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Abstract 

Vast amounts of energy resources have equipped Russia with powerful means of 

influence on energy dependent Ukraine. This essay places Russia’s current energy 

policy towards Ukraine into a broader theoretical perspective. Drawing on the work of 

John Mearsheimers theory of Offensive Neorealism and Joseph. Nye’s theory of Hard 

and Soft Power, the essay explains why and how Russia as regional hegemon use its 

energy weapon to build regional spheres of influence. How Russia chooses to use its 

energy resources depends on the level of external pressure. Essays analysis shows that 

the essays chosen theories goes a long way to explain the overall pattern of Russia’s 

energy policy toward Ukraine from 2004-2014. The thesis concludes that Russia was in 

fact using its energy resources as a geostrategic foreign and security policy instrument.  
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1. Inledning 

Under 2017 har det skrivits många debatt- och nyhetsartiklar angående planerna om att 

bygga en gasledning genom östersjön, ’Nord Stream 2’ från Ryssland till Tyskland, 

samt om de ryska statligt ägda energibolagens pålitlighet. Även Svenska Dagbladet tar 

upp i debattartiklar om att gasledningen ger incitament för oro om framtida hotbild: 

’’KD: Löfven bör stoppa nya gasledning’’1 och flera svenska partier har också uttryckt 

oro över gasledningen. Partiernas kritik menar att ifall den nya ryska gasledningen 

byggs ut, kan Europas beroendetillstånd av rysk gas öka och det i sin tur kommer ge 

Ryssland större kapacitet till att utöva påtryckningar mot Europas medlemsstater. Den 

auktoritära politiska utvecklingen i Ryssland innebär också en väsentlig 

säkerhetspolitisk risk om gasledningen fullföljs, för att det kan finnas risk att Ryssland 

eventuellt använder gasledningen för att uppfylla ryska säkerhetspolitiska mål i 

Europa.2  

Grunden till Europas oro om den ryska energin kan kopplas till de ryska statligt ägda 

energibolagens affärsstil och återkomsten av den ryska stormaktssträvan. Sedan början 

av 2000talet har Ryssland alltmer flyttat tillbaka på världsscenen som en stormakt, 

stormakt är ett land med vilja och möjlighet att påverka världshändelser och manifestera 

sin makt i stor skala. Efter en märkbar nedgång som stormakt under Gorbatjov och 

Jeltsin, såg Putineran ett återupplevande av den ryska makten och det kan man märka 

till exempel genom Rysslands annektering av Krim. En nyckelkomponent i maktens 

arsenal är den ryska statens förmåga att använda sin olje- och gas som utrikespolitiskt 

maktmedel. Ryska staten har genom åren använt sig av energiexport för att belöna sina 

allierade, och för att bestraffa de som är kritiskt eller fientligt inställda mot Kreml.3 Men 

vilka är orsakerna till en sådan energipolitik? Frågan har ställts av flertalet journalister, 

tankesmedjor, analytiker och akademiker genom åren. Det finns brett utbud av 

förklaringar till exempel Putins världsbild eller Kremls auktoritära ideologi är två av 

otaliga förklaringar. Majoriteten av förklaringarna har en sak gemensamt; det är 

inrikespolitiken som driver Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt finns 

                                                 
1 KD: Löfven bör stoppa nya ryska gasledning. (2016) Svenska Dagbladet. Länk: https://www.svd.se/kd-

lofven-bor-stoppa-nya-ryska-gasledningen  
2 KD: Löfven bör stoppa nya ryska gasledning. (2016) Svenska Dagbladet. Länk: https://www.svd.se/kd-

lofven-bor-stoppa-nya-ryska-gasledningen  
3 R. Newnham. Oil, Carrots and sticks: Russia’s energy resources as a foreign policy tool. (2010) S.134 

https://www.svd.se/kd-lofven-bor-stoppa-nya-ryska-gasledningen
https://www.svd.se/kd-lofven-bor-stoppa-nya-ryska-gasledningen
https://www.svd.se/kd-lofven-bor-stoppa-nya-ryska-gasledningen
https://www.svd.se/kd-lofven-bor-stoppa-nya-ryska-gasledningen
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motsatta förklaringar, exempelvis J.Mearsheimer som är en känd teoretiker inom 

internationella relationer och han har en annan förklaring, han menar att det är 

geopolitiken som driver den ryska utrikespolitiken.4     

Denna uppsats kommer att försöka hitta ifall Ryssland använder sina energiresurser som 

ett strategiskt maktmedel, och i såna fall varför och hur används den? Genom att 

kombinera två teorier; Neorealismen och J. Nye’s Soft/Hard-Power, kommer uppsatsen 

belysa ifall och på vilket sätt den ryska staten utnyttjat sitt naturliga energimonopol mot 

sina regionala kunder.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Rötterna till den ryska energipolitiken går att spåra tillbaka till Sovjetunionens existens. 

Under kalla kriget började Kreml medvetet locka Väst- och Östeuropa med sina 

energiresurser genom att erbjuda lättillgänglig och billig gas- och oljeresurser. Det var 

stor oro i Europa under 1970-talet om att man skulle bli energiberoende av Ryssland, 

likadan oro som nutida Europa uttryckt, att men denna oro minskade under oljekrisen 

1980–1990 samt i och med Sovjets fall. Sovjetunionen fördjupade under 1950–1960 

talet sitt ekonomiska samarbete med sina allierade i östblocket genom bland annat 

utbyggning av gasledningar till nuvarande östeuropeiska stater. Sovjetunionen fick i och 

med Warszawapaktens socialistiska samarbetssystem, rollen som den dominerande 

leverantören av bland annat energi till resten av östblocket. Detta, dåvarande system, 

präglar fortfarande Rysslands relation till de forna öststaterna. Ryssland subventionerar 

idag, avsiktligt, sina priser på fossila bränslen ifall köparens (forna medlemmar av 

Östblocket) politik är lojal mot Kreml. Exempelvis fick Polen, under 

solidaritetsperioden 1980–1981, generösa subventioner på olja- och gaspriser från 

Sovjet, i jämförelse med Kremlkritiska Rumänien under 1980talet, som var tvungen att 

köpa energi från Sovjet för världsmarknadspriser.5   

Flera ryska energisektorer var privatiserade under 1990-talet men efter president 

Vladimir Putin valdes till Rysslands president började staten ta över privata 

energisektorer, till exempel den ryska energigiganten Gazprom. Efter år 2000 då 

                                                 
4 E. Götz. Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. (2016) S. 301 
5 R. Newnham. Oil, Carrots and sticks: Russia’s energy resources as a foreign policy tool. (2010) S.135-

136  



 

 

 

6 

Vladimir Putin blev president, återuppstod den ryska energimakten i samband med 

Putins nya utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och statens övertagandet av stora 

privata ryska energibolag, därmed energisektorn började användas som utrikespolitisk 

resurs. Flera analyser av Vladimir Putins kandidat avhandling i ekonomi år 1997 med 

titeln’’Mineral Raw Materials in the Strategy for Development of the Russian 

Economy’’, drar slutsatsen om att Putin är fast övertygad om att den ryska regeringen 

måste ha kontroll över Rysslands rå resurser för att trygga sitt ekonomiska välstånd och 

förstärka sin status som stormakt.6 Till exempel i 2008, undertecknade den tjeckiska 

regeringen ett avtal med USA angående placering av antiballistiska missilsystem i 

Tjeckien för att försvara Europa mot Irans kärnkraftsprogram men Ryssland visade 

tydlig protest mot beslutet och hävdade att det hotade Rysslands säkerhet. Tre dagar 

efter avtalet hade slutits mellan USA och Tjeckien minskade volymen på Rysslands 

oljeexport till Tjeckien. I ett officiell uttalande nämnde dåvarande tjeckiske 

handelsministeriet att orsaken håller på redas ut via deras ambassad i Moskva. Fallet är 

ett bra exempel på Rysslands användning av energi om maktpolitiskt instrument.  

Samtidigt med fallet ovan i 2008, Vladimir Putin talade om att Ryssland agerar 

ansvarsfullt och fullföljer alla signerade avtal gentemot utländska energikunder. Men 

enligt analytiker och Europeiska Unionens tjänstemän, har Ryssland ändå använt 

energiresurser som utrikespolitiskt policyverktyg genom sitt agerande mot bland annat 

Tjeckien. Bland andra fall som har skapat stor oro i Europa över gasledningar från 

Ryssland är Rysslands energipolitik gentemot Ukraina och uppsatsen kommer att 

använda dessa fall som analysenheter. Ett exempel är när Ryssland stängde av 

gasledningen till Ukraina i tre dagar efter stora demonstrationer där demonstranterna 

ville ha en mer västvänlig regering.7 Detta användningsmönster av energiresurser i 

säkerhetspolitiska och/eller utrikespolitiska syften har visat sig förekomma väsentligt 

många gånger genom åren. I NATO Review Magazine nämns det att krisen i Ukraina 

omfattade stora och ofta förbisedda energidimensioner i Rysslands 

destabiliseringsstrategi mot väst. I april 2014, deklarerade Putin i ett öppet brev till EU:s 

ledare att Europa står inför ännu en ny energikris. Den ryska regeringen hade hotat med 

att stoppa gasleveranserna till Ukraina för tredje gången sedan 2006 ifall inte Ukraina 

                                                 
6 K. Stegen. (2011) Deconstructing the ’’energy weapon’’: Russia’s threat to Europe as a case study. S. 

6507 
7 A. Kramer. (2008) Russian oil to Czechs slows after U.S. pact. The New York Times. Länk:  

http://www.nytimes.com/2008/07/11/world/europe/11iht-czech.4.14439409.html  

http://www.nytimes.com/2008/07/11/world/europe/11iht-czech.4.14439409.html
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betalar sina energiskulder till Ryssland i förskott. Ryssland stod för Europas halva 

gaskonsumtion, 86 miljard kubikmeter år 2013, och denna levereras med ledningar som 

går genom Ukraina.8    

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Rysslands användning av sina energiresurser som 

strategiskt maktmedel mot Ukraina samt förklara orsakerna bakom användningen av 

energi som eventuellt maktmedel mot Ukraina utifrån Neorealismen.  

Frågeställningar:  

• I vilken utsträckning har Ryssland använt sina energiresurser som geopolitiskt 

maktmedel mot sin energiklient, Ukraina 2004–2014?  

• Hur påverkar Rysslands energiklients (Ukrainas) utrikespolitiska agerande det 

ryska energipolitiska beteendet?  

• Finns det någon korrelation mellan Rysslands energiklientens (Ukrainas) 

beteende och Rysslands användande av energiresursen som hård och mjuk 

makt?  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen handlar främst om internationell politik, med inriktningen mot Rysslands 

energipolitik mot Ukraina och relationer mellan Ryssland-Ukraina-EU/NATO. Det 

teoretiska ramverket kan appliceras på andra länder, till exempel regionala stormakters 

utrikes- eller säkerhetspolitiska policyn kring olika områden, såsom ekonomiska eller 

militära. Uppsatsens fall har valts strategisk utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. 

