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Abstract  

In recent decades, the EU has significantly expanded its presence and influence in many of 

the former Soviet states. This essay have examined how the relationship between the EU and 

Russia has changed since The Eastern Partnership was introduced 2009 and the extent to 

which it can be seen as a contributing factor. The Eastern Partnership is a joint initiative 

involving the EU, its Member States and six Eastern European Partners. Among this six this 

essay has focused on Ukraine and its part in the relationship between EU and Russia. This 

essay have been a theory-consuming case study that analyzes and explains the EU and 

Russia's actions concerning the EaP, with the help of Mearsheimer's theory of offensive 

realism. The analysis showed that the relations between EU and Russia had changed and 

deteriorated. The Eastern Partnership has provoked Russia and has made them feel restricted 

in their sphere of power. There has been a conflict over the six countries, including Ukraine, 

between the EU and Russia. 

 

Nyckelord: EU, Ryssland, Ukraina, The Eastern Partnership, Offensiv realism.  
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1 Introduktion  

Sedan Europeiska unionen grundades 1957 har antalet medlemsstater utökats från 6 länder 

till 28. Det var först efter kommunistregimens fall och Sovjetunionens upplösning 1989 som 

öst- och centraleuropeiska länder blev EU-medlemmar. Dessa utvidgningar skedde i två 

etapper; under 2004 och 2007 och länder som Estland, Lettland, Litauen, Ungern och Polen 

inkluderades. I takt med att EU växer och antalet medlemsstater blivit fler har unionen fått 

nya grannländer i både söder och öst under årens lopp. Dessa nya grannländers säkerhet, 

stabilitet samt välfärd är viktig för EU och det ligger i deras intresse att stärka banden till 

dessa. EU är en viktig och inflytelserikt aktör, inte enbart för dess medlemsstater utan också 

för tredjeparter. European Neighbourhood Policy (ENP) utvecklades 2004 som ett ramverk 

för förbindelserna mellan EU, dess medlemsländer och 16 grannländer. ENP syftar att bygga 

relationer på gemensamma intressen och normer med respektive grannskapsland och arbetar i 

huvudsak med främjandet av Good Governance, demokratisering, ekonomisk utveckling, 

säkerhet och migration (European Union, 2018). The Eastern Partnership (EaP) är en 

vidareutveckling av ENP och syftar att öppna upp ett samarbete med de sex grannländerna i 

östra Europa och södra Kaukasus, vilka följande är Ukraina, Vitryssland, Moldavien, 

Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. EaP introducerades i Prag 2009 och arbetar med att 

fördjupa den politiska anknytningen och ekonomiska integrationen i länderna samt främja den 

regionala stabiliteten genom överenskommelser och demokratiska institutionsbyggande. 

Syftet med EaP är att det ska stärka både EU och partnerländernas förmåga att hantera externa 

och interna utmaningar (Council on Foreign Relations, 2014).   

 

Under de senaste decennierna har EU väsentligt utökat sin närvaro och inflytande i många av 

de forna sovjetstaterna. Vissa av dessa har blivit fullbordade medlemsländer medan andra är 

partnerskapsländer. I slutet av 1990 och början av 2000-talet fanns det ur ett europeiskt 

perspektiv hopp om att EU och Ryssland skulle kunna samarbeta i det som skulle komma bli 

European Neighbourhood Policy och The Eastern Partnership. På senare år har relationen 

mellan EU och Ryssland blivit allt mer svårhanterlig och komplex. Ryssland har tolkat EU:s 

framfart som ett oacceptabelt intrång i deras maktsfär. De anser att EU inskränker på deras 

territorium och påtrycker länderna i regionen deras liberala och västliga normer. Det finns 

tidigare forskning som utpekar The Eastern Partnership som en bidragande faktor till den 

försämrade relationen parterna emellan (Delcour, 2017). Denna uppsats följer linjen för den 
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tidigare forskningen inom området och utvecklar den genom att använda John Mearsheimers 

teori om offensiv realism i syfte att dels förklara i vilken utsträckning The Eastern Partnership 

påverkat förhållandet mellan EU och Ryssland, dels konflikten om de sex 

partnerskapsländerna som ligger mellan det utvidgade EU och Rysslands gränser. The Eastern 

Partnership har fått olika utfall i de sex länderna, och ländernas relationer till EU och 

Ryssland ser olika ut. Armenien och Vitryssland har anslutit sig till Ryssland och den 

Eurasiska ekonomiska unionen, medan Ukraina, Georgien och Moldavien håller kursen mot 

EU och en europeisk integration. Till skillnad från de andra fem länderna har Azerbajdzjan 

avstått från både Moskva och Bryssel, och är begränsade i deras integrationssamarbeten 

(Bond, 2017). I uppsatsen används Ukraina som exempel, i syfte att iscensätta den dragkamp 

som uppstått om länderna sedan lanseringen av The Eastern Partnership 2009.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mot den ovan givna bakgrunden är syftet med denna uppsats att undersöka hur förhållandet 

mellan EU och Ryssland har förändrats mellan år 2009 och 2017. Studien undersöker således 

hur EU och Rysslands förhållande har förändrats sedan The Eastern Partnership 

introducerades och därmed i vilken utsträckning EaP kan vara en bidragande faktor till det. I 

syfte att förtydliga vad The Eastern Partnership har fått för genomslagskraft har Ukraina valts 

ut och som vidare används för att redogöra för den rådande dragkampen mellan EU och 

Ryssland. Således utmynnar syftet i följande frågeställning: 

(1) Vilken inverkan har The Eastern Partnership haft på Ukrainas politik gentemot EU 

respektive Ryssland?  

(2) I vilken utsträckning har The Eastern Partnership påverkat förhållandet mellan EU och 

Ryssland? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. Det första avsnittet inleds med en introduktion samt 

presentation av syfte och frågeställning. I det andra avsnittet beskrivs den tidigare forskningen 

inom uppsatsens områden och det teoretiska ramverket för denna uppsats presenteras, det vill 

säga vad för teori som ska användas och vad det innebär. I det tredje avsnittet beskrivs det hur 

uppsatsen ska utföras metodologiskt och vad för material som ska användas. Vidare följer 

analysen där teorin appliceras för att förklara utfallet. Analysen är uppdelad i tre delar. Den 

första delen ger en kortare bakgrundsbild om European Neighbourhood Policy och en längre 

om The Eastern Partnership. I de andra två delarna analyseras var frågeställning för sig i syfte 
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att förtydliga resultatet. Uppsatsens sista avsnitt är en slutdiskussion där frågeställningarna 

besvaras och sammanställs. I det avslutande avsnittet ämnar uppsatsen nå ett resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk   

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts inom forskningsområdet, i syfte att ge 

en förståelse för valet av uppsatsens teoretiska ramverk. Vidare beskrivs det teoretiska 

perspektivet realism och dess tre största inriktningar. Mer ingående beskrivs den offensiva 

realismen som är det teoretiska perspektiv som används i analysen, i syfte att besvara 

uppsatsen andra och centrala frågeställning.  

 

2.1 Tidigare forskning  

Det finns ett antal teorier som används i syfte att förklara världspolitiken och internationella 

relationer. De teorier som haft störst inflytande inom området är realism, liberalism, marxism, 

poststrukturalism, socialkonstruktivism och postkolonialism. De olika teorierna har olika 

perspektiv på hur det internationella systemet är utformat, vilka aktörer som är viktiga och 

vilka begrepp som är centrala. Var teori fokuserar på olika aspekter, de tror sig veta de 

viktigaste funktionerna i världspolitiken och anser sig ha en bättre uppfattning än de 

konkurrerande teorierna. I denna uppsats används realism, då teorin är betydande inom 

internationella relationer och vidare syftar på olika teorier som sätter makt i centrum för 

analys. Realism är den äldsta teorin och har under de senaste 150 åren varit det dominerande 

tillvägagångssättet. Det anses vara den mest dominanta teorin då den gör en kraftfull tolkning 

att krig är normaltillståndet i det internationella systemet, och att fred är undantaget (Baylis et 

al, 2016: 4-9; Dunne & Smith, 2016: 101-102). Realism som teori lämpar sig därav i 

förklarandet av EU och Rysslands förhållande. Vidare val av offensiv realism motiveras 

längre fram.  

 

Det har gjorts en hel del forskning inom ramarna för European Neighbourhood Policy och 

The Eastern Partnership. Det finns dels forskning som följer upp huruvida EU har lyckats 

respektive misslyckats med dess partnerskapssamarbete, dels hur pass europeiskt integrerade 

de sex partnerskapsländerna har blivit. Det finns flertalet forskare som har bedrivit forskning 

om att The Eastern Partnership ska ha påverkat och försämrat förhållandet mellan EU och 

Ryssland. Det finns differentierad forskning som beskyller olika parter på det försämrade 

förhållandet. Utifrån ett perspektiv kritiseras EU för att från första början ha implementerat 

The Eastern Partnership och utifrån ett annat kritiseras Ryssland för dess aggressiva motstånd. 

 En relevant forskare inom området är Hiski Haukkala som är professor i internationella 

relationer och som framhåller problematiken att enbart skuldbelägger en av parterna. 
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Haukkala framhåller att det inom internationell politik och diplomati inte är möjligt att 

skuldbelägga endast en part (Haukkala, 2016:653–656). Uppsatsen ämnar att bygga vidare på 

den tidigare forskningen och fokuserar på The Eastern Partnership utifrån John Mearsheimers 

teori om offensiv realism. Den offensiva realismen används som teori i syfte att förklara både 

EU och Rysslands agerande gällande EaP och på så sätt parternas förändrade förhållande.  

2.2 Realism  

Den realistiska traditionen sträcker sig många år tillbaka och hänvisar till politiska filosofer 

som Thucydides 460-406 f. Kr., Machiavelli 1469-1527, Hobbes 1588-1679 och Rousseau 

1712-78. Realismen vidareutvecklades och gjorde ett uppsving efter andra världskriget då 

bland annat av Morgenthau och E. H Carr. Trots att de ovan nämnda teoretikerna verkade 

under olika tidsperioder och politiska kontexter samt tillhör olika realistiska inriktningar, 

delar de synen att internationell politik är en ständig maktkamp (Dunne & Schmidt, 2016: 

102).  

