att nationer generellt inte tycks vilja utrycka sig om 

den egetnyttjande vinningen i konflikter utan väljer istället att motivera det utefter andra 

argument så som ”humanitär hjälp” och ”självförsvar” i försök att rättfärdiga sina handlingar. 

Detta är något som direkt korrelerar med vårt aktuella fall där Ryssland har använt sig av båda 

dessa principer genom att hävda att de agerat i ”självförsvar” av etniska ryssar samt för att 

hjälpa och skydda Ukraina från en illegitim statskupp via en intervention via inbjudan. Vi kan 

därmed använda oss av socialkonstruktivismen för att förstå Rysslands beteende då vi kan 

argumentera för att dessa normer beträffande acceptabelt beteende på den internationella 

arenan har korrelerat med nationella intressen, vilket har lett till ett beteende och ett agerande. 

Socialkonstruktivismen kan därmed anses ge grund till varför Ryssland använde sig av 

                                                       
80 Hoffman, A., Agnew, C., VanderDrift, L., & Kulzick, R. (2015). Norms, Diplomatic Alternatives, and the Social Psychology of War 

Support. Journal of Conflict Resolution,59(1) S.8 

http://journals.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1177/0022002713498706  

http://journals.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1177/0022002713498706
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motiveringar som inte verkade stämma överens med verkligheten. Det är dock väldigt svårt 

att bevisa existensen av dessa normer, åtminstone utifrån detta arbete då det behövs flera 

exempel som påvisar existensen av en norm för att ge den kredibilitet. Möjligheten att bevisa 

existensen av våra identifierade normer inom socialkonstruktivismen utformar därmed ett 

hinder för att ge teorin kredibilitet.  

5.5 En analys av Rysslands motiv enligt den strukturella realismens teoribildning i 

internationella relationer. 

Om vi nu analyserar vårt resultat enligt de teoretiska indikatorer som vi eftersökte i vår 

operationalisering av den strukturella realismen så kan vi identifiera en del andra intressanta 

förklaringar. Den första indikatorn som vi eftersökte var tecken på att aktören har agerat enligt 

egenintresse och därmed för att gynna sig själv. Att Ryssland har valt att involvera sig i 

Ukraina på grund av egenvinning får starkt stöd om vi applicerar teorin på vår empiri. Vi 

finner starka anknytningar till den strukturella realismen via de bakomliggande egetnyttjande 

motivindikatorerna som vi lyckats identifiera, som starkt tyder på att Ryssland är ute efter 

egenvinning i konflikten. 

 

Rysslands egenvinning i konflikten kan därmed uppnås genom att försäkra den fortsatta 

existensen av sin marina flottbas vilket stärker deras egen nationella säkerhet, samt förhindra 

en maktökning av NATO, som Ryssland ser som ett hot. Rysslands motiv kan därmed på ett 

tydligt sätt förstås enligt denna teori, då passivitet ur ett ryskt perspektiv skulle innebära en 

minskad makt för Ryssland inom den närliggande regionen runt det svarta havet. Ur ett ryskt 

perspektiv så skulle detta i sin tur innebära en försvagning av Ryssland geopolitiskt, vilket 

leder till en försvagning av nationell säkerhet vilket slutligen leder till en försvagning av 

nationen i helhet. Att Ryssland därmed tycks ha agerat för att maximera makt och säkerhet i 

fallet Ukraina får stöd enligt denna teori.  

 

Den andra teoretiska indikatorn som eftersöktes var indikationer på att staters suveränitet 

respekterades samt att det internationella systemet kan framstå som anarkiskt. Rysslands val 

att belysa Kosovo konflikten är väldigt intressant men dock något ironisk eftersom att västs 

och Rysslands sida här är direkt motsatt till situationen i Ukraina. Ryssland försvarar ett lands 

suveränitet medan väst uppmanar och försvarar en secession. Den strukturella realismen kan 

användas för att ge oss ett tydligare svar på skiljaktigheterna. Beteendet som uppvisats tyder 

definitivt på ett anarkiskt system på den internationella arenan där en avsaknad av konkreta 

regler faktiskt verkar förekomma, eftersom att de båda parterna har agerat på helt olika viss i 
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en väldigt liknande situation. Motiveringarna kan därmed anses ändras av stormakterna efter 

behov i försök att framstå som laglydiga enligt folkrätten, något som stödjer ansatsen att det 

internationella systemet är anarkiskt. Hela denna process kan därmed tolkas som ett maktspel 

för att framhäva den egna parten som ”the good guy” samtidigt som man vill trycka ner sin 

motståndare för att därmed framställa dem i sämre ljus både för den stora allmänna 

offentligheten men även för andra nationella aktörer. Även detta kan därmed beskrivas som 

ett maktspel för att öka sin egen makt och minska sin motståndares på den internationella 

