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Abstract 

This thesis is a case study aiming to give explanations to Russia’s annexation of Crimea in 

March 2014. By using three different theoretical perspectives, realism, regional hegemony 

and constructivism, the aim is to find different but also complementing explanations to the 

case. The theories realism and regional hegemony are related and also similar to each other, 

but still contributes with some different focuses on the case. Both realism and regional 

hegemony has their main focus on the sovereign state’s security and their power militarily, 

politically and economically. Constructivism on the other hand is a bit different from the 

other two, and has its main focus on identity, ideas and worldviews. Thanks to the 

differences between the three perspectives the analysis gives a broader and deeper 

explanation to Russia’s invasion and annexation of Crimea.  
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1 Introduktion 

Sedan hösten 2013 har det pågått en konflikt mellan Ryssland och Ukraina. Konflikten bröt 

ut då Ryssland stoppat Ukrainas förhandlingar med EU om ett framtida Associations och 

samarbetsavtal. Under konfliktens gång har Ryssland sedan invaderat Krim och gjort denna 

halvö vid Svartahavet till en del av ryskt territorium. 

 

Det var i mars 2014 som Krimhalvön blev en del av Ryssland. Detta skedde efter ett par 

månaders oroligheter i Ukraina som kantats av allt mer spända relationer mellan Ukraina 

och Ryssland. Det var i november 2013 som oroligheterna i Ukraina bröt ut efter att 

beslutet tagits av den ukrainska ledningen att Ukraina inte skulle fortsätta sina 

förhandlingar med EU om ett framtida associations- och samarbetsavtal. Istället togs 

beslutet att inleda ett närmare samarbete med Ryssland. Anledningen till detta beslut, 

förklarade den ukrainska ledningen, var att man var orolig för hur ett framtida samarbete 

med och eventuellt medlemskap i EU skulle komma att påverka Ukrainas viktiga handel 

med Ryssland och att dessutom påtryckningar kommit från rysk sida om att inte ingå 

samarbete med EU. Ryssland hade dessutom hotat att avsluta gasleveranserna till Ukraina 

under vintern om Ukraina skulle fortsätta förhandlingarna med EU (Holmertz,2014:7).  

 

EU:s förhandlingar med Ukraina startades upp efter att EU år 2009, på initiativ av Sverige 

och Polen, lanserat sitt projekt ”Österliga partnerskapet”. Ett initiativ inriktat på att skapa 

ett närmare samarbete med europeiska före detta sovjetiska republiker, särskilt med 

Ukraina, Moldavien och Georgien. Man hade från EU:s sida vetskapen om att det dock 

fanns en risk att Ryssland som sedan en tid blivit allt mer auktoritärt skulle börja pressa de 

länder som ville närma sig EU allt hårdare. Och man kände en osäkerhet för om den ryske 

presidenten Vladimir Putin skulle acceptera att forna sovjetstater knöt allt starkare band till 

EU och Väst (Holmertz, 2014: 5-6).   

 

Beslutet av Ukraina att avsluta sina förhandlingar med EU ledde till inledningsvis fredliga 

demonstrationer men som sedan blev allt våldsammare, framförallt i Kiev. Ukrainas 

dåvarande president Viktor Janukovytj fick i december 2013 ett erbjudande om ett 

ekonomiskt räddningspaket av Ryssland med kravet att inte återuppta sina förhandlingar 

med EU. I februari, efter en tid av demonstrationer, avsattes Janukovytj av parlamentet och 

Olaksandr Turtjunov utsågs till tillfällig president (DN, 2014). Strax därefter togs det första 

ryska steget mot en erövring, regeringsbyggnader och flygplatser i städerna Simferopol och 
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Sevastopol på Krimhalvön stormas av pro-ryska demonstranter och den ryska flaggan 

hissas. Den autonoma regeringen på Krim avsattes och en ryskvänlig politiker tog istället 

makten (Hjort, 2014, Holmertz, 2014:3). I slutet av februari krävde parlamentet i 

Simferopol folkomröstning om autonomi, och meddelade att man ville bryta sig ut ur 

Ukraina och istället bli en del av Ryssland. Folkomröstning hölls på Krim den 16:e mars 

(det officiella resultatet av valet på Krim är att 97 procent av de som röstat är för att Krim 

ska bli en del av Ryssland). Ukrainas premiärminister meddelade att han ser 

folkomröstningen som illegitim samtidigt som det ryska parlamentet meddelar att de 

kommer att erkänna folkomröstningen på Krim (DN, 2014). Ryssland påbörjar samtidigt 

en så kallad beredskapsövning av sina militära styrkor nära gränsen till Ukraina, en övning 

som av Ukraina uppfattas som hotfull. Putin har i detta skede också fått tillstånd av det 

ryska parlamentet att gå in med ryska trupper i Ukraina om en situation skulle uppstå där 

”ryssars liv är hotade”. Ryssland meddelar att man tänker göra allt i sin makt för att skydda 

den ryska delen av befolkningen i Ukraina och deras intressen (Hjort, 2014, Holmertz, 

2014: 3). 

 

2 Uppsatsens syfte och preciserade frågeställningar 

Utifrån ovanstående bakgrund vill jag i denna uppsats undersöka möjliga förklaringar till 

Rysslands erövrande och intresse av Krimhalvön, vad det fanns för bakomliggande 

anledningar och faktorer till denna handling. Uppsatsens syfte är att med hjälp av tre 

teorier: realism, regional hegemoni och konstruktivism, försöka förklara Rysslands 

övertagande av Krimhalvön från Ukraina. Nedan presenteras de tre frågeställningar som 

denna uppsats ämnar besvara och som skulle kunna ge en möjlig förklaring till varför man 

från Rysslands sida har handlat som man har gjort i Ukrainakonflikten.    

 

 På vilket sätt kan man utifrån ett realistiskt perspektiv förklara Rysslands erövring av Krimhalvön 

från Ukraina?  

 På vilket sätt kan man utifrån ett regional hegemoniskt perspektiv förklara Rysslands erövring av 

Krimhalvön från Ukraina?  

 På vilket sätt kan man utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv förklara Rysslands erövring av 

Krimhalvön från Ukraina?  

 

För att på ett bättre sätt kunna besvara ovanstående frågor kommer jag under uppsatsens 

gång att undersöka och försöka få en bild av möjliga ryska utrikespolitiska mål. Att få en 
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uppfattning om vilka möjliga utrikespolitiska mål Ryssland har tror jag kan vara till stor 

hjälp i sökandet efter svaret på frågeställningarna och för att få en större och tydligare bild 

av Rysslands relation till Ukraina och dess intresse av Krimhalvön.  

 

3 Teori  

I detta avsnitt presenteras inledningsvis de tre teoretiska perspektiven som kommer att 

användas i uppsatsen. Jag har, som tidigare nämnts, valt att använda mig av teorierna 

realism, regional hegemoni och konstruktivism. Jag tror att de här teorierna i kombination 

med varandra kan komma att ge en god förklaring till Rysslands agerande. Jag tror att de 

olika teorierna till stor del kan komma att ge skilda förklaringar till fallet, men att de också 

kan komma att komplettera varandra och ge en bredare bild och förklaring till erövringen 

av Krim.  

 

3.1 Realism  

Den realistiska teoriinriktningen är vanligt förekommande i studier av internationella 

relationer och säkerhetspolitik. Teorin har sitt huvudsakliga fokus på begrepp som 

suveränitet, stater, makt, fruktan, anarki och självhjälp. Det finns ett flertal olika 

inriktningar inom realismen mellan vilka det finns betydande skillnader. Vad de olika 

inriktningarna inom realismen har gemensamt är tanken om att utformningen av relationer 

mellan stater inte har förändrats under historien, och att samma säkerhetspolitiska 

situationer upprepar sig om och om igen. Realismen är en teori som länge har används 

flitigt i studiet av internationella relationer och i studier då man vill försöka finna 

förklaringar till krig och konflikter. Realisterna menar att staters beteende och relationer 

mellan varandra styrs antingen utav människans bristfälliga natur eller av ett anarkistiskt 

internationellt system. Det är antingen den själviska människans strävan efter makt eller 

utökandet av resurser för att öka sin egen säkerhet i en värld som lyder under lagen ”hjälp 

dig själv” som enligt realisterna förklarar den eviga kedjan av krig som ständigt avlöser 

varandra (Internationella Relationer, 2012) (Elman & A. Jensen, 2013: 15-16).  

 

Det finns som sagt flera olika inriktningar inom realismen. Jag har valt att använda mig av 

en kombination av två inriktningar, klassisk och offensiv strukturell realism, för den här 

uppsatsen då jag tror att de tillsammans kan skapa ett bra verktyg för att ge svar på 

uppsatsens frågeställningar och att de tillsammans utgör en god och bredare grund för att 

uppfylla uppsatsens syfte.  Jag har valt den klassiska realismen främst på grund av dess 

huvudsakliga fokus på staters ständiga strävan efter att förbättra sin egen position ur makt- 
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och säkerhetssynpunkt. Ett sådant fokus i analysen tror jag kan komma att bidra med en 

intressant och rimlig förklaring till Rysslands strategi och tankegångar samt dess agerande i 

fallet. Den klassiska realismen har flera likheter med den offensiva strukturella realismen. 

Anledningen till att jag valde en kombination av dessa två inriktningar var främst att den 

offensiva strukturella realismen i jämförelse med den klassiska lägger mer fokus på det 

osäkra globala samhället och staters rättigheter att använda sig av våld för att skydda sig 

själva och sin position i det globala samhället. Den offensiva strukturella realismen anser 

också att stater hela tiden bör sträva efter att ha mer makt än andra stater. Med tanke på 

dessa små, men betydande, nyanser av realismen tror jag att en kombination av dessa två 

inriktningar kan komma att ge en bredare och tydligare bild och förklaring av fallet än om 

man enbart skulle använda sig av en av dem. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av 

inriktningarna.   