 

Efter den Westfaliska freden 1648 är det suveräna stater som är huvudaktörer på världsarenan. 

Max Webers definition “the monopoly of the legitimate use of physical force within a given 

territory” beskriver den suveräna staten väl och citeras ofta av realister. Hans definition 

beskriver hur staten besitter den högsta auktoriteten och den absoluta makten inom statens 

gränser (Dunne & Schmidt, 2016: 105,109). Realister menar att det råder en ständig 

maktkamp mellan suveräna stater, där respektive stat fattar beslut i syfte att maximera dess 

egenintressen samt säkerhet. Stater förhåller sig till doktrinen Raison d´état som kan 

översättas till nationellt intresse, vilket innebär att beslut tas som gynnar staten samt uppfyller 

dess mål och ambitioner. Realister diskuterar vidare huruvida det råder etik och moral i den 

internationella politiken. Realister är skeptiska om att det skulle finnas universella 

moralprinciper och varnar därför stater för att förbise sina egenintresse i syfte att förhålla sig 

till en obestämd definition av etiskt beteende. Inom realismen talas det om en dubbelmoral- 

standard som innebär att det finns en moralisk ståndpunkt för individen och en annan för 

staten. Utan denna standard skulle det inte vara möjligt för en stat att fatta sina beslut enligt 

Raison d`état (Dunne & Schmidt, 2016: 103).  

 

Staters uppgift är vidare att rationellt beräkna de mest lämpliga stegen som bör vidtas för att 

upprätthålla statens säkerhet. Risken för krig är ständigt närvarande vilket kräver att stater 

vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa sin överlevnad (Dunne & Schmidt, 2016: 103). 
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Överlevnad är grundläggande för alla stater, då det är en förutsättning för att vidare kunna 

uppnå sina andra mål. Staters legitimitet att utöva auktoritet gäller som sagt inom dess 

gränser. Utanför staters gränser råder anarki. Anarki innebär att den internationella politiken 

förs på en arena där det inte finns någon överstatlig auktoritet som dominerar över de 

suveräna staterna. Det är riskfyllt när det uppstår krig och konflikter i ett sådant system 

eftersom det inte finns något som hindrar en stat att använda våld mot en annan. Säkerhet kan 

därför enbart uppstå genom självhjälp. Var stat ansvarar själv för sitt eget välmående och 

överlevnad. Det finns olika verktyg att använda för att säkerställa sin säkerhet. Stater kan 

använda både diplomati och militär kapacitet, och kan tillsammans med andra stater ingå 

samarbeten och allianser (Dunne & Schmidt, 2016: 105-106, 110-111).  

 

2.3 Realismens inriktningar  

Inom realismen finns det tre större inriktningar vilka är; klassisk realism, neorealism/ 

strukturell realism och neoklassisk realism. De tre inriktningarna skiljer sig åt gällande 

huruvida krigstillståndet i den internationella politiken förmodas beror på den mänskliga 

naturen, det internationella systemets struktur eller båda delar. Trots dess olikheter delar de en 

rad grundläggande antaganden och idéer (Dunne & Schmidt, 2016:103, 101).  

 

Inom den klassiska realismen argumenterar teoretiker som Hans J. Morgenthau för att det är 

den mänskliga naturen som förklarar staters beteenden. Han hävdar att det ligger i människans 

natur att sträva efter makt och konstant ser efter möjligheter att utöka den. Morgenthau hävdar 

att det är både staters och individers mål att maximera dess makt, och identifierar vidare tre 

mönster i staters maktkamp som alla är rotade i människans maktbegär. Dessa mönster är 

status quo - att behålla makten, imperialism - att öka makten och prestige - att åskådliggöra 

makten (Morgenthau, 2006: 4; Dunne & Schmidt, 2016: 107).  

 

Neorealism, också benämnd som strukturell realism, publicerades av Kenneth Waltz 1979 i 

Theory of International Politics. Waltz är överens med de klassiska realisterna om att den 

internationella politiken utgör en maktkamp mellan stater. Dock förkastar han tesen att det 

skulle vara den mänskliga naturen som är den bakomliggande orsaken. Istället 

argumenterar han och andra neorealistiska teoretiker för att konkurrens om säkerhet, 

mellanstatliga konflikter och svårigheter till internationellt samarbete beror på det anarkistiska 

internationella systemets struktur (Waltz, 2008: 59). Inom neorealismen och mellan dess 
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teoretiker görs en uppdelning av offensiv och defensiv realism. Den yttersta skillnaden 

dessemellan är det anarkistiska internationella systemets roll och huruvida det antingen 

uppmuntrar stater till att maximera sin säkerhet eller maximerar sin makt och inflytande 

(Lobell, 2017: 2). Waltz är förespråkare av den defensiva realismen och argumenterar för att 

stater är ytterst medvetna om andra staters kapaciteter, i syfte att förutse dess egen 

säkerhetssituation. Enligt Waltz är stater status quo snarare än revisionistiska, då stater inte 

maximerar sin makt, utan snarare maximerar sin säkerhet och överlevnad. De är defensiva 

aktörer som inte eftersträvar mer makt om det innebär att de riskerar sin säkerhet, utan 

anpassar sig till den existerande maktbalansen (Waltz, 1979: 126-127). Defensiva realister 

hävdar att det finns fyra risker med expanderandet av makt. För det första är strävandet efter 

en hegemonisk roll självförgörande. Det skadar mer än vad det gör nytta då det kan provocera 

den rådande världsordningen. För det andra gynnas det sällan med erövring då kostnaderna 

överstiger vinsterna och det utgör en säkerhetsrisk. Expansion rekommenderas enbart vid 

särskilda tillfällen som det kräver vidare analys för. För det tredje försvarar militären det 

defensiva tillvägagångssättet framför det offensiva. Slutligen ser man ur ett historiskt 

perspektiv att det inte varit gynnsamt att expandera och sträva efter en hegemonisk roll. 

Vidare kommer den offensiva realismen beskrivas i ett eget avsnitt då den utgör det teoretiska 

ramverket för uppsatsen (Lobell, 2017: 12-13).  

 

Inom neoklassisk realism kombineras den klassiska realismen och neorealismen, då teoretiker 

anser att det finns belägg för att världspolitikens utformning beror både på den mänskliga 

naturen och det internationella systemets struktur. Staters beteende beror såväl på 

maktfördelning som på statliga ledare, förhållande mellan stat och samhälle samt stat-

identitet. Neorealister hävdar att alla stater har liknande intressen medan neoklassiska realister 

argumenterar att så inte är fallet. Neoklassiska realisten Randall Schweller gör distinktionen 

mellan status quo och revisioniststater. Mäktiga stater som har inflytande över andra stater i 

den internationella ordningen definieras som status-quo, medan inte lika inflytelserika länder 

som försöker utöka sin makt och position i ordningen kallas revisioniststat. Stater skiljer sig 

inte enbart åt gällande intresse utan också gällande dess förmåga att utvinna resurser från 

samhället (Dunne & Smith, 2016: 109; Schweller, 2004: 162-164).  
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2.4 Offensiv realism  

I The Tragedy of Great Power Politics redogör John Mearsheimer för den offensiva realismen 

som motsätter sig E.H Carr, Morgenthau och Waltz teori om defensiv realism. Precis som 

defensiv realism tillhör den offensiva realismen inriktningen neorealism. Både offensiv och 

defensiv realism är överens om att staters beteende beror på det internationella systemets 

struktur. De är också överens om att överlevnad är fundamentalt för stater i det anarkistiska 

internationella systemet. De två teorierna har dock olika syn på staters överlevnad. 

Mearsheimer menar att var stats mål är att maximera dess andel av världsmakten, vilket de 

gör på bekostnad av andra stater. Denna makt kan vara ekonomisk, diplomatisk och militär 

(Mearsheimer, 2001: 21). Staters ultimata mål är att bli en hegemoni vilket innebär att en stat 

är den enda stormakten och är så mäktig att den dominerar alla andra stater i det rådande 

systemet. När en stat uppfyller denna roll utgör det en status quo-makt. Det görs en indelning 

mellan global- och regional hegemoni. Global hegemoni innebär att en stat dominerar hela 

världen medan en regional hegemoni dominerar en särskild geografisk region. Historiskt har 

ingen stat utgjort en global hegemoni och det förutspås inte heller ske inom den kommande 

framtiden. Det bästa utfallet för en stormakt är att utgöra en regional hegemoni (Mearsheimer, 

2001: 40-41). 

  

Orsaken till att stormakter konkurrerar med varandra om makt och strävar efter en 

hegemonisk roll härleds enligt Mearsheimer från fem antaganden om det internationella 

systemet. Dessa fem antaganden beskriver tillsammans varför stater agerar offensivt gentemot 

varandra. Antaganden är följande; 

(1) Det internationella systemet är anarkistiskt.  

(2) Stormakter har offensiv militärkapacitet vilket skapar möjlighet till förgörelse av 

varandra. Vissa stater har mer makt än andra och utgör därför ett större hot i 

världsordningen.  

(3) Stater kan aldrig till fullo vara säker på andra staters avsikter. Stormakter är 

varandras fiender.  

(4) Överlevnad är stormakters primära mål.  

(5) Stormakter är rationella aktörer (Mearsheimer, 2001: 29-31).  

 

Utifrån den offensiva realismen anses inte stormakter vara status quo-stater. Stormakter har i 

princip alltid en revisionistisk agenda och strävar ständigt efter en större makt. Stormakter ser 

sig hela tiden om efter möjligheter att förändra den rådande maktfördelningen. De strävar inte 
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enbart efter att maximera sin makt på andra staters bekostnad, de försöker även motverka 

rivalers försök till att övervinna makt på deras egen bekostnad. Begäret efter mer makt upphör 

aldrig. Vid det enda tillfället det skulle kunna ske är om en stat når det slutliga målet att bli en 

global hegemoni. Chansen att det skulle ske är ytterst liten, därav fortsätter maktkampen 

stormakterna emellan (Mearsheimer, 2001: 2-3, 29). Den konstanta konkurrensen mellan 

stormakterna om säkerhet kallas säkerhetsdilemma. Det är ett välkänt begrepp i litteraturen 

inom internationella relationer som beskriver den offensiva realismens logik. Begreppet är 

myntat av John Hertz och introducerades i en artikel i tidskriften World Politics på 1950-talet. 

