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Abstract  
This study aims at examine what kind of interest the European Union (EU) have in promoting 

a democracy process in Eastern Europe. The study is a descriptive case study where the case 

Ukraine is used to draw general conclusions. The questions asked to pursue the aim are: why 

does the EU want to promote a democracy process in Ukraine, what kind of methods does the 

EU use  and why is Russia trying to prevent the EU-Ukraine development and instead 

supporting a Russia-Ukraine development. In this study an analytical model is created and 

used to analyze EU:s way in promoting democracy in Ukraine. The analyze model consists of 

six steps used to describe the general promotion of a democracy process and it’s applied in the 

empirical analysis. The empirical material is based on books, primary documents and EU:s 

official webpage. 

One general conclusion of this study asserts that the primary interest of EU: s democracy 

process in Ukraine is economy and security. Another one affirms that Russia’s interest to 

prevent the EU-Ukraine development consists also of economy and security and especially 

security to prevent the development of NATO in Eastern Europe.     
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Förkortningslista 
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1. Introduktion 
Sovjetunionens kollaps och Kalla krigets upplösning skapade enligt Samuel Huntington en 

tredje våg av demokratisering. Bakgrunden var ett närmande mellan öst och väst på den 

europeiska arenan. Genom den nya ”Ostpolitiken” som syftade till sovjetisk acceptans av 

gränsdragningarna i Tyskland, samt att de två tyska staterna skulle utveckla normala 

relationer, ökade det ekonomiska samarbetet. Sovjetunionens ockupation av Afghanistan blev 

samma misslyckande som Vietnamkriget för USA, samtidigt som den sovjetiska ekonomin 

överbelastades. Efter Sovjetunionens upplösning föll i stort sett alla kommunistiska regimer i 

Central- och Östeuropa. De nya regimerna blev i viss mån demokratiska medan andra förblev 

auktoritära.
1
  På grund av Kalla krigets avslut valde flera europeiska regionala organisationer 

och speciellt EU att bekräfta mänskliga rättigheter och liberal demokrati som den normativa 

kärnan i det ”nya Europa” och därför ökade EU stödet för demokratiska övergångar och 

demokratiska konsolideringar i centrala och östra Europa.
2
 Staterna i centrala och östra 

Europa var övertygade om att EU skulle erbjuda skydd mot totalitära och auktoritära 

tendenser, minska korruptionen, utveckla den offentliga administrationen och rättssystemet. 

EU:s vision var att förbättra och konsolidera demokrati, skydda de mänskliga rättigheterna 

och förnya rättssystemet vilket sammantaget visade sig bli en ny officiell politisk hållning för 

EU. För att förbereda öst för framtida integration skapade EU mångfasetterade hjälpsystem 

och villkorliga ramar och stora resurser dedikerades till öst.
3
 De stater som blev EU-

medlemmar 2004 och 2007 anses vara de mest lyckade exemplen av demokratisk 

konsolidering i den postkommunistiska regionen.
4
 

   Trots detta är demokratiseringsprocessen under press i östra Europa p.g.a. 

åtstramningsprogram som regeringarna implementerar för att kunna ansöka om medlemskap, 

och höga siffror av korruption bidrar till att det finns mycket kvar att göra i östra Europa.
5
  

   Ett land i östra Europa vars politiska utveckling har uppmärksammats under de senaste åren 

är Ukraina, som både gränsar till EU och Ryssland. EU och Ryssland är två starka aktörer 

med olika framtidsvisioner och divergerande uppfattningar om Ukrainas roll i den europeiska 

samhällsomvandlingen. Ukraina däremot har själv valt att närma sig EU och deklarerat att de 

ska ansöka om medlemskap runt år 2020. EU prioriterar demokratiseringsprocessen i Ukraina 

eftersom man vill undvika nya gränsdragningar mellan väst och öst samt säkra den europeiska 

                                                 
1 Berg-Schlosser,(2009:49-51) 
2 Yilmaz (2009: 98-100) 
3 Krysko, (2008: 5-6) 
4 Yilmaz (2009: 98-99) 
5 Krupnick, (2005: 149-150) 
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integrationen. Uppsatsens problemformulering är således: vilka intressen har EU av att 

försöka främja en demokratiseringsprocess i östra Europa?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera EU:s intresse av att främja en demokratiseringsprocess i 

östra Europa under åren 2004-2014. En beskrivande fallstudie av Ukraina under ifrågavarande 

tidsperiod förväntas leda till generella slutsatser.  

  Det går inte att förbigå Rysslands intressen i Ukraina eftersom Ryssland verkar motarbeta 

EU:s demokratiseringsprocess i östra Europa. Uppsatsens frågeställningar är således:  

 Varför vill EU främja en demokratiseringsprocess i Ukraina? 

 Hur agerar EU för att främja en demokratiseringsprocess i Ukraina och vilken 

inverkan har EU? 

 Varför motsätter sig Ryssland denna västorienterade utveckling och istället föredrar en 

orientering österut? 

 

 

2. Tidigare forskning och teori om demokratisering   

Kapitlet presenterar först en definition och diskussion av begreppet demokrati som studien 

bygger på och därefter redovisas valda delar av tidigare forskning kring ämnet 

demokratisering i östra Europa. Sedan följer ett stycke om demokratisering och dess tre faser 

(liberalisering, transition och konsolidering). Därefter förklaras det teoretiska ramverket 

bakom analysmodellen, som resultatredovisningen och slutsatserna utgår ifrån. 

Avslutningsvis beskrivs analysmodellen som används i resultatredovisningen. 

 

2.1 Diskussion och definition kring begreppet demokrati 

En diskussion och definiering av begreppet demokrati behöver föregå den tidigare 

forskningen, det teoretiska ramverket samt analysmodellen för att resultat och slutsatser ska 

kunna förstås utifrån deras kontext.   

    Begreppet demokrati härstammar från antikens Grekland och betyder folkstyre eller 

folkmakt, dock har innebörden förändrats och har inte samma innehåll idag som för antikens 

greker. I de västliga delarna av världen används begreppet liberal demokrati vilket betyder att 

makten utgår ifrån folket via fria val och rättigheter såsom: yttrandefrihet, rättssäkerhet och 

demonstrationsfrihet m.m. är grundlagsgaranterade. För att verklighetsgöra idealet demokrati 

bör det relateras till de politiska institutionerna i ett land. Inom ett givet territorium utövar en 

stat monopol över makten av polis, domstolar och armén. En av de centrala institutionerna är 
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regimen genom vilken staten utövar sin makt. I en modern stat upprätthålls regimen av ” the 

rule of law” (rättssäkerheten). En stat som hävdar rättsäkerhet behöver inte nödvändigtvis 

vara demokratisk men det är en förutsättning för att en stat ska ses som demokratisk. 

Rättssäkerheten är en grund för politiskt ansvarstagande eftersom val inte kan styra regimen 

om de inte är ansvariga inför lagen.
6
  

   Forskare som studerar olika former av styrelseskick har erbjudit många olika och 

överlappande definitioner av demokrati för att beskriva de komplexa politiska samhällen som 

existerar idag. En av de forskare som har haft betydelse för demokratisynen inom modern 

statsvetenskap är Robert Dahl. Dahl inriktar sig på demokratiska procedurer som är möjliga 

att observera och enligt han existerar det en skillnad mellan demokrati som ett normativt ideal 

och ett praktiskt styrelseskick. Begreppet demokrati skall inte användas i empiriska studier, 

istället skapade Dahl ett nytt begrepp nämligen polyarki som inte är ett ideal utan en empirisk 

urskiljbar regimtyp. Dahls precisering av polyarki består av ett antal kriterier som måste 

infrias för att ett samhälle ska ses som demokratiskt. Kriterierna är följande; valda 

befattningshavare, fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, 

yttrandefrihet, alternativa informationskällor samt föreningsfrihet. Trots att flertalet andra 

forskare har försökt skapa olika demokratisyner, är det Dahls polyarki-definition som är den 

mest accepterade definitionen.
7
 Dahls definition av ett demokratiskt styre tillsammans med 

EU:s Köpenhamnskriterier (ett land ska ha ett fungerande rättssäkerhetssystem, fria och 

rättvisa val, liberal marknadsekonomi samt en byråkrati som kan administrera EU:s lagar och 

regleringar) ligger till grund för definitionen av demokrati i denna uppsats.
8
   

 

2.2 Tidigare forskning 

Mycket har gjorts inom forskningen angående demokratisering i östra Europa men har 

huvudsakligen berört de östeuropeiska stater som efter Sovjetunionens fall blev 

kandidatländer, och sedan EU-medlemmar. En mindre del av forskningen har ägnats åt de 

länder som ingår i den östra delen av ENP, vilket är förståeligt eftersom det är först under 

senare år som östra Europa och speciellt Ukraina visat tecken på att närma sig EU och väst. 

Mer forskning är dock att vänta eftersom den politiska och i viss mån militära dramatiken 

ökat i östra Europa. 

                                                 
6 Rose (2009: 10-12) 
7 Dahl (1971: 7-12) & Ekman (2014: 22-24) 
8 Rose (2009: 12-13) 
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  Två av de forskare som studerat EU:s roll i att främja demokrati i centrala och östra Europa 

är Antoaneta Dimitrova och Geoffrey Pridham. I deras artikel International actors and 

democracy promotion in central and eastern Europe: the integration model and its limits, 

som publicerades 2007 menar de att erbjudandet av ett framtida EU-medlemskap har skapat 

en ny modell för att främja demokrati. Kraven som ställs (dvs. Köpenhamnskriterierna) på de 

post-kommunistiska staterna fungerar som påtryckningar till demokratiska regimförändringar. 

Dimitrova och Pridham menar att EU med hjälp av sin modell har lyckats bättre än många 

andra internationella aktörer i att främja demokrati i kandidatländerna under 1990- och början 

av 2000-talet. Däremot beskriver de en osäkerhet om hur effektivt EU kan vara i att främja 

demokrati i stater med små chanser att bli EU-medlemmar.
9
  

   En annan forskare som skrivit kring EU:s demokratiseringsprocess i Ukraina är den 

ukrainska forskaren Iryna Solonenko som år 2009 publicerade artikeln: External democracy 

promotion in Ukraine: the role of European Union. Solonenko beskriver EU:s inverkan på 

Ukrainas demokratisering som begränsad p.g.a. EU:s politik och Ukrainas interna problem. 

