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Abstract 

Ukraine shares a long history with Russia. In the early 21th century, Ukrainians wanted a 

freer Ukraine. Therefore the orange revolution started in 2004 by the Ukrainians and had a 

positive outcome. The situation later became worse because of the economic crisis in 2008 

and a corrupt president. The pro-western politician Petro Poroshenko was elected to become 

president in 2014. Since Poroshenko was elected, the Russian speaking part of Ukraine has 

felt a nationalist threat against them. Because of this, a conflict between Russian separatists 

supported by Russia and Ukrainians has risen in eastern Ukraine. The theories that have been 

used in this essay are the two classical descriptions of realism and liberalism to analyze the 

purpose with the study. The purpose was to find out, by analyzing the security situation in 

Europe in media, if there has been a shift toward the realist theory about how leaders and 

other partakers consider that peace and security should be made in Europe after the Cold war. 

The material used is articles from two Swedish newspapers: Svenska Dagbladet and Dagens 

Nyheter and two British newspapers: The Telegraph and The Independent. Although both 

theories characterized how peace and security should be made, the result showed a shift 

toward the realist theory. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning och problemdiskussion 

Ukraina och Ryssland delar en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. På 800-talet till 

1240-talet e.Kr. ingick de båda staterna i staten ”Rus”. Huvudstaden i Rus var Kiev och folket 

delade bl.a. samma religion och kultur. År 1240 upplöstes staten efter attacker från öst.  Det 

skulle dröja till första världskriget slut tills Kiev blev huvudstad i ett Ukraina präglat av 

autonomi. Några år senare införlivades hela Ukraina i Sovjetunionen under andra världskriget. 

Sovjetunionens fall 1991 bidrog till att Ukraina fick sin autonoma ställning igen.
1
 

Då många etniska ryssar har flyttat till och varit bosatta i Ukraina genom historien finns det 

numera ett stort antal etniskt ursprungliga ryssar i framförallt östra Ukraina. En stor del av 

folket i Ukraina talar idag ryska och en del har även familjeband till sitt grannland som är 

betydande. Många ryssar anser att Ukraina inte är en stat, utan att Ukraina egentligen bara är 

en landyta utan någon stat. När Ukraina gick sin egen väg efter Sovjets fall, kunde ryssarna 

alltså inte förstå varför Ukraina lämnade i deras tycke, sitt moderland.
2
 

Efter valet 2004 uppstod den orange revolutionen i Ukraina. Revolutionen präglades b.la. av 

att folket, i framförallt de västra delarna, ville ha mer frihet, demokrati och att kontroll utifrån, 

alltså att rysk kontroll över Ukraina inte skulle kunna bli möjligt.
3
 Valet under 2004 stod 

mellan den ryskfödde kandidaten Viktor Janukovytj och den mer liberale kandidaten Viktor 

Jusjtjenko. Då Janukovytj gick segrande ur valet
4
 startade protester, framförallt från 

befolkningen i västra Ukraina därför att det var uppenbart att det hade skett genom valfusk. 

Protesterna ledda till ett mer demokratiskt omval utan valfusk där Jusjtjenko vann.
5
 

Den orange revolutionen skapade hopp för ukrainarna, men de marknadsreformer som var 

planerade gick inte som det var tänkt. Detta b.la. därför att Ukraina hamnade i ett politiskt 

läge där ingenting hände på länge, vilket förvärrades ännu mer genom finanskrisen 2008. De 

regeringar som uppkom efter revolutionen satt bara under en kortare period var och skapade 

därför inga större ekonomiska förbättringar som skulle gynna Ukraina.
6
 Valet 2010 präglades 

starkt av den internationella finanskris som drabbade Ukraina 2008, där den ryssvänlige 

                                                           
1
 Braithwaite, Rodric (2014). Russia, Ukraine and the West. s. 62-63  

2
 Braithwaite (2014) s. 63-64 

3
 Tirgikpo, Sergei (2011). Ukraine’s European Choice. s. 56 

4
 Katchanovski, Ivan (2013). The Orange Evolution? The "Orange Revolution" and Political Changes in 

Ukraine. s. 351 
5
 Katchanovski (2013) s. 356 

6
 Åslund, Anders (2013). Ukraine's Financial Crisis, 2009. s. 372 



 5  

 