Säkerhetsdilemmat innebär att det mest lämpliga sättet för stater att överleva i en anarki är att 

ha övertag över andra stater och erhålla makt på bekostnad av dessa (Mearsheimer, 2001: 35-

36).  

 

Strukturella faktorer som anarki och maktfördelning är viktiga i förklaringen av internationell 

politik. Mearsheimer ägnar liten uppmärksamhet på en individ- och inrikespolitisk nivå. Inom 

den offensiva realismen läggs det ingen vikt på den politiska regimen, det vill säga om det 

staten är en demokrati eller diktatur. Det som är avgörande är hur mycket makt en stat 

erhåller. Det är det internationella systemet som driver stater att värna om sin säkerhet genom 

att agera aggressivt gentemot varandra. Det finns tre funktioner i det internationella systemet 

som tillsammans lägger grunden för staters rädsla gentemot varandra vilka är; 

(1) Frånvaron av en överstatlig auktoritet som skyddar staterna från varandra.  

(2) Faktum att stater alltid har en offensiv militärkapacitet. 

(3) Stater kan aldrig till fullo vara säker på andra staters avsikter.  

Dessa tre faktum får stater att inse att ju mäktigare de är i relation till dess rivaler, desto större 

är deras chans till överlevnad. Mearsheimer anser att detta är en stor tragedi då stormakter i 

många fall inte har något annan anledning till konflikt.  

 

Offensiv realism är en deskriptiv teori, som förklarar hur stormakter agerat tidigare och hur de 

förväntas agera i framtiden. Offensiv realism är även preskriptiv och talar om hur en stat bör 

agera. I denna uppsats används Mearsheimers offensiva realism som teoretiskt ramverk, i 

syfte att analysera och förklara hur EU och Rysslands relation har förändrats utifrån deras 

agerande gällande The Eastern Partnership. Offensiv realism är ett lämpligt val av teori då 

både EU och Ryssland steg gällande EaP kan förklaras utifrån dennes logik (Mearsheimer, 

2001:3, 10-11). 
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2.5 Sammanfattning  

I avsnittet presenteras realismen och dess tre inriktningar i syfte att skapa en förförståelse för 

uppsatsen och se det teoretiska ramverket i dess kontext. Det skapar en närmare koppling 

mellan teori och empiri, och som vidare möjliggör besvarandet av frågeställningen. 

Uppsatsens teoretiska ramverk är John Mearsheimers offensiva realism, som ligger till grund 

för att besvara uppsatsen andra frågeställning. Mearsheimer menar att var stats mål är att 

maximera dess andel av världsmakten, vilket de gör på bekostnad av andra stater. Staters 

ultimata mål är att bli en hegemoni vilket innebär att en stat är den enda stormakten och är så 

mäktig att den dominerar alla andra stater i det rådande systemet. Enligt den offensiva 

realismen är stormakter revisionistiska och ser sig ständigt om efter mer makt för att 

säkerhetsställa sin egen överlevnad. Detta helt motsatt den defensiva realismen som 

maximerar sin säkerhet före makt. Enligt offensiv realism beror staters ständiga maktkamp 

och övriga beteenden på det internationella systemets struktur. Mearsheimer gör fem 

antaganden om det internationella systemet vilka är att systemet är anarkistiskt, stormakter har 

stora offensiva militära kapaciteter som utgör hot gentemot andra stater, stater kan till fullo 

aldrig vara säkra på andra staters avsikter, överlevnad är stormakter primära mål samt att 

stater är rationella aktörer.  
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3 Metod och material  

I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av metodologi. Avsnittet inleds med en 

diskussion om valet av fall, tidsperspektiv och avgränsningar. Vidare diskuteras den valda 

forskningsdesignen utifrån dess lämplighet och forskningsmetoden likaså. Metodavsnittet 

innehåller också en diskussion om uppsatsens valda material och källkritik.  

 

3.1 Val av fall och avgränsningar 

Valet av fall är statsvetenskapligt intressant både inom- och utomvetenskapligt. 

Inomvetenskapligt finns det generöst med tidigare forskning om The Eastern Partnership och 

om relationen mellan EU och Ryssland. Trots vidden av den tidigare forskningen finns det 

möjlighet till vidare forskning eftersom att The Eastern Partnership grundades för mindre än 

ett decennium sedan och ännu inte är fastställd. Den politiska situationen i de sex 

partnerskapsländerna är än inte avslutad utan det råder fortsatt konflikt om länderna mellan 

EU och Ryssland. Vidare är valet av fall även utomvetenskapligt då forskningsproblemet är 

högaktuellt, intressant ur ett brett perspektiv och berör ett stort område. Det är intressant att 

undersöka EU och Rysslands utvecklade förhållande då det spänner över flertalet områden, 

exempelvis gällande dess geopolitik, handelsförbindelser, utrikes- och säkerhetspolitik 

(Esaiasson et al, 2012: 31).   

 

Av tids- och utrymmesskäl har ett flertal övervägda avgränsningar gjorts i uppsatsen. Till att 

börja med har ett land av sex valts ut i syfte att agera exempel hur The Eastern Partnership har 

verkat i praktiken. Med viss förkunskap valdes Ukraina ut eftersom det har varit ett av de 

länder som slitits mest om mellan EU och Ryssland, och som vidare har haft svårt att finna en 

given tillhörighet. Ukraina är ett tydligt exempel som tydliggör dragkampen mellan Bryssel 

och Moskva. Alternativt skulle två länder kunna ha använts i uppsatsen istället för ett. Genom 

att använda ett land som lutar åt europeisk integration och ett annat som är mer influerat av 

Ryssland hade en jämförande fallstudie kunnat genomföras. Men med tanke på uppsatsens 

utrymme och tidsram var det rimligare att endast använda ett land, och då välja ett land som 

dragits mellan båda parter. En annan avgränsning som gjorts är tidsperspektivet. Ett lämpligt 

tidsspann för uppsatsen är mellan år 2009 till 2017. Därav följer uppsatsen hur EU och 

Rysslands relation har utvecklats och förändrats från det att The Eastern Partnership 

introducerades till samtid. Ett alternativt tidsperspektiv är mellan år 2000 - 2017, då i syfte att 

jämföra EU och Rysslands relation före och efter att The Eastern Partnership introducerades. 
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Men eftersom fokus i min uppsats ligger på hur EU och Rysslands relation har utvecklats efter 

The Eastern Partnership så motiveras de valda tidsperspektivet vara mest lämpligt, i syfte 

att göra en så ingående och detaljerad studie som möjligt.  

 

Vidare är det värt att nämna att uppsatsen inte förnekar att det finns andra bidragande faktorer 

till EU och Rysslands förändrade relation. Denna uppsats utgår dock ifrån i vilken 

utsträckning The Eastern Partnership påverkar relationen mellan EU och Ryssland, och 

bortser ifrån andra händelser.   

 

3.2 Forskningsdesign  

Uppsatsens första frågeställning är av beskrivande art medan den andra är förklarande. 

Eftersom den andra frågeställningen är den primära och ligger till grund för att besvara 

uppsatsen syfte, är uppsatsen en förklarande studie (Esaiasson et al, 2012: 36). En förklarande 

studie kan antingen vara teoriprövande eller teorikonsumerande beroende på om det är fallet 

eller teorin som står i centrum. Den här uppsatsen är teorikonsumerande då det enskilda fallet 

står i centrum, det vill säga EU och Rysslands relation samt Ukraina efter The Eastern 

Partnership. Vidare förklaras fallet utifrån en existerande teori, alltså John Mearsheimers teori 

om offensiv realism. Teorikonsumerande studier lägger inte stor vikt vid om resultaten är 

giltiga i andra sammanhang. Det centrala är att prova hur en given faktor ger en förklaring till 

varför det blev som det blev i just det undersökta fallet (Esaiasson et al, 2012: 41-42, 89-90). 

Forskningsdesign beskrivs som en logisk plan för hur man ska ta sig från “här” till “där”. En 

design utgör en struktur som ligger till grund för hur en viss metod används samt hur data och 

information analyseras. Forskningsdesignens huvudsakliga syfte är att förhindra forskare att 

hamna i en situation där empirin inte överensstämmer med de ursprungliga 

forskningsfrågorna (Yin, 2007:39; Bryman, 2011:48). Utformningen av forskningsfrågor 

avslöjar vad för forskningsdesign som är mest lämplig för en studie. Hur- och varför-frågor är 

vanligtvis av förklarande art och passar väl för fallstudier. Det är således en av anledningarna 

till att denna uppsats är en fallstudie, då uppsatsen primära frågeställning är förklarande (Yin, 

2007: 22-23).  

 

Det specifika med fallstudier och som skiljer sig från andra tillvägagångssätt är att forskare är 

intresserade av att fokusera på unika drag hos ett specifikt fall och utifrån det göra en mer 

detaljerad och djupgående undersökning. Denna uppsats utgör en fallstudie då detta är just 
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vad som är dess syfte. Det specifika fallet i fråga är EU och Rysslands relation efter 

introduceringen av The Eastern Partnership och genom användningen av Ukraina som 

exempel ska påvisa dragkampen mellan de föreliggande parterna. Fallstudieforskning 

kritiseras ofta för att vara begränsad i sitt syfte då designen inte är generaliserbar. Kritiker 

ifrågasätter hur forskning med ett fall i fokus kan vara representativ, då resultatet inte kan 

tillämpas generellt på andra fall. Förespråkare motsätter sig denna kritik och framhåller att 

generaliserbarhet inte är syftet med all typ av forskning. Inom fallstudieforskning görs en 

teoretisk analys av det specifika fallet och den avgörande frågan är inte om resultatet kan 

generaliseras, utan hur väl de teoretiska påstående överensstämmer och kan generaliseras 

utifrån resultatet (Bryman, 2011: 74-79). Syftet i denna uppsats är med andra ord inte att 

komma fram till ett generaliserande resultat. Syftet är snarare att undersöka om det finns ett 

samband mellan The Eastern Partnership och den förändrade relationen mellan EU och 

Ryssland samt om den offensiva realismen kan förklara de båda parternas agerande.  