 

3.1.1 Klassisk realism 

Den klassiska realismen har fokus på staters ständiga kamp för att förbättra sin egen 

situation och säkerhet, denna kamp drivs av människans strävan efter makt. Makten är 

enligt den klassiska realismen ojämnt fördelad, den starkare parten kan göra som den vill 

och den svagare måste anpassa sig efter denne. Det normala tillståndet i världen är krig, 

fred är ett undantag och människan är av naturen egoistisk och aggressiv och detta speglas 

enligt den klassiska realismen i världspolitiken (Internationella Relationer, 2012). På grund 

av avsaknaden av ett globalt styre, likvärdigt enskilda staters styre, tillåts människors strävan 

efter makt styra staters utrikespolitiska frågor. Aggressiva och giriga ledare lyckas, genom 

bristfälliga inrikespolitiska system, komma till makten och därifrån bedriva en egennyttig, 

expansionistisk utrikespolitik som ofta leder till spänningar mellan stater och som i sin tur 

riskerar att leda till krig och konflikter. Den klassiska realismen menar att staters 

utrikespolitiska strategier är baserade på rationella beslut (Elman & A Jensen, 2013: 17-18). 

  

3.1.2 Offensiv strukturell realism  

Denna inriktning utvecklades från neorealismen och delar dess huvudsakliga principer om 

att det är mer det internationella systemets struktur istället för människans natur, som får 

stater att hela tiden söka efter mer makt. Det är enligt denna inriktning på grund av den 

rådande anarkin och avsaknaden av ett högre, globalt styre som stater hela tiden strävar 

efter att öka sin egen säkerhet (Internationella Relationer, 2012). Den offensiva strukturella 

realismen menar att stater är aggressiva, militära och maktsträvande och strävar ständigt 

efter att maximera sin makt. Eftersom att stater ständigt strävar efter ökad makt så menar 
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den offensiva strukturella realismen att stater hela tiden strävar efter hegemoni 

(Internationella Relationer, 2012). För en stat att utgöra världens enda hegemoni är enligt 

den offensiva realismen det mest önskvärda scenariot för en stat, besitter man rollen som 

ensam hegemoni har man enligt den offensiva strukturella realismen också uppnått högsta 

möjliga grad av säkerhet. Den offensiva realismen håller inte med den defensiva realismen 

som anser att stater bör sträva efter en lagom grad av makt, inte för mycket och inte för lite, 

för att uppnå en slags maktbalans. Den offensiva realismen pekar istället på det osäkra 

globala samhället där alla stater tillåts använda sin makt för att skada andra för att på så sätt 

kunna skydda sig själva. Under dessa förhållanden är staters kapacitet av största vikt och 

för att bevara statens säkerhet krävs att man hela tiden har mer makt än andra stater 

(Elman & A. Jensen, 2013: 22).   

 

3.2 Regional hegemoni 

Begreppet hegemoni kommer från grekiskan (hegemonia) och kan översättas som ”dominans 

över” och används tidigt i Grekland i sammanhang då man beskrev relationen mellan stater 

(Rosamond, 2013). Begreppet gav ett bidrag till bättre förståelse för olika typer av 

maktrelationer och situationer inom internationella relationer (Yilmaz, 2010).  Inom studiet 

av internationella relationer står hegemoni för existensen av en dominerande stat eller 

grupp av dominerande stater. Hegemoni innebär dominans över en annan grupp av 

individer, i det här fallet över annan grupp av stater, dominansen ges legitimitet med 

spridning av normer och idéer (Rosamond, 2013). Antonio Gramsci, en av de mest 

framträdande utvecklarna av teorin om regional hegemoni, beskrev regional hegemoni som 

en form av påtvingat samarbete mellan olika parter som inkluderar social och politisk 

övervakning och olika former av tvång. Men för att bli en hegemoni räcker det inte enbart 

med dominans, tvång och makt, menar de stora namnen inom teoriutvecklingen av 

hegemoni. Det finns olika tankar om hur en stat/ grupp av stater blir till en hegemoni, och 

vilka faktorer som krävs förutom just dominans, tvång och makt. Det finns främst tre stora 

namn inom teoriutvecklingen rörande hegemoni, Machiavelli är en av dessa och han 

menade att respekt är en faktor som spelar stor roll i en stats strävan efter makt och 

hegemoni. Finns det i grunden en respekt gentemot den starkare staten så finns det större 

möjlighet för en hegemoni att etableras och utveckla sig. Gramsci, som nämndes ovan och 

också är ett av de stora namnen inom hegemoniteori menade att enbart existensen av en 

stormakt i sig väcker en vilja hos andra stater att samarbeta med denne. Gramsci menar 

därmed att hegemonism inte alltid behöver innefatta tvång till samarbete. Nye däremot, 

som är det tredje stora namnet, menar att det som främst utmärker en hegemoni är om 
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denne har övertalat en annan stat eller grupp av stater till samarbete. Övertalningen, menar 

Nye, leder till att stormakten får den andra parten att tro att de delar samma intressen och 

att den svagare staten ser samarbetet som något positivt, även om så inte är fallet (Yilmaz, 

2010).  

 

Begreppet hegemoni används ibland som ett förenklat sätt att beskriva en process där en 

dominerande uppsättning av idéer utses till den normala och mest naturliga, samtidigt som 

andra alternativa idéer hindras från att spridas och uttryckas (Rosamond, 2013). Teorin om 

regional hegemoni har utvecklats ur realismen, och delar dess tankar om att det 

internationella systemet är anarkistiskt och att varje stat därmed bör sträva efter bästa 

möjliga maktposition för att kunna skydda sin stat från hotet av andra stater. Det bästa 

tänkbara scenariot för en stats möjlighet att säkra sin position i det internationella systemet, 

enligt denna teori, är alltså att bli en regional hegemoni, bli den starkaste aktören i sitt 

närområde, eller ännu hellre att bli den enda existerande hegemonin i världen (Elman & A. 

Jensen, 2013: 22). Befintliga hegemonier har ett stort egenintresse av att bevara den 

rådande ordningen i det internationella systemet och är därmed mycket benägen till att ta 

till sin militära makt för skydda den (Rosamond, 2013). En hegemoni har dessutom 

kapaciteten och makten att ändra de normer och regler som ligger till grund för relationen 

mellan stater i det internationella systemet till sin egen fördel (Yilmaz, 2010).  

 

3.3 Konstruktivism 

Den konstruktivistiska teorin används för att tolka mänskliga handlingar och utgår från att 

det finns faktorer som påverkar om en aktör väljer att utföra handling A istället för 

handling B, eller tvärtom. Dessa faktorer består av olika sociala konstruktioner, så kallade 

”filter” som man ser verkligheten igenom, i form av idéer, kulturer, språk, normer eller 

identiteter. Genom dessa filter tolkas verkligheten och varje individ bildar därigenom en 

egen världsbild som i sin tur påverkar vilka handlingar en aktör anser vara de rätta och mest 

lämpliga och därmed väljer att utföra (Parsons, 2010: 80). Uppgiften enligt 

konstruktivisterna är att undersöka hur en stats intresse uppstår och formas, hur de formas 

utav just faktorer som identiteter, normer och idéer. Konstruktivisterna menar att de mer 

rationalistiska teorierna underskattar dessa faktorer, vilket de anser blir till en svaghet hos 

teoriinriktningar som realismen. En stats intresse måste ses som ett resultat av olika 

materiella och immateriella faktorer, som oftast är situationsberoende (Eriksson, 2010: 101, 

104). En central tanke inom den konstruktivistiska läran är att aktörers identiteter och 
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intressen är ständigt föränderliga och kan därför aldrig tas för givna då de kan skifta från 

situation till situation. Exempelvis är det enligt konstruktivismen inte säkert att en stats 

intresse i alla situationer grundar sig i militär säkerhet och maktbalans som realismen påstår, 

en och samma stats intressen kan förändra sig från sammanhang till sammanhang och även 

över tid (Eriksson, 2014: 99). Konstruktivisterna lägger heller ingen vikt vid staters makt 

eller militära styrka, då de anser att detta är ett konstruerat värde som värderas olika från 

stat till stat och från aktör till aktör. En stat med en stor militär styrka kommer med andra 

ord endast att uppfattas som stark och hotfull om andra stater uppfattar dess styrka som ett 

hot (Säkerhetspolitik, 2013).  

 

Konstruktivismen fick stort inflytande inom samhällsvetenskaperna efter det Kalla Krigets 

slut då det rådde missnöje över andra teoriers försök till förutsägningar om hur denna 

konflikt skulle komma att sluta. Man såg då den konstruktivistiska inriktningen som ett 

bättre alternativ för att exempelvis förstå ledares handlingar och de bakomliggande 

faktorerna till deras handlingar (Parsons, 2010: 82). Det finns två inriktningar inom 

konstruktivismen, modern och postmodern konstruktivism. Skillnaden mellan dessa 

inriktningar ligger i hur mycket det tror att de socialt konstruerade filter som finns 

påverkar, inte bara politiska aktörer, utan även hur mycket de påverkar forskarna i deras 

studier av mänskliga handlingar. Den moderna inriktningen menar att man är kapabel att 

förbise dessa filter som forskare och att det därmed är möjlig att ge en rimlig förklaring till 

hur verkligheten faktiskt är. Det viktiga enligt de moderna konstruktivisterna är att man är 

medveten om att man kan vara påverkad av filter som man tolkar världen igenom, och att 

man genom denna medvetenhet kan undvika problemet. Den postmoderna inriktningen 

ser å andra sidan denna eventuella påverkan från filter som ett stort problem då de anser att 

de medför en allt för stor risk att bidra till felaktiga tolkningar i studier om exempelvis ett 

lands ledares beteende. Och menar att vetenskap i sig, och särskilt vetenskap om mänskliga 

handlingar, är mer en politisk och maktorienterad tolkningskonflikt än något som 

egentligen kan ses som sanna påståenden om verkligheten (Parsons, 2010: 90-91).   

 

4 Operationalisering av teorierna 

I detta avsnitt operationaliseras de tre utvalda teorierna; realism, regional hegemoni och 

konstruktivism, de görs till användbara analysverktyg för den empiriska analysen. För att 

omvandla teorierna till användbara analysverktyg behöver relevanta indikatorer för varje 

teori väljas ut. Indikatorerna är de faktorer som sedan kommer att sökas efter i det 

empiriska materialet. Indikatorerna bearbetas fram utifrån några utav de mest centrala 
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begreppen för varje teori, exempelvis kommer en del av realismens indikatorer att arbetas 

fram ur begreppet säkerhet då detta är ett av de mest centrala och typiska begreppen inom 

den realistiska teoriinriktningen.  