Viktor Janukovytj blev vald till president. Han valdes bland annat därför att han var pro-rysk, 

vilket många i landet också är, samt att han talade för stabilitet i landet. Efter en lång tid av 

ekonomiska oroligheter var alltså Janukovytjs politik vad folket sökte.
7
 

I Ukraina upptäckte stora delar av befolkningen att Janukovytj var korrupt då många visste att 

han var pressad av Ryssland. Detta i samband med att han inte lät Ukraina ansluta sig till Nato 

och senare avvisade ett avtal som skulle förstärka handeln med EU. Starka motsättningar 

skapades p.g.a. detta av Ukrainas befolkning och Janukovytj blev i början av 2014 tvungen att 

fly från Ukraina. Janukovytj tillsattes av den mer nationalistiska presidenten Petro Porosjenko 

och hans följeslagare,
8
 vilket Rysslands president Putin samt många rysktalande ansåg var 

nationalistiskt hotfullt. Detta har lett till en eskalering av strider mellan etniska ryssar som vill 

ha fler förmåner för rysktalande, där somliga vill ansluta sig till Ryssland och den ukrainska 

armén i östra Ukraina. Stora delar av östra Ukraina har kunnat övertas av de pro-ryska 

rebellerna då de fått militärt stöd av Putin.
9
 Ukrainas regering samt EU och Nato har därför 

behövt, med begränsad framgång, förhandla om ett fredligare klimat med pro-ryska rebeller 

och Ryssland. 

I och med krisen i Ukraina har konflikter uppstått i den östra delen av landet och har således 

hotat freden i Europa. Med anledning av detta har olika ledare och aktörer från olika stater 

och organisationer i Europa och USA börjat tänka på och argumentera för hur fred och 

säkerhet bör skapas i Europa, samt inlett förhandlingar om en fred med pro-ryska ledare och 

Rysslands president Vladimir Putin. Då Ryssland agerar som en imperialistisk aggressor och 

kränker Ukrainskt territorium genom militära medel, kan detta således påverka tankesätten 

och argumenten från olika ledare och aktörer i Europa och USA. Ett mer realistiskt (militärt) 

tillvägagångssätt i stället för ett liberalt (ekonomiskt) tillvägagångssätt kan då anses vara 

nödvändigt för att besvara Rysslands aggressiva agerande och skapa fred och säkerhet. Detta 

därför att Ryssland inte tar hänsyn till internationella lagar o.s.v. i det internationella system 

som är präglat av framförallt liberala tankesätt, och där liberala tillvägagångssätt då kan verka 

fruktlöst. Detta liberala internationella system för att b.la. bevara fred och säkerhet anses ha 

anammats främst efter kalla krigets slut i Europa. Problemet jag vill undersöka är alltså vad 

dessa tankesätt och argument präglas av utifrån de internationella teorierna realism och 

liberalism. Detta för att kunna se om majoriteten av åsikterna från olika ledare och aktörer har 

                                                           
7
 Bojcun, Marko (2011). The International Economic Crisis and the 2010 Presidential Elections in Ukraine. 

8
 Braithwaite (2014) s. 64 

9
 Holmertz, Gert (2014). Ukraina. 
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övergått till ett mer realistiskt tillvägagångssätt, från ett liberalt, för hur fred och säkerhet bör 

skapas i Europa, i och med Rysslands agerande i Ukraina. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i inledningsdelen samt problemdiskussionen är syftet med min uppsats att, 

utifrån hur säkerhetssituationen diskuteras i mass-media efter Rysslands agerande, se om det 

har skett en förskjutning från liberalismen till realismen om hur säkerhet och fred bör skapas i 

Europa. Rysslands förkastande av det internationella systemet präglat av främst liberalismen 

kan alltså ha ändrat tankesätten hos ledarna och aktörerna från Europa och USA, då Ryssland 

med militära medel gått in sitt grannland Ukraina. Den liberala teorin kan man följaktligen 

hävda har varit den dominerande teoretiska modellen i väst om hur säkerhet bör skapas i 

Europa efter kalla kriget.
10

 Är det realismens återkomst vi ser nu?  Jag har valt att undersöka 

hur olika nyhetstidningar skrivit om fredsperspektiven av konflikten. Detta har undersökts 

utifrån hur olika ledare och aktörer från olika stater och organisationer i Europa och USA 

anser att konflikten bör lösas, med hänsyn till framförallt de fredsförhandlingar som ägt rum 

om konflikten. Fyra olika nyhetstidningar från Sverige och Storbritannien har valts. 

De frågeställningar som uppsatsen kommer att behandla är följande: 

Hur diskuteras säkerhetssituationen i Europa efter Rysslands agerande i östra Ukraina 

i mass-media? 

 

Är den liberala teorin fortfarande det primära synsättet om hur fred och säkerhet bör 

skapas i Europa efter kalla kriget, eller har det skett en förskjutning till den realistiska 

teorin? 