Tidsperioden har också valts strategiskt med tanke på Rysslands återkomst som 

stormakt i tidiga 2000-talet och vid den tiden Ryssland och Ukraina hade 

världsomtalade gaskrigen efter Ukrainas utrikespolitiska skifte till mer 

västvänligpolitik.          

 

                                                 
8 F. Umbach. (2014) Russian-Ukrainan-EU gas conflict: who stands to lose most? The NATO Review 

Magazine. Länk: https://www.nato.int/docu/review/2014/nato-energy-security-running-on-

empty/Ukrainian-conflict-Russia-annexation-of-Crimea/EN/index.htm  

https://www.nato.int/docu/review/2014/nato-energy-security-running-on-empty/Ukrainian-conflict-Russia-annexation-of-Crimea/EN/index.htm
https://www.nato.int/docu/review/2014/nato-energy-security-running-on-empty/Ukrainian-conflict-Russia-annexation-of-Crimea/EN/index.htm
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1.5 Tidigare forskning 

 

Det inte nya ryska energi ‘maktpolitiken’ har testats på de baltiska staterna, Vitryssland, 

Ukraina, Tjeckien, Nord Korea, Kina och Japan mm. Energi hungriga länder som 

strävar efter ekonomiskt samarbete med Ryssland finns i flertal. I samband med ökning 

av olje- och gaspriserna har Kreml utnyttjat sina gigantiska energireserver för att uppnå 

sin utrikespolitiska mål. Till exempel i fallstudien ’’Russia’s Power Politics and North 

Korea’’ analyserades det ifall Ryssland har använt mjuk eller hårdmakt mot Nord Korea 

för att främja målen som ställdes upp i sexpartssamtalen. Samtalen rörande det 

nordkoreanska kärnvapenprogrammet mellan Nordkorea, Kina, Sydkorea, USA, 

Ryssland och Japan kännetecknas som sexpartssamtalen9 En annan väsentlig tidigare 

forskning är ’’To Fuel or Not to Fuel: China’s Energy Assitance to North Korea’’, där 

undersöks Kina och Nord Koreas asymmetriska relation inom energisektorn. I studien 

undersöks hur Kina använder sina energiresurser som säkerhets och utrikespolitiskt 

medel mot Nord Korea för att garantera regional stabilitet, genom att hantera den 

nukleära krisen på den koreanska halvön.10  

Flera studier har gjorts om den ryska energipolitiken som utrikespolitisk resurs med 

fokus på kriserna mellan Ryssland och Ukraina år 2006, 2009 och 2014, till exempel 

’’Energy, carrots and sticks as Russias foreign policy tool’’11 Sedan början av 2000-

talet har även Totalsförsvarsinstitutet sammanställt flera rapporter kring båda Rysslands 

och Ukrainas energi relationer, ’’Energikontroll: Kreml, Gazprom och rysk 

energipolitik’’12, ’’Energisäkerhet: Sverige och Europas beroende av importerade 

energibärare’’13. Energisäkerheten som nämnts ovan har varit en viktig fråga i Europa 

sedan tidiga 2000-talet och Europas energi relationer med Ryssland har undersökts ur 

flera perspektiv, till exempel liberalistisk och konstruktivistisk. Uppsatsens teoretiska 

ramverk har konstruerats utifrån Offensiv neorealisten J. Mearsheimers teori om 

regional hegemoni samt från E. Götz justering av teorin om regional hegemoni. 

Neorealismen kombineras med J. Nye’s hard/soft-power. 

 

                                                 
9 P. Leonid. (2008) Russia’s Power Politics and North Korea.  
10 J. Joo-A Lee. (2009) To Fuel or Not to Fuel: China’s Energy Assistance to North Korea.  
11 R. Newnham. (2010) Energy, carrots and sticks as Russian foreign policy tool.  
12 R. Larsson. (2008) Energikontroll: Kreml, Gazprom och rysk energipolitik.  
13 R. Larsson. (2006) Energisäkerhet: Sverige och Europas beroende av importerade energibärare. 
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1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i sex delar. Del ett omfattar introduktion, bakgrund, syfte, 

frågeställning och tidigare forskning. Del två behandlar det teoretiska ramverket, del tre 

beskriver vilken metod som tillämpas för att samla in och analysera information, del 

fyra behandlar uppsatsens analys där teori appliceras på empiri, del fem är slutsats och 

slutligen är del sex källhänvisningen.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska ram består av Offensiv-neorealismens teori om regional 

hegemoni samt av teorin soft/hard-power. Det teoretiska ramverket konstrueras med 

hjälp utav två olika teorier; den ena är J.Mearsheimers neorealistisk teori om regional 

hegemoni som konceptualiserar ’externa påtryckningar’ och den andra är Joseph Nye’s 

teori om hård/mjukmakt som konceptualiserar makt. Målet är att skapa ett kombinerat 

teoretiskt ramverk som eventuellt skulle kunna förtydliga orsakerna till användningen 

energiresurserna som politiskmaktmedel. Målet med att bygga uppsatsen på dessa två 

teorier är att skapa ett heltäckande ramverk för att analysera förhållandet mellan 

Neorealismens teori om regional hegemoni (teorin beskrivs nedan) och dess eventuella 

korrelation med användningen av energi som hård/mjuk makt.  

 

Neorealism  

2.1 Neorealism och det internationella systemet  

 

J. Mearsheimer argumenterar att stormakter ständigt söker efter möjligheter att utöka sin 

makt över sina rivaler, och har global hegemoni som mål. I grund och botten består det 

internationella systemet av stormakter med revisionistiska intentioner. Förklaringen till 

varför stormakter brukar sträva efter att utöka sina relativa maktkapaciteter och strävar 

att nå hegemoni grundar sig på fem antaganden om det internationella systemet.14  

Det första antagandet är att det internationella systemet är av anarkistisk karaktär. Det 

innebär att det finns en rangordningsprincip som säger att systemet består utav stater 

som inte har någon suverän auktoritet över dem. Det finns ingen regering över 

regeringarna.15 

Det andra antagandet är att stormakter besitter stora militära kapaciteter, vilket gör dem 

potentiellt farliga för varandra.16  

Det tredje antaganden grundas i att stater aldrig kan vara säkra på andra staters avsikter. 

Staternas strategier kan förändras snabbt och en stats avsikt kan vara godartad ena 

                                                 
14 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 29  
15 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 30 
16 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 30 
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dagen och fientlig nästa dag. Denna osäkerhet om staters intentioner är oundviklig då de 

är, som tidigare nämnt, väldigt ombytliga.17 

Fjärde antagandet är att överlevnad är stormakternas primära mål. Staterna strävar efter 

att upprätthålla sin territoriella integritet och autonomin i sin nationella politiska 

ordning. Detta är alltså det fjärde antagandet men den viktigaste regeln för staterna i den 

anarkiska världsordningen.18  

Det femte och sista antagandet menar att stater är rationella aktörer som är medvetna om 

den internationella miljön och agerar strategiskt och taktisk för att överleva i den. Stater 

observerar andra staters aktioner och kalkylerar hur statens egna beteende kan påverka 

andra staters beteenden och i sin tur hur andra stater influerar sin egen strategi för 

överlevnad. Stater uppmärksammar långsiktiga och omedelbara konsekvenser av deras 

agerande.19   

 

2.2 Neorealism och regional hegemoni  

En global hegemon på den internationella arenan är en stat som är tillräckligt mäktig för 

att kunna dominera över andra stormakter, till exempel nutida USA. En regional 

hegemon dominerar sitt geografiska område.20 Stormakter som har uppnått regional 

hegemonisk status försöker hindra andra stormakter i andra geografiska regioner från att 

konkurrera inom förstnämnde hegemonens område. Regionala hegemoner försöker även 

kontrollera eller destabilisera blivande hegemoner i andra regioner eftersom de fruktar 

att blivande hegemoner kan vara potentiella rivaler inom den förstnämnde hegemonens 

sfär av influens. Med andra ord säkrar den regionale hegemonen att maktbalansen inom 

regionen förblir orubbad.21 Ett idealt scenario för en stormakt är att vara den enda 

regionala hegemonen i världen, vilket innebär att staten går från att vara en regional 

hegemon till en global hegemon. Denna stat skulle av det vara status quo-makt, och den 

skulle göra allt för att bevara den befintliga maktfördelningen.22 

Det råder allmän konsensus inom den realistiska skolan om att det finns goda skäl för 

stater att utöva inflytande över sina mindre mäktiga grannar. I flertalet artiklar tas ämnet 

                                                 
17 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 31 
18 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 31 
19 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 31 
20 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 40 
21 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 41 
22 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 42  
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om regional hegemoni upp, exempelvis i Jack Snyders hävdar i sin studie ’’Much 

imperial expansion is unproblematic: the strong conquer the weak because it pays’’.23 

Robert Jervis hävdar I sin studie, ‘’In order to protect themselves, states seek to control, 

or at least neutralize, areas on their borders’’.24 Christopher Layne argumenterar om att 

‘’rising powers invariably seek to dominate the region in which they are situated’’.25 

Adrian Hyde-Price argumenterar om att strukturen av ett anarkiskt internationell system 

är sådant att det finns starka incitament för staterna tänka mer aggressivt på att 

maximera sin makt. Enligt Adrian Hyde-Price, stater kan endast öka sin säkerhet genom 

att maximera sin makt för att kunna neutralisera potentiella rivaler och sedan för att 

kunna etablera hegemoni över sin region. Stater måste åtminstone försöka behålla sin 

relativa makt i förhållande till sin potentiella motståndare men det är desto bättre om de 

kan säkra sin position i förhållande till alla andra.26 

 

2.3 Varför bygger stormakter regionala inflytelsesfärer? 
 

Det finns flera strukturella faktorer som bidrar till att stormakter regionala 

inflytelsesfärer. De beroende variablerna är; (i) det internationella systemet är av 

anarkisk karaktär27, (ii) stater kan aldrig vara säkra på andra staters avsikter, (iii) i ett 

själv-hjälp system brukar överlevnad vara det primära målet (stormakter vill helst 

maximera sin makt)28, och så finns det ännu en viktig beroende variabel enligt J. 

Mearsheimer; geografi. Han menar att en stat skulle maximera sin säkerhet om den 

dominerade hela världen, men det är inte möjligt på grund av haven/vatten vars kraft 

begränsar stormakters möjligheter till makt projicering.29 Det är alltså, som en stormakt, 

lättare att influera stater inom sin egen geografiska sfär.   