Hon säger att EU misslyckats med sin politik och stundtals ignorerat Ukrainas auktoritära 

utveckling. Solonenko menar att så länge Ukraina har fler alternativ att välja på än EU och 

demokrati kommer EU:s inverkan vara begränsad.
10

 

  Ytterligare forskare som skrivit om EU:s demokratiseringsprocess och ENP är Daniel 

Silander och Martin Nilsson. I deras artikel Protecting and promoting Europe: The ENP and 

the Security-Democracy nexus in partner states, som gavs ut 2014 menar de att ENP:s mål 

var att skapa en “ring av vänner” av de stater som gränsar till EU, genom att främja en 

utveckling av likartade värderingar inom dessa. Silander och Nilsson skriver att ENP:s 

strategi har misslyckats eftersom ambitionen att skapa en ring av vänner med likartade 

värderingar har inte realiserats, utan EU har snarare en ring av icke demokratiska potentiella 

fiender. Silander och Nilsson menar att EU borde konstruera om ENP på sådant sätt att det 

kan skapa en ring av vänner i det långa loppet.
11

  

  En forskare av central betydelse för denna studie, med avseende på analysmodellen och det 

teoretiska ramverket är Silander. År 2005 gav han ut avhandlingen Democracy from the 

Outside-In?: The conceptualization and significance of democracy promotion. Silander har 

studerat demokratiseringsprocessen i tre östeuropeiska länder och vilken inverkan EU haft på 

dessa stater. I sin avhandling har han skapat en teoretisk modell som kan användas vid 

                                                 
9
 Dimitrova & Pridham (2007: 93-96, 110) 

10
 Solonenko (2009: 714-717) 

11
 Silander och Nilsson (2014: 460-461, 474) 
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analyser av hur internationella aktörer medvetet påverkar ett lands demokratiseringsprocess i 

en viss riktning. Denna analysmodell har bidragit till profilen för denna studie. 
12

  

 

2.3 Liberalisering, transition och konsolidering  

De första tankarna kring demokratisering var enkla eftersom de innefattade att en 

demokratisering kännetecknades av en övergång från en icke-demokratisk regim till ett 

demokratiskt politiskt system med fria och rättvisa val. Tankegångarna hade brister enligt 

vissa kritiker eftersom vägen till ett demokratiskt styre kunde avvika och osäkerhet ledde till 

en utveckling av nya begrepp och teoretiska perspektiv. Skapandet av nya styrelseformer 

bidrog till en mångfacetterad syn där tre faser i en demokratiprocess kunde urskiljas, 

liberalisering, transition och konsolidering. För att uppnå en genomförd demokratisering 

behövdes alla tre nämnda distinktionerna innefattas.
13

  

   Den första fasen liberalisering påbörjas ofta av den sittande regimen i ett land med ett icke-

demokratiskt styre för att legitimera sin makt. Liberalisering innebär att det politiska 

förtrycket minskar och civila fri- och rättigheter ökar. I flertalet fall leder utvecklingen till att 

den äldre regimen faller och en transitionsprocess börjar. Transition innehåller en annan regim 

än den tidigare och om det politiska systemet demokratiseras blir det starten av en 

demokratisk regim. Transition resulterar inte alltid i ett demokratiskt styre utan transition 

inkluderar regimövergångar generellt. En av de mer använda definitionerna av en avslutad 

transition är Juan Linz och Alfred Stepans. Definitionen lyder föjlande: 

 
”A democratic transition is complete when sufficient agreement has been reached about political  procedures to 

produce an elected government, when a government comes to power that is the direct result of a free and popular 

vote, when this government de facto has the authority to generate new policies, and when the executive, 

legislative and judicial power generated by the new democracy does   not have to share power with other bodies 

de jure.”
14

 

Enligt Linz och Stepan är transitionsprocessen avslutad när den nya demokratiska ordningen 

ger upphov till en konstitution och när fria val anordnats. Tiden för denna process varierar och 

trots en avklarad transition finns det inga garantier för demokratins överlevnad. När 

transitionen är avslutad fortsätter konsolideringen som är mer krävande. 

   En regims uppkomst efter en transition är ofta svag och instabil och den nya demokratiska 

ordnigen behöver institutionaliseras dvs. konsolidering av demokratin som berör aktörer och 

flera nivåer i samhället. Definitionen av konsolidering är omtvistad men enligt Linz och 

                                                 
12 Silander (2005: 106) 
13 Ekman (2014: 17-18) 
14 Ekman (2014: 27) 
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Stepans, måste demokrati konsolideras beteendemässigt dvs. aktörer såsom politiska eliter 

och organisationer bör anpassa sitt beteende till de rådande demokratiska reglerna. Linz och 

Stepan hävdar att det bör finnas en attitydmässig dimension av demokratisk konsolidering 

dvs. medborgarna skall uppfatta det demokratiska styret som legitimt. Demokratin skall också 

vara konstitutionellt konsoliderad dvs. det bör finnas en medvetenhet om att avvikelser från 

de demokratiska reglerna är ineffektiva och kostnadskrävande. Linz och Stepan hävdar att 

förekomsten av en stat är en viktig förutsättning för demokratisk konsolidering men det 

behövs även fem andra förutsättningar för att konsolidera en demokrati, nämligen fem arenor; 

civilsamhälle, politiskt samhälle, rättsstat, statsbyråkrati och ett ekonomiskt samhälle. Det 

civila samhället behövs i en transition och konsolidering eftersom det kan mobilisera 

oppositionen mot den rådande regimen. Det civila samhället inkluderar bl.a. föreningsliv och 

medborgares utveckling och rättigheter. Det politiska samhället är nödvändigt för att förbättra 

de demokratiska institutionerna med hjälp av politiska partier, val och lagstiftning m.m. Det 

ekonomiska samhället behövs för att bevara en stabil marknad och bibehålla socioekonomiska 

värderingar och reglerande institutioner. Rättssamhället är nödvändigt för att det ska råda 

enighet över konstitutionen och den innehåller autonomi och respekt inför rättssäkerheten. 

Den sista arenan statsbyråkratin behövs för att implementera de politiska besluten samt 

komma medborgarna till hands, fördela sociala resurser och förbättra välfärden. En 

konsoliderad demokrati enligt Linz och Stepan är mer än en politisk regim, innebärande ett 

system där ingen arena kan fungera ensam utan stöd från de andra arenorna. I en konsoliderad 

demokrati utspelas det en interaktion mellan arenorna.
15

 

   Larry Diamond bygger vidare på Linz och Stepans definition av konsoliderad demokrati och 

han menar att konsolidering är en process som utspelar sig på tre samhälleliga nivåer; elitnivå, 

organisationsnivå och massnivå. Diamonds nyckelbegrepp är legitimitet dvs. konsolideringen 

måste legitimeras av alla aktörer och först då kan demokrati betraktas som den bästa 

styrelseformen. Diamond hävdar att demokratisk konsolidering är endast möjlig om inga 

betydelsefulla aktörer utmanar de demokratiska institutionernas legitimitet eller bryter mot 

demokratins regler.
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Linz & Stepan (1996: 4-10) 
16 Ekman (2014: 36-38) 
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2.4 Teoretiskt ramverk - Demokratiprocesser  

Det teoretiska perspektivet om sex olika steg i främjandet av en demokratiseringsprocess är 

grunden för det teoretiska ramverket samt konstruktionen av analysmodellen som är basen för 

speglingen av EU:s demokratiseringsprocess i Ukraina.  

   Den teoretiska förståelsen för att främja demokrati utgår ifrån att gynna demokratiska 

principer gentemot de berörda aktörerna. Denna förståelse kan delas upp i sex steg som 

påverkar och främjar demokrati. Stegen utgår ifrån att (1) det finns aktörer (2) som kan främja 

demokratiska normer och förstärka intressen. (3) Dessa aktörer använder sig av olika metoder 

för att fullfölja sina intressen och (4) dessa metoder kan riktas på olika sätt gentemot de 

berörda aktörerna. (5) Detta i sin tur kan skapa en speciell relation och (6) ha olika inverkan 

på de berörda aktörerna.
17

  

   Det finns två typer av aktörer, det finns policy-makers som försöker fullfölja sina intressen 

genom att göra andra aktörer till policy-takers. Ett samspel uppkommer mellan policy-makern 

och policy-takern som är asymmetriskt i sin natur där policy-makern försöker influera policy-

takern. Flertalet forskare menar att det är staterna som är de centrala aktörerna inom nationell 

och internationell politik. Trots det finns det ett antal aktörer till såsom; globala, 

internationella, statliga, transnationella och sub-statliga aktörer. De globala aktörerna 

intresserar sig för globala problem och begränsas inte av nationsgränser t.ex. FN (Förenta 

Nationerna), IMF (International Monetary Found) och the World Bank m.m. Internationella 

aktörer är centralt för denna studie eftersom EU är en, dessa aktörer intresserar sig för 

samspelet mellan stater bortom de territoriella gränserna och upprättandet av internationella 

enheter som påverkas av reglering och institutionalisering. Organisationer som är 

internationella aktörer har oftast skapats på regional nivå och utvecklats till en länk mellan 

globala aktörer och stater. Som nämnts ovan är EU en internationell aktör och en av de mer 

kända organisationerna som arbetar för att realisera sina intressen i Europa och globalt. De 

statliga aktörerna har organiserat den internationella ordningen till en ordning bestående av 

självständiga enheter/stater och det finns både starka och svaga statliga aktörer som främjar 

och motarbetar den demokratiska utvecklingen.
18

 De sub-statliga aktörerna är transnationella 

aktörer som samverkar över gränserna mellan två eller fler länder och de är transnationella i 

deras uppfattning, val och strategier. Dessa aktörer kan bestå av grupper, rörelser och företag 

                                                 
17 Silander (2005; 89) 
18 Silander (2005; 89-90) 
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för att nämna några. Eftersom det existerar olika typer av aktörer gör det att händelser på en 

nivå kan påverka aktörer på en annan nivå.
19

 

    Aktörer kan ha olika intressen för att främja demokrati och en internationell aktör såsom 

EU anses representera en vänsterländsk kollektiv identitet som utgår ifrån liberala 

grundvärderingar som mänskliga rättigheter; individuell frihet, politiska- och civila 

rättigheter. Dessa rättigheter ingår i den västerländska identiteten och bidrar till 

sammansättningen av självständiga stater. Den nationella sfären dvs. medlemsstaterna 

representerar demokratiska principer om politiskt deltagande, rättssäkerhet, representation och 

öppenhet m.m. I den internationella sfären värdesätter t.ex. EU dessa principer och försöker 

gynna utvecklingen av de demokratiska principerna. Målet med främjandet av 

demokratisering och andra eventuella intressen är att skapa likartade stater med liknande 

värderingar. Aktörer som delar demokratiska normer t.ex. EU och dess medlemsstater kan 

utvecklas till en mer eller mindre homogen grupp och skapa ett demokratiskt norm-samhälle 

som skiljer dem från mindre likartade grupper. Även ekonomiska intressen kan ge upphov till 

främjandet av en demokratiseringsprocess eftersom införandet av demokrati i stater kan ge 

upphov till ekonomisk integration genom skapandet av en marknad med nya affärspartners 

samt ett stabilt samhälle för handel och investering. Demokratisk och ekonomisk utveckling 

är ett komplement till varandra eftersom de skapar en uppsättning villkor som gynnar 

utvecklingen och bibehållandet av varandra. Även intresset av säkerhet kan bidra till en 

demokratiseringsprocess eftersom framväxten av likartade stater ökar säkerheten i de berörda 

områdena och nivån av våld minskar.
20

 

   Främjandet av demokrati kan delas in i två grupper the persuasive methods och the coercive 

methods. The persuasive methods utgår ifrån att en aktör försöker övertyga staten ifråga att 

anamma demokrati genom information, assistans och belöningar och denna metod används 

mest, även av EU. The coercive method utgår ifrån hot om eller användandet av våld och 

bestraffningar och kan användas när the persuasive method har misslyckats. De metoder som 

kan användas i en demokratiseringsprocess är: politiska, ekonomiska och militära metoder. 