Fyra olika nyhetstidningar från Sverige och Storbritannien kommer mina frågeställningar 

ställas emot. De två svenska nyhetstidningarna jag kommer använda mig av är Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, och de två brittiska nyhetstidningarna är The Independent 

och The Telegraph. Dessa nyhetstidningar används för att förstå kontexten om hur 

säkerhetssituationen, utifrån Rysslands agerande, diskuteras i media. Detta för att sedan kunna 

bidra till och visa på, utifrån mitt undersökningsmaterial, om en förskjutning från liberalismen 

till realismen har skett som det primära synsättet om hur fred och säkerhet bör skapas i 

Europa. 

                                                           
10

 Baylis, John; Smith, Steve & Owens, Patricia (2011). The Globalization of World Politics. An Introduction to 

International Relations. s. 102 
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1.3 Teori och tidigare forskning 

De valda teorierna för den här uppsatsen är den realistiska och liberala internationella teorin, 

där tonvikten är på de klassiska framställningarna av dem. Realismen och liberalismen har 

funnits sedan en längre tid, med en mycket olik syn för b.la. skapandet av fred och säkerhet på 

internationell nivå. Teorierna är relevanta för att undersöka syftet med uppsatsen för att, 

utifrån hur säkerhetssituationen diskuteras i mass-media efter Rysslands agerande, se om det 

har skett en förskjutning från liberalismen till realismen om hur säkerhet och fred bör skapas i 

Europa. 

1.3.1 Realism 

Den klassiska realismen sträcker sig långt tillbaka i historien. De tidigaste filosoferna och 

utvecklarna av teorin var bl.a. Niccoló Machiavelli, Thomas Hobbes och Thucydides. Dessa 

tänkare kan man framförallt klassificera som tänkare av hur ledare i stater ska agera på den 

internationella arenan och skapa säkerhet för den.
11

  

Den primära och suveräna aktören inom internationell politik är staten, anser realister. Det är 

alltså staten själv som har rätten att stifta och styra över lagarna inom statens eget territorium 

och ingen annan.
12

 

Hans J. Morgenthau var en senare filosof av teorin. Morgenthaus primära tankesätt var att 

”politik, precis som samhället är överlag, är styrt av objektiva lagar som har sina rötter i den 

mänskliga naturen.”
13

 Med detta menade han att människan styrs av en strävan efter mer makt 

och därmed gör staterna det också.
14

 Militära konflikter mellan stater uppstår följaktligen 

genom människans natur,
15

 vilket präglas av viljan till mer makt och säkerhet för den egna 

staten genom militära medel. Enligt realister är staters intressen viktiga för deras överlevnad 

inom internationell politik och präglar därför staters handlande.
16 Att en stat besitter stora 

militära kapaciteter måste alltså inte betyda att staten vill kriga och besegra andra stater. Den 

här militära tillgången kan i stället bidra till att opponentstater ej vill anfalla och skapar 

                                                           
11

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 86 
12 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 93 
13

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 89 
14

 a.a. 
15

 Burchill, Scott & Linklater, Andrew m.fl. (2005). Theories of International Relations. An Introduction to 

International Relations. s. 31 
16

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 87 
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således säkerhet.
17

 Makten skapar en viss kontroll över hur människan handlar och tänker 

enligt Morgenthau.
18

  

Makten som en stat vill uppnå, kan åstadkommas genom olika tillvägagångsätt på den 

internationella arenan. T.ex. om en stat använder sig av ett imperialistiskt tillvägagångssätt, 

kan detta tyda på att den är ute efter att öka statens makt. Om en stats mål är att ha kvar det 

tillståndet som finns i världen och även makten (status quo), för staten en politik för att 

bevara.
19

 

Realister hävdar att p.g.a. att människan inom den internationella politiken är naturligt 

självisk, finns således begränsningar inom den. Det finns heller ingen internationell ledning 

som kan bidra till fred och säkerhet inom den internationella politiken, då det är staterna som 

är de primära och suveräna aktörerna. Anarki råder följaktligen inom den internationella 

politiken.
20

 Då staterna drivs efter egenintresse och viljan efter mer makt och territorium, 

hotar de varandras suveränitet.
21

 

Den realistiska teorin hävdar att när det existerar en osäkerhet inom den internationella 

politiken skapas det så kallade säkerhets- dilemmat. En osäkerhet uppstår alltså när en stat 

börjar rusta upp, vilket bidrar till att andra stater i sin tur också rustar upp för att försvara sig. 