Ifall man kombinerar dessa beroende variabler finns det starka incitament för stormakter 

att bygga regionala inflytelsesfär. Anledningen är att regionala hegemoner kan rubba 

maktbalansen i varandras ’’bakgård’’ genom att alliera sig med mindre stater inom 

andra regionala hegemoners inflytelsesfärer.30 Regionala stormakter försöker skapa 

                                                 
23 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 303.  
24 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 303. 
25 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 303. 
26 A. Hyde-Price. (2008) Europé and challenge of multipolarity. S 33  
27 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 30 
28 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 31 
29 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 140-141  
30 J. Mearsheimer. (2001) The Tradegy of Great Power Politics. S. 142  
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inflytande över sina mindre mäktiga grannländers utrikes- och försvarspolitik, med syfte 

att förhindra dessa att bilda allianser med potentiella motståndare från andra makt-

centrum som kan komma att utmana den regionala stormaktens inflytande. Stormakter 

använder sig utav ett brett spektrum av verktyg för att upprätthålla sin dominans inom 

regionen.31 Exempelvis med hjälp utav energiresurser, vilket innebär att stater som 

producerar energi har möjligheten att maximera sin makt.32 Men frågan är hur 

stormakter som Ryssland omvandlar sin relativa makt till direkt påverkan?  

 

2.4 Hur bygger stormakter regionala inflytelsesfärer?  

Det är viktigt hur makt konseptualiseras och operationaliseras inom ett neorealistiskt 

analysramverk för att teorin ska få centralt fokus på fördelningen av relativa 

maktkapaciteter hos aktörer.33 Stormakter kan använda sig utav materiella 

maktpotentialer såsom militärt/ekonomisk och diplomatiska medel för att upprätthålla 

ordningen inom sin region. Maktpotential kan appliceras på ett, antingen hårt eller 

mjukt sätt.34 Men vilken faktor avgör stormaktens val av hård/mjuk-makt som 

instrument? Det vill säga vilken/vilka faktor/faktorer skulle kunna avgöra det ryska 

energivapnets användning som hård/mjuk makt?  

  

2.4.1 J. Nye’s ’’Hard & Soft Power’’  

J. Nye konceptualiserar makt genom att dela upp den i tre delar; hård, mjuk och smart-

makt. Nye menar att makt är en förmåga att påverka beteendet hos andra aktörer att få 

vad man vill. Det finns tre sätt att göra detta på: tvång, betalning och attraktion.35  

Uppsatsen kommer att använda hård och mjukmakt men utesluter smartmakt. Hårdmakt 

och mjukmakt är relaterade eftersom de båda har aspekterna av förmågan att uppnå ett 

lands intressen genom att påverka beteendet hos andra.36  

 

 

 

                                                 
31 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 304 
32 G. Cesnakas. (2010) Energy Resources in Foreign Policy: A Theoretical Approach. S. 35  
33 A. Hyde-Price. (2008) Europé and challenge of multipolarity. S 33   
34 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 304 
35 J. Nye. (2009) Get Smart. S.1  
36 J. Nye. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. S. 7 
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Hård makt  

Hård makt beskriver förmågan att få andra göra vad de annars inte skulle göra genom 

hot om bestraffning och/eller löfte om belöning.37 Ett land med omfattande militära eller 

ekonomiska maktresurser kan tvinga ett annat land att ändra sin politiskposition kring 

viss fråga. Stormakter kan befalla mindre stater genom tvång eller incitament, också 

kallade morötter eller piskor38 Ett bra exempel är när aktör A lockar aktör B med mutor 

eller liknande för att få aktör B att göra som A vill. Piskor kan vara ekonomiska 

sanktioner, avstängning av gasledningar, hot om våld osv.    

 

Mjuk makt 

Motsatta konceptet till hårdmakt, mjukmakt beskrivs som förmågan att uppnå önskat 

resultat genom attraktion snarare än tvång, eftersom andra vill ha det du vill ha.39 För att 

få andra att vilja ha samma sak som en vill, behöver man attrahera de med till exempel 

materiella eller kulturella resurser. Mjukmakt är alltså attraherande makt.40 Ett bra 

exempel är att Armenien betalar mindre för rysk gas i jämförelse med Georgien 

eftersom Armenien är allierad med Ryssland samtidigt mindre Ryssland kritisk och är 

mer samarbetsvillig.  

Tabell 1. Maktspektrum. Hämtad från J. Nyes bok Soft Power 2004.41 

                         ’Hard Power’                                                   ’Soft Power’ 

                                      

 

Befalla                                                                                          Samarbeta  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 J. Nye. (2009) Get Smart. S.1  
38 J. Nye. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. S. 5 
39 J. Nye. (2009) Get Smart. S.1  
40 J. Nye. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. S. 5-7 
41 J. Nye. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. S. 8 
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2.4.2 ’’Externt tryck’’  

 

Götz hävdar att valet av hård/mjuk-makt till stor del beror på nivån av externa tryck 

vilka kan variera i tid och rum. Nivån av externa tryck bestäms av mindre staters 

utrikespolitiska inställning och typen av verksamhet som bedrivs av extra-regionala 

stormakter. Exempelvis är nivån av ’’externt tryck’’ är hög för regionala hegemonen när 

mindre stater i regionala hegemonens närhet samarbetar med stormakter från andra 

maktcenter, alltså om den geopolitiska maktbalansen rubbas.42  

 

Hur mäts nivån på externt tryck? I idealtypiska termer finns det tre olika nivåer av 

externt tryck. Det går att mäta genom nominalskala; lågt tryck, mellantryck och högt 

tryck. Det går att finna olika nivåer av yttre tryck i nationella säkerhetsdoktriner och 

hotbildsbedömningar av stater. Dessa ovanstående är relaterade till olika typer av 

grannskapspolicy.43    

 

Högt externt tryck; när små stater i stormaktens närområde bedriver militärt samarbete 

med stormakter från andra regioner. I sådana scenarion kommer den lokala stormakten 

använda alla tillgängliga medel, inklusive hård makt för att förtrycka den/de mindre 

statens utrikespolitiska autonomi. Det betyder (i) hot och användning av ekonomiska 

sanktioner eller blockader, (ii) inblandning i grannlandets inrikespolitik, till exempel 

manipulering av valprocesser eller stöd till regeringsbyte, (iii) hot om användning av 

militärmakt eller militärt ingripande. Huvudmålet är att tvinga grannlandet till att kapa 

banden till stormakten som försöker rubba makt-balansen.44   

 

Mellan externt tryck; när mindre stater i hegemonens inflytelsesfär börjar utveckla 

närmre ekonomiska och politiska förbindelser, till exempel genom att ansluta sig till 

institutioner som drivs utav stormakter från andra maktcentrum. Om så är fallet kommer 

den lokala stormakten driva hybrida strategier där denne kombinerar hård och mjuk 

makts instrument. Det innebär (i) försök till att främja asymmetriskt interdependens 

genom förvärv av strategiskt ekonomiska tillgångar såsom energi, finans eller 

                                                 
42 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 304-305 
43 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 305 
44 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 305 
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telekommunikation; (ii) olika former av diplomatiska påtryckningar; (iii) militära makt-

projiceringar nära grannlandets gränser.45     

 

Lågt externt tryck; när den/de mindre staterna anpassat sin utrikes- och försvarspolitik 

med den regionala hegemonens politik, med andra ord mindre staten utgör inget hot mot 

regionala hegemonens intressen. I ett sådant scenario kommer den regionala hegemonen 

använda sig utav mjuk-makt som instrument för att driva fram sitt inflytande och 

samtidigt skydda sina intressen. Det innebär (i) ekonomiskt stöd och finansiell assistans 

till grannlandet; (ii) skapar institutionella organ som binder samman regionala 

hegemonen och grannlandet; (iii) hegemonen erbjuder militär- och underrättelsetjänster 

till grannlandets regim, det är fallet speciellt när grannlandet hotas av interna uppror 

eller instabilitet.46  

 

I tabell 1 nedan följer en modell som sammanfattar relationen mellan externt tryck och 

mjuk/hårdmakt. Det är en stiliserad bild för att i verkligheten är gränsen mellan hög, låg 

och medelnivå av externt tryck ytterst suddig. Till exempel kan en direkt användning av 

hårdmakt kan heta en taktisk spak. Denna spak omfattar totala eller partiella 

energiavbrott, hemliga eller uppenbara hot om avbrott i försörjningen eller någonting 

annat, tvångsmässig prissättning, användningen av befintliga energi skulder, 

övertagande av företag eller infrastruktur etc.47   

Tabellen är hämtad från en vetenskaplig artikel av författaren E. Götz48 och har 

ursprungligen tre dimensioner av hård/mjuk-makts instrument, dessa är diplomatiska, 

ekonomiska och militära. I uppsatsen är tabellen justerad och har endast med 

ekonomiska instrumenten med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställning. Hur 

Ryssland har använt sig av energi som hård/mjuk-makts instrument är hämtad från R. 

Larssons rapport Russian Levrage on the CIS and the Baltic States, FOI-rapport.49  

 

 

 

                                                 
45 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 305 
46 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 305 
47 J. Hedenskog, R. Larsson. (2006) Russian Levrage on the CIS and the Baltic States. S. 45  
48 E. Götz. (2016) Neorealism and Russia’s Ukraine Policy, 1991-present. S. 306 
49 J. Hedenskog, R. Larsson. (2006) Russian Levrage on the CIS and the Baltic States. S. 45  

 



 

 

 

17 

 

 

Tabell 2. ’’Externt tryck’’ och taktisk användning utav energiresurs som 

hårdmakt eller mjukmakt.  

                                              Taktiskt spak av energi som strategisk resurs  

Externa tryck:  Hög  

                                                                                                        

-Totalt eller partiellt avbrott av gas eller olja                             

                                        

                        Medel  

                                      -Tvångsmässigt prissättning och prishöjning på gas eller olja  

                                       -Användning eller krav utav befintliga energiskulder  

                              

                         Låg        -Prissänkning och andra attraktiva förmåner  

                                       -Avskrivning av befintliga energiskulder   

 

2.4.3 Teoretiska förväntningar  

Ifall uppsatsens teoretiska ramverk är korrekt, det kan konstateras att Rysslands 

energipolitik varierar systematiskt i samband med nivån av ’’externt tryck.’’  

 

Scenario 1 – hård makt; land A ligger inom den ryska regionala inflytelsesfären, och 

landets regering vill etablera strategiska band med någon mäktig aktör (till exempel, EU 

eller NATO). Då kommer Kreml applicera hård makt för att bestraffa land A för att 

hålla den under kontroll. Till exempel genom totalt eller partiellt avbrott av gas eller 

olja.  

Scenario 2 – blandning av hård/mjuk makt; land A’s regering vill samarbeta med både 

väst och Kreml. Då kommer den ryska regeringen tillämpa blandning av hård makt och 

mjuk makt för att hålla kontroll. Till exempel; tvångsmässig prissättning och 

prishöjning på gas eller olja. Kräver befintliga energiskulder.  

Scenario 3 – mjuk makt; det är inte i land A’s intresse att samarbeta med en mäktig 

extern aktör (förutom Ryssland), om fallet är sådan kommer Kreml applicera mjuk makt 

för att konsolidera sin position. Till exempel med prissänkning av gas eller olja 

och/eller avskrivning av befintliga energiskulder.      
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3. Forskningsdesign  

3.1 Metod – kvalitativ fallstudie  

 

Teorikonsumerande fallstudie  

När vi försöker förstå eller förklara hur och varför olika politiska processer eller 

händelser inträffar, ställer vi frågor som kan besvaras med hjälp av kvalitativa metoder. 