 

4.1 Operationalisering av realismen 

Den första teorin att operationaliseras är realismen. Som tidigare nämnts så har två 

varianter av realism valts ut för den här uppsatsen; klassisk realism och offensiv strukturell 

realism, dessa två ska nu gemensamt bilda ett användbart analysverktyg för att finna tecken 

på realism i det fall som studeras. Nedan presenteras de centrala begrepp för realismen som 

valts ut och de indikatorer som har tagits fram utifrån dessa begrepp.  

 

- Säkerhet: staters främsta uppgift enligt realismen är att skydda sin stat mot de hot 

som finns och kan komma att uppstå mot den. Det största hotet för varje enskild 

stat utgör, enligt realismen, hotet från andra stater, man måste därför hela tiden 

sträva efter att förbättra sin position på den internationella arenan. De indikatorer 

som kommer att sökas efter i det empiriska materialet relaterat till begreppet 

säkerhet är: tecken på att Ryssland upplever andra stater som ett hot, om exempelvis 

någon särskild stat eller grupp av stater nämns eller skulle kunna uppfattas som ett 

hot för Ryssland. Tecken på rysk strävan efter att öka sitt lands säkerhet kommer 

att sökas efter, strävan efter säkerhet på grund av hot från andra stater genom 

exempelvis upprustning, ökad militär aktivitet och större militärt inflytande.  

 

- Strävan efter makt: det realistiska perspektivet lägger stort fokus på staters ständiga 

strävan efter mer makt. Enligt realismen så är den viktigaste faktorn för att trygga 

sin stats säkerhet att besitta högsta möjliga maktposition och att ha mer makt än 

sina fiender. Den realistiska strävan efter makt har främst fokus på staters militära 

makt. Detta begrepp har starka kopplingar till det ovanstående begreppet säkerhet. 

Makt och säkerhet är två faktorer som har en stark relation tillvarandra inom 

realismen då man menar att ju mer makt man har, desto bättre säkerhetsposition 

har man. Men de indikatorer som kommer att sökas efter i materialet relaterat till 

begreppet strävan efter makt, till skillnad från indikatorerna till ovanstående begrepp 

är: rysk strävan efter inflytande i andra länder på olika plan till rysk fördel, till 

exempel ekonomiskt, politiskt eller militärt. I materialet kommer alltså att sökas 

efter tecken på rysk strävan efter sådan makt.  
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- Fruktan: detta begrepp hör till stor del ihop med de två ovanstående begreppen 

säkerhet och strävan efter makt. En stat bör enligt realismen alltid sträva efter att 

uppnå en sådan maktposition att man fruktas av sina fiender och på så vis få dem 

att avstå från att attackera eller starta en konflikt med ens land. Man bör sträva efter 

att fruktas av andra stater för att på så sätt öka både sin makt och sin säkerhet. För 

att undersöka om sådan fruktan för Ryssland finns hos andra stater, kommer i 

materialet att sökas efter uttalad fruktan för Ryssland och tecken på att man inte 

vågar säga emot Ryssland i olika frågor på grund av rädsla för dess makt och 

kapacitet.  

 

4.2 Operationalisering av regional hegemoni 

Den andra teorin att operationaliseras är den om regional hegemoni. Då teorin om regional 

hegemoni har vuxit fram ur realismen så har de många likheter med varandra. De delar 

exempelvis samma tankar om makt, att det är något som en stat bör sträva efter att ha 

mycket utav. Det som teorin om regional hegemoni lägger extra vikt vid är makt i sitt 

närområde, och graden av inflytande som man har över närliggande stater. I Rysslands fall 

skulle detta främst syfta på vilken grad av makt och inflytande som Ryssland har över de 

forna sovjetstaterna, och framför allt Ukraina som den här studien fokuserar på. Utifrån 

detta har denna indikator tagits fram för sökandet efter regional hegemoni i det empiriska 

materialet: 

 

- Makt och inflytande i närområdet, i de forna sovjetstaterna: detta begrepp har 

stora likheter med begreppet strävan efter makt, ett av realismens centrala begrepp 

som står beskrivet och som har operationaliserats ovan. Skillnaden här är att fokus 

istället läggs på Rysslands makt i dess närområde, med andra ord i de forna 

sovjetstaterna och särskilt i Ukraina. Som kanske kan förstås så är även 

indikatorerna till detta begrepp väldigt lika de indikatorer som användes till strävan 

efter makt ovan, men här har de då istället fokus på Rysslands strävan efter makt och 

inflytande i sitt närområde. Det som kommer att sökas efter är framförallt politisk, 

ekonomisk och militär makt som Ryssland besitter över länderna i denna region.   
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4.3 Operationalisering av konstruktivismen   

Den sista teorin att operationaliseras, konstruktivismen, skiljer sig något från de två andra 

teorierna som valts ut för analysen. De andra teorierna, som också är besläktade med 

varandra, har mer fokus på begrepp som säkerhet och militär makt. Det konstruktivistiska 

perspektivet däremot fokuserar istället på mänskliga handlingar och vilka faktorer som 

driver dessa handlingar. De begrepp som valts ut för operationalisering från denna teori är:  

 

- Identitet och kultur: dessa begrepp syftar till att undersöka om det finns några 

tecken på att värnandet av den ryska identiteten och kulturen skulle kunna vara en 

drivande kraft bakom Rysslands utrikespolitiska handlingar. Kan tankar om rysk 

identitet och kultur ha legat bakom den ryska erövringen av Krimhalvön från 

Ukraina? Begreppen identitet och kultur skulle mer eller mindre kunna stå för 

ungefär samma sak, men här har jag valt att skilja på begreppen för att få fram två 

olika slags indikatorer. Begreppet identitet har jag valt att koppla till en slags relation 

människor emellan, en känsla av samhörighet och att kunna identifiera sig med 

någon annan. I det här sammanhanget skulle det exempelvis kunna vara en känsla 

av samhörighet mellan Ryssar över landsgränser och att man delar en rysk identitet 

som man vill värna om. Begreppet kultur å andra sidan har jag valt att koppla ihop 

med faktorer som språk och traditioner. Indikatorer kopplade till begreppet kultur 

som söks efter i materialet handlar liksom för begreppet identitet om en slags 

samhörighet ryssar emellan. Men i det här fallet handlar det istället om en 

samhörighet relaterat till exempelvis det ryska språket och rysk tradition och att 

detta är något som man vill bevara och sprida vidare. Kan det vara så att dessa 

faktorer skapar en sådan känsla av samhörighet att de skulle kunna vara en drivande 

kraft i den ryska utrikespolitiken och styr den i en viss riktning i stället för en 

annan?    

 

- Idéer: enligt konstruktivismen är idéer exempel på en faktor som skapar de socialt 

konstruerade filter som tidigare berättats om. Dessa filter skulle kunna ha en 

inverkan på den ryska utrikespolitiken och de utrikespolitiska mål som Ryssland 

strävar efter. Begreppet idéer har jag i den uppsatsen valt att koncentrera främst till 

ideologier. Ideologier är bidragande till formandet av aktörers egenintressen som i 

sin tur kan komma att påverka staters agerande på den internationella arenan. 

Ideologier lägger grunden för det som anses vara det rätta agerandet för en aktör 

eller en stat i olika sammanhang och påverkar också synen på hur man borde agera i 
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olika situationer. Ideologier lägger därmed också grunden till hur stater  väljer att ta 

itu med utrikespolitiska frågor och behandla mellanstatliga relationer. De 

indikatorer på idéer som därför kommer att sökas efter i materialet är tecken på om 

det finns några ideologiska tankar som ligger bakom Rysslands utrikespolitiska 

handlande.  

 

- Världsbild: en stats och en stats ledares syn på världen spelar enligt 

konstruktivismen en viktig roll vid analys och förståelse av en aktörs och en stats 

handlingar. Utifrån begreppet världsbild söks i materialet efter indikatorer som 

beskriver Rysslands bild av världen i stort, Rysslands bild av andra stater, bilden av 

sig själv som stat och bilden av sig själv som aktör på den internationella arenan. 

Syftet med att söka efter dessa indikatorer i materialet är att se om Rysslands 

världsbild kan vara en faktor som skulle kunna påverka Rysslands utrikespolitiska 

handlingar och om det kan ha varit en drivande kraft bakom erövringen av Krim.  

 

5 Metod och design 

Jag har valt att i denna uppsats genomföra en fallstudie för att kunna besvara de 

frågeställningar som ställts upp och för att kunna förverkliga uppsatsens syfte. Det fall som 

jag har valt att studera är den ryska erövringen av Krimhalvön under Ukrainakonflikten. Jag har valt 

fallet med erövringen av Krimhalvön då det är ett mycket aktuellt fall och det har därmed 

inte gjorts så mycket tidigare forskning om just det här fallet. Jag tror att just en fallstudie 

på vilken man applicerar flera teoretiska perspektiv är ett bra val av design för att besvara 

just den här uppsatsens frågeställningar. Genom en sådan design kan man få en intressant 

studie av det fall som studeras, då man kan se samma fall från olika perspektiv och därmed 

få fram olika förklaringar till Rysslands intresse och erövring av Krim. Genom den här 

sortens analys kan man också få en bild av relationen mellan Ryssland och Ukraina som i 

sin tur kan bidra med en bättre förståelse för konflikten och erövringen av Krimhalvön. 

 

Jag har valt att använda mig av en teorikonsumerande metod för att analysera fallet med det 

ryska erövrandet av Krimhalvön. En teorikonsumerande metod anser jag vara lämplig för 

den här uppsatsen syfte, syftet att försöka ge en förklaring till Rysslands handlingar under 

Ukrainakonflikten, då denna typ av metod används vid förklarande studier. I en 

teorikonsumerande studie är det fallet man studerar som står i centrum av analysen. Fallet 

som valts ut ska sedan försöka förklaras med hjälp av redan existerande teorier och 
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förklaringsfaktorer. Utmärkande för en teorikonsumerande studie är att det är valet av fall 

som styr analysen och som avgör valet av teorier och förklaringsfaktorer. Man kan göra en 

jämförelse mellan en teorikonsumerande studie och till exempel en teoriprövande studie. 