 

3.3 Forskningsmetod  

Forskningsmetod är det vetenskapliga tillvägagångssätt som en uppsats följer och vidare de 

olika tekniker som finns för att samla in och bearbeta material som ska undersökas (Bryman, 

2011:48). Det görs en indelning mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Vid första 

anblick är det som skiljer sig från varandra att kvantitativa forskare mäter olika företeelser 

medan kvalitativa forskare inte gör det. Kvalitativ vetenskaplig forskning är induktiv vilken 

innebär att det föreligger en relation mellan teori och forskning, där tyngden läggs på 

teorigenereringen. Denna uppsats utgör sig som kvalitativ då den fokuserar på ett fall samt 

lägger vikt vid ord och inte insamling och analys av data. Vidare är uppsatsen induktiv på så 

sätt att teorin spelar roll för det slutliga resultatet (Bryman, 2011: 40-43). Denna uppsats 

samlar in material genom böcker, vetenskapliga artiklar, dokument och hemsidor. Vid 

analysering av materialet kommer John Mearsheimers teori offensiv realism användas. Den 

kommer att användas för att förklara EU och Rysslands agerande gällande The Eastern 

Partnership.  

 

3.4 Material och källkritik  

Det material som i huvudsak kommer ligga till grund för uppsatsen är primärkällor - det vill 

säga förstahandskällor, i form av böcker och vetenskapliga artiklar. I avsnittet om tidigare 

forskning och teoretiskt ramverk används framförallt primärkällor. I redogörelserna av 
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realismens olika inriktningar används böcker av respektive grundare - Morgenthau, Waltz och 

Schweller. Gällande den offensiva realismen, som är uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

används uteslutande material av teorins grundare John Mearsheimer. Källor är mer trovärdiga 

och har ett högre äkthetsvärde ju närmare avståndet är mellan berättare och berättelse. En 

källa vars information passerar flera led har mindre värde gällande dess trovärdighet. Därav är 

primärkällor prioriterade högst i trovärdighet (Esaiasson et al, 2012: 283). All fakta om EU, 

The European Neighbourhood Policy och The Eastern Partnership har hämtats från EU:s olika 

hemsidor och har därav också hög trovärdighet. Dagens informationssamhälle ställer allt 

högre krav på kritisk granskning och värdering av material. Källkritik som är en uppsättning 

metodregler som används i syfte att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten är allt 

viktigare att ha i åtanke. Källorna som används i denna uppsats har ställts mot de fyra 

källkritiska kraven: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al, 2012: 278). 

Uppsatsen har vidare använt sig av en mångfald av material vilket också ökar dess 

trovärdighet. Ju fler olika källor som används desto större möjlighet att få en rättmätig 

helhetsbild utan felaktigheter. Uppsatsen har använts sig av objektiv forskning och använder 

forskning som är skriven utifrån både ett europeiskt respektive ryskt perspektiv (Esaiasson et 

al, 2012: 288).  
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4 Analys  

4.1 Bakgrund  

4.1.1 The European Neighbourhood Policy  

European Neighbourhood Policy (ENP) lanserades år 2004 med syftet att utveckla ett nära 

samarbete mellan EU och dess grannländer. Det var efter EU:s stora utvidgning som unionen 

ville knyta band till de nytillkomna grannländerna och främja demokratiskt styre, 

stabilitet och utveckling i regionen. Målet är att skapa ett stabilt grannskap inom ramarna för 

politik, socioekonomi och säkerhet. ENP reglerar EU:s förbindelser till de 16 östliga och 

södra grannländerna för att uppnå politisk sammanslutning och ekonomisk integration. I söder 

inkluderas Algeriet, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och 

Tunisien. I öst inkluderas länderna Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, 

Moldavien och Ukraina. Varken Ryssland eller Turkiet omfattas av ENP eftersom de har en 

annan status i sitt förhållande till EU. Turkiet är ett anslutningsland och Ryssland har ett 

strategiskt partnerskap. ENP finansieras av The European Neighbourhood Instrument (ENI) 

och bidrar med drygt 15 miljarder euro mellan år 2014 och 2020. Sedan European 

Neighbourhood Policy lanserades år 2004 har deras ramverk utvecklats allt eftersom det 

uppstått politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar i grannländerna. EU:s förda 

politik har anpassats till de utmaningar och kriser som uppstått i regionen, däribland kriget i 

Georgien 2008 och arabiska våren 2011 (European External Action Service, 2016). 2015 

gjordes den senaste revideringen av European Neighbourhood Policy. I det omarbetade 

ramverket vidareutvecklades ett än mer effektivt partnerskap mellan EU och de 16 

grannländerna samt betonade ytterligare vikten av grannskapets stabilitet (European 

Commission, 2017: 3). Huvudprinciperna för ENP betonades vara differentierade 

tillvägagångssätt och ett större ägandeskap. EU är angelägna att erkänna att de individuella 

länderna har olika ambitioner och intressen i dess relation till EU. De vill skapa ett så relevant 

och intressant ramverk som möjligt för både sig själva och grannländerna. European 

Neighbourhood Policy har inte ett tillvägagångssätt som de applicerar på samtliga 16 

partnerskapsländer, utan de har skräddarsydda metoder för respektive land som speglar deras 

ambitioner. EU formar tillsammans med respektive land de prioriteringar som ligger till grund 

för partnerskapet och fokuserar dess relation på gemensamma intressen. EU vill föra en dialog 

med länderna, inte en monolog. Utmaningarna är enorma i stora delar av regionen, men EU 

agerar flexibelt och försiktigt med sina grannländer (European Commission, 2017: 29; 

European External Action Service, 2016).  
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De fyra huvudområden som ENP arbetar inom är:  

(1) Good Governance, demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. 

(2) Ekonomisk utveckling. 

(3) Säkerhet. 

(4) Migration och rörlighet. 

 

ENP arbetar också med att stärka och främja det civila samhället både på individ- och 

samhällsnivå. De arbetar med att stärka civila samhällsorganisationer och deras möjlighet till 

att engagera sig tillsammans med offentliga myndigheter. ENP arbetar också för 

gemensamma energi, miljö- och klimatåtgärder. Grannländernas utveckling behandlas årligen 

i landspecifika rapporter från Europeiska utrikestjänsten och Europeiska kommissionen, och 

som ligger till grund för de kommande året. ENP för framförallt en bilateral politik mellan EU 

och respektive partnerland (EU Neighbours, 2017: European Commission, 2016).  

 

Den bilaterala politiken i European Neighbourhood Policy kompletteras av regional och 

multilateral politik i:  

- The Eastern Partnership  

- Union for the Mediterranean  

 

4.1.2 The Eastern Partnership 

The Eastern Partnership (EaP) introducerades 2009 vid ett toppmöte i Prag och är ett initiativ 

framtaget i syfte att stärka relationen mellan EU, dess medlemsländer och de sex 

grannländerna i Östeuropa och södra Kaukasus. Det är en vidareutveckling av European 

Neighbourhood Policy som fokuserar enbart på Armenien, Azerbaijan, Georgien, Vitryssland, 

Ukraina och Moldavien. Precis som European Neighbourhood Policy, utvecklas och förnyas 

The Eastern Partnership i takt med förändringar i regionen. Det nuvarande ramverket för EaP 

är baserat på det reviderade ENP från 2015 som är beskrivet mer ingående i ovan avsnitt. Det 

nuvarande EaP är också baserat på EU Global Strategy (EUGS) 2016 som omfattar arbetet 

med stärkandet av unionen i den globala världen (EU Neighbours, 2017).  

EaP finansieras också av The European Neighbourhood Instrument (ENI). Mellan år 2014 och 

2017 bidrog ENI med 2,8 miljarder euro. Det har framtagits rapporter för perioden 2018 - 

2020 som ekonomiskt ska styra arbetet inom de olika områdena i de sex partnerskapsländerna 

(European Neighbourhood External Action, 2016). Stats- och regeringschefer från samtliga 



 

 

20 

 

EU:s medlemsstater och sex partnerskapsländer träffas årligen och diskuterar framtidens 

utsikter. Det senaste mötet hölls i Bryssel 2017 och där implementerades 20 deliverables for 

2020, som är ett resultatorienterat tillvägagångssätt som framtagits av Europeiska 

utrikestjänsten och Europeiska kommissionen i nära samråd med EU:s medlemsstater och de 

sex partnerskapsländerna. Tillvägagångssättet innefattar 20 stycken delmål som bygger på de 

inblandades gemensamma mål samt universella värderingar och som avser uppnås till 2020. 

Syftet är att dessa delmål ska tydliggöra samt synliggöra de framsteg som görs för att ge 

konkreta resultat på ett omfattande och inkluderande sätt för medborgarna i 

partnerskapsländerna. 20 deliverables for 2020 fungerar som ett verktyg och vägvisare för 

EU, dess medlemsstater och 6 partnerskapsländer att uppnå de gemensamma mål som 

fastställts i The Eastern Partnership (European Commission, 2017: 1). Under EaP:s toppmöte 

i Riga 2015 sammanfattades de 20 delmålen i fyra prioriterade områden vilka följande är:  

 

(1) Ekonomisk utveckling och marknadsmöjligheter 

En hållbar ekonomi och social utveckling är grundläggande för EU:s stabilisering av 

grannskapet. Här riktas fokus på att främja investerings- och företagsklimat, skapa 

makroekonomisk stabilitet genom strategier som syftar att öka BNP-tillväxt och 

sysselsättningsmöjligheter, harmonisering av digitala marknader samt utveckling av handeln 

(European Commission, 2017: 12-20).  

 

(2) Förstärkning av institutioner och good governance. 

Fundamentalt för en stat är starka institutioner och ett gott styre. Det är vidare en förutsättning 

för ekonomisk tillväxt och samhälleligt motstånd. Inom detta område arbetas det bland annat 

för att stärka rättstatsväsendets oberoende och opartiskhet, inrätta regelverk mot korruption, 

utveckla den offentliga förvaltningen samt säkerhet- och katastrofhantering (European 

Commission, 2017: 24-31)  

 

        (3) Anslutning, energieffektivitet, miljö - och klimatförändringar. 