Den kvalitativa designens fokus ligger i detaljerade, textbaserade material i form av 

historiska dokument, fallstudier och/eller text/diskursen.50 Kvalitativa metoder 

fokuserar vanligtvis på enskilda eller väldigt få fall (i jämförelse med kvantitativ 

design)- för att komma åt djupet av fallen i analysen – vilket innebär att generalisering 

inte huvudmålet med kvalitativ design. Däremot kan fallen användas i framtiden för att 

jämföra med andra liknande fall, vilket ger möjligheten till generalisering.51 I uppsatsen 

användes en teorikonsumerande studie, då syftet med undersökningen är att använda 

teorier som förklaringsinstrument. Fallen är i centrum medan teorierna är sekundära.52 I 

uppsatsen används neorealism och hård/mjuk makt som teori för att analysera 

undersökningens empiri. För att genomföra fallstudie designen behöver man minst två 

analysenheter, och undersökningens analysenheter registreras i en och samma kontext 

men vid två eller flera tidpunkter.53  

 

Kvalitativ innehållsanalys  

För att utvinna empiri ur olika material används kvalitativ textanalys i uppsatsen, som 

går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, 

textens helhet och inom vilken kontext texten ingår. Det eftersökta innehållet i texten 

kan ligga dolt under ytan och kan endast nås genom att ’’läsa mellan raderna’’ eller 

                                                 
50 A. Vromen. (2010). Theory and Methods in Political Science – Debating Methods: Rediscovering 

Qualitative Approaches. S. 249-250 
51 A. Vromen. (2010). Theory and Methods in Political Science - Debating Methods: Rediscovering 

Qualitative Approaches. S. 255 
52 P. Esaiasson, M. Giljam. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

S.41–42  
53 P. Esaiasson, M. Giljam. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

S.108–109 
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intensiv läsning. Det är viktigt att läsa aktivt, ställa frågor till texten; vad är textens 

argument? vilka premisser vilar slutsatserna?54  

Uppsatsen kommer att använda sig utav systematiserande textanalys vilket är en variant 

av beskrivande analysmetod och denna undersökning syftar till att klassificera 

innehållet i givna texter. Klassificerande analyser handlar om att placera tankeinnehållet 

under lämpligt sammanfattande rubriker. Sådana klassificerande analyser använder sig 

av analytiska redskap som idealtyper och klassindelningar.55 I uppsatsen används 

idealtypiska analysredskap, vilket innebär att försöka karaktärisera det aktuella 

fenomenets utmärkande egenskaper. Analysinstrumenten i uppsatsen är ’’externt 

tryck’’, hård makt och mjuk makt och dessa skall jämföras med verkligheten. Det som 

skall analyseras och motsvara idealen är: ifall aktörer såsom EU och NATO driver 

politik som söker samarbete med Ukraina och ifall Ukrainas jakande eller nekande 

respons kan påverka den ryska energipolitiken gentemot Ukraina. Det är praktiskt att 

basera dessa jämförelser på två polära idealtyper, så att de idealtyperna utgör 

extrempunkterna på en tänkt linje. Exempelvis hård makt och mjuk makt är två polära 

idealtyper, hög och låg externt tryck är två polära idealtyper.56  

Tabell 3. Sammanställning av idealtyper. 

                   Neorealism              Hard & Soft Power  

Nivå av externt 

tryck: 

Hög 

- Småstater inom stormaktens närområde 

bedriver samarbete med stormakter från 

andra regioner. 

 

Regionala stormakten med omfattande 

maktresurser tvingar mindre staten att ändra sin 

utrikes eller försvarspolitik genom tvång, 

sanktioner eller andra väsentliga resurser, till 

exempel energi.  

Externt tryck: 

Medel 

 

-Småstater inom stormaktens närområde 

börjar utveckla närmare ekonomiska och 

politiska förbindelser.   

Regionala stormakten med omfattande 

maktresurser bedriver hybrida strategier genom 

kombination av både hård och mjukmakts 

instrument mot mindre staten. 

Externt tryck: 

Låg 

-Småstater inom stormaktens närområde 

anpassar sin utrikes och försvarspolitik med 

den regionala stormaktens.  

Regionala stormakten med omfattande 

maktresurser använder mjukmakt som 

instrument för att driva sitt inflytande och 

skydda sina intressen mot mindre staten.  

                                                 
54 P. Esaiasson, M. Giljam. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

S.210 
55 P. Esaiasson, M. Giljam. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

S.211 
56 P. Esaiasson, M. Giljam. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

S.139–141  
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3.2 Material  

Det empiriska materialet har samlats från främst primära källor och några sekundära 

källor. Källorna har granskats kritiskt för att minska potentiella bias/partiskhet och 

källkritiska procedurer har tillämpats under materialinsamlingen. Det har tillämpats ett 

källkritiskt förhållningsätt till allt material för att hantera tendentiöst innehåll, 

hyperboler, propaganda, lögner, direkta fel och så vidare. Detta har genomförts med de 

källkritiska principerna, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.57 Äkthet är ett krav 

på att materialet är äkta, man behöver ta reda på ifall källan verkligen har producerats 

vid angiven tidpunkt av angivna aktörer. Oberoende innebär källans tillförlitlighet, 

alltså avståndet mellan berättare och berättelse. Till exempel är förstahandskällor är mer 

trovärdiga än andrahandskällor. Samtidighet innebär tidsförloppet från händelsen till 

källans producering, äldre källor är mindre trovärdiga i jämförelse med nya eftersom 

nyhet minskar risker för minnesfel och efterhandskonstruktioner. Tendens är hur 

objektiv källan är, vilket kan ge berättaren en falsk bild av verkligheten.58  

För att uppfylla ovanstående källkritiska kriterier i empiridelen i denna uppsats är 

majoriteten av källor förstahand och de andrahandskällor som använts är till för att 

utgöra bakgrundsunderlag. Förstahandskällorna är hämtade från officiella dokument och 

uttalanden samt inlägg från officiella hemsidor. Teorierna Neorealism och Hård/mjuk 

makt är hämtade från förstahandskällor och en sekundärkälla. Olika typer av källor har 

använts för att stärka empirins sanningshalt. Olika källor används på varje område för 

att öka arbetets källsäkerhet. Med tanke på undersökningens syfte och omfattning borde 

användningen av fåtal andrahandskällor från vetenskapliga artiklar som underlag i 

empiridelen, borde inte göra någon betydande skillnad för uppsatsens kvalitet.  

Det empiriska materialet har samlats in från forskningsrapporter, artiklar och böcker. 

Till exempel rapporter från Totalförsvarets forskningsinstitut, och vetenskapliga artiklar 

                                                 
57 P. Esaiasson, M. Giljam. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

S.279 
58 P. Esaiasson, M. Giljam. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

S.282–286 
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från ämnesguide – urval av informationsresurser för statsvetenskap delar av denna 

uppsats59.   

 

3.3 Val av fall  

Uppsatsens syfte och frågeställning har varit utgångspunkten till val av fall. För att 

fånga samtida perspektiv och relevans, valdes fallen från tidsperioden 2004–2014. För 

att applicera empiriska illustrationer till det konstruerade teoretiska ramverket behöver 

urvalet av fall vara strategisk; ett specifikt land som har varit högt beroende av rysk 

energi samt har fått både morötter och piska från den ryska regeringen inom 

energisektorn.   

 

Tabell 4. Inträffade ryska gasavbrott till Ukraina – undersökningsperiod  

 

V. Yuschenko väljs till president  

                                                 V. Yanukovich väljs till president 

         Första gasavbrottet från Ryssland     

                                                                             Tredje gasavbrottet till Ukraina 

 

  

    2004               2006                       2009        2010                2013        2014  

 

                                   V. Yanukovich avsätts av oppositionen  
         Andra gasavbrottet till både Ukraina och Europa som varade 3 veckor  

 

 

 

 

                                                 
59 Linneuniversitetet. Ämnesguide: Statsvetenskap. Länk:  

http://libguides.lnu.se/c.php?g=13965&p=74832  

http://libguides.lnu.se/c.php?g=13965&p=74832


 

 

 

22 

 

4.Analys 

 

‘’You should always remember that Ukraine’s strategic choice corresponds to the national 

interests of friendship with Russia.’’60 – Vladimir Putin  

 

4.1 Rysslands Ukraina policy 2004–2006; skifte från mjuk makt 

till hård makt. 
 

4.1.1 NATO och EU utvidgning till Rysslands inflytelsesfär  

 

År 2004 utvidgade NATO österut och den 29e mars samma år blev sju nya länder 

medlemmar av NATO. Utav dessa sju länder (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, 

Rumänien, Slovakien och Slovenien) har tre länder direkta gränser till Ryssland 

(Estland, Lettland, Litauen).61 Samtidigt som de transatlantiska institutionerna 

utvidgades europeiska institutioner fortsatte också utvidgas österut och länder från före 

detta Warszawapakten och de Baltiska staterna rekryterades. När Polen och Baltiska 

staterna blev EU-medlemmar skapade det mer oro för Kreml. Samtidigt började både 

USA och EU stödja regimskifte inom rysslands regionala inflytelsesfär; specifikt i 

Ukraina (2004) och Georgien. Detta innebar att USA och EU projicerade sin makt inom 

före detta Sovjets gränser. Moskvas utrikespolitiska koncept ’’the near abroad’’ som 

användes i början av 1990-talet för att rättfärdiga sitt hegemonivälde över stater inom 

rysslands periferi återupplivades. När detta skedde uppstod två versioner av samma 

koncept; en ur Moskvas perspektiv och den andra ur Bryssels perspektiv. Därmed efter 

år 2003 försämrades rysslands relationer med väst för första gången sedan 1991.62 

 

                                                 
60

 President of Russia. Opening Remarks and Answers to Questions at a Meeting with the Teachers and 

Students at Taras Shevchenko Kiev National University. (Januari 28, 2003) Länk: 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21852  
61 NATO Update (2004). Seven new members join NATO. Länk; 

https://www.nato.int/docu/update/2004/03-march/e0329a.htm  
62 D. Trenin. (2006) Russia Leaves West. Länk: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2006-

07-01/russia-leaves-west  
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Rysslands säkerhetspolitiska koncept kan redan från år 2000 bekräfta Moskvas position. 

Det står skrivet i officiella säkerhetspolitiska dokumentet att; ’’The main threats in the 

international sphere are due to following factors; the strengthening of military-political 

blocs and alliances, above all NATO’s eastward expansion; the danger of a weakening 

of Russia’s political, economic and military influence in the world; a weakening of the 

integration processes in the Commonwealth of Independent States (CIS)’’63 Detta 

innebär att utvidgning av NATO och en försvagning av integrationsprocesserna för CIS-

staterna till exempel EU:s utvidgning ses som ett hot mot Rysslands nationella säkerhet. 