Politiska metoder utgår ifrån att t.ex. EU som internationell aktör bidrar med information, 

rådgivning, övervakning av val, skapandet av öppenhet och skydd av minoritetsrättigheter 

m.m. Ekonomiska metoder utgår ifrån att ekonomiska resurser är möjligheter, dvs. den 

komplexa och självständiga ekonomin har gjort det möjligt att använda ekonomiska metoder 

för att främja demokrati. Exempel på ekonomiska metoder är sanktioner och handelsbojkott 

                                                 
19 Silander (2005; 90-91) 
20 Silander (2005; 92-94) 
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som kan ta lång tid innan de uppnår önskade konsekvenser.
21

 Metoder kan skapa en växande 

socioekonomisk standard som skapar pluralism och en politisk medvetenhet och öppenhet 

som i sin tur kan främja en demokratisering. Den sista metoden, militära metoder används när 

de andra metoderna har misslyckats. Genom att t.ex. göra en militär intervention kan militära 

aktörer förändra eller skydda olika förhållanden i den berörda staten genom att t.ex. gynna en 

demokratiseringsprocess.
22

 

Hur dessa metoder riktas mot de berörda aktörerna kan beskrivas på två sätt; top-down och 

bottom-up. Top-down utgår ifrån att främjandet av demokrati ska riktas mot den politiska 

sfären, de statliga institutionerna och den politiska eliten. Den politiska eliten uppfattas som 

viktig eftersom de är bekanta med demokratiska normer och för politiska diskussioner inom 

den internationella arenan tillsammans med demokratiska aktörer. Trots detta kan 

komplikationer framkomma i övergångsfasen i en demokratiseringsprocess p.g.a. interna 

problem såsom bristande stabilitet. Bottom-up strategin har en annan vinkel och menar att 

främjandet av demokrati bör riktas mot det civila samhället och uppmuntra kulturella och 

socioekonomiska organisationer att stödja demokrati. Olika typer av föreningar kan utbilda 

människor till ett politiskt medvetande men om det civila samhället är svagt och emot en 

demokratisering har bottom-up strategin små chanser att lyckas.
23

 

   Förhållandet mellan den aktör som är policy-maker och den aktör som är policy-taker kan 

definieras utifrån demand och support. Dessa definitioner är indikatorer på hur t.ex. EU som 

internationell aktör tänker skapa och utveckla den demokratiska processen i Ukraina. Demand 

inbegriper de villkor och förväntningar som den internationella aktören har medan support 

utgår ifrån den assistans som den internationella aktören bidrar med för att skapa en 

demokratisk utveckling. Beroende på nivån av demand och support kan olika former av 

förhållande uppkomma mellan de två aktörerna. Gynnandet av demokrati och dess inverkan är 

en reaktion som både kan vara positiv eller negativ och detta förhållningssätt kan förändras 

med tiden beroende på de berörda aktörerna.
24

    

 

2.5  Analysmodell 

En analysmodell har formats utifrån ovanstående teoretiska resonemang och modellen 

användes för att analysera EU:s demokratiseringsprocess i Ukraina. För att analysera studiens 

problemformulering och svara på frågeställningen behöver analysen fastställa vilka intressen 

                                                 
21 Silander (2005; 95-97) 
22 Silander (2005; 97) 
23 Silander (2005; 98-99) & Nilufeer & Zahal (2011: 3-5) 
24 Silander (2005; 100, 103-104) 
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EU har att demokratisera Ukraina utifrån de sex stegen som beskrevs ovan i det teoretiska 

ramverket. Analysmodellen kommer användas för att studera det empiriska materialet och för 

att klargöra EU:s intressen i Ukrainas utveckling. Analysen av Rysslands intressen gällande 

Ukrainas utveckling är en fristående empirisk analys eftersom Ryssland representerar andra 

värden än EU. Därefter kommer resultatet förhoppningsvis kunna klargöra analysens syfte; 

vilket intresse har EU i att främja en demokratiseringsprocess i östra Europa? 

Analysmodell för internationella faktorer som påverkar demokratiseringsprocessen. 

Aktörer               Global 

                            Internationell 

                            Stat 

                            Sub-stat 

 

Intressen             Demokrati 

                            Liberal marknadsekonomi 

                            Säkerhet 

 

Metoder              Politiskt 

                            Ekonomiskt 

                            Militärt 

 

Kanaler               Top-down 

                            Bottom-up 

 

Förhållande        High demand/support 

                           Low demand/support 

                           High demand/low support 

                           Low demand/high support 

 

Inverkan             Hög inverkan/låg inverkan 

                           Positiv/negativ  

 

Källa: Analysmodellen är utvecklad utifrån den tidigare teoretiska genomgången i avsnitt 2.4. 

Tabellens utformning är inspirerad av Daniel Silander.
25

  

 

3. Metod och Material 
 

 Avsnittet beskriver val av metod nämligen beskrivande fallstudie, Ukraina som fall och 

avgränsningar samt det teoretiska perspektivet nämligen en teorikonsumerande studie som 

beskriver analysmodellen, som används i resultatredovisningen för att få fram eventuella 

slutsatser om EU:s intressen. Avslutningsvis kommer val av material och en diskussion kring 

studiets metodologi att föras. 

                                                 
25
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3.1 Beskrivande fallstudie 
 

Undersökningen i uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ inriktning och är en beskrivande 

fallstudie. Problemformuleringen och frågeställningen i uppsatsen indikerar designen som den 

mest användbara eftersom den anger enskilda aktörer dvs. EU och Ryssland som 

analysenheter. Fallstudier bidrar till att gå på djupet i enskilda fall för att kunna studera 

särskilda företeelser. Eftersom studien behandlar två aktörer rör det sig följaktligen om ett 

begränsat antal analysenheter och därför är t.ex. en statistisk design mindre användbar. 

Studien möjliggör hypotesbildning kring hur EU:s intressen och demokratiseringsprocess 

påverkar Ukraina och andra stater i östra Europa, därefter är det förmodligen möjligt att 

undersöka hypotesen och dess eventuella utveckling genom särskilda fallstudier. Slutsatserna 

förväntas bli valida och möjliggöra kontext betingade generaliseringar, särskilt för stater i 

östra Europa som ännu inte är EU-medlemmar, dessa slutsatser kommer förhoppningsvis 

kunna frambringas genom en väl vald fallstudie. 

   Trots tidigare forskning är fördelen att fallstudien används i en aktuell problemformulering 

där ingången snarare är deduktiv än induktiv vilket kan ses som positivt. Fler fördelar med en 

beskrivande fallstudie är att den tillåter flera olika metoder. Syftet med denna studie och dess 

frågeställningar lämpar sig för detta metodval eftersom det handlar om djup snarare än bredd, 

det utmärkande snarare än det generella, betonande av processer/relationer snarare än 

slutprodukter och resultat samt användandet av många källor snarare än endast en 

undersökningsmetod.
26

 Studien är en mindre studie vars fokus är existensen av en speciell 

företeelse som har avsikten att erbjuda en redogörelse för processer och förhållanden som 

uppträder i det enskilda fallet. Med hjälp av en fallstudie är det möjligt att kartlägga det 

generella genom att betrakta det enskilda dvs. studier av enskilda fall möjliggör insikter och 

konsekvenser och dessa skulle inte ha framkommit i en annan undersökningsdesign med syfte 

att beskriva ett stort antal enheter. Det optimala hade förmodligen varit att göra flera liknande 

studier med fler stater i östra Europa än bara Ukraina men eftersom resurser och tid inte hade 

räckt till blev det till att studera ett fall. En beskrivande fallstudie med ett fall är lämpligast för 

denna studie eftersom metoder med många analysenheter hade skett på bekostnad av 

kvalitet.
27

  

 

 

                                                 
26 Denscombe, M. (2009:62)   
27

 Denscombe, M. (2009: 59-61)   



  
 

16 
 

3.2 Ukraina som fall 

Fallet som undersöks är Ukrainas politiska utveckling till att försöka bli en framtida 

demokrati och EU-medlem. Vilka intressen EU har för att stödja Ukrainas strävande mot ett 

mer västorienterat tillstånd är centralt i denna studie. Även Rysslands intressen är till vis del 

centrala eftersom de motsätter sig en västorienterad utveckling i östra Europa. Ukraina är 

dessutom intressant eftersom EU:s och Rysslands divergerande intressen kan förväntas 

påverka de andra staterna i öst. Ukraina är ett relevant fall eftersom det är ett av de länder i 

östra Europa som den aktuella debatten har kretsat kring de senaste åren och under år 2014 

meddelade Ukraina att de har planer på att bli fullvärdiga EU-medlemmar runt år 2020. 

Vidare anses Ukraina vara ett relevant fall eftersom både EU och Ryssland vill inleda olika 

former av samarbete och båda aktörerna har olika intressen. EU kan förmodas vilja luckra upp 

gränsdragningarna mellan väst och öst och trygga den europeiska integrationen och utöka det 

ekonomiska samarbetet. Även Ryssland kan förmodas ha liknande intressen gällande ekonomi 

och säkerhet.  

   Kan fallstudien säga någonting om EU:s intressen i den södra inriktningen i samarbetet om 

ENP?  Enligt ovanförda resonemang både ja och nej, ja eftersom EU har likartade intressen 

vad det gäller alla staters demokratiska utveckling i ENP och nej eftersom det kan finnas 

andra motiv från EU:s sida att påskynda demokratiseringsprocessen i östra Europa. De 

generaliseringar som kan dras gäller nog främst den östra delen av ENP. 