Under denna rubrik framhålls vikten av en utvecklad infrastruktur i form av väg, räls, hamn 

och flygplats. Infrastruktur möjliggör för en närmare kommunikation och utbyte mellan EU 

och partnerskapsländer, såväl som mellan partnerskapsländerna själva. Vidare omfattas 

delmål för miljö- och klimatförändringar. Däribland framhålls bland annat användningen av 
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förnybar energi som minskar utsläppen av växthusgaser, som är i linje med Parisavtalet 

(European Commission, 2017: 34-40).  

 

       (4) Rörlighet och kontakt mellan människor  

Rörlighet och kontakt mellan människor för EU och partnerskapsländerna närmare varandra. 

Införandet av viseringsliberaliseringen är ett kraftfullt verktyg som främjar denna rörlighet, 

som innebär att medborgare får resa utan visum i länderna inom Schengenområdet. Den 

bidrar både till ett enklare och mer frekvent utbyte mellan människor i regionen. 

Viseringsliberaliseringen har införts stegvis i Georgien, Ukraina och Moldavien, och det 

arbetas vidare för att utvecklas i de andra länderna. EU uppmuntrar till utbildning, 

entreprenörskap och kompetens mellan länder bland annat genom Erasmus och EU4Youth. 

Vidare uppmuntrar EU även till forskning och innovation genom diverse program. Inom 

området är det främsta fokuset på den yngre generationen som en investering för framtiden 

(European Commission, 2017: 42-48).  

 

Det finns tre övergripande frågor som är av stor vikt inom samtliga ovanstående områdena.  

Den första övergripande frågan är främjandet av ett fritt och livligt civilsamhälle. Det civila 

samhället är grundläggande för utvecklingen av den privata sektorn, social innovation och för 

en hållbar ekonomisk tillväxt. Vidare är fokus på jämställdhet och genus genomgående i 20 

deliverables for 2020. Kvinnor rättigheter och jämställdhet uppmuntras för att till fullo 

utnyttja den ekonomiska och sociala potentialen i samhället. Således motarbetas också 

negativa stereotypiska könsroller, diskriminering och våld mot kvinnor. Den tredje 

övergripande frågan är den strategiska kommunikationen, som är viktigt i The Eastern 

Partnership i syfte att ge en ökad förståelse och trovärdighet för EU. Vidare uppmuntrar EU 

vikten av en pluralitet av oberoende media, i syfte att ge medborgarna en bred tillgång till 

information (European Commission, 2017: 6-10).  

 

Arbetet i The Eastern Partnership förs bilateralt och multilateralt. De bilaterala förbindelserna 

bygger på den politik EU för med vart och ett av de sex partnerskapsländerna.  

Sådant samarbete för EU genom förhandling av associeringsavtal (AA) och frihandelsavtal 

(DCFTA). Associeringsavtalen syfte är att förstärka den politiska associeringen, öka den 

politiska dialogen samt fördjupa samarbetet om rättsliga frågor och säkerhetsfrågor. Det 

multilaterala EaP erbjuder ett ramverk som inkluderar samtliga partnerskapsländer. Även om 

de sex partnerskapsländerna har olika egenskaper och ambitioner i sin relation till EU delar de 



 

 

22 

 

också gemensamma möjligheter och utmaningar. Därav kompletterar det multilaterala arbetet 

det bilaterala. Det multilaterala arbetet ligger till grund för att främja förbindelser och det 

regionala samarbetet både mellan de sex partnerskapsländerna och vidare mellan 

partnerskapsländerna och EU:s medlemsstater. Det rör vanligtvis samarbeten som kräver 

transnationella tillvägagångssätt såsom miljö- och klimatförändringar, korruption, migration 

och gränsstyrning (European Union External Action, 2016: European Council, 2018). 

 

4.2 The Eastern Partnership och Ukraina  

Efter kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning blev det betydelsefullt för Europeiska 

Gemenskapen - EG (nuvarande EU) att politisk knyta sig an till de nytillkomna stater som 

uppstått ur Sovjet, däribland Ukraina. EG framtog partnerskaps- och samarbetsavtal till 

respektive länder. Dessa avtal syftade inte till associering eller medlemskap utan omfattade 

bestämmelser om bland annat politisk dialog, varuhandel, affärsverksamhet och investeringar, 

betalningar och kapital samt brottsförebyggande, kulturellt, ekonomiskt och finansiellt 

samarbete (Riksdagen, 1997). Den 14 juni 1994 undertecknades ett partnerskaps- och 

samarbetsavtal mellan Europeiska Gemenskapen och deras medlemsstater å ena sidan och 

Ukraina å den andra. Syftet med avtalet var att stärka Ukrainas demokratiska och 

marknadsekonomiska utveckling samt skapa ett samarbete mellan de båda parter. Sedan EU:s 

utvidgning av Central- och Östeuropeiska länder 2004 samt 2007 har Ukraina varit ett av de 

största och politisk mest betydande länder som gränsar till EU. Förutom till EU gränsar 

Ukraina också till Ryssland. Det geografiska läget har utgjort stora svårigheter för Ukraina då 

landet har slitits internt och externt mellan EU och Ryssland sedan landets självständighet 

1991, och således haft svårigheter att utveckla en identitet. Då Ukraina har varit en del av 

Ryssland under flera århundraden, är Ukraina och Rysslands historia och kulturarv när 

sammankopplat till varandra. De har starka band sinsemellan vilket således försvårar stegen 

för Ukraina att knyta sig an till EU och Väst. Inom Ukraina råder det stora skillnader politiskt, 

språkligt, religiöst och etniskt. Det råder en tudelning i landet där medborgare i västra och 

centrala Ukraina är mer europeisk orienterade, medan medborgare i södra och östra delen 

identifierar sig med Ryssland. Gällande dess politik, ekonomi, militär och strategiska läge har 

Ukraina kommit att bli en viktig part för både EU och Ryssland, vilket därmed förklarar den 

rådande dragkampen dessemellan.  

 

Ukraina har under alla år sedan dess självständighet 1991 präglats av politisk, ekonomisk och 

institutionell instabilitet samt av förvaltningsproblem och finansiella svårigheter. Samarbetet 
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mellan EU och Ukraina omfattas av European Neighbourhood Policy och The Eastern 

Partnership som vidare syftar att skapa en långvarig stabilitet i landet (Europeiska 

revisionsrätten, 2016: 7-10; Council on Foreign Relations, 2014).  

 

I mars 2007 inleddes förhandlingar om ett associeringsavtal till EU som skulle ersätta deras 

tidigare partnerskaps- och samarbetsavtal. Associeringsavtal för den mest avancerade och 

långtgående ekonomiska och europeiska integrationen med ett icke-kandidatland (Cadier, 

2014: 76). När The Eastern Partnership introducerades 2009 gjorde inte Ukraina en 

demokratisk utveckling i den riktning som EU hoppats på. Efter att Victor Janukovytj blev 

president 2010 avstannade den demokratiska konsolideringen och tog istället ett kliv tillbaka. 

Han förde en ryssvänlig politik, stöddes öppet av Rysslands president Vladimir Putin och 

majoriteten av Ukrainas BNP kontrollerades av de 50 rikaste oligarkerna i landet. Ukraina 

präglades av ett allt mer auktoritärt styre där politiska motståndare fängslades och medier 

begränsades, vilket ledde till att EU:s relation till Ukraina försämrades avsevärt. Bland annat 

fängslades före detta premiärminister Julia Tymosjenko på felaktiga grunder för 

maktmissbruk. Janukovytj bestred flertalet av EU:s demokratiska värderingar samt normer, 

och försatte EU i en svår position (Pastore, 2014: 5-6: Council on Foreign Relations, 2014).  

 

Vid detta tillfälle delades EU:s medlemsstater in i två läger gällande Ukrainas potentiella 

undertecknade av associeringsavtalet. Östeuropeiska EU-medlemsstater som Polen, Estland, 

Lettland och Litauen, flertalet nordiska länder samt Storbritannien argumenterade för 

Ukrainas betydelse i EU och vikten av ett undertecknat associeringsavtal. En isolering av 

Ukraina skulle enligt dem kunna bidra till ett större ryskt inflytande i landet. EU:s 

medlemsstater Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien var inte lika övertygade om att 

associeringsavtalet var en god idé, då de i högsta grad ville undvika en uppstående konflikt 

med Ryssland och vidare ville värna om deras strategiska partnerskap till dem. Det blev inte 

aktuellt för Ukraina att underteckna associeringsavtalet vid The Eastern Partnership toppmötet 

i Warszawa 2011, vilket något de flesta EU-medlemsstater var överens om. Under toppmötet 

varnades president Janukovytj av EU och det ställde krav på hans agerande. Då valfusk länge 

varit ett utbrett problem framhöll EU vikten av fria, rättvisa val och att den före detta 

premiärministern Tymosjenko skulle frisläppas från fängelset. Janukovytj gav EU 

förhoppningar om en förbättring, men det samtidigt som han förhandlade med Ryssland. 

Ukraina drogs bokstavligen mellan de båda parter (Pastore, 2014: 6-7).  
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Under år 2012 var det inte aktuellt för Ukraina att underteckna associeringsavtalet på grund 

av Janukovytj fortsatt förda auktoritära politik. Som vid tidigare tillfälle så rådde fortsatt en 

indelning av EU-medlemsstater som stod för eller emot Ukrainas inkluderande i EU. Det var 

endast enstaka länder som ställde sig bakom Ukrainas undertecknande av avtalet, vilka bland 

annat var Östeuropeiska stater som Tjeckien, Litauen, Polen och Slovakien. De 

argumenterade för att Ukraina borde underteckna avtalet i syfte att förhindra att hamna i en 

liknande situation som Vitryssland. En av förklaringarna till att Östeuropeiska länder var 

måna om en europeisk integration i Ukraina och i de andra Eastern Partnership-länderna, 

berodde på att de har geografiska, ekonomiska och socioekonomiska likheter till dessa vilket 

skulle gynna dem och sätta deras frågor högre upp på dagordningen i Bryssel. Under 2012 

ville de nordiska länderna och Nederländerna vänta med att skriva avtal till dess att Ukraina 

stabiliserats och Tymosjenko frisläpps, medan Frankrike och Storbritannien höll låg profil. 