Ryssland har en tydligt negativ syn på NATO:s expansion och har sett EU:s utvidgning 

till CIS-staterna som en hotbild.64 Genom detta bredare geopolitiska sammanhang kan 

man förstå Rysslands strategiska energipåtryckningar mot Ukraina senare i analysen. 

 

4.1.2 Ryssland applicerar energiresurser som mjukmaktsinstrument  

 

Ryssland och Ukraina hade goda relationer under ukrainska Leonid Kuchmas regering 

1994–2004. Regeringen i Kreml använde sig utav mjukmaktsinstrument under denna tid 

för att konsolidera sina intressen i Ukraina. Till exempel talade Rysslands president 

Vladimir Putin år 2002 om ett nära partnerskap mellan de två staterna och att samarbetet 

utan tvekan, konstant skulle öka.65 Samma år Leonid Kuchma undertecknade ett fördrag 

om ’’Treaty of Friendship, Cooperation and Partnership’’ med Kreml som utsåg ryska 

som ett officiellt språk i Ukraina och stödde Rysslands utrikespolitiska mål.66 Samtidigt, 

det ryska företaget Gazprom erbjöd Ukrainska Naftogaz generösa subsidierade 

gaspriser, 50$ per 1 000 kubikmeter. Dessa priser hade inte höjts under president 

Kuchma vars regering hade djupa samarbeten med Ryssland.67 Dessutom betalade Kiev 

i själva verket mindre än 50$ per 1 000 kubikmeter, eftersom mycket av gasen hade 

levererats till Ukraina som transit avgifter för gas som skickades vidare till Västeuropa. 

                                                 
63 The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (2000) National Security Concept of the 

Russian Federation. Länk: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768  
64 President of Russia. (2004) Russia takes a negative view of NATO expansion but has always seen the 

European Union’s enlargement as a positive process. Länk: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/32366 
65 President of Russia. (2003) Speech at the Opening of Russia Year in Ukraine. Länk:   

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21849  
66 R. Newnham. Oil, Carrots and sticks: Russia’s energy resources as a foreign policy tool. S.138 
67 Gazprom warns about Ukrainian gas debts. Russia Today, 2007. Länk:  

https://www.rt.com/business/gazprom-warns-about-ukrainian-gas-debts/  
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Kuchmas regering kunde till och med vara så pass bekväma att de kunde stapla upp 

stora energiskulder till Ryssland och hamna långt bak med betalningarna.68  

Rysslands förhållningssätt gentemot Ukraina förändrades dock i och med nyvalet 2004 

som resulterade i en mer västvänlig regering vars intressen var en djupare europeisk 

integration och ett eventuellt NATO-medlemskap samt.  

 

4.1.3 Ukrainas regimskifte; från rysslandvänlig till europavänlig regering  

 

När pro-ryska Donetskguvernören Viktor Yanukovichs vinst i det presidentvalet 2004 

satte igång storskaliga demonstrationer på Kievs gator. Demonstrationerna döptes till 

’’The Orange Revolution’’ och i vilken, demonstranternas motivation var misstänkt 

valfusk. Yanukovich, som ursprungligen är från det södra, ryssland-positiva Ukraina, 

hade, under valet, stöd från Ryssland och vann valet mot den mer västvänliga Viktor 

Yuschenko. Det ryska stödet för Yanukovich var inofficiell och stöden var i form av 

politisk konsultering från ryska diplomater. Exempelvis sponsrade statsägda bolag 

såsom Gazprom Yanukovichs valkampanjen. På grund av storskaliga demonstrationer 

genomfördes ett nyval i slutet av 2004 som vanns av Yuschenko.69 Detta innebar en stor 

strategisk förlust för Ryssland och dess regional hegemoniska ambitioner, eftersom V. 

Yuschenkos regering skulle kunna integrera Ukraina inom Europeiska Unionen 

och/eller påbörja samarbeten med NATO.     

Vladimir Putin beskrev, i en intervju som finns på den ukrainska regeringens hemsida 

att rysk-ukrainska relationer och ukrainskt utrikespolitiskt agerande bör vara 

konsekvent. Detta ger en antydan om att Ryssland anser att dess regional allierades 

agerande spelar stor roll. Putin menade att bägge länders relationer är både omfattande 

och storskaliga. Han påpekade att en viktig faktor är att EU framöver kommer inte ge 

Ukraina ett inträde till EU, för att Polens (ett land som befinner sig inom den ryska 

inflytelsesfär) inträde till EU visar att det inte finns några garantier för omedelbar 

höjning av välstånd och levnadsstandard genom anslutning till Unionen. Samtidigt 

hävdade han att Ryssland strävar redan efter att harmonisera de ekonomiska 

förbindelser som finns inom Europa. Putin välkomnade den nye, folkvalde, (dåvarande) 

president Yuschenko till Kreml och sade att han [Putin] räknade med att Yuschenkos 

                                                 
68 R. Newnham. Oil, Carrots and sticks: Russia’s energy resources as a foreign policy tool. S.138  
69 A. Karnatnyck. (2005). Ukraine’s Orange Revolution. Foreign Affairs. Länk: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2005-03-01/ukraines-orange-revolution  
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delegation är fri från personer med anti-ryska politiska ambitioner.70 Detta tyder på att 

Putin tydligt visar hur Kreml tycker att Rysslands mindre regionala granne ska agera 

gentemot Ryssland. En exemplifiering av detta är att gaspriserna för Ukraina var stabila 

efter att Yuschenko vunnit valet då han uttalat Kremlvänlig.  

 

4.1.4 Ukrainas ambitioner om NATO-medlemskap under nya regeringen    

 

I juni 2005 rapporterade Ukrainas utrikesdepartement om ett skifte i allmänhetens 

opinion kring Ukrainas inträde i NATO. Opinionsundersökningarna indikerade en 

ökning av intresse till landets inträde i NATO.71 I ett toppmöte mellan Ukraina och Nato 

Public League, diskuterade analytiker från bägge sidor Ukrainas framtida förbindelser 

med NATO. Dessa analytiker tog upp problematiken kring ifall en eventuell USA-

Ukraina-Ryssland triangel existerar och om eventuell konfrontation mellan Ryssland 

och Ukraina skulle kunna förekomma. Ett antal analytiker hade uppfattningen om 

Ukrainas strävan efter ett NATO-medlemskap hämmas av geopolitisk osäkerhet, som 

beror på Rysslands inflytande i Ukraina. Mötets deltagare var eniga om behovet av att 

undvika en konfrontation med Ryssland. Ett sådant scenario skulle kunna påverka 

bilaterala ekonomiska samarbeten, såsom sektorer inom handel och energi.72 Det 

indikerar att Ukrainas geopolitiska lutning till väst, vilket enligt teoretiska ramverket 

innebär en höjning av ’’externt tryck’’ till medel för destabilisering av maktbalansen 

inom den ryska inflytelsesfären. Ryssland skulle, enligt ramverket, kunna applicera sina 

energiresurser som hårdmakts instrument för att få tillbaka sin regionala inflytelse över 

Ukrainas nya regering. Samtidigt skulle användning av energiresurser (exempelvis 

avstängning av naturgasledningar eller kraftiga prishöjningar av gas) kunna skicka 

starka signaler till Västeuropa, Ukrainas befolkning och regering om att Ryssland inte 

tolererar att andra stormakter driver sina intressen i Rysslands ’’bakgård’’. Samtidigt 

användningen av energiresurser som hårdmakt, till exempel avstängning av 

                                                 
70 Web-portal of Ukrainian Government. (2004) President Putin holds yearly news conference, comments 

on developments in Ukraine. Länk: 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=10477228  
71 Web-portal of Ukrainian Government. (2005) Foreign Ministry states growth in number of supporters 

of Ukraine’s accedence to NATO. Länk: 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=18092095  
72 Web-portal of Ukrainian Government. (2005) Ukraine – NATO. Ukraine’s Euro-Atlantic integration 

becomes political factor, experts say. Länk: 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=13740945  
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naturgasledningar eller prishöjning, skulle skicka starka signaler mot Väst och Ukrainas 

befolkning.  

 

4.1.5 Ryssland använder energi som hårdmaktsinstrument – det första 

gasavbrottet 

  

Att Ryssland använder energi som hårdmaktsinstrument kan bekräftas genom ett inlägg 

i den ukrainska regeringens hemsida vid slutet av 2005 som publicerades under 

gasförhandlingarnas hetta. Inlägget påstår att gasprishöjningar är en attack mot att den 

ukrainska regeringen och den är politisk motiverad. Vidare beskriver inlägget att 

gasprishöjningen är ett uppenbart försök att misskreditera sittande regeringen och att 

stödja de pro-ryska politikerna i det kommande parlamentariska valet i mars 2006. Ifall 

de proryska politikerna skulle vinna skulle det möjliggöra rysk kontroll över den 

ukrainska regeringen.73  

I slutet av 2005, Ukrainas energiministeriet skrev att de statliga oljeraffinering hade 

minskat i volym, statliga oljeraffineringens volym hade minskat med 10,2% på 2,75 

kvartal under 2005, i jämförelse med samma period föregående år. Orsaken till denna 

minskning i volym var att Ryssland höjde priset på den råolja som exporterades till 

Ukraina med 200%. Således ökade priset för ryska petroleum till 410$ /ton.74   

 

Denna höjning började redan i maj 2005, då hamnade Ukraina i konflikt med Gazprom. 

Den ryska statsägda energigiganten ville förhandla om gaspriset och nu skulle Ukraina 

betala marknadspris för gasen istället för priset Ukraina hade före valet; priset skulle 

höjas från avtalade 50$ USD till 230$ USD per 1 000 kubikmeter gas. Förhandlingarna 

fortsatte ända till början av 2006 och bägge parter var fortfarande oense. Till slut 

vägrade den ukrainska regeringen betala sådant högt pris och Ryssland stoppade 

gasexporten till landet den förste januari. De två parterna lyckades förhandla fram en 

kompromiss den fjärde januari 2006 och ett preliminärt avtal undertecknades om att 

                                                 
73 Web-portal of Ukrainian Government. (2005) Ukraine – Russia: Gas. If Ukraine raises gas 

transportation charges Russia’s move to increase price for natural gas, supplied to Ukraine, will be 

unrewarding, analysts believe. Länk: 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=26278842  
74 Web-portal of Ukrainian Government. (2005) Ukraine reduces volumes of petroleum refining and gas 

condensate processing by 10,2 percent over 2005’s eight month. Länk: 

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=20855898  
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Ukraina kan betala 95$ per 1 000 kubikmeter.75 Det innebär en höjning med 90% 

istället för Rysslands ursprungliga höjning som låg på 460%. 2007 ökade priset för 

gasen till 130$ per 1 000 kubikmeter.76 

Det är tydligt att gas och oljeprishöjningar var använda som hårdmakts instrument i 

politiskt motiverat syfte; dels för att bestraffa nya ukrainska regimen som hade mer 

västvänliga utrikespolitiska mål och skapa klyftor inom Ukrainas västvänliga ’’the 

Orange’’ koalitionen. För att samtidigt i Vitryssland, Lukasjenkos regering som 

konsekvent stödde Moskvas utrikespolitik, betalande endast 47$ per 1 000 kubikmeter 

gas samtidigt som Gazprom krävde 230$ per 1 000 kubikmeter gas från Ukrainas 

västvänliga regering.77   

 

Tabell 5. Ukrainas naturgasimport från Ryssland mellan 2004–2008.  