Det kan också vara för att hävda sin plats i världen, alltså offensiva (aggressiva) skäl. Det 

skapas således en upprustningsspiral.
22

 För att motverka att de mäktigaste staternas 

egenintresse måste mindre mäktiga stater sluta sig samman i en militärallians. Detta därför att 

staterna är de primära aktörerna och det finns inte någon internationell regering på den 

internationella arenan, vilket bidrar till att de måste agera på egen hand. Förespråkare för 

realismen har därför inte heller någon tillit till internationella institutioner. Genom att bilda en 

allians blir staternas militära kapaciteteter större tillsammans och de får därmed mer makt för 

att skapa säkerhet för sin stat. Detta kallas maktbalans, och med det menas alltså att om stater 

har så jämn militär kapacitet, kommer ingen hegemon eller stat att kunna härska över andra 

stater.
23

 Beroende på kärnvapnens roll i världen har dessa massförstörelsevapen simplifierat 

maktbalansen mellan stater markant. Kärnvapnen har också bidragit till en maktobalans då 

                                                           
17

 Morgenthau, Hans J. (1993). Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. s.34 
18

 Morgenthau (1993) s. 30 
19

 Morgenthau (1993) s. 51 
20

 Burchill & Linklater m.fl. (2005) s. 30 
21

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 90 
22

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 95 
23 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 87-88 
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stater som innehar kärnvapen enklare skulle kunna bestämma att ingripa i stater som inte är 

ägare av dessa vapen.
24

 

1.3.2 Liberalism 

Liberalism är liksom realism en väletablerad internationell teori. Tänkare bakom teorin är 

b.la. John Stuart Mill, Immanuel Kant och Jeremy Bentham.
25

 Forskaren Francis Fukuyama 

påstod att efter kalla kriget hade liberalismen egentligen ingen annan teori/ideologi att 

konkurrera med. Han menade att den liberala ideologin hade segrat och att den oåterkalleliga 

internationella regeringen präglad av bl.a. liberala institutioner, demokrati, och 

marknadsekonomi hade uppstått.
26

 Normer och rättigheter är centralt för liberaler då man 

inom den liberala teorin (normativt) anser att samtliga människor föds med olika fri- och 

rättigheter. Fri- och rättigheterna skyddas av den fred som finns mellan demokratier. Krig är 

således illegitimt då det inte gynnar dessa fri- och rättigheter utan i stället kränker dem. Fri- 

och rättigheterna som idag också kallas för mänskliga rättigheter är universalistiska enligt 

liberaler.
27

 Liksom realister anser liberaler att konflikter kan uppstå genom anarki, men att 

konflikter inte orsakas av den anarki som präglar den internationella politiken. Konflikter 

uppstår, anser liberaler, i stället b.la. genom regimer som är odemokratiska och som inte följer 

det liberala tankesättet och agerar genom eget intresse inom internationell politik.
28

 

Förespråkare för den liberala teorin hävdar att det normala och naturliga tillståndet inom 

internationell politik präglas av fred. Detta därför att samarbete och harmoni är det som 

präglar den fria människan.
29

 Liberaler hävdar till skillnad från realister att alla stater faktiskt 

kan samarabeta med varandra, utan att bara se till sina egna intressen och att världspolitiken 

präglas av ett plussummespel. Villkoren för ett internationellt samarbete är således bra då 

staterna ser ömsesidiga förmåner genom det. Liberaler hävdar p.g.a. detta att internationella 

förhandlingar mellan stater många gånger präglas av ett internationellt samarbete. 

Internationella institutioner, som EU, kan genom det internationella samarbetet kontrollera att 

staterna följer t.ex. de normer och regler de en gång kommit överens om.
30

 Genom ett 

internationellt samarbete kan också liberala stater både skydda sin egen och andra liberala 

stater mot aggressiva stater och således skapa en kollektiv säkerhet. För att motverka den 

                                                           
24

 Gustavsson, Jakob; Tallberg, Jonas. (2009). Internationella Relationer. s. 40 
25

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 112 
26

 Burchill & Linklater m.fl. (2005) s. 56 
27

 Gustavsson & Tallberg (2009) s. 53 
28

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 102 
29

 Burchill & Linklater m.fl. (2005) s. 58 
30

 Gustavsson & Tallberg (2009) s. 58-59 
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aggressiva staten och skapa säkerhet, måste medlemmarna i denna kollektiva säkerhet i första 

hand bryta upp normala relationer till aggressorn. Sanktioner är ett viktigt instrument för att 

bryta denna relation, men om sanktionerna inte får effekt kan militärt motstånd vara den 

återstående lösningen.
31

 Förespråkare för liberalismen har stor tilltro till människan, där tron 

på människors förnuft är stark. Till skillnad från realister anser också liberaler att genom att 

man anammar demokrati, liberala institutioner och fri-handel kan konflikter och krig 

försvinna och fred kan uppstå. Liberala institutioner och demokrati övervinner den 

krigsvilliga eliten inom staten, medan barriärerna mellan staterna krossas genom fri-handeln. 