Nästa föreslagna försök för undertecknande av avtal blev vid The Eastern Partnership 

toppmötet i Vilnius november 2013. Vid detta toppmöte fanns förhoppningar om att Ukraina 

skulle underteckna associeringsavtalet, då EU:s medlemsstater nått en kompromiss. Detta 

trots att Janukovytj inte uppfyllt de förväntningar som ställts på honom. Ju mer Ukraina lutade 

åt EU:s håll desto aggressivare drev Putin sitt budskap, om att Ukraina borde gå med i den 

ryskledda tullunionen Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) framför den europeiska. Vidare 

införde Ryssland sanktioner mot Ukraina och andra EaP-länder. Bland annat förbjöd Ryssland 

all import av ukrainska varor i landet vilket försatte Ukraina i en tuff ekonomisk sits då 

Ryssland var en av Ukrainas största handelspartner. EU varnade Ryssland för att utpressa 

grannländer på detta sätt (Pastore, 2014: 8-16).  

 

Inför toppmötet i Vilnius november 2013 hade Janukovytj uppvisat en vilja att närma sig en 

europeisk integration. Han menade att associeringsavtalet skulle undertecknas, det var enbart 

en tidsfråga. En vecka innan avtalet skulle undertecknas tog Janukovytj tillbaka vad som sagts 

och gjorde en helomvändning. Den 21 november 2013 meddelade han tillsammans med den 

ukrainska regeringen att de inte skulle underteckna associeringsavtalet. De återvände istället 

till att föra en dialog med Ryssland och den ryskledda tullunionen EEU. Precis som tidigare 

ukrainska presidenter hade Janukovytj under sin tid som president ställt Moskva mot Bryssel, 

i ett försök att få det bästa från de båda parter. Janukovytj blev vid detta tillfälle erbjuden en 

bättre överenskommelse med Ryssland, vilket han nappade på och därmed stängde dörren till 

EU. Den ukrainska regeringen gjorde en överenskommelse med Ryssland om ett 
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biståndspaket på motsvarande 15 miljarder dollar och sänkta gaspriser (Cadier, 2014: 76-77; 

Sakwa, 2015: 79). 

 

Janukovytj och den ukrainska regeringens agerande utlöste en lång kedja av händelser med 

konsekvenser som drabbade både Ukraina och hela den östliga regionen. Det uppskjutna 

undertecknandet av associeringsavtalet väckte stor uppmärksamhet i det ukrainska 

civilsamhället redan senare samma dag. Det samlades hundratals aktivister på 

Självständighetstorget i centrala Kiev i syfte att visa sitt missnöje gentemot Janukovytj och 

den sittande regeringen. Aktivisterna demonstrerade för att associeringsavtalet skulle 

undertecknas samt att kursen skulle styras mot en europeisk integration som det utlovats. De 

eskalerande spänningarna mellan Ryssland och EU hade en längre tid legat under ytan i 

väntan på att utbryta. Demonstrationerna namngavs Euromaidan, och de spred sig snabbt till 

flera städer runt om i Ukraina och antalet demonstranter fortsatte att öka. Den 24 november 

var antalet demonstranter uppe i över hundratusen, vilket chockerade både den politiska eliten 

och oppositionen. Till en början fördes Euromaidan under fredliga former men i takt med att 

demonstrationerna blev större i skala blev det våldsammare. Den 30 november sände 

ukrainska myndigheter på begäran av Janukovytj ut stora säkerhetsstyrkor som agerade på ett 

brutalt och hänsynslöst vis. Säkerhetsstyrkornas användande av övervåld blev 

uppmärksammat världsomfattande och kritiserat av EU, FN, Nato och NGO:s.  

 

I januari trappades demonstrationerna upp ytterligare, då Janukovytj och den ukrainska 

regeringen antog en anti-demonstrationslag där demonstranter riskerade 10 till 15 års 

fängelse. Denna diktatoriska lag fick motsatt effekt, då protesterna växte sig ännu större och 

samlade uppemot 500 000 demonstranter med ett än större engagemang. Under januari och 

februari 2014 blev demonstrationerna våldsammare och blodigare, vilket orsakade både 

polismäns och demonstranters död. Det hölls möten mellan Janukovytj och oppositionen där 

både europeiska och ryska politiker var delaktiga, vars syfte var att komma fram till en 

lösning och få ett slut på demonstrationerna. Ett förslag som var uppe på agendan vara att de 

skulle hållas ett omval, men först i december 2014. Det godtogs inte av demonstranterna då de 

inte accepterade Janukovytj vid makten i nästintill ett år till. Den 21 februari övergick 

demonstrationerna till revolution och demonstranter störtade presidentpalatset. Janukovytj 

insåg svårigheterna att få ordning på den politiska situationen, och flydde således till Ryssland 

natten mellan 21 och 22 februari. Janukovytj avsattes som president, de sittande ministrarna 
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avskedades och greps, Tymosjenko frisläpptes ur fängelset och en tillfällig ny EU-positiv 

regeringen tillsattes (Shveda & Park, 2016: 85-91).  

 

Ur ett västligt och europeiskt perspektiv ansågs Janukovytj avsättning vara positiv för den 

demokratiska utvecklingen i Ukraina. Således hämmades Ukrainas utveckling i en auktoritär 

och korrupt riktning. Rysslands såg Janukovytj avsättning ur ett annat perspektiv. De såg på 

hur den demokratiskt valda presidenten blev avsatt och hur EU påtryckte Ukraina dess 

västliga och liberala normer. Ryssland reagerade på detta genom att i mars 2014 återta Krim 

från Ukraina. Krim är en halvö vid Svarta havets norra kust. Längst ut på halvöns spets ligger 

staden Sevastopol som tidigare var basen för Sovjetunionens Svartahavsflotta. 1954 

överlämnades Krim som en symbolisk gåva från Sovjetunionen till dess delrepublik Ukraina 

som ett bevis på samarbetet dessemellan. Sovjets överlämnande av Krim sågs som ett 

kontroversiellt beslut, eftersom att majoriteten av befolkning på halvön var rysk samt att 

halvön militärt var av strategisk betydelse. Då Sovjetunionen upplöstes 1991 gjordes en 

överenskommelse mellan Ryssland och Ukraina att Rysslands Svartahavsflotta skulle förbli i 

Sevastopol, trots att halvön juridiskt tillhörde Ukraina. De skrev ett avtal som skulle löpa ut 

2042. Detta avtal revs i och med Rysslands illegala annektering av Krim i mars 2014. 

Ryssland genomförde en folkomröstning i regionen. Då majoriteten av invånarna ville att 

Krim skulle tillhöra Ryssland, så kom Krim formellt att bli en del av den Ryska federationen 

den 18 mars samma år. Det utbröt konflikter mellan proryska separatister och Ukrainas 

nytillsatta EU-vänliga regering. Västvärlden fördömer Rysslands annektering av Krim och 

den genomförda folkomröstningen och har vidare fått ett begränsat internationellt erkännande. 

Ryssland och Putin menar att annekteringen inte var illegal då de inte påtvingat sin vilja, de 

hävdar att de snarare skyddat de ryska medborgares intresse på Krim. En av orsakerna till 

Rysslands annektering av Krim hävdas vara nödvärn, då de kände sig hotade av den 

europeiska integrationen och expansionen österut. De fanns en oro att EU skulle öppna upp 

dörren för fler västerländska samarbeten däribland Nato, och därmed ansåg Rysslands att det 

var ett betydande drag att återta Krim (Sakwa, 2015: 13, 100-105; Council of Foreign 

Relations, 2014).  

 

Som tidigare nämnt tillsattes en tillfällig regering efter Janukovytjs avsättning. Det ukrainska 

presidentvalet hölls först den 25 maj 2014 och vanns av Petro Poroshenko. Han fick absolut 

majoritet i första valomgången, och fick vidare flest röster i varje region i landet. Detta var en 

tydlig indikator på att det fanns ett enat folk och en gemensam vilja i landet. Poroshenkos 
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högsta prioritet var att stärka Ukrainas band till EU och skriva under associeringsavtalet. 

Poroshenko betonade att Ukraina klarade sig utan Ryssland och deras gas (Sakwa, 2015: 120-

125). Kort efter Poroshenkos tillträde som president skrev han under associeringsavtalen till 

EU. Den 27 juni 2014 undertecknades efter flera års långa förhandlingar det första steget i 

associeringsavtalet som avsåg förbindelser mellan EU och Ukraina, och som syftade till 

politisk och ekonomiskt integration. Under ceremonin undertecknade även Georgien och 

Moldavien associeringsavtal med EU. Vidare ratificerades avtalet av samtliga EU-

medlemsstater och trädde i kraft den 1 september senare samma år (Sakwa, 2015: 142).  

 

Den 15 december 2014 hölls det första associeringsrådet mellan EU och Ukraina enligt det 

nya associeringsavtalet. Den 16 mars 2015 godkändes den uppdaterade associeringsagendan, 

som innefattade förbättrade och utvecklade politiska reformer samt ekonomisk modernisering 

i Ukraina. Associeringsagendan fungerar som ett praktiskt ramverk för de uppställda målen. 

Det uppdaterade dokumentet anpassades och utvecklades i takt med de förbättrade 

associeringsnivån i EU och Ukrainas bilaterala förbindelser. Associeringsrådets möten hålls 

årligen och arbetar ständigt i dess utvecklande (European Council, 2015). EU:s 

frihandelsavtal trädde i kraft den 1 januari 2016 i syfte att öppna upp landets marknader och 

modernisera dess handelsförbindelser. Syftet var vidare att utveckla vissa sektorer av den 

ukrainska ekonomin till att uppnå EU:s standard. Den 11 maj 2017 antog det Europeiska rådet 

beslutet att ukrainska medborgare skulle få resa utan visum inom EU i upp till 90 dagar. 