 

Källa: Natural Gas Consumption and import in Ukraine, 1991-2016. Länk: http://naftogaz-

europe.com/article/en/naturalgasconsumption19912016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Gazprom warns about Ukrainian gas debts. Russia Today. (2007) Länk: 

https://www.rt.com/business/gazprom-warns-about-ukrainian-gas-debts/  
76 Web-portal of Ukrainian Government. (2007) Negotiations into new gas prices to Ukraine to begin in 

summer. Länk: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article?art_id=75632725  
77 R. Newnham. Oil, Carrots and sticks: Russia’s energy resources as a foreign policy tool. S.138–139 
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4.2 Ukraina och Rysslands relationer 2008–2009; det andra 

gasavbrottet 

 
4.2.1 Ukrainas djupare integration inom NATO och kritiken mot Rysslands 

krig i Georgien  

 

I april 2008, USA:s president George Bush håller tal i Kiev efter mötet med Ukrainas 

president Viktor Yuschenko, i talet påstår George Bush att USA stödjer starkt Ukraina 

och Georgiens medlemskap i NATO. USA skulle inte låta Ryssland lägga sitt veto på 

frågan.78 Ukraina deltog i NATO militärövningar i Georgien med fem andra NATO 

medlemsstater79, Ukrainas integration inom NATO blev djupare. Konfliktnivån ökade i 

samband med Ukrainas vapenexport till Georgien. President Yuschenkos stora stöd till 

Georgiens västvänliga president Saakasjvili, Ukrainas NATO och EU-medlemskaps 

ambitioner.80 Enligt teoretiska förväntningarna, den externa trycken och hotbilden av 

Ukraina och NATO:s samarbetet borde ökat i Rysslands hotbildsbedömning. Rysslands 

krig i Georgien visade att Kreml har viljan att använda sig av både sina militära och 

politiska instrument för att försvara sina regionala intressen inom CIS-området. 

Konflikten i Georgien skickade ett tydligt budskap till Ukraina som tillsammans med 

Georgien var länder inom Rysslands inflytelsesfär som ville närma sig Väst genom 

NATO och EU-medlemskap. Rysslands konflikt i Georgien gjorde de redan dåliga 

relationerna mellan Väst och Moskva att nå en ny bottennivå.  

 

4.2.2 Ukraina och ryska gasförhandlingar under 2009 och det andra 

gasavbrottet till både Ukraina och EU medlemsstater  

 

Efter veckor av fruktlösa förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina om Ukrainas 

utestående energiskulder och gaspriset för år 2009, Gazprom hade föreslagit att höja 

gaspriset till 250$ per 1 000 kubikmeter från 180$ per 1 000 kubikmeter. Ukraina 

                                                 
78 L. Harding. (2008) Bush backs Ukraine and Georgia for NATO membership. The Guardian Länk: 

https://www.theguardian.com/world/2008/apr/01/nato.georgia  
79 North Atlantic Treaty Organization. (2007) NATO conducts live air exercise in Georgia. Länk: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_7596.htm?selectedLocale=en  
80 R. Larsson m.fl. Det kaukasiska lackmustestet: Konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska 

kriget i augusti 2008. Totalförsvarets forskningsinstitut. (2008) S.77  

https://www.theguardian.com/world/2008/apr/01/nato.georgia
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svarade med ett förslag om att höja de avgifter Ryssland betalar för att transportera gas 

genom Ukrainas territorium till europeiska länder och ifall Ryssland var beredda på det 

skulle Ukraina kunna betala 201$ per 1 000 kubik gas. Gazprom tog sedan tillbaka sitt 

erbjudande och höjde istället priset till 458$ per 1 000 kubikmeter gas.81 Det som följde 

var två veckors gasavbrott från Rysslands gasexport till Ukraina samt 17 europeiska 

medlemsstater.82 Samtidigt anklagade Ryssland Ukraina för att vara korrupta och att de 

hade stulit gas från transitledningarna till Västeuropa. Den ryske primärministern 

Vladimir Putin uttalade att det var meningslöst att transitera gasen genom Ukraina ifall 

den stals på vägen till västeuropeiska kunder. Regeringen i Kiev påstod att det var ett 

utpressningsförsök för att kunna utvinna ett orimligt högt pris för ryska gasen som säljs 

till Ukraina.83  

 

Precis som under gaskrisen 2006, kunde Ukraina och Ryssland inte komma överens om 

ett pris för den gas som skulle komma att exporteras till Ukraina. Samtidigt den 

ukrainska energiministern rapporterade om villkoren för avtal mellan Ukraina och 

Ryssland inom gassektorn och gällande transitering av ryska naturgasen genom 

Ukrainas territorium till europeiska kunder. Den ukrainske energi ministern beskrev i 

rapporten att den ryska naturgasleveransen till de europeiska länderna bör återställas 

ansvarsfullt och snarast.84 Denna rapport kan ha oroat Ryssland då ett starkt samarbete 

mellan Ukraina och EU skulle kunna leda till liberalisering, avreglering och främjande 

av de transnationella marknadsreglering i Ukraina, vilket är EU:s klassiska, 

liberalistiska energistrategi gällande alla stater. Ryssland vars realistiska, geopolitiska 

strategi innebär ökat ryskt inflytande och makt genom att göra europeiska stater 

beroende av rysk energi. Alltså enligt neorealismens teoretiska ramverk, bedriver både 

EU och Ryssland geopolitisk politik som innebär utökande av territorier och de båda 

hotas av den andre. Ukraina är ett land som ligger på gränsen mellan EU och Ryssland, 

                                                 
81 Timeline: Gas crises between Russia and Ukraine. Reuters (2009) Länk: 

https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb/timeline-gas-crises-between-russia-

and-ukraine-idUSTRE50A1A720090111  
82 A.N. Stulberg. Natural gas and the Russia-Ukraine crisis: Strategic restraint and the emerging Europe-

Eurasia gas network. (2016) S.74 
83 Timeline: Gas crises between Russia and Ukraine. Reuters (2009) Länk: 

https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb/timeline-gas-crises-between-russia-

and-ukraine-idUSTRE50A1A720090111 
84 Verkhovna Rada of Ukraine: Plenary Meetings on 13 January 2009. Länk: 

http://iportal.rada.gov.ua/en/news/Plenary_meetings/17863.html   

https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb/timeline-gas-crises-between-russia-and-ukraine-idUSTRE50A1A720090111
https://www.reuters.com/article/us-russia-ukraine-gas-timeline-sb/timeline-gas-crises-between-russia-and-ukraine-idUSTRE50A1A720090111
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hamnar i en geopolitisk dragkamp. I denna dragkamp är Rysslands energiresurser ett 

starkt påtryckningsmedel mot både Ukraina och EU.85  

 

Under gaskriget 2009 mellan Ryssland och Ukraina, initierade ukrainas president ett 

telefonsamtal med den ryska presidenten Dmitriy Medvedev. Medvedev påstod att 

Ryssland var fortfarande beredd att förhandla om gaspriser. För att återuppta 

gasleveranser till ukrainska konsumenter måste avtal mellan Gazprom och Naftogaz 

undertecknas. Medvedev talade om att priset på gas måste vara samma som 

marknadspriset, vilket motsvarar gaspriserna i Europa och bör fastställas med en 

prisformel. Det skulle inte erbjudas någon form av rabatt och ukrainas gasskulder skulle 

betalas tillbaka till Ryssland genast. Ukrainas president uppmanades notera att Ryssland 

ansåg att all rysk gas som skulle transporteras genom Ukraina till Europa men som inte 

nådde sitt mål sågs ur ryskt perspektiv som olagligt beslagtagande av gas.86  

Efter dessa förhandlingar sjönk Ukrainas gasimport kraftigt i jämförelse med tidigare år 

vilket går att urskilja i tabellen nedan. 

 

Tabell 6. Ukrainas naturgasimport från Ryssland mellan 2006–2009.  

 

Källa: Natural Gas Consumption and import in Ukraine, 1991-2016. Länk: http://naftogaz-

europe.com/article/en/naturalgasconsumption19912016  

 

 

 

 

 

                                                 
85 R. Dannreuther. (2016) EU-Russia Energy Relations in Context. Geopolitics. S.915 
86 President of Russia. (2016) A telephone conversation was held between Dmitry Medvedev and 

Ukrainian President Viktor Yuschenko. Länk: http://en.kremlin.ru/events/president/news/page/582  
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4.3 Ryssland och Ukraina relationer 2010–2013; skifte från hård 

makt till mjuk makt  
 

4.3.1 Ukrainas nya rysslandvänlig regering och alliansfrihetslagstiftning   

 

I början av 2010 vann proryska Viktor Yanukovich det ukrainska presidentvalet. 

Yanukovich kandiderade till presidentposten 2004 och vann men på grund av 

valfuskanklagelser blev det ett omval som Yanukovich förlorade. Nya presidenten 

förväntades att föra en rysk-vänlig utrikespolitik som skulle föra Ukraina närmare 

Ryssland. Yanukovych sa i sitt ceremoniella tal att Ukraina kommer att välja 

utrikespolitikväg som ger staten maximalt resultat av utveckling av jämlika och 

ömsesidigt fördelaktiga förbindelser med Ryssland, Europeiska Unionen och USA. 

Yanukovych hade ett stort stöd från ryskspråkiga öst Ukraina och förlorade de förlorade 

stöd från de flesta regioner i den ukrainsk-talande väst Ukraina till Julia Tymosjenko.87 

Efter valet börjar den Ryska-Ukrainska relationen återhämta sig och Ukraina anpassade 

sin utrikespolitik efter Rysslands.   