    

3.3 Teoretiskt perspektiv  

Teorikonsumerande studier utgör den teoretiska kärnan för denna beskrivande fallstudie. I en 

teorikonsumerande studie undersöker man ett enskilt fall (Ukraina) med hjälp av existerande 

teorier och förklaringsfaktorer för att förklara fallet.
28

 För uppsatsen i sig innebär detta att 

problemformuleringen beträffande Ukraina ska försöka förklaras utifrån det teoretiska 

ramverk och den analysmodell som har utarbetats i avsnitt 2.4-2.5.  Det teoretiska ramverket 

och analysmodellen innehåller båda teorin om demokratiprocesser och beskriver sex 

nödvändiga steg för att främja demokratiska principer. Teorin utgör grunden för att studien 

kan ses som teorikonsumerande. Studien fokuserar på en internationell aktör som främjar 

demokratiska principer nämligen EU. Med hjälp av analysmodellen kommer 

resultatredovisningen spegla EU:s principer att främja demokrati dvs. studien kommer försöka 

beskriva vilka metoder EU använder för att fullfölja sina intressen, hur dessa metoder riktas 

                                                 
28
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mot de nationella aktörerna och vilken relation och inverkan demokratiprocesserna skapar. 

Analysmodellen används inte för att analysera Rysslands intressen eftersom de representerar 

andra värden och därför är det lämpligare att göra en fristående empirisk analys. Eftersom 

ämnet som sådant är stort har analysen avgränsats till tidsintervallet 2004-2014, men kan trots 

detta ge intressanta slutsatser. År 2004 inleddes ENP och det är först på senare år som den 

politiska utvecklingen mellan EU, Ryssland och Ukraina har blivit aktuell, därav 

avgränsningen. 

 

3.4  Analys av material och data       

Materialet som använts är främst skriftliga källor och för att säkerhetsställa källornas validitet 

har de granskats utifrån deras autencitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Studien 

omfattar vetenskapligt granskade böcker och artiklar för att säkra de källkritiska 

urvalsprinciperna.
29

 Även primära dokument dvs. sammanställningar av källdokumentens 

information har använts. De primära dokumenten berör främst de avtal som tecknats i ENP 

mellan EU och Ukraina t.ex. Association Agreement. Primärdokumenten gällande ENP har 

hämtats från EU:s officiella hemsida angående External Relations. Sammanfattningsvis, de 

material som använts till denna uppsats är skriftliga källor, primära dokument och 

internetsidor såsom EU:s officiella hemsida.   

   Analysen och tolkningsprocessen av det teoretiska materialet utgår ifrån analysmodellen 

som beskrivits i avsnitt 2.5 och har bearbetats genom en kvalitativ analys. Fördelarna med en 

kvalitativ analys övervinner nackdelarna eftersom studien utgår ifrån en social verklighet där 

det finns motsägelser och dubbeltydigheter varför det är fördelaktigt att använda en kvalitativ 

analys eftersom den har bättre möjligheter att förklara olika delar av en social verklighet. 

Eftersom den kvalitativa analysen grundar sig på tolkningsskickligheten hos forskaren bidrar 

den till och tillåter mer än en giltig förklaring. Det är viktigt att poängtera att när 

undersökningen behandlar en social verklighet där interaktionen mellan människor och deras 

upplevelser av verkligheten består av olika nyanser kan det knappast finnas en korrekt 

förklaring som gäller hela den sociala verkligheten. Den kvalitativa analysen ger genom 

beskrivningar och analyser av verkligheten mindre upphov till att resultaten blir så kallade 

”skrivbordsteorier” eller tagna ut tomma intet än vad den kvantitativa analysen hade givit. 

Vad det gäller generaliserbarhet i kvalitativa analyser måste olika överväganden göras och 

med tanke på var som diskuterats i tidigare avsnitt finns det utrymme för tvekan. Trots det är 

                                                 
29 Esaiasson, P. et al. (2012:228)   
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generaliserbarheten för de andra östeuropeiska staternas demokratiseringsprocess ändå relativt 

hög eftersom analysens omfattning gör det möjligt att se resultaten i förhållande till andra 

enheter. Ett problem som måste förebyggas är mitt eget jag i tolkningsprocessen. Genom att 

det har utarbetats en tydlig analysmodell har metod valts för att minimera risken att studien 

förlorar sitt innehåll och att dess förklaringar blir alltför förenklade.
30

  

 

4. Bakgrund  

Avsnittet beskriver EU:s bakgrund dvs. en kort beskrivning av EU:s uppkomst som en 

gemensam ekonomisk marknad. Stycket behandlar även EU:s demokratiska process för att 

främja demokrati i östra Europa precis efter Sovjetunionens fall. Avsnittet efter beskriver 

ENP som är ett EU-projekt vars mål är att förena Europa med dess grannar och undvika nya 

gränsdragningar såsom i fallen efter Andra Världskriget och Kalla Kriget.  

4.1 EU:s bakgrund och utveckling samt dess strategi att främja demokrati 

Efter första världskriget och andra världskriget hade Europa svårigheter att återhämta sig 

vilket blev grunden för ett samarbete mellan de ledande staterna i Europa och 1951 skapades 

Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Detta samarbete grundades av Belgien, 

Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Västtyskland och tanken var att frambringa 

en gemensam marknad för kol och stål som skulle kontrolleras och övervakas av en 

gemensam supranationell myndighet. År 1958 hade det Europeiska samarbetet ökat och ett 

nytt fördrag skrevs nämligen Romfördraget som förespråkade en gemensam fri marknad för 

tjänster, kapital och individer.
31

 År 1993 bytte EG namn till EU och accepterade Maastricht 

föredraget och nya samarbetsområden blev en gemensam utrikes- och säkerhets politik och en 

gemensam rättslig och inhemsk politik samt en Ekonomisk och Monetär Union (EMU). 

Under 1990-talet tog sig EU an uppdraget att förbereda de kandidatländer som stod ensamma 

efter Sovjetunionens sammanbrott och EU som organisation fick förbereda sig för att kunna 

hantera ett fortsatt samarbete med 25-30 medlemsstater. De mål kandidatländerna var tvungna 

att uppfylla för att få medlemskap var Köpenhamnskriterierna. För staterna i Östra Europa var 

det en utmaning att fullfölja målen eftersom de nyligen hade varit diktaturer eller plan-

ekonomier.
32

 EU använde sig också av organisationer såsom; the International Republican 

Institute, the National Democratic Institute, the OSCE and the Carter Center för att lansera 

demokrati. Tillsammans med dessa grupper skickade EU kontrollinstrument för att övervaka 
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nationella val i medlemsstaterna och EU bidrog med teknisk assistans och rådgivning till nya 

demokratier. Flertalet av de europeiska regionala organisationerna har använt sig av politiska 

villkor för att främja mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokrati i centrala och östra 

Europa efter kollapsen av Sovjetunionen. Användandet av politiska villkor har bidragit till 

införandet av liberala demokratiska normer och de länder som har anammat dessa villkor har 

erhållit belöningar såsom internationellt erkännande, finansiellt stöd och liberal handel m.m. 

Ända sedan EC grundades har dess mål varit att skydda mänskliga rättigheter och främja 

demokrati och när EU accepterade Maastricht-fördraget år 1993 innebar det att “it is one of 

the main objectives of the common foreign and security policy to develop and consolidate 

democracy and respects the rule of law, and respect for human rights and fundamental 

freedoms.”
33

 Genom införandet av olika fördrag såsom Lome IV avtalet 1989, the European 

Initiative for development and Human in Rights år 1999, and the European Neighborhood 

policy år 2004, har EU bidragit till främjandet av demokrati som centrala politiska mål i de 

externa intresseområdena.
34

   

4.2  European Neighbourhood Policy - ENP 

ENP skapades 2004 vars syfte var att undvika nya gränsdragningar mellan ett utökat EU och 

dess grannar och tanken var att stärka välståndet, stabiliteten och säkerheten för inblandade 

parter. ENP utgår ifrån värderingar såsom demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga 

rättigheter. De länder som ingår i samarbetet är länder i olika utvecklingsfaser som i framtiden 

antingen kan bli medlemmar eller mer integrerade till EU. De länder som ingår i samarbetet är 

sexton av EU:s närmaste grannar nämligen: Algeriet, Egypten, Marocko, Israel, Jordanien, 

Libanon, Libyen, Palestina, Syrien. Tunisien (den södra inriktningen av samarbetet), 

Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, och Ukraina (den östra 

inriktningen av samarbetet). Länderna som ingår i ENP får ekonomiskt stöd så länge de följer 

de villkor som EU har formulerat t.ex. det rådande styret ska reformeras till att inneha fler 

demokratiska inslag, ekonomiska reformer ska införas samt andra problem sammankopplade 

till de ovan nämnda ska reformeras för att uppnå en positiv utveckling. I överenskommelserna 

med de involverade länderna förväntar sig EU uppnå någon form av demokratisk utveckling, 

ekonomiska reformer, handel och förbättrande av mänskliga rättigheter, och därigenom skapa 

sig en ”ring av vänner”. Länderna som deltar i ENP får i sin tur bl.a. fri tillgång till vissa eller 

alla marknader i EU t.ex. industriell handel och jordbruksprodukter m.m. Länderna i fråga kan 
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också få finansiellt stöd eller tekniskt stöd beroende på behovet, som kan variera för varje 

enskilt land.
35 

   ENP kompletteras genom regionala och multilaterala samarbetsinitiativ såsom; the Eastern 

Partnership (lanserades 2009 i Prag), the Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED) (även 

känt som the Barcelona Process och lanserades 2008 i Paris) och the Black Sea Synergy 

(lanserades 2008 i Kiev). Inom ENP erbjuder EU sina grannar ett privilegierat förhållande 

grundat på ömsesidiga åtaganden med gemensamma värderingar såsom; demokrati, 

mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, förvaltning, liberala ekonomiska principer och hållbar 

utveckling. Utvecklingsnivån i förhållandet beror på i vilken utsträckning länderna i ENP når 

upp till dessa mål. ENP inkluderar också politiska förbindelser och djupare ekonomisk 

integration samt ökad rörlighet m.m. ENP erbjuder tillbaka genom sin sektorpolitik olika 

konkreta möjligheter som täcker en bred skala av problem såsom: sysselsättning, socialpolitik, 

handel, industriell och konkurrensmässig politik gällande jordbruk och rural utveckling, 

klimatförändringar och miljö. Andra områden som också berörs är energisäkerhet, transport, 

forskning och innovation såväl som stöd till hälsa, utbildning och kultur m.m. År 2010-2011 

granskade och förnyade EU sitt ENP och valde att fokusera på främjandet av stabil och 

varaktig demokrati tillsammans med ekonomisk utveckling. En stabil demokrati enligt EU 

inkluderar fria och rättvisa val, yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet, rättslig 

självständighet, minskning av korruption samt demokratisk kontroll över de militära 

styrkorna. Genom dessa principer vill EU utveckla starkare samarbeten mellan de länder som 

utvecklas i demokratisk riktning.
36

   

5. Resultatredovisning  

Resultaten som framkommit presenteras utifrån frågeställningarna och analysmodellens 

indelning. Först presenteras Ukrainas utveckling mellan åren 2004-2014 och efter det 

diskuteras den första och andra frågeställningen utifrån de sex steg som speglar en 

internationell aktörs främjande av demokrati. Enligt det teoretiska ramverket och 

analysmodellen är de två första stegen att identifiera EU som aktör och dess intressen. Steg tre 

och fyra är att identifiera EU:s metoder och kanaler och steg fem och sex är att identifiera 

EU:s förhållande med Ukraina och dess inverkan. Avslutningsvis förs det en diskussion 

utifrån den tredje frågeställningen gällande Rysslands intressen av Ukraina.  