Detta i sin tur förenar människor med varandra och skapar ett gemensamt internationellt 

samhälle.
32

  

Immanuel Kant hade ett likartat tankesätt som det ovan, och hävdade att stater som anammar 

ett system av republikanism skulle generera en internationell politik präglad av fred. Inom 

detta system tas hänsyn till de fri-och rättigheter som individer innehar och där ett förtroende 

finns för den styrande eliten. Kant hävdade att möjligheterna för krig skulle minska om alltfler 

stater anammade det liberala tillvägagångssätet, där staterna tar hänsyn till sina medborgare 

genom att t.ex. förse dem med och skydda deras rättigheter. Han hävdade också att så länge 

statens medborgare, som skulle lida mest av ett krig, är fria och fria att bestämma vilka som 

ska representera dem, skulle krig inte kunna bli möjligt.
33

 

Liberaler tror på ett ömsesidigt beroende mellan stater. Detta ömsesidiga beroende kallas 

interdependens.
34

 Interdependens mellan stater har ökat i och med globaliseringen och således 

ökat aktiviteten mellan olika stater präglade av en gemensam global kultur och 

marknadsekonomi. Interdependens har bidragit till en sammanlänkning mellan olika stater 

och andra aktörer, där de påverkar varandra genom t.ex. fri-handeln.
35 Inom systemet av detta 

ömsesidiga beroende, samt internationell politik överlag, förekommer stater men också 

aktörer såsom b.la. internationella organisationer och företag.
36

  

1.3.3 Tidigare forskning  

Tidigare forskning på området angående hur fred och säkerhet bör skapas utifrån teorierna 

realism och liberalism är svårt att finna då konflikten i Ukraina inte har pågått så länge. Jag 

                                                           
31

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 105-106 
32

 Burchill & Linklater m.fl. (2005) s. 58-59 
33

 a.a. s. 58-59 
34

 Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S. (2001). Power and Interdependence. s. 7 
35

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 106 
36

 Keohane & Nye (2001) s. 22 
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kommer därför att använda mig av tidigare forskning om hur de två teorierna hävdar att 

aktörer, och då främst stater inom internationell politik, ska gå till väga för att skapa fred och 

säkerhet i allmänhet. Denna generella kunskap angående hur konflikter bör lösas utifrån 

teoriernas freds- och säkerhetsskapande perspektiv, är en förutsättning för min undersökning 

av i vilken utsträckning teorierna förekommer, och på så sätt se om en det skett en 

förskjutning från liberalismen till realismen angående fallet Ukraina.  

John R. Oneal och Bruce Rusett skriver ur ett realistiskt perspektiv om hur fred och säkerhet 

kan uppnås. Realister hävdar att anarki är det som präglar det internationella systemet. 

Således är makt viktigt för realister och genom denna makt kan stater använda våld och skapa 

konfliker. Stater kan dock uppnå säkerhet och stabilitet därför att makten även begränsar 

staterna och det gör även de militära allianser de ingår i. Stater inom internationell politik ska 

ha respekt för den maktbalans som existerar genom t.ex. militära allianser som skapar 

säkerhet. De stater som inte respekterar balansen och har militär kapacitet för att starta krig 

blir ett hot för denna säkerhet.
37

 Författarna har använt olika variabler för att visa på vilken 

makt, enligt realister, de framförallt mäktigaste staterna och även mindre mäktiga stater har 

inom internationell politik för att skapa och bibehålla fred.
38

  

Hegemonisk stabilitetsteori är den första variabeln. Teorin hävdar att den mäktigaste staten 

inom internationell politik har makten att hindra stater från att starta militära konflikter. 