Kort efter valet röstade ukrainas parlament genom en motion om landets neutralitet och 

NATO-frågan. Enligt lagen skulle Ukraina nu vara ett neutralt alliansfritt land och 

skulle inte vara med några blockallianser.88 Ukrainas beslut om alliansfri status hade 

lugnat ner medborgarna men landet hade fortfarande samarbete med NATO inom vissa 

områden, till exempel fredsbevaring.89  

 

4.3.2 Ny gasavtal undertecknas i Moskva; skifte till mjuk makt 

Våren 2010, Ukrainas president åkte till Moskva för att träffa rysslands president 

Dmitriy Medvedev och båda parter undertecknade två nya gemensamma avtal som 

baserades på varandra. Det första avtalet utvidgade rysslands svartahavsflottans 

                                                 
87 A. Gabatt. (2010) Viktor Yanukovych sworn in as Ukrainian president. The Guardian Länk: 

https://www.theguardian.com/world/2010/feb/25/viktor-yanukovych-ukraine-president  
88 Verkhovna Rada of Ukraine. (2010) Chairman of Parliament believes that Ukrainian Authorities can 

rightfully raise a Question concerning Neutral Status of the Country. Länk: 

http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/31188.html  
89 Verkhovna Rada of Ukraine. (2010) Chairman of Parliament considers Presidential Elections in 

Ukraine, Start of Reforms, Normalization of relations with Russia, and Determination of the Foreign 

Policy Course in the Relations with NATO and the European Union as the most significant events of 

2010. Länk: http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/37005.html  

https://www.theguardian.com/world/2010/feb/25/viktor-yanukovych-ukraine-president
http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/31188.html
http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/37005.html
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närvaroperiod på ukrainskt territorium med 25 år. Det andra avtalet undertecknades och 

handlade om volymer och villkor för rysk gastransit via Ukraina och om nya villkor 

kring rysk gasförsäljningen till Ukraina till 2019. Medvedev påpekade att dessa 

undertecknade avtal gav lösningar på två viktiga frågor som är grunden till de 

strategiska förbindelserna mellan Ryssland och Ukraina, och båda parterna lovade att 

sätta tillbaka Rysk-Ukrainska relationer på rätt spår.90 Båda sidor diskuterade ukrainas 

dyra energiutgifter till Ryssland, vilket hade varit ett av Yanukovichs vallöften. Ukraina 

föreslog det nya priset om 205–210$ per 1 000 kubikmeter istället för dåvarande 305$ 

per 1 000 kubikmeter på naturgas.91  

Avtalen gav Ukraina tio års rabatt på 100$ per 1 000 kubikmeter för rysk naturgas i 

utbyte mot 25 års förlängning av Ryska Svartahavsflottans närvaro i ukrainas 

Sevastopol.92 Ryssland använder även i detta fall, återigen gasen i geopolitiskt syfte för 

att öka sitt inflytande inom sin regionala sfär och använder sina energiresurser som 

mjukmaktsinstrument för att nå sitt mål som dominant regional hegemon.  

Tabellen nedan visar ökning av volym i Ukrainas gasimport i jämförelse med 2009 

siffror. 

 

Tabell 7. Ukrainas gasimport från Ryssland mellan 2009–2013.  

   

Källa: Natural Gas Consumption and import in Ukraine, 1991-2016. Länk: http://naftogaz-

europe.com/article/en/naturalgasconsumption19912016  

 

                                                 
90 President of Russia. (2010) President of Russia and Ukraine signed an agreement extending the 

presence of Russia’s Black Sea Fleet on Ukrainian territory. Länk: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/48812  
91 L. Harding. (2010) Viktor Yanukovych promises Ukraine will embrace Russia. The Guardian Länk: 

https://www.theguardian.com/world/2010/mar/05/ukraine-russia-relations-viktor-yanukovych  
92 A. Grigas. (2017) The New Geopolitics of Natural Gas. Harvard University Press. S. 188 
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4.3.3 Ukrainas regering väljer CIS-samarbete framför EU-handelsavtal och 

Ryssland använder gaspriser som mjukmaktsinstrument  

 

I november 2013, upphävde Ukraina förberedelserna för det omtalade handelsavtalet 

med Europeiska Unionen som skulle hållas i Vilnius. Yanukovichs regering hävdade att 

beslutet hade tagits för att skydda ukrainas nationella säkerhet. Det var tydligt att 

Ukraina hade blivit hårt pressad av Ryssland för att inte underteckna EU-uppgörelsen. 

Ryssland ville att Ukraina ansluta sig till CIS-unionen; en gemensam ekonomisk 

tullunion ledd av Ryssland i samarbete med Kazakstan och Vitryssland.93 Ryssland 

hade inte bara ekonomiska incitament för att få med Ukraina i CIS-unionen utan även 

säkerhetspolitiska. Europeiska Unionen hade utvecklat en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitiskt organ, som döptes till Common Foreign and Security Policy (CFSP), 

vars syfte är att stärka EU:s externa agerande genom militära resurser och diplomatiska 

närhet till USA.94 Ur ett neorealistiskt perspektiv försökte Bryssel skapa en integrerad 

europeisk försvars-, säkerhets- och utrikespolitik med CFSP projektet. Detta försök att 

skapa ett gemensamt, mäktig Europa med nära förbindelser med USA, oroade troligtivs 

Kreml, då det skulle innebära en enorm latent supermakt vid Rysslands gränser. Detta 

skulle underminera Rysslands strävan om regional hegemoni men framförallt innebära 

enorma nationella/regionala säkerhetsrisker.  

 

Ukrainas president vände sig till Ryssland och CIS-samarbetet prioriterades istället för 

EU-handelssamarbetet. Under samtalen i vid slutet av 2013 diskuterade rysslands 

president V. Putin och ukrainas president V. Yanukovich, de två staternas 

energisamarbeten. Vladimir Putin påpekade att ifall Ukraina fortsätter köpa rysk gas till 

rabatterat pris, vilket har gjort det möjligt för Ukraina att spara mer än 10$ miljarder 

under dom senaste åren. Ryssland anser att den ukrainska ekonomin för närvarande har 

hamnat i kris till följd av den globala ekonomiska krisen. Ryssland har använt denna 

förevändning för att få Gazprom och Naftogaz att underteckna ett nytt kontraktinlägg 

som innebär att Gazprom säljer gas till Ukraina för 268,5$ per 1 000 kubikmeter 

                                                 
93 Ukraine suspends preparations for EU trade agreement. BBC (2013) Länk: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-25032275  
94 European Union External Action (2016) Common Foreign and Security Policy. Länk: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/420/common-foreign-and-security-policy-

cfsp_en  

http://www.bbc.com/news/world-europe-25032275
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/420/common-foreign-and-security-policy-cfsp_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/420/common-foreign-and-security-policy-cfsp_en


 

 

 

34 

naturgas istället för marknadspriset på ca 400$ per 1 000 kubikmeter.95 Den enorma 

gasrabatten från Rysslands sida kan ses som implementering av mjuk makt för att 

belöna sin energiklients utrikespolitiska lutning, säkerställa sin position som regional 

hegemon samt maximera sin makt över sina kringliggande stater.  

 

4.4 Ukraina undertecknar ett handelsavtal med EU och Ryssland 

använder energi som hårdmaktsinstrument   

 

4.4.1 Rysslands oro över EU-utvidgningen ökar: Ukrainas regeringen 

avsätts av oppositionen och Ukraina undertecknar ett EU-handelsavtal 

 

Protester bröt ut i Kiev 21 november 2013 efter att presidenten Yanukovich valde att 

inte underteckna ett handelsavtal med EU. Protesterna var ursprungligen fredliga men 

blev våldsamma i januari 2014 i samband med polisens försök att bryta upp 

demonstrationen i ett våldsamt tillslag. Dussintals demonstranter sköts ihjäl av polisen 

innan EU förmedlad fredsuppgörelse avslutade de våldsamma striderna. 

Våldsamheterna blossade upp igen och Ukraina var nära ett inbördeskrig och president 

Yanukovich gick i politisk exil i Ryssland.96  

Den ukrainska parlamentet avsatte Yanukovich den 22 februari 2014, vilket innebar att 

han inte längre hade rätten att genomföra sina konstitutionella uppgifter som Ukrainas 

president. Ukrainas parlament utlyste ett tidigarelagt presidentval som skulle ske 25e 

maj, 2014.97 

 

Kort efter Yanukovichs regerings kollapsade betonade Ukrainas nya regering och 

parlamentordförande att den europeiska integrationen fortfarande är en prioritering för 

Ukrainas inrikes- och utrikespolitik. Enligt parlamentordföranden, Oleksandr Turtjynov, 

är undertecknandet av handelsassocieringsavtalet mellan EU och Ukraina av störst vikt 

och mycket brådskande. Ett undertecknande av detta slag skulle innebära validering av 

                                                 
95 President of Russia (2013) Press statement following a meeting of Russian-Ukrainian Interstate 

Commission. Länk: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/19854  
96 A. Yuhas, R. Jalabi. (2014) Ukraine’s revolution and Russia’s occupation of Crimea: how we got here. 

The Guardian. Länk: https://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-russia-explainer  
97 Verkhovna Rada of Ukraine (2014) ’’On self-withdrawl of the President of Ukraine from performing 

his constitutional duties and setting early elections of the President of Ukraine’’ Länk: 

http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/88138.html  

https://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-russia-explainer
http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/88138.html
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demonstranternas europapositiva handlingar under Maidandemonstrationerna. Att få 

inträde i en frihandelszon med EU-länderna samt visumfria gränser till EU kommer 

inom den närmsta tiden vara en viktig prioritet för Ukrainas ekonomi.98 

Putin gav en hel annan bedömning av vad som hände i Kiev och Ukraina i allmänhet. 

Enligt V. Putin var det inte ett avbrutet handelsavtal med EU och ihjälskjutna 

demonstranter som ledde till ett maktskifte i Ukraina. Istället beskrev Putin att skiftet 

berodde på ett antikonstitutionellt, väpnad maktövertagande som har lett till att 

majoriteten av Ukrainas parlamentsledamöter är illegitima. Han påstår även att Ukrainas 

rättsligt, legitima president är Yanukovich och att den tillförordnande presidenten är 

illegitim.99  

 

4.4.2 Ryssland använder gasresurser som hårdmaktsinstrument; nya 

förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland  

 

Efter kollapsen av Janukovitj-regeringen återupptog Ukrainas nya regering (ledd av 

Arseniy Yatseniuk) med stöd av (nyligen utsedda chefer vid) Naftogaz, 

gasimportsförhandlingarna med den ryska regeringen och Gazprom. Gazprom 

förklarade att företaget under dessa förhandlingar ville inkassera Naftogazs resterande 

skulder (från Yanukovichs tid) för att ens dryfta prisjusteringsdiskussioner angående 

Ukrainas gasimport från Ryssland. Ukrainska regeringen uppgav att de endast skulle 

betala tillbaka resterande skulder när prisjusteringar hade överenskommits.  

 

Förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland hölls tillsammans med EU-företrädare 

under maj och juni 2013, under vilka Vladimir Putin och andra ryska företrädare 

uppgav att 100$ rabatt per 1 000 kubikmeter gas kunde erbjudas i utbyte mot ett 

upphävande av exporttullen mellan länderna. Ryssland hade ett alternativt förslag ifall 

Ukraina skulle neka det första förslaget. Det andra förslaget innebar att Ukraina skulle 

få 100$ rabatt per 1000 kubikmeter på grundpriset av 385$ förutsatt att Ukraina skulle 

betala sina gasskulder till Ryssland. 

                                                 
98 Verkhovna Rada of Ukraine (2014) Oleksandr Turchynov: European integration remains priority of our 

foreign and domestic policy. Länk: http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/89744.html  
99 President of Russia. (2014) Vladimir Putin answered journalists’ questions on the situation in Ukraine. 