 

                                                 
35 Silander och Nilsson (2014; 464-468) 
36 European Union External Action (2014) 



  
 

21 
 

5.1 Ukraina – en stat präglad av inre konflikter 

Ukraina är en stat präglad av inre konflikter och i och med uppbrottet från Sovjetunionen 

1991 avstannade utvecklingen och Ukraina blev en korrumperad och auktoritär stat. Den 

ukrainska politiken genomsyrades av politisk oenighet där en djup ekonomisk kris blev 

resultatet. Under 2000-talets början stabiliserade sig ekonomin men den politiska 

utvecklingen fortsatte präglas av auktoritära tendenser. Hösten och vintern 2004-2005 skedde 

det en dramatisk politisk utveckling i Ukraina, ”den orangea revolutionen”. En stor del av 

befolkningen slog tältläger i huvudstaden för att vissa sitt missnöje mot den sittande 

regeringens försök att tillkännage sin kandidat Viktor Janukovytj som segrare trots valfusk. 

P.g.a. det folkliga missnöjet och världens fördömande blev det ett omval. Revolutionen tände 

ett hopp bland befolkningen att striderna och maktmissbruket som hade präglat Ukraina sedan 

självständigheten skulle ta slut.
37

 Förväntningarna visade sig vara felaktiga. 

Oppositionsrörelsen som segrade med Viktor Justjenko och Julia Tymosjenko kollapsade och 

inbördes stridigheter bröt ut och istället för reformer kom den gamla regimens män tillbaka. 

Oppositionen hade lyckats att mobilisera de folkliga massorna mot maktmissbruket däremot 

hade inte oppositionen någon ny idé att styra staten med utan föll tillbaka i samma mönster 

som den gamla regimen.
38

 

  Efter den orangea revolutionen uppkom det regeringskriser och ett nyval för parlamentet 

utlystes 2007 där Tymosjenkos block vann och inledde ett samarbete med Jusjtjenko, även 

denna koalition präglades av inre konflikter. År 2008 bröt kriget mellan Ryssland och 

Georgien ut, Jusjtjenko tog Georgiens parti och Tymosjenko tog den ryssvänliga ukrainska 

oppositionens parti. Delade åsikter kring kriget bidrog till att parlamentet upplöstes, i samma 

skede upplevde Ukraina följderna av den globala finanskrisen. Ekonomin kollapsade, 

industriproduktionen minskade och regimen fick söka krisslån från Internationella 

valutafonden. Nyvalet uteblev och Tymosjenko tillsammans med Jusjtjenkoanhängare 

skapade en regeringskoalition. Även denna koalition präglades av inre konflikter som 

förvärrade den ekonomiska krisen och inför presidentvalet 2010 hölls demonstrationer som 

krävde att den sittande regeringskoalitionen skulle avgå.
39

 Vinnaren av presidentvalet blev 

Viktor Janukovytj och västerländska observatörer tillbakavisade anklagelserna angående 

valfusk. President Janukovytj valde att rikta en misstroendeförklaring mot regeringen och 

Tymosjenko tvingades att avgå och en ny regering tillträdde bestående av anhängare till den 
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nya presidenten. Förhoppningar om att det nya maktskiftet skulle främja en demokratisk 

utveckling släcktes. Janukovytj begränsade mediernas frihet och införde censur, valreglerna 

ändrades och den före detta regeringschefen Tymosjenko fängslades. År 2012 hölls det ett 

parlamentsval där Janukovytjs anhängare vann men valet ansågs ha missbrukat de statliga 

resurserna, censurerat media och fuskat med valresultatet. Under 2013 blev Ukraina centrum 

för en intressekonflikt mellan EU och Ryssland och Janukovytjs försökte stänga alla 

möjligheter till ett samarbete med EU. Omfattande protester utlöstes och en ny generation av 

politiker träde fram och resulterade i regeringens avgång i början av 2014. Ett politiskt 

dödläge uppkom där det till slut skapades en samlingsregering, författningen skrevs om och 

Janukovytj fråntogs presidentposten.  I östra och södra Ukraina skedde det motreaktioner mot 

den nya regimens legitimitet och istället genomförde de ett lokalt maktövertagande över 

halvön Krim och tillsatte en prorysk premiärminister. Samtidigt stärkte Ryssland sin militära 

närvaro på Krim vilket ledde till internationella reaktioner. Den 11 mars 2014 deklarerade 

Krim sin självständighet och anslöt sig till Ryssland. I juni 2014 valde Ukraina att skriva 

under associationsavtalet med EU och att ansöka om medlemskap 2020.
40

    

 

5.2 EU som internationell aktör och dess intressen 

De politiska viljor i Ukraina som förespråkar ett samarbete med EU har som avsikt att 

utveckla Ukraina till europeisk standard gällande det politiska och institutionella. Ukrainas 

konsolidering som stat har varit problemfylld och fortsätter bestå av motsättningar mellan 

statens tre grundpelare. Den första pelaren: statens idé uttrycker att det finns en samsyn om en 

ukrainsk särart och en historisk gemenskap och innebär att Ukraina inte är Ryssland utan en 

stat med egna intressen. Hur denna samsyn bör uttryckas råder det delade meningar om och 

spänningsförhållandet i den andra basen, statens fysiska bas, bidrar till oenighet kring 

utförandet av statens idé. Ukrainas gränser, befolkning och ekonomiska förutsättningar har 

under historien varit otydliga och beroende av förhållandet till omvärlden. Tillsammans med 

en nationalism har det skapat oroligheter i statsbyggnadsprocessen. Oroligheterna hade kunnat 

reduceras om den tredje pelaren hade varit stabil dvs. de statliga och samhälleliga 

institutionerna, vilket inte är fallet. Det ukrainska stats- och nationsbygget är fortfarande en 

pågående utveckling som behöver tid att färdigställas.
41

 

 

 

                                                 
40

 Landgudien (2014) Ukrainas aktuella politik.  
41 Björklund & Rodin (2009: 133-136) 



  
 

23 
 

5.2.1 EU- internationell aktör 

 

För att besvara den första frågeställningen dvs. varför vill EU främja en 

demokratiseringsprocess i Ukraina?, krävs det att urskilja de två första stegen i 

analysmodellen och det första steget är att identifiera vilken typ av aktör som EU är. Redan 

innan är det känt att EU är en internationell aktör och det förtydligas av den text som följer 

nedan.  

  Efter EU:s ökning av antalet medlemsländer 2004 och 2007 sträckte sig gränserna längre 

österut än innan och den politiska utvecklingen i östra Europa var oroväckande. Ukraina är ett 

bra exempel eftersom landet i början av 2000-talet var på väg att bli mer auktoritära än innan 

p.g.a. interna politiska och institutionella problem i de olika pelarna. Eftersom EU hade 

bidragit till att främja en demokratiprocess i de länder som blev medlemmar 2004 och 2007, 

kände EU förmodligen ett ansvar att försöka vända Ukrainas auktoritära utveckling. I och 

med lanseringen av ENP kunde EU genom olika avtal närma sig Ukraina och försöka 

förändra den politiska utvecklingen. Ur ENP skulle också EU vinna på samarbetet genom att 

uppnå ett stabilt och fredligt Europa där den europeiska integrationen kan växa och ge upphov 

till grannar som delar likartade värderingar dvs. liberala demokratiska värderingar.
42

 Baserat 

på denna information om samarbetet med Ukraina kan EU ses som en internationell aktör vars 

intresse är samspelet mellan olika stater bortom de territoriella gränserna och skapandet av 

internationella regulariserade och institutionaliserade enheter. Fallet Ukraina indikerar att EU 

är en policy-maker vars mål är att Ukraina som policy-taker ska anamma de värderingar och 

normer (t.ex. de som beskrevs i avsnitt 4.2 och Köpenhamnskriterierna) som står inskrivna i 

ENP och som representerar EU. De normer och värderingar som EU står för styr det politiska 

spelet både nationellt och internationellt. Dessa demokratiska normer kan sägas skapa 

beteendeförväntningar i den internationella politiken och t.ex. östra Europa genom att EU 

representerar en kollektiv identitet och ett standardmässigt beteendemönster.  EU kan sägas 

representera en vänsterländsk kollektiv identitet som utgår ifrån liberala mänskliga rättigheter; 

individuell frihet, politiska rättigheter och civila rättigheter m.m. En av förhoppningarna med 

ENP är att mönstret och den kollektiva identiteten ska ”spilla över” till bl.a. Ukraina och 

därmed skapa en atmosfär där europeisk integration kan fortsätta frodas och utvecklas. EU:s 

uppfattning är att stater som befinner sig inom den internationella sfären såsom Ukraina 

värdesätter och beundrar EU:s normer och värderingar och försöker därför utveckla och säkra 
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normerna. EU:s medlemsstater som delar demokratiska normer kan ses som en mer eller 

mindre homogen grupp bestående av ett demokratiskt norm-samhälle som skiljer dem från 

mindre likartade grupper.
43

  

5.2.2 EU:s intresse  

 Trots att EU har identifierats som en internationell aktör som representerar en kollektiv 

identitet krävs det också att urskilja EU:s intressen av en demokratiseringsprocess i Ukraina 

för att besvara den första frågeställningen.  