Hegemonen kan hindra både mindre mäktiga stater att komma i konflikt med varandra och 

med sig själv. Den militära makt hegemonen besitter inom internationell politik påverkar 

alltså aggressiva stater från att anfalla och bevarar därmed freden. Detta b.la. därför att det 

skulle motverka hegemonens intressen.
39

  

Den andra variabeln handlar om tillfredställelsen med status quo. Makt-övergångsteorin som 

här används handlar om obalansen av makt mellan stater inom internationell politik. Teorin 

handlar också om hur viktigt det är att stater är nöjda med den nuvarande status quon präglad 

av hegemonen, och även med sina militära allianser för att bevara fred och skapa en 

maktbalans inom internationell politik. Stater som inte är nöjda med de nuvarande strukturer 

och värderingar (status quon) och som rustar upp, kommer att vilja agera enligt eget intresse 

för att få som de vill och blir därmed ett hot mot freden. I väst har dock stater inlett färre 

                                                           
37

 Oneal, John R & Russett, Bruce (1999). The Kantian Peace: The Pacific Benefits of Democracy, 

Interdependence, and International Organizations, 1885-1992. s. 4-6 
38
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39
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konflikter med varandra sedan länge, då de har varit två demokratiska hegemoner 

(Storbritannien och USA) som tagit hänsyn till sina allierade. Detta har därmed lett till att 

staterna i hög mån har varit nöjda. Staterna har alltså varit präglade av Kants fred, vilket 

egentligen är ett liberalt fenomen, men som enligt Oneal och Russell även präglar realismen.
40

 

Hegemoniska spänningar kallas den tredje variabeln. Det handlar om att när de mäktigaste 

staterna, alltså hegemonen, känner att sin säkerhet är hotad, påverkar det den internationella 

politiken och det blir ett spänt läge. När mäktiga stater kommer i konflikt påverkar det de 

mindre staterna och när de mindre staterna kommer i konflikt lägger sig de mäktiga staterna i. 

Alltså för att konflikten inte ska påverka den mäktigaste statens egen säkerhet och intressen 

på ett negativt sätt, kan också mäktiga stater lägga sig i andra konflikter. Oneal och Russett 

drar slutsatsen att så länge de mäktigaste staterna känner sig säkra och inte satsar stora 

summor på att rusta upp, kommer det att leda till ett fredligare internationellt system. Detta 

därför att det skapas starka spänningar om framförallt de mäktigaste staterna inte slutar att 

rusta upp.
41

 

Bruce Buchan skriver om hur den liberala teorin tänker för att skapa fred och säkerhet. Han 

skriver att enligt liberalismen är det civila samhället som finns inom staten en viktig del för att 

få ett fredligt internationellt system. Fred är alltså något som uppnås inom staten och sprider 

sig sedan till andra stater genom dessa liberala stater med syfte att färre konflikter ska uppstå. 

Fred, rättigheter och universella principer o.s.v. är det som präglar samhället inom liberala 

stater.
42

 

Den liberala teorin hävdar att stater som är präglade av liberalismen inte krigar med varandra. 

Buchan skriver att Micheal Doyle är en central förespråkare av detta tankesätt. Han hävdade 

att liberala stater skapar en fredlig union, och illiberala stater som hotar denna union, kan de 

liberala staterna starta krig emot vid en krissituation, för att skydda unionen. Kants skapelse 

av en fredlig federation av liberala republiker är det som Doyle utgår ifrån. Att de liberala 

staterna var föredömen när det gällde att följa liberala normer för fred var något Immanuel 

Kant kunde se. Han förstod även att liberala stater skulle börja bedriva handel med liknande 

stater. Handeln genererar mer pengar och välmående till dessa stater som i sin tur gjorde 
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konflikter med dessa stater inblandade mindre möjligt. Detta därför att det inte finns någon 

anledning att gå miste om relationerna genom konflikter och bryta detta system de skapat.
43

 

Buchan skriver också att en del liberaler även hävdar att det finns två olika sätt att förklara hur 

liberala stater skapar och bevarar fred. Dessa förklaringar kallas den normativa förklaringen 

och den konflikt-inriktade förklaringen. Den normativa förklaringen delas upp i två 

förklaringar. Stor vikt läggs på de representativa normer som finns inom liberala stater i den 

första förklaringen, som på så sätt skapar strukturella begränsningar för ledningen i en stat att 

starta krig. Detta betyder alltså att det som är tillskrivet som det rättmätiga genom 

medborgarnas samtycke är fred, vilket präglar valet av ledarna. Ledarna som representerar 

väljarna blir därmed begränsade att starta en konflikt inom en demokratisk (liberal) stat, då de 

måste ha folkets stöd. Den andra förklaringen handlar om att stater som är liberala följer 

gemensamma normer om att man ska undvika våld, att mänskliga rättigheter ska respekteras 

och att statens medborgare gagnas av sin regering. Stater som är liberala blir således genom 

dessa normer fredliga i relation till varandra.
44

 

Den konflikt-centrerade förklaringen handlar om att liberala stater krigar för att skapa fred 

och att liberalismen ska segra. Att liberala normer från liberala stater är de främsta och att fred 

kommer skapas i världen p.g.a. dessa normer präglar även denna förklaring. Dessa liberala 

normer måste således spridas genom att besegra de illiberala staterna. Normerna kan då 

begränsa, som jag skrev ovan, ledare i illiberala stater att starta ett krig när det faller dem in.
45

  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Den realistiska och liberala teorin som kommer att analysera materialet med hjälp av min 

metod, har existerat under en lång tid, med många olika förespråkare för respektive teori. 