spelplanen. Den strukturella realismen lyckas därmed även ge ett svar på varför Ryssland 

fäste så stor vikt vid att deras motiveringar skulle anses som ”folkrättsligt korrekta” då det kan 

förklaras som ett försök att bibehålla makt medan väst ser det som en möjlighet att ta ifrån 

dem makt. Detta beteende får därmed även stöd från den strukturella realismens anseende att 

stormakter endast verkar respektera rätten till självbestämmande om dessa bestämmelser är i 

linje med deras egna nationella intressen. Den sista teoretiska indikatorn som vi eftersökte var 

tecken på att aktörerna hade en väldigt pessimistisk syn på internationella relationer. Stöd för 

detta finner vi i Putins tal där han väljer att negativt uttala sig om väst och hur de behandlat 

Ryssland samt att han hävdat hypokrisi för deras agerande beträffande Ukraina.  

  

Dessa slutsatser leder till att vår operationalisering av den strukturella realismen lyckas att 

förklara motivindikatorerna på ett mer utförligt, logiskt och rationellt sätt än vad det initialt 

verkade som. Vi finner den strukturella realismens kännetecken konsekvent i tänket och 

handlandet av Ryssland och väst; misstron för andra stater, tilliten till andra staters suveränitet 

fram tills en potentiell vinst i egenintresse, samt den anarki som finns på den internationella 

arenan. Det är även möjligt att till högre grad ge empiriskt stöd till denna teori då det finns 

klara belägg för att dessa tankegångar tycks existera enligt ett rationellt betraktningssätt samt 

att teorin inte behöver stöd från andra fall för att appliceras på vårt eget.  

 

5.6 Relationen mellan tidigare forskning, teori och empiri.  

Båda den strukturella realismen och socialkonstruktivismen har till hög grad fungerat som 

analysverktyg, då det beteende som vi har lyckats identifiera tyder på att det finns relevans i 

båda teorierna. 

 

Makt och säkerhet ansågs ha varit drivande faktorer för Rysslands agerande i fallet Georgien 

enligt tidskriften ”Duelling Honors: Power, Identity and the Russia-Georgia Divide” som 

nämndes under avsnittet tidigare forskning. Detta tyder på att egenvinning tycks vara en 

återkommande drivkraft i den här typen av beslut. Författarna till denna tidskrift belyste även 
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problematiken med att Ryssland tröttnat på att kompromissa med NATO eftersom att de 

ansett att tidigare uppvisat en kraftig arrogans mot Ryssland, vilket tyder på en misstro samt 

pessimistisk syn på den internationella arenan och dess aktörer. Författarna sammanfattade 

dessutom med att nämna att det tycktes handla om en konkurrens mellan stormakterna som 

har levt kvar fram tills idag. Alla dessa fenomen går att återfinna i vårt aktuella fall och tyder 

på en stark koppling till den strukturella realismen. Denna teori kan även anses ge en 

förklaring till varför Ryssland valde att uppge motiv som var grundade i folkrätten. Detta 

skulle då kunna ses som ett försök av Ryssland att framstå som ”the good guy”(i så hög grad 

som möjligt) på den internationella arenan samtidigt som väst vill få dem att framstå som ”the 

bad guy”. Detta för att öka respektive ta ifrån dem makt enligt ett bipolärt maktspel 

beträffande vad andra aktörer anser om dem på den internationella arenan.  

 

Vi finner därmed starka kopplingar mellan vår tidigare forskning, vår teori och vår empiri. I 

båda fallen Ukraina/Ryssland och Georgien/Ryssland så tycks vi därmed finna indikatorer på 

att det finns en stark misstro till det internationella systemet, en pessimistisk syn på 

internationella relationer, nationell egenvinning som överväldigande drivkraft samt tecken på 

en stark anarki på den internationella arenan beträffande hur dessa typer av beslut fattas. Detta 

är därmed den strukturella realismens bidrag till vårt problem. 

 

Även socialkonstruktivismen lyckas förklara varför Ryssland valde att försvara sina 

handlingar på det sättet som de gjorde. De slutsatser som vi kan dra från den sociala 

konstruktivismen pekar därmed på att det finns en direkt korrelation mellan nationella 

strategiska intressen och normer och principer. Därmed blir den viktigaste lärdomen som vi 

kan identifiera i den sociala konstruktivismen att det verkar finnas utsatta normer för hur 

stater får agera och bete sig på den internationella arenan vilket har påverkat Ryssland 

offentliga motiveringar. Socialkonstruktivismen menar därmed att de redan konstruerade 

normerna kan manipuleras och används av internationella aktörer för att dölja och gynna eget 

nationellt intresse, något som får stöd inte bara i detta fall men även enligt Aggestam. För att 

kunna ge empiriskt stöd till detta så behövs dock andra fall som påvisar existensen av 

normerna som vi identifierat undersökas. Detta tyder dock på att Aggestams tankar kring 

rättfärdiga krig och de normer som verkar existera på den internationella arenan verkar vara 

sammanhängande med Rysslands agerande i Ukraina. Ytterligare problem med detta anseende 