För att få en bättre förståelse gällande EU:s intressen får man blicka tillbaka på grundandet av 

ENP 2004 och dess förhållande till Ukraina då och fram tills 2014.  I början av 2000-talet 

uttryckte Ukraina en önskning om att gå med i EU men EU visade svagt intresse till och börja 

med och kunde inte garantera ett framtida medlemskap. Den orangea revolutionen 2004-2005 

bidrog till optimism att en demokratisk utveckling skulle ske i Ukraina. Denna optimism 

delades inte bara av den ukrainska befolkningen utan också av EU som började förutspå en 

mer positiv utveckling. Efter den orangea revolutionen önskade Ukraina åter igen att få bli 

medlem i EU men även denna gång visade EU ett svagt intresse och medlemsstaterna gav 

Ukraina motsägelsefulla signaler.
44

 Önskan om ett framtida medlemskap lades åt sidan och 

Ukraina bjöds in till det nya samarbetsavtalet ENP. ENP sågs som en utveckling i förhållandet 

mellan EU och Ukraina eftersom EU för första gången tillämpade politiska villkor gentemot 

Ukraina, men EU:s Action Plan (AP) stämde inte överens med den orangea regeringens 

förväntningar. Den ukrainska ledningen sökte desperat efter vissa garantier att EU hade släppt 

in dem i ”väntrummet” för att bli framtida medlemmar. Istället valde EU att erbjuda dem 

ekonomiska möjligheter genom att öppna vissa Europeiska marknader.
45

 I och med att the 

Association Agreement förbereddes förbättrades också förhållandet mellan EU och Ukraina 

trots interna oroligheter inom landet.
46

  

5.2.3 EU:s ekonomiska intresse  

    Det som framträder vid en första anblick under senare delen av undersökningsintervallet, är 

EU:s ekonomiska intresse. Grunden är att EU skapades som en ekonomisk gemenskap för att 

bl.a. bidra till en fri marknad för tjänster, kapital och individer. Eftersom den fria marknaden 

är en komplicerad process som behöver utrymme för att växa och finna nya handelspartner 

kan det ses som troligt att EU vill utvidga den europeiska marknaden österut till Ukraina. 

Främjandet av en demokratiseringsprocess i Ukraina från EU:s sida skulle kunna ge upphov 
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till ekonomisk integration genom skapandet av en marknad med nya affärspartners samt ett 

mer stabilt samhälle för handel och investering. Ukraina är en viktig handelspartner eftersom 

de bedriver ett storskaligt jordbruk, besitter petrokemiska industrier, metallurgi, 

energiresurser samt att de tillhandahåller en blandning av tjänster.
47

 De avtal som slutits 

mellan EU och Ukraina (beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt) indikerar att främjandet av 

demokratiska principer, mänskliga rättigheter och det ekonomiska samarbetet har varit och är 

de viktigaste samarbetsområdena mellan EU och Ukraina. 

5.2.4 EU:s säkerhetsintresse  

  Trots att det ekonomiska intresset är en rimlig förklaring till främjandet av en 

demokratiseringsprocess kan även säkerhetsintresset ses som en förklaring. I och med 

Rysslands krig mot Georgien 2008 och dess växande makt tillsammans med annekteringen av 

Krimhalvön 2014 har det uppkommit spänningar mellan Ryssland och EU. Eftersom Ukraina 

gränsar till flera EU-medlemsstater och ingår i ENP vill EU att Ukraina ska bli en stabil stat 

med liberala värderingar för att trygga den europeiska integrationen. Om Ukraina skulle 

präglas av konflikter och auktorärt styre finns det en möjlighet att det skulle ”spilla över” till 

grannländerna och rubba balansen av ett fredligt och stabilt Europa. Ur denna aspekt kan EU:s 

demokratiseringsprocess ses som ett säkerhetsintresse eftersom skapandet av likartade stater 

ökar säkerheten i de berörda områdena och nivån av våld minskar.
48

 Sett ur EU:s perspektiv 

skulle en demokratisering av Ukraina bidra till att Rysslands nivå av makt och våld eventuellt 

minskar och skapar ett mer stabilt Europa. 

  Vad det gäller frågan ”Varför vill EU främja en demokratiseringsprocess i Ukraina?” 

indikerar svaret kortfattat än så länge ett ekonomiskt intresse och ett säkerhetsintresse, där EU 

handlar utifrån sina fördrag och policydokument. 

 

5.3 EU:s metoder och kanaler för att främja demokrati  

För att besvara den andra frågeställningen ”Hur agerar EU för att främja en 

demokratiseringsprocess i Ukraina och vilken inverkan har det haft?” krävs det att urskilja de 

sista fyra stegen i analysmodellen. 

5.3.1 EU:s metoder 

Det tredje steget är att identifiera de metoder EU använder sig av, varvid EU:s främjande av 

demokrati i Ukraina kan liknas vid the persuasive method som beskrevs i det teoretiska 

ramverket. Metoden utgår ifrån att EU ska övertyga Ukraina att anamma demokratiska 
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normer och principer genom att bidra med information, assistanse och belöningar. Detta gör 

EU genom detaljerade avtal med Ukraina och erbjuder information, assistanse och 

valobservatörer m.m. Genom att EU tillämpar politiska metoder möjliggörs 

informationssamlande angående Ukraina och de demokratiska villkor som behöver uppfyllas. 

Även en diskussion kring de demokratiska rättigheterna och friheterna förs, råd ges hur dessa 

politiska förändringar kan uppnås, kostnader och konsekvenser analyseras.
49

 ENP har gjort att 

EU kan närma sig Ukraina och EU har bidragit med bl.a. internationella valobservatörer som 

övervakar de ukrainska valen. Observatörernas mål är att skapa öppenhet kring valen och 

stärka institutionerna och administrationen samt avancera principerna gällande fria och 

rättvisa val. EU har också bidragit till att försöka utveckla öppenheten i den ukrainska 

administrationen, skydda minoriteters rättigheter, skapa en förståelse av demokratiska 

rättigheter och friheter samt generera ett självständigt civilt samhälle. Främjandet av en 

demokratisering i Ukraina försvåras av att EU inte är någon federation eller har makt att styra 

över Ukrainas suveräna politiska utveckling. EU använder istället olika avtal, ekonomiska 

samarbeten och löftet om ett eventuellt framtida medlemskap för att främja en demokratisk 

utveckling .
50

  

   Det första avtalet som slöts mellan EU och Ukraina efter ingången i ENP var en treårig 

Action Plan (AP). Den AP som godkändes 2005 innehöll tolv viktiga områden för att förbättra 

demokrati och några av dessa var; stärka stabiliteten och effektiviteten i de institutioner som 

kan garantera demokrati och rättssäkerhet med extra uppmärksamhet riktad mot fria och 

rättvisa val; lagstiftande och administrativa reformer som skulle förbättra den lokala 

självstyrelsen; lagstiftande och juridiska reformer för att främja rättssäkerhetens 

självständighet och objektivitet i åtal; normer för anti-korruption med fokus på öppenhet och 

ansvarstagande gällande administrationen; främjandet av respekt för mänskliga rättigheter och 

andra grundläggande friheter; skapandet av ett deltagande civilt samhälle och garanterad 

frihet gällande media m.m.
51

 Detta avtal var upp till Ukrainas egen regim att följa med 

assistans från EU:s sida för att uppnå möjligheten att bli ett kandidatland för medlemskap. 

Utvecklingen av AP ledde till att en Association Agenda skapades för att nå en 

överenskommelse som skulle ersätta 1998 Partnership and Cooperation Agreement (PCA). 

Association Agenda trädde i kraft 2010 och innehöll samma prioriteter gällande främjandet av 

demokrati och skyddandet av mänskliga rättigheter som AP, skillnaden var att avsnittet om 
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mänskliga rättigheter var mer utvecklat än innan.
52

 Enligt EU själva var/är det AP som gav 

grunden till att EU kunde påverka den ukrainska politiska utvecklingen.
53

  

  År 2014 valde Ukraina att acceptera EU:s Association Agreement som därmed ersatte det 

äldre PCA-avtalet. Enligt EU själva är the Association Agreement ett banbrytande avtal 

eftersom det är det första avtalet som skrivits ihop med ett land som tillhör den östra 

inriktningen av ENP, det täcker också många områden på djupet genom beskrivning av 

detaljer och tidsbegränsningar. Eftersom avtalet är av sådan omfattning finns det inte rum att 

beskriva det i detaljer men huvuddelen av avtalet fokuserar på kärnreformer såsom; 

ekonomiskt tillfrisknande och tillväxt, statligt offentligt samarbete i områden som energi, 

transport, miljöbevarande, industriellt samarbete, socialt skydd och utveckling, lika 

rättigheter, utbildning och kulturellt samarbete m.m. Avtalet ger också utrymme åt 

värderingar och principer som; demokrati, rättssäkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och 

andra friheter, marknads ekonomi och hållbar utveckling m.m. Avtalet inkluderar också 

samarbete inom områdena utrikes- och säkerhetspolitik, energi och en The Deep and 

Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) som ska hjälpa Ukraina att uppnå 

Köpenhamnskriterierna för att kunna bli medlemmar till 2020.
54

 DCFTA är en handlingsplan 

för att modernisera Ukrainas handel och ekonomi genom att ta bort tullar, kvoter samt införa 

nya lagar, normer och regleringar inom olika handelssektorer för att uppnå EU:s standard. För 

att Ukraina ska uppnå dessa mål har EU skapat en Association Council som har rätt till att ta 

bindande beslut samt ansvarig för att anordna möten på ministernivå. Även en stödjande 

Association Committee har skapats som ska samlas minst en gång per år för att utvärdera 

Ukrainas utveckling. Även inom de andra berörda områdena i Association Agreement har det 

grundats olika stödgrupper för att bistå Ukraina i deras utveckling.
55

 

5.3.2 EU:s kanaler  

    Det fjärde steget för att besvara den andra frågan är att urskilja de kanaler EU har använt 

för att främja en demokratiseringsprocess i Ukraina. Kanalerna utgår ifrån top-down eftersom 

främjandet av demokrati har riktats mot den politiska sfären, de statliga institutionerna och 

den politiska eliten. EU uppfattar den ukrainska politiska eliten som viktig eftersom de är 

bekanta med demokratiska normer och för politiska diskussioner inom den internationella 

arenan tillsammans med demokratiska aktörer såsom EU. Top-down utgår ifrån fem 
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institutionella mål som ska riktas mot eliten. Det första målet är att fastställa beteenderegler 

för att främja en demokratiprocess. Det andra, tredje och fjärde målet fokuserar på det 

rättsliga, lagstiftande och verkställande makten. Det femte och sista målet berör förhållandet 

mellan civila och militära och regleringen av krigsmakten som en viktig statlig institution. 