Kortare vistelser utan visum stärker affärsmässiga, kulturella och sociala band mellan EU och 

Ukraina. En månad senare, den 11 juli 2017 antog det Europeiska rådet beslutet att fullt ut 

ingå ett associeringsavtal med Ukraina. Detta var det sista steget i ratificeringsprocessen och 

innebar vidare att avtalet kunde tillämpas fullt ut den 1 september 2017. Det fullständiga 

associeringsavtalet innebär att EU och Ukraina förbinder sig att ha nära och långsiktig 

anslutning inom alla centrala politikområden. Även om avtalet tillämpats provisoriskt sedan 

2014, utvecklades samarbeten inom nya områden såsom inom utrikes- och säkerhetspolitik, 

beskattning, förvaltning av de offentliga finanserna, forskning, utbildning samt 

informationssamhälle. ENP:s och EaP:s finansiella instrument ENI bidrar med ekonomiska 

stödpaket till Ukraina som ska stödja reformprocesser och bygga upp den makroekonomiska 

strukturen (European Council, 2017; European Council, 2018).  

 

Vägen har varit brokig för Ukraina sedan The Eastern Partnership lanserades 2009. 

Framförallt var de första åren tumultartade. I takt med att EU expanderade österut och 



 

 

28 

 

försökte integrera Ukraina, växte det fram en irritation hos den Ryska federationen som ansåg 

att EU inskränkte deras maktsfär. Lanseringen av The Eastern Partnership förorsakade en 

dragkamp mellan EU och Ryssland om vilka Ukraina skulle komma att samarbeta med. 

Ukraina delades upp i två läger där medborgarna antingen ställde sig bakom europeiska 

respektive ryska normer och värderingar. Både EU och Ryssland var målmedvetna i sin 

politik och satte hårt mot hårt. Mellan 2010 och 2014 styrdes Ukraina av president Janukovytj 

och en politisk elit som var intresserad att samarbeta med den part som erbjöd det mest 

fördelaktiga avtal. Janukovytj spelade mer eller mindre ut Bryssel mot Moskva, och vände sig 

slutligen till Moskva och Putin för undertecknandet av en överenskommelse. En stor andel av 

Ukrainas befolkning ställde sig inte bakom Janukovytjs beslut, och Ukraina visade prov på 

dess fria och livliga civilsamhälle genom Euromaidan-demonstrationerna. Euromaidans fokus 

var att knyta starkare band till EU och väst och ta ett kliv från Ryssland och forna sovjets 

korrupta regim och diktatur. Trots Janukovytj auktoritärt förda politik lyckades det civila 

samhället avsätta den sittande regeringen samt avsluta det ryska samarbetet. Sedan Janukovytj 

avsättning har Ukraina styrts av EU- och reformvänliga partier och har så kallat valt EU 

framför Ryssland. De har kommit långt i sin bilaterala politik och i sina avtal. EU är numera 

Ukrainas viktigaste handelspartner och Ukraina är likaså en viktig handelspartner för EU. De 

har utvecklat en ömsesidig relation. Även om ett EU-medlemskap inte diskuteras eller finns 

på kartan så här dags, så finns det eventuellt hopp om det i framtiden (Europaparlamentet, 

2018).  

 

Även om Ukraina tagit ställning till en europeisk integration innebär det inte att Ryssland har 

tagit ett kliv tillbaka. Relationen mellan EU och Ryssland är fortsatt instabil. Krim tillhör 

fortfarande Ryssland och konflikten är pågående. Våldet blossar upp med jämna mellanrum 

och det finns inga direkta lösningar på ett avslut. Det finns en ovillighet på både den EU- och 

reformvänliga ukrainska sidan samt den ryska att nå en kompromiss. Hiski Haukkala som 

forskar inom internationella relationer menar att konflikten i Ukraina är ett symptom och inte 

grunden till den bredare konflikten mellan Ryssland och Väst. Han beskriver hur det ur ett 

västerländskt perspektiv är enkelt att beskylla Ryssland för konflikten. Haukkala understryker 

att det inom internationell politik och diplomati inte är möjligt att skuldbelägga endast en part, 

utan det krävs att se ur ett helhetsperspektiv. Skulden kan därmed inte enbart läggas på 

Ryssland, utan även på EU. Syftet med EU:s förda grannskapspolitik och The Eastern 

Partnership är att expandera österut, vilket utifrån ett ryskt perspektiv uppfattades som ett 

fientligt angreppssätt. Haukkalas redogörelse lägger grunden för nästa avsnitt som syftar till 
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att förklara i vilken utsträckning The Eastern Partnership har påverkat förhållandet mellan EU 

och Ryssland samt hur det kan beskrivas utifrån offensiv realism (Haukkala, 2016: 653-654). 

 

4.3 EU och Ryssland  

Efter Sovjetunionens upplösning var som sagt flera av de nytillkomna länderna i Central- och 

Östeuropa angelägna om ett EU-medlemskap. 2004 utvidgades EU från 15 medlemsstater till 

25, vilket var den största utvidgning sett till både antalet stater samt befolkning. Tjeckien, 

Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien, Cypern, Malta och Slovakien blev nya 

EU-medlemsstater (European Commission, 2017). I slutet av 1990-talet och början av 2000-

talet fanns det hopp om att EU och Ryssland inom sinom tid skulle kunna samarbeta i det som 

skulle komma att bli European Neighbourhood Policy. Dock kom de förhoppningar att 

omintetgöras. EU:s och Rysslands visioner om regionen var långt ifrån identiska och det 

möjliggjordes inte för ett samarbete de båda var överens om.  

 

The Eastern Partnerships lansering 2009 förvärrade situationen ytterligare (Council on 

Foreign Relations, 2014; Golubev, 2014: 375-383). EU och Ryssland har olika identiteter och 

olika intressen, vilket är det som drivit den växande rivaliteten mellan parterna. Ryssland ses 

som en före detta hegemoni som försöker återta inflytande över Sovjets förlorade imperium. 

Ryssland strävar efter fortsatt inflytande i regionen och gör allt i dess vägar för att förhindra 

en utbredd västerländsk och europeisk förd politik. EU ses å andra sidan som en normativ 

makt, vars makt är ideell snarare än materiell och fysisk. Normativ makt är baserad på 

värderingar, normer och universella principer som de försöker överföra till de sex EaP-

länderna. EU anser sig själva bidra till en positiv utveckling i världspolitiken, då deras normer 

och värderingar syftar att ge ökad stabilitet och välstånd i de östra partnerskapsländerna. 

Dessa två differentierade bilder av EU och Ryssland visar deras motsättningar och svårigheter 

till samspel. EU har inte varit “The only game in town” utan länderna har också en stark 

anknytning till Ryssland då de före dess självständighet tillhört Sovjet och delar dess 

språkliga, kulturella och historia arv Vissa av länderna har en starkare koppling till Ryssland 

än EU, och vice versa. Därav har de sex partnerskapsländerna tagit olika riktningar gentemot 

EU respektive Ryssland (Delcour, 2017: 14-17).  

 

Varenda av EU:s och Rysslands steg gällande The Eastern Partnership kan analyseras och 

förklaras utifrån ett offensivt realistiskt perspektiv. John Mearsheimer som grundade den 
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offensiva realismen beskriver hur stater beter sig mot varandra och ser sig om efter 

möjligheter att maximera sin makt på bekostnad på andra. Utifrån den offensiva realismen 

framgår det att EU:s syfte med implementering av The Eastern Partnership är att utvidga dess 

maktsfär. Genom att föra ett samarbete med de sex östra grannländerna främjar och bidrar de 

med spridningen av europeiska normer och värderingar i regionen. Samtidigt minskar EaP 

också risken för att de östra grannländerna ska bli influerade och välja att samarbete med 

Ryssland. EU och dess medlemsländer sprider sina normer och värderingar i regionen för att 

säkerhetsställa sin egen överlevnad.  Ju mer makt, desto mindre risk att bli dominerade av 

Ryssland (Mearsheimer, 2001: 21). Enligt John Mearsheimer är staters ultimata mål att bli 

hegemonier och så pass mäktiga att de dominerar alla andra stater i det internationella 

systemet. På så sätt garanterar de sin egen säkerhetsställning. Utifrån den offensiva realismen 

eftersträvar EU att bli en regional hegemoni, som innebär att de som aktör ensam dominerar 

en särskild geografisk region. Av samma skäl motarbetar Ryssland The Eastern Partnership. 

De vill såväl som EU inneha rollen som den starkaste och mäktiga rollen i det geografiska 

område, och vidare utgöra rollen som regional hegemoni. Mearsheimer hävdar att stater 

utifrån offensiv realism är revisionistiska snarare än status quo. Både EU och Ryssland är 

revisionistiska då de hela tiden eftersträvar mer makt och en mäktigare roll i den rådande 

världsordningen. Begäret efter makt slutar först att upphöra då en stat lyckas uppfylla rollen 

som en hegemoni och därmed blir status-quo (Golubev, 2014: 375-383; Mearsheimer, 2001: 

40-41).  

 

Vidare beskriver Mearsheimer hur stater inte enbart strävar efter att maximera makt på andra 

staters bekostnad, utan också hur de motverkar rivalers försök till att övervinna makt på dess 

egen bekostnad. Som tidigare beskrivet väckte EU:s initiativ och expansion i Östeuropa en 

stor frustration i Ryssland och hos Putin.  Ryssland tyckte att EU genom EaP inskränkte deras 

maktsfär och hotade deras roll i världsordningen. Istället för att se på hur EU försökte 

integrera de sex östra grannskapsländerna, inledde Ryssland ett liknande arbete som EU:s. 

Ryssland grundade 2015 en tullunion vid namn Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) 

tillsammans med Kazakstan, Kirgizistan och Vitryssland, som fungerar som en alternativ 

modell till EU. Genom EAEU eftersträvar Ryssland politisk och ekonomisk integration till de 

forna sovjetstaterna, inklusive de sex länder som The Eastern Partnership inkluderar i sitt 

arbete. EAEU påminner i dess struktur i stor utsträckning om EU då det har en kommission i 

Moskva, en domstol med säte i Minsk samt ett ekonomiskt råd bestående av 

medlemsstaternas presidenter. Rysslands tanke var att EAEU skulle fungera som hävstång 
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och utgöra en motpol gentemot EU (Council on Foreign Relations, 2014: Bond, 2017: 7). 