Länk: http://en.kremlin.ru/events/president/news/20366  

http://iportal.rada.gov.ua/en/news/News/News%202/89744.html
http://en.kremlin.ru/events/president/news/20366
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Ukrainas regering och Naftogaz avslog avtalsförslaget och anklagade Rysslands 

föreslagna rabatt med koppling till upphävande av exporttullen som politisk motiverad 

hämnd och krävde omförhandlingar av avtalets prissättnings klausuler. Ukraina 

accepterade inte heller Rysslands andra förslag och ingen överenskommelse kunde nås 

mellan parterna.100  

Den 16 juni meddelade Gazprom att de ville införa en förskottsbetalning av Ukrainas 

skulder enligt det andra avtalsvillkoret och stoppade gasleveranser till Ukraina. 

Gazprom väckte åtal mot Ukrainas Naftogaz vid Stockholms skiljedomstol till följd av 

att företaget hade gått miste om 4.5$ miljarder av Ukrainas uteblivna inbetalningar av 

sina energiskulder. Naftogaz i sin tur svarade med förfarande mot Gazprom med 

avseende att Gazprom hade vägrat att gå med på att sänka priserna. Naftogaz hävdade 

även att de hade överdebiterats för gas som levererades under 2010–2013 vilket 

motsvarade 6$ miljarder i överdebitering.101 

Det finns ett påskrivet avtal mellan Naftogaz och Gazprom i vilket det står att Gazprom 

måste leverera all gas som Ukraina i förväg har betalat. Senaste brott mot detta kontrakt 

uppstod efter den 22e februari 2014, då Gazprom endast levererat 40% av den gas 

Naftogaz betalat för. Naftogaz har lyft detta kontraktsbrott i Bryssel. Tre dagar efter att 

Gazprom minskade exporten av gas till Ukraina hävdade Kobolyev att Ukraina tänkte 

minska sin gasimport från Gazprom, vilket innebär finansiella förluster för Ryssland.102 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Ukrainas naturgasimport från Ryssland och EU mellan 2013–2016.  

                                                 
100 S.Pirani. (2014) Ukraine’s imports of Russian gas: how a deal might be reached. The Oxford Institute 

for Energy Studies. S.3 Länk: http://naftogaz-europe.com/newsfiles/Ukraines-imports-of-Russian-gas-

how-a-deal-might-be-reached.pdf   
101 S.Pirani. (2014) Ukraine’s imports of Russian gas: how a deal might be reached. The Oxford Institute 

for Energy Studies. S.4 Länk: http://naftogaz-europe.com/newsfiles/Ukraines-imports-of-Russian-gas-

how-a-deal-might-be-reached.pdf   
102

 A. Kobolyev – CEO Naftogaz. Gazprom’s position breaching EU law. Naftogaz of Ukraine (2014). 

Länk:http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/1B24682A3F164DFEC2257DB600441068?Ope

nDocument&year=2014&month=12&nt=News&  

http://naftogaz-europe.com/newsfiles/Ukraines-imports-of-Russian-gas-how-a-deal-might-be-reached.pdf
http://naftogaz-europe.com/newsfiles/Ukraines-imports-of-Russian-gas-how-a-deal-might-be-reached.pdf
http://naftogaz-europe.com/newsfiles/Ukraines-imports-of-Russian-gas-how-a-deal-might-be-reached.pdf
http://naftogaz-europe.com/newsfiles/Ukraines-imports-of-Russian-gas-how-a-deal-might-be-reached.pdf
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/1B24682A3F164DFEC2257DB600441068?OpenDocument&year=2014&month=12&nt=News&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/1B24682A3F164DFEC2257DB600441068?OpenDocument&year=2014&month=12&nt=News&
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Källa: Naftogaz: Natural Gas Supplies to Ukraine 2008-2016. Länk: http://naftogaz-

europe.com/article/en/NaturalGasSuppliestoUkraine  

 

Tabell 9. Maktspektrum. Hämtad från J. Nyes bok Soft Power 2004.103 

                         ’Hard Power’                                                   ’Soft Power’ 

                          RysslandU2006                                RysslandU2004   

 

Befalla                                                                                          Samarbeta  

                        RysslandU2008-2009                             RysslandU2010-2013                                        

 

                        RysslandU2014 
 

 

 

 

Teckenförklaringar 

RysslandU2004 = Ukraina under Kuchma 

RysslandU2006 = Ukraina under Yuschenko 

RysslandU2009= Ukraina under Yuschenko 

RysslandU2010-2013 = Ukraina under Yanukovich 

RysslandU2014= Ukraina under Arseniy Yatseniuk  

 

 

                                                 
103 J. Nye. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. S. 8 
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5. Sammanfattning  

Uppsatsens analysdelar har visat att det finns kopplingar mellan nivån av ’’externt 

tryck’’ och graden av mjuk/hård makts användning av Rysslands energipolitik gentemot 

Ukraina beroende på Ukrainas utrikespolitiska lutning. Analysen har visat att Rysslands 

huvudmål är att etablera primärt inflytande över Ukrainas utrikespolitiska inriktning. De 

empiriska fynd som presenteras i analysdelen passar in i det neorealistiska, teoretiska 

ramverket samt besvarar uppsatsens tre frågeställningar. 

Avslutningsvis behöver uppsatsens forskningsfrågor återknytas samt besvaras utifrån 

ovanstående analysdelen. 

Den första frågeställningen är ’’I vilken utsträckning har Ryssland använt sina 

energiresurser som geopolitiskt maktmedel mot sin energiklient, Ukraina 2004–2014?’’ 

– besvaras i uppsatsen. 

  

• Den ryska energisektorn har använts som utrikespolitiskt maktmedel mot 

Ukraina i väldigt stor utsträckning. Sedan 2004, när Ukraina valde mer 

västvänlig regering som bortprioriterade bilateralt samarbete, i olika frågor, med 

Ryssland och istället valde att samarbetat med EU och NATO. Vid dessa 

tillfällen har Ryssland höjt energipriserna, krävt omedelbar utbetalning av 

Ukrainas befintliga energiskulder, stängt av gasledningar till både Ukraina och 

Europa. Ukraina har kraftigt minskat sitt beroende av den ryska gasen från och 

med 2014. Uteblivna gasleveranser till Ukraina har lett till förluster hos 

Gazprom. Efter en total strypning av gas som efterföljd av gas-krisen 2009, har 

europeiska företag och länder skapat nya energikällor för att ersätta Gazprom 

som leverantör. Ersättningen har skett genom utbyggningen LNG-terminaler 

(Liquefied natural gas) vilket gör att andra stora energileverantörer kan leverera 

naturgas och numera europeiska länder är mindre beroende av Gazprom. Detta 

kan bero på att andra leverantörer respekterar avtal istället för politiska idéer. 

Det finns ett påskrivet avtal mellan Naftogaz och Gazprom i vilket det står att 

Gazprom måste leverera all gas som Ukraina i förväg har betalat. Senaste brott 

mot detta kontrakt uppstod efter den 22e februari 2014, då Gazprom endast 
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levererat 40% av den gas Naftogaz betalat för. Naftogaz har lyft detta 

kontraktsbrott i Bryssel.  

När Ukraina har valt Rysslandvänlig president, då har Ryssland erbjudit Ukraina 

billig gas och skrivit av befintliga energiskulder för Ukrainas engagemang inom 

CIS-samarbetet och passerat en lagstiftning om alliansfrihet vilket innebar att 

Ukraina tagit avstånd från NATO. Allt för att ha Ukraina inom sin regionala 

inflytelsesfär trots finansiella förluster för Gazprom och indirekta för Ryssland.  

 

Den andra frågeställningen är ’’Hur påverkar Rysslands energiklients (Ukrainas) 

utrikespolitiska agerande det ryska energipolitiska beteendet?’’ - besvaras också i 

uppsatsens analys.  

• Det finns tydliga indikationer på att Ukrainas utrikespolitiska- och 

inrikespolitiska (val av president) riktning har påverkat det ryska energipolitiska 

agerande. År 2004 valdes en västvänlig regering i Ukraina, vilket ledde till 

prisökning av den ryska importerade oljan med 200 %. När den nya ukrainska 

regeringen påbörjade ett närmare samarbete med NATO och hade viljan att 

integreras inom den Europeiska Unionen, höjdes den ryska Gazproms gaspriser 

exempelvis år 2006 med 90 % och stoppade till och med gasexporten till 

Ukraina när Ukraina inte accepterade de enorma prishöjningar. År 2008 

kritiserade Ukraina, Rysslands inblandning i Georgien, stödde Georgiens 

president och ukrainska soldater skickades till övningar med NATO. I följd av 

detta agerande från Ukraina var energiförhandlingarna mellan Ryssland och 

Ukraina i slutet av 2008 fortfarande olösta. Etta kulminerade i att Ryssland, 

under början av 2009, ströp gasexporten till Ukraina och Europa under tre 

veckors tid. Efter detta hotade Ryssland med att höja priset på gas som 

levererades till Ukraina från 180 USD till 458 USD per 1000 kubikmeter. 

Ryssland anklagade Ukraina, samma år, för korruption och påstod att Ukraina 

hade stulit gas som skickades till Europa från Ryssland, via gasledningar som 

gick över Ukrainas territorium. Både parter kom överens om 232$ per 1 000 

kubikmeter gas, vilket innebar en kraftig prisökning med dryga 28 %. Som följd 

av denna prishöjning gick den ukrainska energiimporten från Ryssland ner med 

51% under 2009. Under 2010 valdes ny rysslandvänlig president i Ukraina och 

en lagstiftning om alliansfrihet passerades. Denna lagstiftning innebar att 



 

 

 

40 

Ukraina inte ansökte om ett NATO-medlemskap och samarbeten med EU 

minskade. Samtidigt som detta skedde hyrde Ukraina ut Sevastopol till 

Rysslands svartahavsflotta i utbyte mot sänkta gaspriser och avskrivning av 

Ukrainas dåvarande energiskuld. 

 

Den tredje frågeställningen är ’’Finns det någon korrelation mellan Rysslands 

energiklientens (Ukrainas) beteende och Rysslands användande av energiresursen som 

hård och mjuk makt?’’ – har besvarats av uppsatsens analys.  

 

• Ja det finns sådan korrelation. Så fort Ukrainas styrande regering har lutat 

utrikespolitiskt mot NATO-alliansen och den Europeiska Unionen har Ryssland 

höjt energipriserna, krävt befintliga energiskulder och stängt av gasledningar. 

Dessa korrelationer är incitament på att Ryssland använder sina energiresurser 

som hårdmaktsinstrument när Ukrainas politik vänder sig bort från Ryssland.  

• Vid de tillfällen då Ukrainas styrande regering har lutat sig utrikespolitisk åt 

Ryssland, har Ryssland i gensvar använt sina energiresurser som 

mjukmaktsinstrument. Dessa samband kan man se vid alla större politiska 

skiftningar i Ukraina sedan 2004. Exempelvis under 2005 och 2006 då Ukraina 

lutade åt NATO och EU, år 2009 då Ukraina försökte stötta NATO och 

Georgien samt kritiserade Ryssland för kriget i Georgien och år 2013 då 

västvänliga demonstrationer i Ukraina ledde till avsättandet av den dåvarande, 

rysslandvänlige presidenten.  
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