Dessa förespråkare har och har haft mycket olika syn för hur b.la. fred och säkerhet ska 

skapas på internationell nivå. Detta skapar därmed gynnsamma förutsättningar för att finna de 

indikatorer som kommer att användas för att analysera materialet med. Då uppsatsen utgörs 

av mer än en teori får man en vidare insikt av vad tankesätten och argumenten är präglade av 

ur en teoretisk synvinkel.  
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Utifrån mitt valda material av hur ledare och aktörer från olika nationer och organisationer 

anser att fred och säkerhet bör skapas med utgångspunkt från teorierna realism och liberalism, 

är det relevant att koppla detta till hur FN ställer sig till upprätthållandet av internationell fred 

och säkerhet. Detta görs för att förtydliga vad det kan betyda att skapa fred och säkerhet 

genom olika tillvägagångsätt.  

Hur FN:s säkerhetsråd ska verka i syfte för att bevara säkerhet och fred på internationell nivå 

står skrivet i kapitel VI och VII från FN-stadgan. Precis som i förhållande till realismen och 

liberalismen finns olikheter i dessa två kapitel om användingen av mer militära eller liberala 

medel för fred och säkerhet.
46

  

Kapitel VI handlar om att FN:s säkerhetsråd ska arbeta för lösningar genom framförallt 

fredliga tillvägagångssätt av oroligheter som uppstår. Kapitel VII handlar också om hur 

säkerhetsrådet ska verka för säkerhet och fred, men att de ska verka genom ”handling” med 

hjälp av olika instrument, som t.ex. militära i avsikt att skapa ett fredligare klimat. 

Säkerhetsrådet ska alltså agera efter kapitel VI om säkerheten och freden, genom ett oroligt 

läge, kanske kan avbrytas. Faror som verkligen kommer att uppstå och där säkerheten och 

freden på internationell nivå redan är i fara, behandlar kapitel VII istället. Distinktionen 

mellan kapitlena har dock inte säkerhetsrådet lyckats göra på ett tillfredsställande sätt, då de 

inte alla gånger följt kapitlena som de ska för olika åtgärder.
47

  

En kvalitativ textanalys för att analysera mina nyhetstidningar är uppsatsens metod. Min 

avsikt med metoden är att den ska underlätta att finna de indikatorerna som valts från 

teorierna. De nyhetsartiklarna som valts kommer att tydas med eftertänksamhet och 

noggrannhet för att tyda sådant som betraktas vara förenligt med mina teoretiska indikatorer. 

Den kvalitativa textanalysen blir således ett gynnsamt instrument beroende på att jag måste 

tyda artiklarna genom ett kvalitativt tillvägagångssätt. I nyhetsartiklarna är somliga delar av 

högt teoretiskt värde, och med denna kvalitativa metod kan därmed dessa teoretiskt värdefulla 

delar lättare finnas. Vad man kan finna i de olika tankesätten och argumenten hos ledare och 

aktörer om hur fred och säkerhet bör skapas utifrån teorierna realism och liberalism blir 

således metodens uppgift. Det teoretiskt värdefulla från nyhetsartiklarna kommer att 

systematiseras, samt klassificeras för att sedan kunna inordna olika tankesätt och argument 
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från ledarna och aktörerna in i mina olika indikatorer.
48

  Skäl kommer att ges för det som tyds 

utifrån teorierna, och jag kommer att förklara av vilka skäl det klassificerats som det har 

gjorts. Då ett av målen med uppsatsen är att ge den ett högre värde kan alltså förklaringen och 

skälet ”varför” hjälpa till med det. Likadana skäl kommer att ges för applicerbarheten av mina 

indikatorer och på så sätt hjälpa denna uppsats att uppnå validitet. 