En teoriprövande studie sätter, istället för fallet, teorierna i centrum för analysen. I den 

teoriprövande metoden väljs först och främst teorierna ut och utifrån de valda teorier väljs 

sedan fallen ut som man i form av konkreta hypoteser vill testa teorierna på (Esaiasson, 

Giljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 37, 40-42). Jag valde alltså en teorikonsumerande 

metod just därför att den sätter fallet i centrum för analysen och inte teorierna, vilket är vad 

jag vill göra i den här uppsatsen, sätta fallet med Rysslands övertagande av Krimhalvön i 

centrum för analysen. Användningen av en fallstudie där man enbart analyserar ett enda 

fall, i det här fallet erövringen av Krim, kan ibland ses som en nackdel. Man kan se det som 

en nackdel då analys av enbart ett fall kan skapa svårigheter om man vill kunna generalisera 

det man har kommit fram till i analysen till andra, liknande fall. För att öka möjligheterna 

för en god generalisering föredras istället att man gör en jämförande fallstudie av minst två 

olika fall. Jag anser dock inte att detta bör ses som ett problem för den här uppsatsen eller 

något som skulle försvaga uppsatsens trovärdighet. Mitt syfte i denna uppsats är att ge en 

förklaring till just fallet med Rysslands erövring av Krimhalvön, inte att försöka ge en 

förklaring till alla andra liknande fall av militära invasioner som Ryssland ha genomfört 

exempelvis.    

Jag kommer med hjälp av den teorikonsumerande metoden att studera materialet utifrån 

tre utvalda teorier att försöka finna en förklaring till de ryska handlingarna i Ukraina och 

vad man hade för syfte med att ta över Krimhalvön. Jag kommer att i tur och ordning 

studera materialet utifrån alla de tre teorierna för att se vilka förklaringar de olika 

perspektiven kan ge. Jag tror att de teorier som valts ut till den här analysen kommer att 

komplettera varandra i försöket till att finna en rimlig förklaring till uppsatsens 

frågeställningar.  

 

6 Material  

I detta avsnitt presenteras det material som studeras i den empiriska analysen. Avsnittet 

avslutas med ett stycke källkritik där litteraturen och övriga källor kommenteras och även 

de problem som kan komma att uppstå under analysen kommenteras kort.  

 Det material som används i den empiriska analysen kommer till största delen att bestå av 

tidningsartiklar och övrig medierapportering om händelserna under Ukrainakonflikten. 
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Detta material kommer även att användas för att få en god bakgrundsbild till konflikten, 

vad det är som har lett fram till konflikten. Då fallet är så aktuellt så finns det inte särskilt 

mycket litteratur om själva konflikten i fråga, men jag kommer använda mig av litteratur 

som finns att finna på området. Jag kommer även att använda mig av litteratur som 

beskriver rysk utrikespolitik och ryska utrikespolitiska mål och strategier. En av de källor 

som jag använt mig mest av under analysen är ”Världspolitikens dagsfrågor. Putins revansch. 

Rysk maktpolitik i Ukraina” utgiven av Utrikespolitiska Institutet. Denna källa användes 

även som källa till bakgrundsfakta till fallet. Den var dock främst till användning under 

själva analysendelen då den på ett bra och tydligt sätt beskrev hela händelseförloppet under 

konflikten, den beskrev också relationen mellan Ryssland och Ukraina, Rysslands relation 

till Krim och dessutom Rysslands relation till övriga länder i dess närområde, till de forna 

sovjetstaterna.   

 

6.1 Källkritik  

Den litteratur jag använder mig av som beskriver rysk utrikespolitik och utrikespolitiska 

mål måste studeras med försiktighet. Mycket av det som skrivs om dagens ryska politik och 

Putins utrikespolitiska strategier är säkerligen av spekulativ art och måste därför behandlas 

därefter. Eftersom man inte med säkerhet kan säga vilka som är Rysslands verkliga 

utrikespolitiska mål och vad Ryssland har för bakomliggande syften med de utrikespolitiska 

handlingar man utför, så gäller det att analysera det empiriska materialet med försiktighet.  

Till den här uppsatsen är jag bunden till att nästan enbart använda mig av andrahandskällor. 

Att jag inte har möjlighet att i det här fallet använda mig av förstahandskällor beror främst 

på mina bristande språkkunskaper i det ryska språket. Som kan förstås så anses 

primärkällor som mer tillförlitliga än andrahandskällor (Thurén, 2013: 45). Att inte kunna 

använda sig av primärkällor i den empiriska analysen medför vissa problem och risker. 

Bland annat riskerar analysens trovärdighet att försvagas. Men problemet i det här fallet 

ligger främst i översättningen som sker mellan primärkällan och sekundärkällan. 

Översättaren som blir en extra länk mellan de primär- och sekundärkällan är den faktor 

som kan bidra med felaktigheter i informationsöverföringen. Översättaren kan exempelvis 

av misstag ha översatt materialet fel, och det finns även en risk att översättaren medvetet 

kan ha ändrat på materialets innehåll under översättningsprocessen (Thurén, 2013: 46).  
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7 Bakgrund  
 

Detta avsnitt avser att ge en kort bakgrundbild till konflikten och fallet i fråga för att få en 

bättre förståelse till situationen. I avsnittet beskrivs relationen mellan Ryssland och Ukraina, 

samt ges en kort beskrivning av Rysslands relation till Krim för att få en förståelse för dess 

stora betydelse för Ryssland. Därefter förklaras också mer detaljerat vad den planerade 

framtida Euroasiatiska Unionen är, denna nämns ett flertal gånger i uppsatsen och bör 

därför ges en mer detaljerad beskrivning. Även till det Österliga Partnerskapet som 

nämndes i uppsatsens inledning ges i detta avsnitt en kort förklaring.  

 

7.1 Relationen mellan Ryssland och Ukraina 

Ryssland ser Ukraina som sitt viktigaste broderland och har sett med oro på Ukrainas 

närmanden till EU och NATO. Ryssland strävar istället efter att göra Ukraina till medlem 

av OSS (Oberoende Staters Samvälde), en tullunion som ligger till grunden för bildandet av 

den Euroasiatiska Unionen (se rubrik 2.6 nedan). Att den västvänliga ukrainska 

oppositionen i februari 2014 avsatte president Janukovytj sågs som ett stort problem för 

Ryssland (Oldberg, 2014: 12). Anledningen till att uppror bröt ut mot Janukovytj och att 

han senare avsattes hade främst sin grund i hans starka kopplingar till Moskva. Men 

motståndet mot honom var också stort då han ska ha påverkat domen mot den tidigare 

premiärministern Julia Tymosjenko som år 2011 anklagats för maktmissbruk, för att på så 

sätt göra sig av med henne som politisk rival. Under förhandlingarna med EU som pågått 

sedan 2009 lovade Janukovytj att göra sitt yttersta för att förbättra det Ukrainska 

rättsväsendets oberoende, reformera valsystemet och demokratisera författningen för att 

sedan kunna gå vidare i förhandlingarna. Men samtidigt som EU-förhandlingarna fortlöpte 

så pågick även samtal med Ryssland om ett framtida medlemskap i den Euroasiatiska 

Unionen (Oldberg, 2014: 5-6). Och under hösten 2013 sa Ukraina med president 

Janukovytj i spetsen nej till fortsatta förhandlingar med EU och meddelade att man istället 

slutit avtal med Ryssland och att man hade stort intresse av att bli en del av den 

Euroasiatiska Unionen (Oldberg, 2014:12).     

 

Ett av Rysslands viktigaste intressen i Ukraina är att kunna skydda den ryska minoriteten 

som lever på ukrainskt territorium. Ukraina är det land utanför Ryssland som har den 

största andelen rysk befolkning. Den största delen, 20-50 procent, av den ryska minoriteten 

i Ukraina bor i de södra och östra delarna av Ukraina. Ryssland har sedan en tid tillbaka 
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velat att Ukraina ska genomgå en federalisering så att de regioner med större andel rysk 

befolkning ska få möjlighet till större självbestämmande över bland annat sin ekonomi, sin 

kultur och sina relationer till andra länder (Oldberg, 2014: 13). 

  

7.2 Ryssland – Krim  

Krimhalvön blev en del av Ukraina först 1954, efter att ha getts som en gåva från Ryssland 

under ledning av Nikita Chrusjtjov. Krim hade tidigare tillhört Ryssland sedan 1783 då 

halvön erövrats från det osmanska riket. Som tidigare nämnts så har Ukraina en stor andel 

rysk befolkning och Krimhalvön var den enda regionen i Ukraina där den ryska delen av 

befolkningen var i majoritet med runt 60 procent. På grund av den ryska majoriteten så har 

Krim varit en autonom republik inom Ukraina sedan 1991. Beslutet att bli en autonom 

republik togs efter en folkomröstning där 93 procent av invånarna på Krim röstade för ett 

sådant beslut. Den autonoma republiken Krim har sedan meddelat att man har intresse av 

att bli en del av Ryssland, men accepterar att man är en del av Ukraina så länge man får ha 

kvar sin autonomi (Berner, 2014). Efter att Janukovytj hade avsatts som president ansåg 

Ryssland att den ryska befolkningen på Krim nu var hotad av det nya ukrainska styret och 

gav därför sitt fulla stöd till den ryska befolkningen på Krim som ville ansluta sig till 

Ryssland (Oldberg, 2014: 14).    

 

I hamnen i Sevastopol på Krimhalvön har Ryssland sin bas för Svartahavsflottan, en faktor 

som ligger till stor grund för det ryska intresset för Krimhalvön. Denna militärbas har ett 

mycket bra strategiskt läge för den ryska flottan och är därmed en värdefull tillgång för 

Ryssland ur säkerhetssynpunkt. Ryssland har haft sin marinbas i Sevastopol sedan 1783, 

och efter Rysslands överlämnande av Krim till Ukraina 1954 kom man överrens om ett 

avtal mellan Ryssland och Ukraina för att den ryska strategiskt placerade flottan inte skulle 

gå förlorad. Avtalet gick ut på att Ryssland fick ha kvar sin marinbas i Sevastopol mot att 

Ukraina erbjöds lägre priser på gasleveranser från Ryssland. Men det har efter 

överlämningen av Krim, trots avtal mellan Ukraina och Ryssland, emellanåt pågått gräl 

länderna emellan gällande det Ukrainska övertagandet av Krim. Det finns en oenighet om 

huruvida också flottbasen i Sevastopol ingick i avtalet eller om det fortfarande är en del 

som tillhör Ryssland (Wikström, 2014). Ryssland oroade sig nu efter Janukovytjs fall att 

Ukraina skulle tillsätta en mer västvänlig regering och sig väst allt mer och därmed, värst av 

allt, eventuellt närma sig NATO. Ryssland oroade sig för risken att marinbasen på Krim 

skulle kunna, genom ett mer västorienterat Ukraina, hamna i händerna på väst genom 

exempelvis NATO, vilket skulle bli ett hårt slag mot den ryska militära styrkan och den 
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ryska säkerheten (Oldberg, 2014: 3, 14-15).  