Fokuseringen sker främst på mål två, tre och fyra för att etablera ”the rule of law” som är en 

nödvändighet för ett demokratiskt styrelseskick.
56

 Flertalet av dessa fem institutionella mål 

och speciellt mål två, tre och fyra återfinns i de avtal t.ex. Association Agreement som skrivit 

mellan EU och Ukraina. Association Agreement lägger tyngdpunkt på upprätthållandet av 

rättssäkerhet eftersom det är nödvändigt för att tygla en demokratisk process. De avtal och 

assistanse som erbjudits indikerar att EU tillämpar top-down eftersom de riktar sig till den 

ukrainska regimen. Det andra perspektivet bottom-up dvs. den demokratiska processen riktas 

mot det civila samhället är en intressant vinkling med olika fördelar och nackdelar, däremot 

inte aktuell i detta fall. Bottom-up användandet försvåras av EU:s begränsningar samt 

Ukrainas suveränitet.  

  Baserat på ovan skrivna information kan den andra frågeställningen halvt besvaras att EU 

har agerat dvs. arbetat för att främja en demokratiseringsprocess i Ukraina genom the 

persuasive method (information och assistanse m.m.) och använt sig av kanalen top-down 

(riktat informationen mot den politiska eliten).     

 

5.4  EU:s förhållande till Ukraina och dess inverkan 

För att besvara den andra halvan av den andra frågeställningen dvs. EU:s inverkan på 

Ukrainas demokratiseringsprocess behövs steg fem och sex i analysmodellen analyseras. 

5.4.1 EU:s förhållande 

Det femte steget i analysmodellen är att analysera EU:s förhållande till Ukraina och det kan 

beskrivas i termer av demand och support. Dessa två termer är i detta fall indikatorer på hur 

EU vill främja och forma den demokratiska utvecklingen i Ukraina. Demand beskriver de 

villkor och förväntningar som EU vill se att Ukraina uppnår och dessa demand fungerar som 

en mall till en demokratisk process. Demand utgår ifrån high demand och low demand. 

Support betyder den assistans som EU kan ge Ukraina gällande demokratisering.  Syftet med 

support är att hjälpa den berörda staten och detta kan ske på två sätt nämligen high och low 

support. Variationen i demand och support kan ge upphov till olika relationer mellan EU och 

Ukraina och detta förhållande kan förändras över tid med demokratiseringsprocessen.
57

 Som 

                                                 
56 Silander (2005: 98-99) 
57

 Silander (2005: 100-101) 



  
 

29 
 

tidigare beskrivits i analysmodellen finns det fyra olika varianter av förhållanden och det som 

passar bäst in på EU och Ukraina i dagsläget är high support och high demand. Innan ENP 

trädde i kraft var förhållandet mellan EU och Ukraina annorlunda. En trolig förklaring är att 

EU vid denna tidpunkt förmodligen såg att en demokratiutveckling inte var trolig i Ukraina. I 

och med den dramatiska politiska utveckling som skett i Ukraina under 2000-talet och framåt 

har relationen mellan EU och Ukraina förändrats till ett förhållande där EU ställer både high 

demand och försöker tillgodose high support. High support visar att EU är angeläget om en 

demokratisk utveckling i Ukraina där EU är involverad i den politiska utvecklingen.
58

 High 

demand går nästan hand i hand med high support eftersom dessa villkor indikerar att de måste 

uppfyllas för att få fortsatt high support.
59

. Att EU utövar high demand uttrycks tydligt i de 

avtal som har utarbetats ihop med Ukraina t.ex. AP och speciellt Association Agreement (som 

beskrevs i förra stycket) som både är detaljrikt och tidsbegränsat och ställer höga krav på 

Ukraina för att bli medlem. High support uttrycks i t.ex. DCFTA där EU tillsatt en kommitté 

och stödgrupp m.m. för att analysera och utvärdera och ge råd till Ukrainas fortsatta politiska 

utveckling.
60

  

5.4.2 EU:s inverkan 

   Det sjätte och sista steget i analysmodellen är att beskriva EU:s inverkan på Ukraina. Att 

skildra EU:s inverkan på Ukraina är komplicerat eftersom ENP inleddes 2004 och i vissa fall 

har Ukraina avvikit från EU:s demokratiseringsprocess p.g.a. interna politiska och 

institutionella problem. Det är först under de senare åren som Ukraina velat närma sig EU och 

anamma EU:s normer och värderingar, och det var först 2014 som Ukraina skrev på 

Association Agreement och meddelade att de vill ansöka om medlemskap runt år 2020. Som 

tidigare nämnts förknippar en stor del av den ukrainska politiska eliten EU som en garantför 

stabilitet och integration. Mycket tyder det på att det finns en positiv inställning till en 

framtida demokratiseringsprocess eftersom det finns flera viljor i Ukraina som menar att de 

inte vill bli ett land med auktoritärt styre eller en lydstat till Ryssland. Hur stor del av den 

politiska eliten och befolkningen som hyser dessa åsikter är svårt att säga eftersom Ukraina är 

en komplicerad stat med olika etniciteter och det ukrainska stats- och nationsbygget är 

fortfarande under utveckling. EU:s inverkan kan ändå sägas befinna sig någonstans mellan 

positiva reaktioner med stor omfattning och positiva reaktioner med mindre omfattningar. De 

positiva reaktionerna med mindre omfattningar kan kanske delas av den ryska befolkningen i 
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Ukraina som hellre kanske vill se ett eventuellt närmande till Ryssland istället för EU. Den 

inverkan EU har idag kan förändras och därför är det inte möjligt att förutspå EU:s framtida 

roll.
61

  

Utifrån det som har skrivits ovan kan den andra halvan av den andra frågeställningen besvaras 

med att EU har en relation med Ukraina där det både utövas high demand och high support 

och inbegriper positiva reaktioner med såväl stor som mindre omfattning.    

 

5.5 Ryssland en motarbetande aktör? 

Som nämnts innan i analysmodellen och metoden är analysen av Ryssland en fristående 

empirisk analys, eftersom Ryssland utgår ifrån andra värderingar än vad EU gör.  

  Efter Sovjetunionens fall genomgick Ryssland en mångsidig transformation, för det första 

övergick Ryssland från en renodlad planekonomi till en marknadsekonomi. För det andra 

förändrade Ryssland sitt auktoritära system till ett system som varken är sovjetiskt eller 

demokratiskt i västliga mått mätt. För det tredje resulterade kollapsen av Sovjetunionen att 

kommunistpartiet försvann som den viktigaste politiska kraften i det ryska samhället. Till sist 

har Ryssland försökt finna en ny identitet som kan ersätta den identitet som kommunistpartiet 

försökte skapa under sovjettiden. Flertalet av Rysslands institutioner och idéer har förändrats 

sedan Sovjetunionen men tranformationen har varit problemfylld och Ryssland befinner sig 

fortfarande i dessa processer, vilket avspeglas i inrikes- som utrikespolitiken. Rysslands 

geografiska läge och storlek tillsammans med dess multikulturella befolkning har gjort den 

ryska nationella identiteten omdiskuterad och svårdefinierbar. En viktig fråga som präglat 

Ryssland under lång tid är huruvida landet tillhör eller ska tillhöra den europeiska sfären, den 

asiatiska eller om Ryssland snarare representerar en egen kultur och identitet. Spänningarna 

framkommer bl.a. i utrikespolitiken där Ryssland försöker motarbeta en mer västlig 

utveckling av östra Europa. Under 2008 blev spänningarna mellan väst och Ryssland mer 

påtagliga än innan. Väst riktade kritik mot Rysslands bristfälliga demokratiska styre, kriget i 

Georgien och de osäkra energileveranserna. Ryssland däremot riktade kritik mot Natos planer 

på ett missilförsvar i östra Europa och västsidans synpunkter på den ryska inrikespolitiken, 

samt inblandningen i de östra staterna som ses som en legitim rysk intressesfär.
62

  

      År 2013 meddelade president Vladmir Putin ”att det utrikespolitiska konceptet ska först 

och främst trygga Rysslands säkerhet, säkra dess suveränitet och territoriella integritet, samt 

                                                 
61

 Johannesson (2014: 13-15) 
62 Björklund (2009: 49-50, 72-73, 80) 



  
 

31 
 

värna om dess höga status som en av de inflytelserika polerna i världen.”
63

 Utvecklingen av 

Nato med nya medlemmar österut är ett hot mot de ryska intressena i de tidigare 

delrepublikerna i Sovjetunionen. Även EU:s ENP och demokratiseringsprocess verkar ses 

som ett hot eftersom det kan ”spilla över” till andra östeuropeiska länder. Efter att 

Sovjetunionen tillsammans med den kommunistiska ideologin kollapsade har den storryska 

nationalismen vuxit med hjälp av en stark stat, krigsmakt samt den inflytelserika ortodoxa 

kyrkan. Allt eftersom nationalismen har växt har också attityden till väst blivit mer fientlig 

och Ryssland har kunnat dra nytta av utvecklingen i omvärlden. EU har skakats av 

ekonomiska kriser och är oeniga om förhållandet till Ryssland, USA har ekonomiska problem 

och med minskad vilja att ingripa militärt i andra länder samt president Barack Obamas 

problem att få beslut i kongressen godkända har tillsammans med en arabisk vår som snarare 

är vinter gjort att Ryssland har vunnit nytt inflytande. Krisen i Ukraina var och är förmodligen 

ett lämpligt tillfälle att förstärka positionerna i maktkampen med Nato-länderna. Ett av de 

viktigaste ryska målen verkar vara att öka inflytandet inom de stater som utgjorde 

Sovjetunionen.
64

 Ukraina är viktigt för Ryssland eftersom det ses som ett broderland med 

samma slaviska folk och därför har Rysslands mål till och börja med varit att stoppa Ukrainas 

strävanden till ett samarbete med Nato och närmandet till EU. För att avskärma Ukraina från 

västerliga samarbeten har Ryssland inbjudit Ukraina till OSS (Oberoende staters samvälde, 

dvs. de äldre sovjetstaterna utom de baltiska länderna). OSS ska bli grunden för en 

Euroasiatisk ekonomisk union 2015 och förhoppningen är att den ska utvecklas till en motpart 

till EU. Eftersom Ukraina är ett stort och rikt land var det Rysslands förhoppning att de skulle 

ansluta sig. President Janukovytj visade intresse för ett samarbete med Ryssland men när han 

avsattes 2014 försvann de förhoppningarna. Den nya ukrainska regeringen som tillträdde sågs 

som ett hot mot den ryska minoriteten i Ukraina där ca 20-50 procent ryssar bor i den östra 

och södra regionen medan 5-10 procent bor i västra Ukraina. Ryssland ansåg att den ryska 

minoriteten hotades av tvångsassimilering. Ryssland har länge föreslagit en federalisering av 