Ryssland hävdade att deras försök att integrera de sex länderna mellan det utvidgade EU och 

Ryssland var helt legitimt, då de ansåg att de skyddade vad som deras. EU legitimerade likaså 

sin rätt till regionen och ansåg inte att de gjorde intrång i den ryska maktsfären. De vände sig 

till de sex länder mellan det utvidgade EU och Rysslands gränser som tidigare haft koppling 

till Ryssland och Sovjet, men som numera var självständiga. Som den normativa makt EU är 

maximerar de inte sin makt på bekostnad av andra. De försöker snarare förhindra rivaler, i 

detta fall Ryssland, från att maximera sin makt på deras bekostnad (Mearsheimer, 2001: 29).  

 

Enligt offensiv realism är stormakter överens om att det bästa sättet att garantera sin säkerhet 

är att uppnå rollen som hegemoni. Det är ytterst svårt att uppnå en roll som hegemoni, men 

stater har det i sikte och agerar offensivt i syfte att erhålla så mycket makt som möjligt. Alla 

stormakter drivs av samma inneboende logik och motiverar dess agerande utifrån samma 

principer, vilket vidare leder till en konstant konkurrens om säkerhet mellan stater. En stats 

strävan efter säkerhet resulterar i en annan stats osäkerhet. Aktören med minskad säkerhet 

måste därmed vidta åtgärd för att återuppbygga sin säkerhet, och därav uppstår ett 

säkerhetsdilemma. Det är ogenomförbart för en stat att öka deras egen chans till överlevnad 

utan att hota andra staters säkerhet. Ur ett offensivt realistiskt perspektiv är ett 

säkerhetsdilemma ofrånkomligt eftersom att stater ständigt maximerar sin makt och till fullo 

inte kan lita på andra staters intentioner (Mearsheimer, 2001: 35-36). Det uppstod ett 

säkerhetsdilemma mellan EU och Ryssland efter EU:s lansering av The Eastern Partnership 

2009. EU:s initiativ i de sex länderna i Östeuropa maximerade deras roll både makt- och 

säkerhetsmässigt, och de stärkte sin roll i förhållande till Ryssland. Ryssland svarade med att 

stötta den pro-ryska presidenten och politiska eliten i Ukraina, motarbeta den europeiska 

integrationen och övertalade den sittande regeringen att inte underteckna associeringsavtalet 

till EU. På detta sätt återtog Ryssland makt i förhållande till EU. Under 2014 lyckades dock 

delar av det ukrainska civila samhället avsätta Janukovytj som president och landet tog 

återigen riktning mot en europeisk integration. Utifrån ett ryskt perspektiv sågs Janukovytjs 

avsättning som en illegal statskupp utförd av EU och väst i syfte att störta den demokratiska 

och pro-ryska presidenten. Ryssland reagerade genom att återta halvön Krim som en gång 

tillhört de själva men som sedan 1953 har tillhört Ukraina. Det är militärt ett viktigt strategiskt 

läge och Ryssland återtog det i rädsla att ett europeiskt samarbete skulle leda vidare till ett 

NATO-medlemskap. Denna rädsla uppstod på grund av att Ryssland inte till fullo kan lita 

EU:s avsikt och därmed agerade rationellt utifrån sig själva. Vidare satte Ryssland massiv 
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press på regeringen i Kiev och hotade med att överta resterande landet. Under 2015 grundade 

Ryssland den Eurasiska ekonomiska unionen, vilket gjordes i syfte att utmana EU:s makt och 

säkerhetsställa sin egen (Mearsheimer, 2001: 10-11). Det uppkomna och utvecklade 

säkerhetsdilemmat mellan EU och Ryssland har som sagt förelegat sedan The Eastern 

Partnership lansering. Makt- och säkerhetsmässigt har det varit till fördel för EU och 

Ryssland vid olika tillfällen och då på dess andras bekostnad. Som nämnts tidigare har 

Haukkala publicerat en artikel som problematiserar vem som bär det tyngsta ansvaret för 

Ukrainakrisen. Haukkala lägger stor vikt vid att ej utpeka en av parterna som skyldig utan att 

det är ett utfall av både EU och Rysslands agerande. Detta gäller inte enbart Ukrainakrisen, 

utan också konflikten mellan EU och Ryssland sedan lanseringen av The Eastern Partnership 

(Haukkala, 2016: 653-654). Utifrån ett europeiskt perspektiv utpekas Ryssland som orsaken 

till den komplicerade relationen mellan EU och Ryssland. Putin och Ryssland anklagas för att 

inte låta de sex östra partnerskapsländerna själva fatta beslutet vilka de vill komma att tillhöra. 

Istället har länderna hotats genom militär- och ekonomisk tvång och Ryssland har satt hård 

press på dem. Så länge det sker på jämlika och ömsesidiga villkor ser EU inte något hinder att 

partnerskapsländerna ska kunna ha politiska och ekonomiska förbindelser till både Bryssel 

och Moskva. Ryssland anklagas för deras aggressivitet och rädsla att förlora länderna till EU, 

och för deras oro att det automatiskt kommer leda vidare till ett samarbete med NATO (Bond, 

2017: 11-18).  

 

Såväl kan EU:s lansering av EaP anklagas för bristande respekt gentemot Ryssland, och 

vidare ses som orsaken till förhållandet mellan EU och Ryssland. John Mearsheimer 

publicerade 2014 artikeln Why the Ukraine Crisis Is the West`s Fault? i vilken han utifrån 

offensiv realism beskriver Västvärldens (EU, NATO och USA:s) skyldigheten till 

Ukrainakrisen. I Väst utmålas Ryssland som ansvarig för Ukrainakrisen, vilket enligt 

Mearsheimer är en felaktig bild. Mearsheimer menar vidare att det är en lika felaktig bild att 

orsaken skulle vara att Putin ville återuppta det sovjetiska imperiet. Utifrån den offensiva 

realismen är Ukrainakrisen EU:s och andra västliga aktörers fel, då de med EaP provocerade 

Ryssland och pressade in de i ett hörn. Mearsheimer hävdar att EU inte varit nog försiktiga 

i förhållande till Ryssland gällande Ukrainas EaP-anslutning, och menar därför att Rysslands 

agerande inte kunde ses som en chock (Mearsheimer, 2014). 
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Då EU och Ryssland har så olika identiteter och intressen är det svårt att nå en kompromiss 

och därför svårt att förutse dess framtidsutsikter. EU kan antingen lämna regionen och 

erkänna Ryssland dess veto, eller kan de fortsätta framhålla dess rätt till främjandet av en 

europeisk integration i regionen. Ur ett europeiskt perspektiv finns det hopp om en framtida 

rysk ledare som accepterar partnerskapsländernas förbindelse till både EU och Ryssland, och 

vidare om ett Ryssland som låter länderna få bestämma själv. Sammanfattningsvis hoppas de 

på att Ryssland så småningom kommer förändra sin syn på EU, och i framtiden kommer se 

EU som en potentiell partner istället för potentiellt hot (Bond, 2017: 11-18; Mearsheimer, 

2014).  
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5 Slutsats  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur EU och Rysslands förhållande har förändrats 

sedan lanseringen av The Easterns Partnership 2009, genom användandet av John 

Mearsheimers teori om offensiv realism. Med hjälp av de två frågeställningar som uppsatsen 

ställde sig i början har uppsatsens syfte kunnat besvaras. Dessa frågeställningar är:  

(1) Vilken inverkan har The Eastern Partnership haft på Ukrainas politik gentemot EU 

respektive Ryssland? 

(2) I vilken utsträckning har The Eastern Partnership påverkat förhållandet mellan EU och 

Ryssland? 

I takt med att EU expanderade österut och intensifierade sin närvaro i de forna sovjetstaterna, 

förändrades EU och Rysslands samspel dramatiskt. EU:s utvidgning österut upprörde Putin 

och Ryssland, och föranledde det spända läget mellan parterna. The Eastern Partnerships 

lansering 2009 förvärrade situationen ytterligare och Putin ställde sig kritiskt till EU:s initiativ 

och anklagade EU för att sprida europeiska normer och värderingar på Rysslands bakgård. 

Trots att EaP saknar en militär dimension ansåg Putin det vara ett alternativ till NATO och 

därmed hotade Rysslands politik, ekonomi och säkerhet. Dessutom uppfattades The Eastern 

Partnership vag i sin innebörd och det skapades en begreppsmässig osäkerhet vad 

partnerskapet egentligen innebar, vilket trappade upp Rysslands oro ytterligare. 

 

Efter lanseringen av The Eastern Partnership utbröt en strategisk konflikt om de sex 

partnerskapsländerna; Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ukraina, Vitryssland och 

Moldavien som ligger mellan EU:s och Rysslands gränser. De kom att bli föremål för 

konflikten mellan Bryssel och Moskva. De båda parterna har olika identiteter och olika 

intressen i regionen, vilket är det som drivit den växande rivaliteten mellan de två. De sex 

partnerskapsländerna som ligger mellan EU och Rysslands gränser har sedan lanseringen av 

EaP slitits mellan de båda, om vilka de ska komma att föra ett samarbete med. Genom 

användandet av Ukraina som exempel har det tydliggjorts vad The Eastern Partnership har 

tillfört i praktiken och vidare hur landet påverkats. Det visas tydligt hur dragkampen mellan 

EU och Ryssland har verkat. Det geografiska läget har utgjort stora svårigheter för Ukraina att 

utveckla en identitet då landet har slitits internt och externt mellan EU och Ryssland. Det 

råder en tudelning i landet där medborgare i västra och centrala Ukraina är mer europeisk 

orienterade, medan medborgare i södra och östra delen identifierar sig med Ryssland. Men 

trots en brokig bana och dramatiska år med regeringskriser, demonstrationer, militära 
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interventioner och Putins inblandning, har Ukraina slutligen tagit steg mot europeisk 

integration. Ukraina ingår sedan 2017 ett fullständigt associeringsavtal med EU, som innebär 

att parterna förbinder sig att ha nära och långsiktig anslutning inom alla centrala 

politikområden.   

 

Sammanfattningsvis har EU:s och Rysslands förhållande försämrats sedan lanseringen av The 

Eastern Partnership 2009. EU:s och Rysslands agerande gällande The Eastern Partnership har 

analyserats och förklarats utifrån Mearsheimers offensiva realism. Den offensiva realismen 

framhåller hur EU och Rysslands steg gällande regionen och EaP provocerar varandra samt 

bidrar till att deras relation blir allt sämre till varandra.  
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