 

7.3 Euroasiatiska Unionen (EAU)   

Den Euroasiatiska Unionen är en union som planerar att bildas, med Ryssland i spetsen, år 

2015. Tanken är att det är de nuvarande medlemsländerna i tullunionen OSS (Ryssland, 

Vitryssland, och Kazakstan) som tillsammans ska bilda denna union. Förhoppningen från 

Rysslands sida är att denna union ska bli en union jämlik med EU, det är dessutom EU-

modellen som till viss del varit inspirationen till skapandet av en euroasiatisk union. 

Ryssland har även haft stora förhoppningar om att Ukraina även skulle bli en del av 

unionen, då man tror att Ukraina skulle kunna öka unionens trovärdighet och inflytande 

(Oldberg, 2014: 12).  

 

Den planerade unionsbildningen ses av många som ett försök av Putin att återskapa 

Sovjetunionen genom en återförening av de forna sovjetstaterna. Men år 2011 då Putin 

presenterade sin programartikel ”Det nya integrationsprojektet i Eurasien” meddelade han 

samtidigt att detta inte alls var en plan för att bilda ett nytt Sovjet. Putin sade istället att 

detta var en union som skulle grunda sig på en demokratisk, kapitalistisk och överstatlig 

struktur som skulle ha till uppgift att binda samman EU med Asien och Stillahavsregionen. 

Enligt Putin kommer den Euroasiatiska Unionen inte hindra sina medlemmar, trots sitt 

medlemskap i den Euroasiatiska Unionen, från att stärka sina relationer till Europa och 

EU. Dubbelt medlemskap skulle enligt Putin inte vara något hinder då dessa två unioner, 

EU och EAU, skulle sträva efter samma mål: ”ett välmående stort Europa, ett 

frihandelsområde som ska sträcka sig från Lissabon till Vladivostok” (Engström, 2014). 

Även om den Euroasiatiska Unionen inte ses av Putin som ett försök till ett återskapande 

av Sovjetunionen så ser han det dock som en möjlighet till att återupprätta Rysslands 

globala inflytande igen, som man förlorat vid Sovjetunionens fall. Sovjetunionens fall har 

av Putin beskrivit som nittonhundratalets största geopolitiska katastrof (Larusson, 2014).    

 

7.4 Österliga partnerskapet 

Ett initiativ av EU som lanserades 2009 för att förbättra EU:s samarbete med sina 

östeuropeiska grannländer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och 

Vitryssland. Syftet med initiativet är att ge dessa länder stöd i anpassningen till EU:s 

normer och regler i fråga om ekonomi och politik. Man strävar också efter att fungerande 

demokratiska institutioner ska byggas upp och att skydd för mänskliga rättigheter ska 
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införas. Detta initiativ har tagits för att i framtiden kunna göra det möjligt för dessa länder 

att börja förhandla om associerings- och handelsavtal med EU (Holmertz, 2014:6).  

 

8 Tidigare forskning  

Zbigniev Brzezinski (refererad i Smith, 1999: 224) är en av de som tidigare har studerat 

Ryssland. Han har då skrivit om Ryssland som regional hegemoni och beskrivit situationen 

i Eurasien och i de forna sovjetstaterna efter Sovjetunionens fall. I sin bok The grand 

chessboard från 1997 skriver han om den ängslan som rådde efter det Kalla Krigets slut för 

ett allt mer expanderande Ryssland och att världen vid denna tidpunkt var i stort behov av 

att återfå en maktbalans i regionen efter Sovjets fall.  

 

Brzezinski har i sin studie använt sig av den geopolitiske teoretikern Halford Mackinder 

och hans tankar om kärnlandets (heartland) betydelse för Ryssland som ett geopolitiskt 

mycket strategiskt område för att skapa sig makt och inflytande över den euroasiatiska 

regionen. Det ryska kärnlandets gränser motsvarar ungefär Sovjetunionens gränser. 

Brzezinski skriver att Sovjetunionens fall skapade ett maktvakuum i de centrala delarna av 

den euroasiatiska regionen. Detta vakuum medförde en risk att den regionala maktbalansen 

i området skulle rubbas och göra hela Eurasien ostabilt. Ryssland stod vid den här tiden 

inför ett stort vägval, det fanns för Ryssland två alternativa vägval. Den ena alternativet var, 

enligt Brzezinski, för Ryssland att bli en europeisk demokrati och knyta starkare relationer 

med Europa. Det andra alternativet var att skapa ett eurasiskt imperium genom att 

återinföra rysk makt och kontroll över de svaga, nyblivet suveräna staterna som tidigare 

varit en del av Sovjetunionen. Om Ryssland valt alternativet att bli en europeisk demokrati 

skulle det enligt Brzezinski underlättat en stabilisering av maktbalansen i området, medan 

det andra alternativet istället skulle leda till en geopolitisk isolering av Ryssland (Smith, 

1999: 224).  

 

 

Brzezinski utgår i sin studie från att det är maktkonkurrens och strävan efter makt över 

andra stater som är de huvudsakliga drivkrafterna i relationer och handlingar mellan stater 

och skiljer utifrån dessa tankar mellan två olika slags aktörer i den euroasiatiska regionen. 

Den första sortens aktör kallar han för ”geostrategiska aktörer”, denna kategori utgör stater 

som besitter kapaciteten att utöva makt och inflytande i Eurasien, den enda forna sovjetstat 

som har en sådan maktkapacitet är Ryssland. Den andra sortens aktör kallar han för 

”geopolitiska nyckelstater” (geopolitical pivot states). Denna grupp utgör stater som inte har 
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någon större maktkapacitet utan har istället en viktig roll på grund av deras geografiska 

läge. De utmärker sig också då deras ekonomiska och politiska situation är ganska enkelt 

påverkat av de geostrategiska aktörernas handlingar i området. Ukraina är ett exempel på en 

sådan geopolitisk nyckelstat bland de forna sovjetstaterna på grund av dess geografiska läge 

mellan Ryssland och Europa (Smith, 1999: 224-225).   

 

Det har även gjorts tidigare studier om just fallet med Rysslands erövring av Krimhalvön 

från Ukraina. Den som har gjort denna tidigare forskning heter Jeffrey Mankoff och har 

skrivit om erövringen och konflikten kring Krimhalvön i sin artikel Russia’s latest land grab 

(2014). Mankoffs artikel är en analys av Rysslands erövring av Krim, Rysslands intresse av 

Krim analyseras i artikeln och fallet jämförs med tidigare liknande handlingar som Ryssland 

utfört i exempelvis Georgien. Inledningsvis i artikeln berättar Mankoff om Rysslands 

strategiskifte och militära eskalering i jämförelse med tidigare och liknande handlingar som 

utförts av Ryssland.  Ryssland har under de senaste två decennierna antingen hjälpt eller 

varit en bidragande faktor till uppkomsten av fyra enskilda etniska utbrytargrupper; i 

Abchazien, Sydossetien, Transnistrien och Nagorno-Karabach i strävan efter att bevara och 

stärka sitt inflytande i området. Invasionen av Krim kunde till en början uppfattas som en 

repris av de föregående fallen, men det skulle snart visa sig att Ryssland tagit till en mer 

aggressiv taktik i fallet med Krim. Invasionen av Krim inleddes som i de tidigare fallen med 

att Ryssland tog chansen just då spänningar mellan olika etniska grupper uppstått eller 

eskalerat får att på så sätt få in en fot och skapa sig inflytande i den aktuella regionen. 

Rysslands handlingar i regionen har skapat frysta konflikter i de stater där 

utbrytargrupperna finns. Utbrytargruppernas ledare har Rysslands stöd och Ryssland har 

stort inflytande i dessa regioner som landets centrala styre inte längre har någon kontroll 

över. Trots tidigare invasioner har Ryssland aldrig förut formellt erövrat den del av ett land 

som man ockuperat, man har heller aldrig i de tidigare fallen avsatt den lokala regeringen 

som man gjorde på Krim. Erövringen av Krimhalvön ses därför som något nytt och något 

som aldrig tidigare har förekommit i Rysslands post-sovjetiska utrikespolitik.  

Mankoff, liksom flera andra, beskriver Rysslands intresse av Krim som ett resultat av dess 

strategiska position och av Putins strävan efter att öka trycket mot väst som en allt större 

del av Rysslands elit ser som hycklande och illvilligt gentemot Rysslands intressen i sitt 

närområde. De tidigare nämnda fallen där Ryssland har ingripit, inklusive det senaste fallet 

med Ukraina och Krim, har berott på att Rysslands befintliga inflytande i områdena från 

rysk sida har kunnat uppfattas som hotat. Ryssland har istället påstått att deras ingripanden 

i dessa regioner varit en handling av ansvarstagande gentemot hotade och diskriminerade 
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ryska minoriteter i dessa områden. Men, som Mankoff skriver i sin artikel, så har Ryssland 

aldrig ingripit militärt för att skydda etniska ryska minoriteter i forna sovjetstater i de mer 

centrala delarna av Asien exempelvis. Minoriteterna i dessa länder har dessutom haft det 

svårare och varit mer diskriminerade än många andra grupper av ryska minoriteter i andra 

forna sovjetstater. Detta kan man anta bero på att de forna sovjetstaterna i Centralasien 

inte besitter samma grad av strategisk betydelse för Ryssland som exempelvis en stat som 

Ukraina. Rysslands påstående att man ingripit i exempelvis Abchazien på grund av skydd av 

den ryska minoriteten där kan därför ses som en klar maskering av det verkliga motivet 

som man har med dessa handlingar. Ryssland har i de här sammanhangen varit väldigt 

försiktiga i sina uttalanden om skydd av ryssar, och använt begrepp som skydd av ryska 

medborgare och rysktalande grupper istället för att referera till etniska ryssar. Man har också 

använt sig av begreppet landsmän, ett brett begrepp som anspelar på ett gemensamt 

fadersland och som ger ett stort svängrum i definitionen av vem berörs av begreppet.  