Ukraina där regionerna skulle få självstyrelse och kontroll över sin ekonomi, kultur, språk och 

förbindelser med andra länder och Ryssland skulle på så sätt kunna knyta fler proryska 

regioner till sig. På halvön Krim är ryssarna i majoritet med 57 procent och staden Sevastopol 

har varit rysk marinbas sedan 1783 och genom ett gasavtal har Ryssland fått disponera dessa 

baser. Ryssland fruktade att ukrainska nationalister och till och med Nato skulle kunna ta över 
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Sevastopol. På grund av en stor rysk befolkning och en viktig flottbas på Krim valde Ryssland 

att annektera Krim.
65

  

   I likhet med EU har Ryssland både ekonomiska och militära intressen att bevaka i Ukraina 

eftersom de är starkt beroende av varandra i ekonomiskt avseende gällande naturtillgångar 

och gas. Ukraina är beroende av gas och detta har Ryssland utnyttjat genom åren och flera 

”gaskrig” har utkämpats. De metoder som Ryssland har tillämpat för att förhindra Ukrainas 

dragning västerut har varit både ekonomiska och militära och Ryssland verkar fortsätta 

använda militära styrkor och hot om våld. Rysslands annektering av Krim och fortsatta hot 

mot Ukraina har försämrat Rysslands förhållande till de västerliga demokratierna och även 

gjort den ukrainska regimen mer antirysk och därmed också fört den närmare till EU och 

Nato. EU och USA har också valt att bestraffa Ryssland genom ekonomiska sanktioner som 

de hoppas ska påverka Ryssland. Trots de ekonomiska sanktionerna verkar oroligheterna 

mellan Ryssland och Ukraina fortsätta.
66

         

6. Slutsatser  

Syftet med uppsatsen var att analysera EU:s intresse för demokratiseringsprocesser i östra 

Europa varvid fallet Ukraina analyserades. Tre frågor preciserades med avsikt att undersöka 

varför EU vill främja en demokratisk utveckling i Ukraina, hur EU agerar för att förverkliga 

en demokratiseringsprocess och varför Ryssland motarbetar en mer västlig utveckling. För att 

möjliggöra detta utgick den teoretiska diskussionen från resonemanget om de sex steg som 

kan urskiljas i en demokratiseringsprocess vilket ledde fram till en analysmodell anpassad för 

det empiriska materialet. De metoder som användes för att uppnå det teoretiska resultatet var 

en beskrivande fallstudie och en teorikonsumerande studie. 

   Enligt studiens resultat är EU:s främsta intressen för att främja en demokratiseringsprocess i 

Ukraina ekonomi och säkerhet. Den ekonomiska aspekten är viktig eftersom EU till och börja 

med grundades som en ekonomisk gemenskap för att bl.a. bidra till en fri marknad för varor, 

tjänster, kapital och individer. Den ekonomiska marknaden behöver konstant utrymme för att 

frodas och finna nya handelspartner. Att EU vill utvidga den europeiska marknaden österut 

till Ukraina är förståeligt eftersom Ukraina är ett betydelsefullt land och en potentiell 

handelspartner för EU. Den fria marknaden är en komplicerad process som behöver någon 

form av trygghet och stabilitet för att växa och den optimala förutsättningen enligt EU och 

andra aktörer är ett demokratiskt styrelseskick med liberala värderingar. EU kan därmed antas 
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främja en demokratiseringsprocess i Ukraina av ekonomiska skäl eftersom en demokratisering 

av Ukraina skulle kunna ge upphov till ekonomisk integration genom skapandet av en 

marknad med nya affärspartners samt ett mer stabilt samhälle för handel och investering. 

   Även om den ekonomiska aspekten är en sannolik orsak till EU:s intresse att främja en 

demokratiseringsprocess i östra Europa, är också säkerhetsintresset ett rimligt antagande. ENP 

uttrycker tydligt att ett av målen med ENP är att skapa ett stabilt och fredligt Europa utan 

gränsdragningar. EU:s vision för att skapa ett stabilt Europa är att genom olika avtal främja 

demokratiska värderingar och skapa likartade stater som delar en gemensam liberal 

värdegrund. I och med utvidgningen av EU 2004 och 2007 gränsade vissa av medlemsstaterna 

till auktoritära stater och EU kände förmodligen ansvaret att vända dessa staters politiska 

utveckling i mer demokratisk riktning. Genom att skapa likartade stater finns det ett 

antagande om att det ökar säkerheten i de berörda områdena och nivån av våld och oroligheter 

minskar. Om Ukraina skulle utvecklas till en mer likartad EU-stat är det förmodligen EU:s 

förhoppning att de positiva effekterna som en eventuell demokratiseringsprocess för med sig 

ska ”spilla över” till de andra staterna i östra Europa som ingår i ENP. Svaret på den första 

frågeställningen indikerar således att EU:s intressen av att främja en demokratiseringsprocess 

i Ukraina främst gäller de ekonomiska aspekterna och säkerhetsintresset. 

   Den andra frågeställningen utgick ifrån hur EU agerar för att främja en 

demokratiseringsprocess i Ukraina och EU:s inverkan på Ukraina. De metoder EU har använt 

sig av för att vända Ukrainas auktoritära utveckling under 2000-talet, kan liknas vid the 

persuasive method. EU har bidragit med information, rådgivning, belöningar och med hjälp 

av olika avtal såsom AP och Association Agreement har EU kunnat påverka den 

demokratiska utvecklingen i Ukraina. Avtalen mellan EU och Ukraina är detaljerade och 

riktar sig främst mot den politiska eliten och sfären (dvs. top-down). Den ukrainska politiska 

eliten verkar välkomna EU:s inverkan till stor del medan den ryska befolkningen är mindre 

entusiastisk. EU:s inverkan att implementera sina metoder till full skala i Ukraina försvåras av 

den nationella suveräniteten och EU får därmed använda sig av de metoder och kanaler som 

är tillgängliga. Svaret på den andra frågeställningen indikerar således att EU agerar utifrån 

olika avtal, rådgivning och stödgrupper som riktar sig till den ukrainska eliten och dessa 

välkomnas med relativ stor omfattning.    

   Den tredje frågeställningen utgick ifrån varför Ryssland motsäger sig en västorienterad 

utveckling i Ukraina och analysens resultat visar ett komplext mönster där flera intressen och 

faktorer spelar mer eller mindre roll. Tvärtemot EU verkar Ryssland ha ett ekonomiskt 

intresse för att motarbeta den västliga utvecklingen i Ukraina. Även Ryssland ser Ukraina 
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som ett betydelsefullt land och en potentiell handelspartner inför den kommande 

Euroasiatiska ekonomiska unionen och ett avhopp från Ukrainas sida skulle kunna innebära 

konsekvenser för denna ekonomiska union vars mål är att bli en motpart till EU. Ryssland kan 

därmed antas motarbeta Ukrainas närmande till EU av ekonomiska skäl eftersom även den 

ryska ekonomiska marknaden är beroende av någon form av stabilitet, trygghet. I likhet med 

EU verkar Ryssland ha ett säkerhetsintresse för att motarbeta Ukrainas västutveckling. Ett 

närmande till EU för Ukrainas del kan också resultera i ett framtida Nato-medlemskap vilket 

Ryssland förmodligen fruktar eftersom de gränsar till Ukraina. Ryssland kan därmed antas 

motarbeta Ukrainas utveckling för att förstärka sin position i maktkampen gentemot Nato-

länderna och EU där flertalet av medlemsstaterna också är medlemmar i Nato. 

Säkerhetsintresset kan också förklara annekteringen av halvön Krim eftersom den ryska 

marinbasen befinner sig i staden Sevastopol och skulle kunna fall i händerna på ukrainska 

nationalister eller till och med Nato. Det finns inget entydigt svar på varför Ryssland 

motarbetar en västlig utveckling i Ukraina, men likt EU vill även Ryssland omge sig med 

likartade stater som delar gemensamma värderingar och som de kan bedriva handel med. 

Ukraina är en stat som är viktig för Ryssland eftersom de är en betydelsefull handelspartner 

gällande bl.a. gas och andra tjänster samt att det bor en stor grupp av ryssar i Ukraina som 

hellre vill se ett närmande till Ryssland än EU. Svaret på den tredje frågeställningen indikerar 

således att en ”ukrainsk utveckling” i fler östeuropeiska stater, innebärande ett närmande till 

EU (och i förlängningen Nato) är något Ryssland inte vill se.
67

 

    Vad kan då utifrån dessa resultat sägas angående uppsatsens grundläggande 

problemformulering om vilka intressen har EU för att främja en demokratiseringsprocess i 

östra Europa. Eftersom Ukraina är ett av de första länderna i den östra inriktningen av ENP 

som visat intresse av att närma sig EU försvårar det möjligheterna att dra generella slutsatser 

gällande de andra staterna inom den östra grenen av ENP. Ukraina kan däremot ses som vad 

Larry Diamond kallar en strategic swing state.
68

 En strategic swing state är en stat vars 

politiska utveckling kan avgöra framtiden för demokrati i världen. Ukrainas politiska 

utveckling kan vara startskottet för de andra staterna såsom Armenien, Azerbajdzjan, 

Vitryssland, Georgien och Moldavien att i framtiden närma sig EU. Om Ukraina år 2020 blir 

medlem i EU sträcks gränserna längre österut än innan och EU:s intressen för att främja en 

demokratiseringsprocess i de andra öststaterna skulle nog i likhet med Ukrainas process bestå 

av ekonomiska aspekter och säkerhetsintressen för att fortsätta främja den gemensamma 
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ekonomiska marknaden till att finna nya handelspartner och trygga den fortsatta europeiska 

integrationen. Likt Ukraina är de andra öststaterna komplicerade där flera krafter kämpar mot 

varandra och deras konsolidering som stater är problemfylld och fortsätter präglas av 

motsättningar där t.ex. gränser, etniciteter och ekonomiska förutsättningar samt Rysslands 

hävdande av sina intressen ger upphov till problem. Alla dessa länders stats- och 

nationsbyggen, inklusive Ukraina är en pågående process som behöver verka över lång tid 

innan demokrati i full skala kan anses råda.
69

  Denna eventuellt framtida process är en enorm 

utmaning för östra Europa  precis som det var för de andra kandidatländerna som blev EU-

medlemmar 2004 och 2007. Med hjälp av ENP och andra avtal är det kanske möjligt att fler 

öststater i framtiden ansluter sig till EU eller att utvecklingen vänder helt och de förblir 

auktoritära stater.  

   Avslutningsvis anger denna studie ett behov av fortsatt forskning gällande EU:s framtida 

utveckling av ENP och dess främjande av demokratiprocesser i Ukraina och östra Europa 

samt dessa staters politiska utveckling. Forskning kring vad Ukrainas närmande till EU 

innebär för de andra öststaterna skulle vara betydelsefullt både för EU och andra aktörer.   
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