är att det enligt socialkonstruktivismen är möjligt att förklara Rysslands agerande på ett sätt 

där epistemologiska och ontologiska sanningar tycks saknas. Detta eftersom att definitionen 

av strukturer, normer och ett ”korrekt” beteende kan anses vara subjektiva, vilket än en gång 



38 
 

Dennis Svensson 

VT 2017-05-25 

Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap/freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet  

låser oss till det teoretiska planet. Vi lyckas därmed inte finna tillräckligt tydliga bevis på att 

normerna som vi förespråkar faktiskt existerar vilket innebär att vi kan ge starkare empiriskt 

stöd till den strukturella realismen. Det går som sagt att identifiera centrala aspekter i båda 

teorierna samt att de bägge teorierna har hjälp oss att förstå vad vi studerat och därmed 

bidragit till vår förståelse av Rysslands beslut, men i slutändan så tycks den strukturella 

realismen vara den starkare teorin i detta fall.  

6. Diskussion 
Jag kommer under detta stycke diskutera de resultat och den analys som jag har kommit fram 

till.  

 

6.1 Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis så har vi lyckats fastställa flera tänkbara motiv som kan ha varit drivande 

för Rysslands beslut att annektera Krim. Det krävs som sagt väldigt mycket för att kunna 

påstå att en aktörs egna motiveringar inte har varit en drivande faktor för ett beslut. Trots detta 

så har vi tack vare en filtrering av Rysslands egna motiveringar genom vår valda 

kontextualiseringsmodell lyckats komma fram till att Rysslands formella motiveringar inte 

var drivande faktorer bakom deras beslut. Resultatet tyder istället på att dessa motiv har 

använts som en folkrättslig sköld för att dölja egetnyttjande motiv. Med hjälp av en 

metodologisk analys av Putins tal så lyckades vi identifiera fem motivindikatorer som ger oss 

en djupare förståelse för de inre drivkrafter som ledde fram till Rysslands beslut. Förklaringen 

som vi kommit fram till blir därmed följande: När Ukrainas regering blev avsatt så 

presenterade sig en möjlighet för Ryssland att dels pressa tillbaka NATOs expansion österut, 

(någonting som Ryssland troligen ansåg hota deras nationella säkerhet, med tanke på flera av 

deras uttalanden kring NATO) och dels försäkra existensen av sin marina flottbas i svarta 

havet, (Något som vi via ren inferensdragning kan anta att Ryssland värderar högt med tanke 

på dess geopolitiskt strategiska läge). Samtidigt som Ryssland därmed verkar ha agerat för att 

öka sin nationella säkerhet så lyckades de dessutom att återta en tidigare del av forna sovjet, 

som innehöll invånare som välkomnade en återintegrering till Ryssland(Något som av 

Ryssland kan ses som en bonus rent geopolitiskt och populistiskt). Dessa faktorer gör det 

därmed fullt förståeligt varför Ryssland valde att agera på det viss som de gjorde och det ger 

oss dessutom förståelse till varför Ryssland var beredda att betala det höga pris som deras 

handlingar kostade dem, i form av internationella sanktioner.  
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Med hjälp av vårt indicidekaraktäristiska arbetssätt under detta stycke så tyder därmed alla 

bevis på att nationell säkerhet och eget nyttjande intressen har varit de primära drivkrafterna 

som har lett fram till Rysslands sanna motiv att annektera Krim. Vi har även tack vare våra 

valda teoretiska perspektiv fått en djupare förståelse av händelserna. Dom lärdomar som vi 

kan ta från den strukturella realismen är att det i detta exempel verkar stämma att stater är 

egoistiska, drivs av eget intresse och saknar tillit till varandra. De lärdomar vi potentiellt kan 

dra från socialkonstruktivismen tyder på att det möjligtvis existerar vissa utsatta normer som 

påverkar staters beteende (om än svåra att bevisa). Då dessa teorier ställs mot varandra så 

kom vi fram till att den strukturella realismen blir den teori som i det här fallet kunde ges 

starkare empiriskt stöd. Detta eftersom att det är en mycket svår uppgift att bevisa existensen 

av socialkonstruktivismens normer i vårt enskilda fall. Vi har därmed med hjälp av teorierna 

och vår teoriprövande metod ökat förståelsen för de potentiella bakomliggande motiven som 

tydligare förklarar Rysslands beslut att annektera Krim. 