 

Med hänsyn till de tidigare fallen så tycks Rysslands strategi ha fungerat i fråga om att 

skaffa sig inflytande i utbrytarregionerna, men skenet bedrar enligt Mankoff och stora 

problem har uppstått för den ryska strategin. Handlingarna har faktiskt lett till rakt motsatt 

effekt än vad Ryssland först planerat. Man har sett att det ryska inflytandet över 

separatistgrupper minskar över tid och att deras taktik istället har lett till att flera av 

Rysslands grannländer har valt att vända sig mot väst för att söka samarbete med 

exempelvis NATO och EU. Man kan enligt Mankoff tänka sig att Ukraina kommer välja 

att göra samma sak, att söka skydd hos väst mot sin nu så hotfulla granne i öst. På grund av 

erövringen av Krim och hot om vidare militär invasion i östra Ukraina kommer, enligt 

Mankoff, den Ukrainska nationalismen att växa sig allt större och starkare och Ukraina 

kommer därmed föras allt närmare väst. Samtidigt börjar andra forna sovjetstater också i 

allt större utsträckning att ifrågasätta nära samarbeten med Ryssland. Mankoff menar att 

det inte är någon slump att det är just länder som Georgien, Azerbajdzjan och Moldavien 

som just nu arbetar hårdast för att minska ryskt inflytande i deras länder och för att knyta 

starkare band till väst. Mankoff skriver avslutningsvis att Ryssland må ha vunnit Krim men 

riskerar i slutändan att förlora mycket mer; den förut så nära relationen med Ukraina, sitt 

internationella anseende och sin möjlighet och längtan efter att återförena de forna 

sovjetstaterna.    
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9 Analys 

I detta avsnitt redovisas analysen av det empiriska materialet. De tre perspektiven tas i tur 

och ordning upp och materialet analyseras utifrån perspektivens respektive centrala 

begrepp och indikatorer. Inledningsvis presenteras analysen som gjorts av materialet utifrån 

det realistiska perspektivet. Kan de indikatorer som plockats ut hittas i materialet som 

studeras?  

 

9.1 Analys av Rysslands erövring av Krimhalvön ur ett realistiskt 

perspektiv 

 

Säkerhet 

I materialet som studerats fanns flera faktorer som kan relateras till realismens syn på 

säkerhet. Bland annat så kan man se det ryska intresset av att ha kvar sin Svartahavsflotta i 

Sevastopol på Krimhalvön som ett tecken på att Ryssland lägger stor vikt vid sitt lands 

säkerhet. Denna flotta har ett sådant strategiskt läge att det skulle vara en stor förlust för 

Ryssland ur säkerhetssynpunkt om denna flottbas gick förlorad. Det är möjligt att Ryssland 

kände att sin makt både över Ukraina och även sin tillgång till hamnen i Sevastopol blev allt 

mer hotad på grund av att Ukraina, liksom flera andra forna sovjetstater, knöt allt starkare 

band till väst och bildade mer västvänliga regeringar (Oldberg, 2014: 24). Enligt ett av de 

stora namnen inom den realistiska läran; John Mearsheimer (refererad i Panda, 2014) fanns 

det för Putin och Ryssland bara två alternativa sätt att gå till väga då Ukraina allt mer börjat 

närma sig väst. Det ena alternativet var för Ryssland att riskera att Ukraina skulle styras av 

en västvänlig regering och därmed riskera att förlora sin flottbas på i Sevastopol på Krim. 

Det andra alternativet innebar istället en erövring av Krim och därmed en möjlighet att 

kunna säkra sin strategiska flottbas i Sevastopol. Ur ett realistiskt perspektiv är det enligt 

Mearsheimer inga svårigheter att förstå vilket alternativ som enligt Putin ansågs vara det 

rätta för Ryssland i den här situationen gällande Krimhalvön och Ukraina (Panda, 2014). 

Då erövringen av Krim också innefattade en erövring av flottbasen i Sevastopol så innebar 

detta att Ryssland dessutom övertog en del av den Ukrainska flottan som också var 

placerad i Sevastopol (Oldberg, 2014: 24). Erövringen av Ukrainas flottbas innebar en 

kraftig försvagning av Ukrainas militära kraft i just detta område samtidigt som Ryssland 

stärkte sin makt i området och ökade därmed också sin säkerhet. Detta kan ses som ett 

tydligt exempel på ett strategiskt ryskt drag ur ett realistiskt perspektiv för att öka den 

Ryska säkerheten.  
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Man kan i allmänhet se ganska tydliga realistiska drag i relation till begreppet säkerhet i den 

ryska utrikespolitiken under ledning av president Putin. Exempelvis kan man läsa i 

Rysslands utrikespolitiska koncept som lades fram i februari 2013 att den ryska 

utrikespolitiken i första hand ska sträva efter att ”trygga sitt lands säkerhet, dess suveränitet 

och territoriella integritet” (Oldberg, 2014: 9). Detta kan ses som ett tydligt exempel på 

utrikespolitiska mål med realistiska drag, då huvudmålet för denna är att skydda sin egen 

stat och sin stats suveränitet. Även det faktum att det ryska säkerhetstjänsten (FSB), som 

president Putin själv kommer ifrån, har fått allt mer inflytande i Kreml på senare tid 

(Oldberg, 2014: 19) skulle kunna ses som en logisk utveckling ur ett realistiskt perspektiv. 

Militären och statens säkerhet har anknytningar med varandra inom den realistiska läran 

och det skulle därför kunna ses helt naturligt ur realismens perspektiv att säkerhetstjänsten 

får allt mer inflytande i Ryssland.  

Inom realismen talar man också ur säkerhetssynpunkt om upprustning som åtgärd för en 

stat att öka sin säkerhet och minska hotet från andra stater. Vapenindustrin i Ryssland 

ökade sin försäljning under år 2013 med hela 20 procent, i stort sett hela denna ökning 

berodde på att Ryssland självt köpte dessa ryska vapen. Rysslands ökning av vapeninköp 

beror på den modernisering som pågår av det ryska försvaret (Hall, 2014). Rysslands 

modernisering och upprustning av sitt försvar kan ur realismens synvinkel förklaras med att 

man från rysk sida upplever ett hot utifrån, och att man genom upprustning vill skydda sitt 

land mot detta hot. 

Strävan efter makt 

Denna del av realismen har, som tidigare nämnts i operationaliseringen av dessa begrepp, 

stora likheter med det ovanstående begreppet om säkerhet. Relationen mellan de två 

begreppen ligger i realismens antagande att ju mer makt en stat besitter desto bättre 

position besitter denna stat också säkerhetsmässigt. Så även detta begrepp kan relateras till 

det faktum att Ryssland kan ha känt en oro för att förlora sin makt och inflytande, politiskt, 

ekonomist och militärt i Ukraina och på Krim på grund av Ukrainas närmanden mot väst. 

Ryssland kunde inte riskera att sin flottbas i Sevastopol på Krim skulle hamna i händerna 

på någon västlig makt i och med att Ukraina förenade sig med dem. Förlusten av 

Krimhalvön skulle särskilt rubba Rysslands militära makt i området, ifall Ukraina 

exempelvis skulle tillåtit NATO att använda sig av flottbasen i Sevastopol. Men på grund 

av erövringen av Krimhalvön och Sevastopol ökade istället Ryssland sin militära makt i 

regionen, samtidigt som man försvagade den ukrainska militära makten i regionen. Detta 

kan utifrån realismen och begreppet strävan efter makt också ses som en naturlig handling 
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från rysk sida då en stat enligt realismen alltid bör sträva efter att besitta mer makt än andra 

parter i sin omgivning.  

Som kan ses så har de två begreppen säkerhet och strävan efter makt stora likheter med 

varandra så här långt i analysen. Men under begreppet strävan efter makt kan även den ryska 

strävan efter att återta sin roll som stormakt i världen räknas in (Säkerhetspolitik, 2014). 

Målet att återta sin roll som stormakt har vuxit fram under 2000-talet och erövringen av 

Krim kan tolkas som ytterligare ett försök till genomförandet av en sådan plan. Ett par 

rysslandsexperter har börjat diskutera just om Ryssland är inne i sådan en process där man 

försöker återuppliva sin roll som stormakt och har jämfört Rysslands agerande under 2000-

talet med sitt agerande under det Kalla kriget. Men samtidigt säger man att Ryssland idag 

inte ens är i närheten av att bli en stormakt igen och att man är långt ifrån den status man 

hade under det Kalla krigets dagar då Ryssland hade samma stormaktsstatus som USA 

(Wiederhold, 2014). Samtidigt verkar Putin och en stor del av den ryska befolkningen ha en 

annan bild av Rysslands aktuella situation och roll som stormakt i världen. Enligt ryska 

uppgifter ansåg 63 procent av den ryska befolkningen tillsammans med Putin att Ryssland i 

mars 2014 hade återfått en del av sin roll som stormakt i världen efter att ha erövrat Krim 

(Rasmussen, et al. 2014:12).   

Fruktan 

Det som i materialet har hittats relaterat till begreppet fruktan är exempelvis kopplat till den 

just nu pågående moderniseringen av det ryska försvaret som nämnts ovan. Utifrån 

realismen och dess syn på fruktan kan man anta att Ryssland moderniserar och rustar upp 

sitt försvar för att sätta skräck i andra stater och därmed avskräcka från att hota eller 

attackera Ryssland.  

Man kan också se att Rysslands agerande i Ukraina och övertagandet av Krimhalvön har 

satt sina spår och satt skräck både i Ukraina och i andra forna sovjetstater, främst i de 

östeuropeiska sovjetstaterna. Det är första gången efter Sovjetunionens fall i början av 

nittiotalet som Ryssland går in i ett östeuropeiskt land och ockuperar en del av dess 

territorium (Ford, 2014). Denna handling i kombination med Rysslands upprustning av sitt 

försvar har skapat en oro och rädsla för vad som kan komma att bli Putins nästa steg. Kan 

Putin komma att göra något liknande igen i någon av de andra forna sovjetstaterna i 

Östeuropa? Det finns en underliggande oro hos dessa länder att Putin och Ryssland strävar 

efter att återskapa ett nytt ryskt imperium liknande Sovjetunionen, vars fall enligt Putin var 

en enorm katastrof. Det är Putins återkommande uttalanden om skydd av ryssar, i vilket 

land de än befinner sig i, och konflikten med Ukraina som ligger till grund för en stor del 
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av denna oro. En av de som har uttryckt denna fruktan om ett ryskt återskapande av Sovjet 

är Arseniy Yatsenyuk, Ukrainas premiärminister sedan 27 februari 2014, som i ett uttalande 

har sagt att ”Putins plan är att krossa Ukraina och att återskapa Sovjetunionen” (Bennetts, 

2014).      

  

9.2 Analys av Rysslands erövring av Krimhalvön ur ett regional 

hegemoniskt perspektiv  

 

Makt och inflytande i närområdet 

Erövringen av Krimhalvön har ur ett regional hegemoniskt perspektiv starka kopplingar till 

realismens syn på erövringen (vilket kan ses som ganska självklart då teorin om hegemoni 

har sitt ursprung i realismen). Erövringen av Krim och den ukrainska flottbasen i 

Sevastopol ger som sagt Ryssland både ett bättre säkerhetsläge och en större makt över 

länderna i området. Skulle Ryssland dessutom genomföra den utbyggnadsplan som är tänkt 

för sin flottbas i Sevastopol år 2016 så skulle den ryska Svartahavsflottan bli större än alla 

andra staters flottor kring Svarta havet tillsammans (Oldberg, 2014: 24). Denna utbyggnad 

skulle ge Ryssland än större makt gentemot sina grannländer och andra länder i området 

och därmed ge Ryssland möjlighet att kunna öka sitt inflytande i dessa länder.  

Rysslands strävan efter att få med Ukraina i den planerade framtida Euroasiatiska Unionen 

kan också ses som ett tecken på strävan efter mer makt och inflytande (hegemoni) över 

Ukraina. Enligt Ryssland skulle den Euroasiatiska Unionen bli allt för svag utan Ukrainas 

medlemskap och dess kapacitet skulle utan Ukraina försvagas kraftigt. Den Euroasiatiska 

Unionen skulle annars kunna ge Ryssland en stor maktfördel på den internationella arenan 

som man från rysk sida hoppas ska kunna bli en värdig motpart till den Europeiska 

Unionen (Oldberg, 2014: 12). Om Rysslands förhoppningar om denna union skulle bli 

verklighet skulle det kunna leda till ökat ryskt inflytande över de länder som blir 

medlemmar i unionen och därmed stärka sin hegemoniska position i regionen. Vad som i 

framtiden kommer att hända i den euroasiatiska regionen kan också tänkas ha en negativ 

påverkan på dagens stora hegemoni, USA, och dess intressen och inflytande i regionen 

(Graham, 1999: 224), vilket ur rysk synvinkel skulle kunna ses som en mycket positiv 

utveckling. Man skulle kunna tänka sig att då Ryssland kände att de inte kunde få med sig 

Ukraina i den planerade Euroasiatiska Unionen samtidigt ansåg att de var tvungna att på 

något annat sätt bibehålla eller också öka sin makt i regionen och att en erövring av Krim 

då var ett av de bästa sätten att göra det på.   
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Ryssland besitter också en ekonomisk maktposition i dess närområde vilket kan knytas an 

till en form av hegemonisk makt som Ryssland har över exempelvis Ukraina och som är en 

viktig del av den ryska utrikespoltiken. Det är framförallt leveransen av rysk gas som har 

gett Ryssland sin ekonomiska makt i närområdet. Ryssland har stora naturtillgångar, och de 

höga exportkostnaderna på gas i kombination med ett stabilt politiskt läge i Ryssland har 

fått Rysslands ekonomi att utvecklas positivt sedan slutet av nittiotalet. Ukraina och 

Ryssland har sedansovjettiden ett stort beroende av varandra, främst på grund av just 

exporten av rysk gas. Ukraina som är starkt beroende av den ryska gasen för sin industri 

och för de ukrainska hushållen har på grund av Rysslands positiva ekonomiska utveckling 

hamnat i ett läge av konstant budgetunderskott och stora utlandsskulder. Den ekonomiska 

makten som gasexporten till Ukraina har givit Ryssland var till rysk fördel då den användes 

som medel för att stoppa de Ukrainska förhandlingarna med EU om ett framtida 

associations- och handelsavtal. Ryssland hotade då med att stänga av leveransen av rysk gas 

till Ukraina om de fortsatte sina förhandlingar med EU. Hotet om gasleveransstopp sades 

av Janukovytj vara en av de främsta anledningarna till att beslutet togs om att avsluta 

förhandlingarna med EU och istället gå in i ett närmare samarbete med Ryssland. Ukraina 

hade dessutom fått ett löfte av Ryssland att om Ukraina valde att samarbeta med Ryssland 

istället för EU så skulle priset på rysk gas sänkas för Ukraina och Ukraina utlovades också 

ett lån på 15 miljarder dollar (Oldberg, 2014: 15). Detta är ett exempel på den makt som 

Ryssland har över de länder som är beroende av de ryska gasleveranserna. Genom denna 

form av makt kan Ryssland till viss del, som vi har sett i fallet med Ukraina, styra de 

gasberoende länderna i den riktning som Ryssland önskar att de ska genom hot om 

exempelvis gasexportstopp. Regional hegemoni handlar ju just om att ha en slags makt 

över länder i sitt närområde och det är just vad Ryssland har fått genom sin gas som så 

stort antal länder i Rysslands närområde har gjort sig beroende av.  

 

9.3 Analys av Rysslands erövring av Krimhalvön ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv  
 

Identitet och kultur 

Konstruktivismens tankar om identitet och kultur har också identifierats i det studerade 

materialet. I materialet framgår att Ryssland identifierar sig med den ryska befolkningen på 

Krim, både kulturmässigt och nationalitetsmässigt. Denna känsla av identifiering och 

samhörighet kan ur ett historiskt perspektiv ses som resultatet av att Krimhalvön tidigare 

faktiskt tillhört Ryssland. Man skulle kunna tänka sig att detta faktum, att Krim tidigare 
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tillhört Ryssland, bidrar till en känsla hos Ryssland att Krim är ett område som egentligen 

fortfarande borde tillhöra ryskt territorium. Överlämnandet av Krim till Ukraina år 1954 av 

Nikita Chrusjtjov har nu i efterhand setts av den ryska ledningen som ett stort misstag. 

Argument har i efterhand lagts fram om att överlämningen egentligen stred mot den 

sovjetiska konstitutionen och att beslutet inte tog hänsyn till att en stor del av befolkningen 

på Krim var ryssar och att hamnstaden Sevastopol har en särskild betydelse för Ryssland 

(Oldberg, 2014: 21). Nationalismen som har vuxit sig allt starkare i Ryssland sedan 

Sovjetunionens fall har kopplingar till värnandet om den ryska identiteten och den ryska 

kulturen. Den ryska nationalismen innebär främst en strävan efter ett kulturellt, historiskt 

och språkligt enat Ryssland och en önskan om att också sprida denna enighet till ryssar 

bosatta utomlands. Dessa tankegångar om ett enat Ryssland och en enad rysk befolkning 

utgör grunden till de mål som Ryssland har gällande att skydda den ryska delen av 

befolkningen som är bosatt utomlands och som man identifierar som ryska medborgare 

(Oldberg, 2014: 9-10). Inom ramen för identitet och kultur anses den språkpolitiska klyftan 

vara den faktor som spelar den största rollen i relationen, och konflikten, mellan Ryssland 

och Ukraina. Anledningen till det spända språkläget beror på att trots att cirka 60 procent 

av befolkningen på Krim är ryskspråkig så har ryskan aldrig fått status som officiellt språk 

på Krim, något som har fått den ryskspråkiga delen av Krimborna att känna sig 

diskriminerade(Wikström,2014).  

  

Mot denna bakgrund skulle man utifrån konstruktivismens tankar kunna anta att viljan hos 

Ryssland att skydda den ryska befolkningen i Ukraina, och värna om det ryska språket och 

ryska traditioner är en av de huvudsakliga orsakerna till varför Ryssland har handlat som de 

gjort i Ukrainakonflikten. Detta antagande kan också stärkas av Putins återkommande 

uttalanden om att Ryssland till varje pris kommer att skydda den ryska befolkningen som är 

bosatta utanför Rysslands gränser från diskriminering och förtryck. Ett av Putins flera 

uttalanden angående skydd av Ryssar lät såhär: ”I would like to make it clear to all: Our country 

will continue to actively defend the rights of Russians, our compatriots abroad, using the entire range of 

available means – from political and economic to operations under international humanitarian law and the 

right of self-defence” (Bennetts, 2014). Detta uttalande visar tydligt att detta är en viktig fråga 

för Putin och för Ryssland och att man är beredd att ta till alla tillgängliga medel för att ge 

skydd till de ryska landsmän som är bosatta utanför ryskt territorium.  
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Idéer 

Det som ur materialet har samlats in under begreppet idéer handlar främst om de 

nationalistiska strömmar som har vuxit sig allt större i Ryssland sedan kommunismens fall. 

Erövringen av Krim verkar ha lett till en ännu kraftigare ökning av den ryska nationalismen 

bland den ryska befolkningen och ryssarnas inställning till de ryska utrikespolitiska målen 

verkar av erövringen också ha påverkats. Opinionsundersökningar har visat att i februari 

2014, just innan revolutionen i Kiev och den ryska erövringen av Krimhalvön, ansåg 65-75 

procent av den ryska befolkningen att den ryska regeringen inte borde lägga sig i Ukrainas 

affärer. Undersökningarna visade också att det endast var 29 procent av den ryska 

befolkningen som var emot att Ukraina slöt sig allt närmare väst. Men däremot så stöddes 

senare erövringen av Krimhalvön av hela 75-80 procent av den ryska befolkningen, och 

enligt Oldberg (2014: 9, 23-24) infann sig en känsla av ökad rysk nationalism i och med 

erövringen av Krim. Kanske blev stödet från den ryska befolkningen till en sporre hos 

Putin och den ryska ledningen till att fullborda erövringen av Krim och därmed göra 

halvön till en del av Ryskt territorium. Enligt konstruktivismen styr tankar och idéer av 

detta slag människors val och handlingar. Man skulle kunna anta att Putin själv till stor del 

är influerad av dessa nationalistiska tankar, och att hans benägenhet att kämpa för att 

återvinna Krim från Ukraina har sitt ursprung just i dessa nationalistiska idéer.   