6.2 Frågor som har väckts under arbetets gång.  

Trots att flera frågor har besvarats i arbetet så har även flera frågor väckts. En av dessa frågor 

berör möjligheten till att generalisera resultatet till andra liknande fall. Problemet med denna 

typ av undersökning är att varje fall som undersöks är unikt till en mycket hög grad, vilket gör 

en generalisering mycket problematisk. Detta eftersom att det behövs fler än ett fall för att 

kunna identifiera ett mönster i en nations agerande. Trots detta så är mina förhoppningar att 

genom att undersöka Rysslands agerande i detta fall så kan fallet därmed jämföras med andra 

liknande scenarion och andra ageranden av den ryska staten, för att på så viss identifiera ett 

mönster. Ytterligare en filosofisk fråga som väcks är ifall vårt forskningsresultat verkligen är 

objektivt d.v.s. oberoende av hur vi fått fram resultatet, eller är forskningsresultatet vinklat 

och beroende av de valda teoretiska perspektiven på ett subjektivt plan? Detta väcker delvis 

ontologiska frågor om verklighetens beskaffenhet och delvis epistemologiska frågor som 

beträffar kunskapens natur samt vilken kunskap som är möjlig att uppnå. För att undvika en 

alldeles för filosofisk vinkling så nöjer jag mig med att fastställa att jag gjort mitt yttersta för 

att framställa mitt resultat så objektivt som möjligt.  

 

6.3 Vidare forskning 

En vetenskaplig undersökning har alltid utrymme för förbättring, och jag kan personligen 

identifiera flera brister med mitt arbete samt möjligheter för utvecklingspotential i ett mer 

djupgående arbete. För vidare forskning och för att till fullo förstå motiven skulle därmed en 
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större, mer stringent och induktiv undersökning behöva utföras, som tar upp flera olika fall, 

motiv, teorier och analyserar fler stormakter samt till bästa grad undersöker och rangordnar 

nationers preferenser. En större och mer noggrann studie skulle även behöva fler utförliga 

källor och inhämtning av empiri i form av fler primärkällor med direkta uttalanden angivna av 

FN, väst och Ryssland samt ett större nyttjande av vetenskapliga artiklar baserade på tidigare 

forskning. 

6.4 Svar av frågeställning 

Så nu behöver vi ställa oss frågan: Har vi lyckats att besvara vår frågeställning? Mitt anseende 

är att vi till hög grad har lyckats med detta då vi har identifierat vilka formella motiveringar 

som Ryssland har angivit för deras agerande. Vi har även undersökt dessa motiveringar och 

funnit dem bristande enligt den motivanalytiska modellen som användes. Vi lyckades därefter 

identifiera ytterligare motivindikatorer som kunde användas för att sedan fastställa vilka 

slutgiltiga motiv som enligt ett rationellt tankesätt kan förklara Rysslands beslut. Slutligen så 

har vi funnit att det är möjligt att ge större empiriskt stöd till den strukturella realismen än vad 

det är att ge till socialkonstruktivismen i detta fall. Trots detta så har båda teorierna bidragit 

med insikt till beslutet. Sammanfattningsvis så har vi lyckats att få svar på vår frågeställning 

samt till viss grad lyckats lösa vårt vetenskapliga problem. Viktigt att än en gång fastställa är 

att detta arbete enbart bidrar med en av flera möjliga tänkbara förklaringar till Rysslands 

beslut, samt att Rysslands sanna motiv aldrig går att till fullo fastställa. Det vi har uppnått är 

ett resultat som avvisade Rysslands formella motiveringar och istället fann andra 

motivindikatorer som på ett bättre sätt pekade på ett trovärdigt resultat enligt en 

indicidekaraktär. Det slutgiltiga resultatet av detta arbete är därmed beroende av en stark 

intersubjektivitet.   

 

6.5 Avslutande 

Avslutningsvis så kan vi fastställa att den internationella arenan är en mycket komplex 

spelplan där eget intresse och maktspel tycks ha stor inverkan på de internationella beslut som 

tas. Värt att tilläga är att det enligt det motivanalytiska arbetssättet är en direkt omöjlighet att 

med säkerhet fastställa ett motiv som en drivande anledning eftersom att det fortfarande 

handlar om indirekt bevisföring. Detta innefattar att det inte finns något nödvändigt samband 

mellan att ha klara belägg för att ett motiv innefattats i aktörens medvetna överväganden och 

slutsatsen att motivet ifråga har varit tungt vägande. Som det framgått i texten så kommer vi 

därför att behöva basera slutsatserna om motivens relativa vikt enbart på 

rimlighetsresonemang eftersom att det inte finns något givet sätt att värdera våra föreslagna 
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kriterier, eller andra tänkbara kriterier. Trots detta så anser jag att jag har valt en lämplig 

design i relation till min frågeställning.  
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