 

Världsbild  

De tidigare nämnda ryska nationalistiska tankegångarna som vuxit fram sedan 

Sovjetunionens fall skulle kunna vara en faktor som är bidragande till uppkomsten av de 

socialt konstruerade filter som konstruktivisterna talar om. Det skulle i sådana fall betyda 

att Rysslands och den ryska ledningens världsbild till viss del kan vara påverkad av de 

nationalistiska strömmana och denna världsbild i sin tur kan påverka de Rysslands 

utrikespolitiska handlingar (Oldberg, 2014: 9-10). 

Putins och den ryska ledningens syn på Ryssland i det globala samhället märks exempelvis i 

det utrikespolitiska konceptet som lades fram av Putin 2013, där han beskrev Ryssland som 

ett högstatusland och en av de mest inflytelserika polerna i världen. Man har också uttryckt 

att man vill kunna förhandla jämlikt med den idag enda dominerande stormakten, USA, i 

viktiga internationella säkerhetspolitiska frågor (Oldberg, 2014: 9). Denna världsbild, med 

synen på sig själv som en av de mest inflytelserika staterna i världen skulle kunna vara en av 

de faktorer som ligger till grund för det faktum att Ryssland anser sig ha rätt att ingripa i 

sina grannländer, de forna sovjetstaterna, för att till exempel skydda den ryska befolkningen 

som är bosatt utomlands (Sundén, 2014). Just att Ryssland ser sig själv som en övermakt, 
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särskilt i sitt närområde, och anser sig ha rätt att gå in i andra länder ger också en förståelse 

till vilken slags bild den ryska ledningen har av Ryssland och dess roll gentemot de forna 

sovjetstaterna. Man kan ur ett mer regionalt perspektiv anta att Ryssland sedan sovjettiden 

har kvar en ansvarskänsla över regionen och att man fortfarande ser sig själv som en 

regional stormakt som till viss del kan styra utvecklingen i området som man vill.  

  

10 Slutsats  
Analysen av det empiriska materialet har nu genomförts och resultatet ska i detta avsnitt 

återkopplas till den ursprungliga problemformuleringen och till de frågeställningar som 

ställdes upp i uppsatsens inledande skede. Uppsatsens syfte var att finna möjliga 

förklaringar till Rysslands övertagande av Krimhalvön och vilka faktorer som kunde ligga 

till grund för Rysslands intresse av denna halvö i Svartahavet. Jag tror att analysen som 

genomförts med hjälp av de tre teoretiska perspektiven har bildat en god grund för att man 

nu ska kunna besvara frågeställningarna. Nedan tas de tre frågeställningarna upp och 

besvaras i tur och ordning.   

 

På vilket sätt kan man utifrån ett realistiskt perspektiv förklara Rysslands erövring av Krimhalvön från 

Ukraina?   

Utifrån analysen kan man konstatera att det finns ett flertal faktorer i erövringen av Krim 

och i konflikten mellan Ryssland och Ukraina som skulle kunna förklaras utifrån realismen 

och dess huvudsakliga fokus på säkerhet, makt och fruktan. Det som främst talas om som 

skulle kan kopplas till det realistiska perspektivet är Krimhalvöns strategiska läge och dess 

betydelse ur säkerhetssynpunkt för Ryssland. Den ryska militära flottbasen som är placerad 

i Sevastopol är av stor betydelse för Ryssland och skulle ur det realistiska perspektivet ses 

som en katastrofal förlust och en rejäl försvagning av det ryska försvaret och den ryska 

militärmakten i regionen kring Svarta havet. Just Sevastopol och dess strategiska betydelse 

för Ryssland säkerhetsmässigt är vad som har tydligast relation till realismen och det 

faktum att en stat bör göra allt man kan för att behålla och helst öka sin makt och sin stats 

säkerhet. Realismen ger också en förklaring utifrån begreppet fruktan till Rysslands 

agerande. Ryssland som sedan en tid tillbaka har inlett en modernisering och upprustning 

av sitt försvar har nu i kombination med erövringen av Krim väckt en oro hos omvärlden 

och främst hos sina närmsta grannländer. Utifrån realismen kan man anta att man från rysk 

sida i och med erövringen av Krim velat visa prov på sin makt och kapacitet. Vare sig det 

var det Ryssland ville åstadkomma eller inte med erövringen av Krim så har det i alla fall 
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väckt en oro, främst i de forna sovjetstaterna som nu undrar vad Putins nästa 

utrikespolitiska steg kan komma att bli. Kan det finnas fler strategiskt viktiga platser inom 

dessa länder som Putin och Ryssland vill komma åt och ha tillgång till? Eller är Putins plan 

att återskapa ett nytt imperium likt Sovjetunionen?    

Hur kan man utifrån ett regional hegemoniskt perspektiv förklara Rysslands erövring av Krimhalvön från 

Ukraina? 

Även det regional hegemoniska perspektivets förklaring till Rysslands erövring av Krim 

grundar sig främst på Krims och flottbasen i Sevastopols betydelse för Ryssland. Flottbasen 

i Sevastopol är en viktig faktor för Rysslands regionala militära makt och för dess inflytande 

i övriga länder kring Svarta havet. Ryssland skulle nu, när man säkrat sin tillgång till 

hamnen i Sevastopol, också utan större motstånd kunna genomföra den planerade 

utbyggnaden av sin flottbas och därmed bli överlägset större än övriga länder i regionen 

och på så sätt skaffa sig mer makt. Utifrån det regional hegemoniska perspektivet skulle 

man också kunna förklara erövringen av Krim som den bästa alternativa lösningen för 

Ryssland då man misslyckats med att få med sig Ukraina in i den planerade Euroasiatiska 

Unionen. Då Ukraina istället valde att knyta starkare band med väst och bilda en mer 

västvänlig regering så kände Ryssland att sin flottbas i Sevastopol var allvarligt hotad. En 

erövring var därmed, ur ett regional hegemoniskt perspektiv, det enda alternativet för att 

med säkerhet hindra att Sevastopol i framtiden skulle hamna i händerna på Väst. Denna 

lösning ökade trots allt den ryska regionala makten till viss del, vilket ur ett hegemoniskt 

perspektiv i alla fall ses som en liten vinst.   

Hur kan man utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv förklara Rysslands erövring av Krimhalvön från 

Ukraina? 

Rysslands erövring av Krim från Ukraina kan utifrån konstruktivismen främst förklaras 

med hjälp av indikatorn idéer. Idéer har främst fokus på den ryska nationalismen som vuxit 

sig allt starkare på senare tid som huvudsaklig förklaring till Rysslands agerande på 

Krimhalvön. Den ryska nationalismen som strävar efter ett enat stort Ryssland och en enad 

rysk befolkning kan enligt konstruktivismen vara en av de mest drivande krafterna som 

ligger till grund för Rysslands erövring av Krim. Ryssland fick i och med erövringen tillbaka 

en del som tidigare tillhört dem, och den ryska befolkningen på Krimhalvön fick efter 60 år 

återförena sig med med Ryssland igen. I analysen kan man se att indikatorn världsbild 

fokuserar mer på Rysslands bild av sig själv som en stormakt. I bilden av sig själv som 

stormakt anser man sig fortfarande ha ett visst ansvar över de forna sovjetstaterna och 

medför att Ryssland till viss anser sig kunna påverka dessa länders utveckling och relationer 
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till andra länder. Konstruktivismen förklarar också erövringen av Krim med hjälp av 

indikatorerna identitet och kultur som menar att skyddandet av den ryska befolkningen 

bosatt utomlands och värnandet av det ryska språket och ryska traditioner skulle vara det 

som ligger till grund för invasionen av Krim. Denna förklaring kan också ses som en 

”försköning” av sanningen från rysk sida. Att man använt detta som förklaring till sitt 

agerande i Krim för att dölja den ”riktiga” anledningen. Som nämndes under analysen så 

finns det många ryssar bosatta utanför Ryssland som diskrimineras och förtrycks än mer än 

de ryssar som är bosatta på Krim. Dessa ryssar har man från rysk sida dock inte brytt sig 

lika mycket om att ”beskydda” från förtryck, då det kan antas att de har varit bosatta på 

mindre strategiskt viktiga platser ur rysk synpunkt.  

 

Jag tycker att alla de tre perspektiven har kunnat bidra med rimliga förklaringar till det som 

har skett på Krimhalvön. Perspektiven har alla något olika syn på vilka faktorer som ligger 

bakom erövringen, men kompletterar också varandra i sina förklaringar och ger 

tillsammans en mer helhetlig bild av situationen. Man skulle kunna se det som att de tre 

perspektiven ger förklaringar till erövringen av Krim på två olika nivåer. Teorierna om 

realism och regional hegemoni ger förklaringar som huvudsakligen ligger på individnivå, 

med stort fokus på enskilda aktörers egenintressen och strategier. Konstruktivismen å 

andra sidan skulle istället kunna kopplas ihop med förklaringar på en mer allmännivå, där 

man istället talar om tankar, idéer och ideologier som influerar hela det ryska samhället och 

dess invånare.    

 Personligen anser jag att det främst är realismen och teorin om regional hegemoni som 

bidrar med de starkare förklaringsteorierna till denna fallstudie. Jag anser dessa två 

perspektiv vara starkare då konstruktivismen och dess tankar om skydd av ryssar, 

värnandet av ryska traditioner och det ryska språket kan ses som den förklaring som 

Ryssland ger för att inte avslöja sitt egentliga syfte. Putins beskrivning av Sovjetunionens 

fall som 1900-talets största geopolitiska katastrof, och frustrationen över att Ryssland sedan 

dess fall också har förlorat sin roll som internationell stormakt är exempel på faktorer som 

ökar trovärdigheten till förklaringarna som realismen och regional hegemoni ger. Då man 

vid nittiotalets början förlorat sin roll som stormakt och en stor del av sitt territorium kan 

man anta att Ryssland med Putin i spetsen genom upprustning och mer aggressivitet i sin 

utrikespolitik nu strävar efter att återfå sin makt och sin roll som stormakt och regional 

hegemoni. 
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