För att kunna göra en teoretisk undersökning av mina valda nyhetsartiklar har nedan ett 

analysschema utformats, bestående av indikatorer. De teoretiska Indikatorerna som jag anser 

är relevanta har jag utformat från den tidigare teoridelen. De faktorer från teorierna som har 

betydelse för att besvara hur ledarna och aktörerna anser att man bör gå till väga för att skapa 

fred och säkerhet i samband säkerhetssituationen i Europa, har alltså delats in i olika 

indikatorer. De frågor som ställs utifrån analysschemat är: 

 Varför måste fred och säkerhet skapas? 

 Hur ska denna fred och säkerhet skapas? 

För ett möjliggörande av en teoretisk tillämpning på nyhetsartiklarna, kommer teorierna alltså 

att delas in i sex indikatorer, där tre indikatorer från respektive teori tillämpas. Dessa 

indikatorer blir därmed verktyg för att kunna systematisera, samt att klassificera, som jag 

skrev ovan, de olika teoretiska tankesätten och argumenten från ledarna och aktörerna. En 

översikt av vad majoriteten av tankesätten och argumenten är präglade av utifrån teorierna 

kan därmed sammanställas och tydliggöras.
49
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           Realism           Liberalism 

  

Fred och säkerhet måste 

skapas därför att kriget är ett: 

 

       Hot mot Ukrainas   

            Suveränitet 

 

        Hot mot Liberala  

                värden 

 

Fred och säkerhet skapas 

genom: 

 

             Maktbalans 

 

  Internationellt samarbete 

 

Fred och säkerhet skapas 

genom: 

 

                 Makt 

 

   Ekonomiska sanktioner 

Tabell 1. Analysschema 

Hot mot Ukrainas suveränitet (1.) är den första realistiska indikatorn som valts. Kriget i östra 

Ukraina hotar Ukraina som suverän stat genom en kränkning av statens territorium med hjälp 

av militär makt. Den andra indikatorn från den realistiska teorin är Maktbalans (2.) Genom att 

en stat rustar upp eller anskaffar sig flera allierade kan den skaffa större militär kapaciteter. 

Desto större militära kapaciteter en stat har, ju mindre vill aggressiva och ofta mäktigare stater 

anfalla då kriget med största sannolikhet kommer leda till att båda parter kommer att lida stora 

förluster. Makt (3.) är min tredje realistiska indikator. Realister hävdar att stater handlar efter 

eget intresse. Detta intresse präglas av en vilja efter mer makt och säkerhet för statens 

överlevnad genom militära medel. Stater med stora militära kapaciteter (makt) behöver alltså 

inte ha dessa kapaciteter för att vara överlägsna i strid, utan i stället ha detta för att säkerställa 

statens överlevnad. 

Den första liberala indikatorn är Hot mot liberala värden (1.) Normer och rättigheter är 

centrala begrepp inom dessa liberala värden. Detta därför att liberaler anser att alla människor 

har medfödda fri- och rättigheter skyddade av den fred som finns mellan demokratier, vilket 

bygger på normer. Militära konflikter bidrar således till en kränkning av de fredliga liberala 

värdena och anses därför vara illegitimt. Den andra indikatorn utifrån den liberala teorin som 

valts är Internationellt samarbete (2.). Förutsättningarna för ett internationellt samarbete, 

hävdar liberaler, är bra då de till skillnad från realister anser att stater kan samarbeta 

tillsammans och lösa konflikter. Därmed är även de internationella förhandlingarna i 

majoriteten präglade av ett internationellt samarbete, då man ser de ömsesidiga fördelarna 

genom det. I och med att främst liberala stater samarbetar kan de också skapa en kollektiv 
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säkerhet. Denna kollektiva säkerhet kan i sin tur skydda liberala stater mot aggressiva stater 

genom främst ekonomiska sanktioner (3.) vilken är min tredje indikator från liberalismen. De 

liberala sanktionerna leder till att vardagliga relationer till den aggressiva staten kommer att 

brytas i syfte att skapa negativa ekonomiska konsekvenser för aggressorn. Detta ska därmed 

leda till att aggressorn kommer att upphöra sina militära kränkningar. 

1.4.2 Material 

Materialets innehåll kommer från nyhetstidningar från Sverige och Storbritannien. Då 

konflikten i Ukraina inte har pågått så länge, är annan skrift än nyhetsrapportering 

svåråtkomligt, och därför passar nyhetsartiklar för denna uppsats. Nyhetstidningarna från 

Sverige är Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och nyhetstidningarna från Storbritannien 

är The Telegraph och The Independent. Alltså har en avgränsning till fyra nyhetstidningar och 

två länder gjorts. För att bidra uppsatsen med ett ännu vidare perspektiv av vad som har 

skrivits om vad olika ledare och aktörer anser, hade det varit positivt med fler nyhetstidningar 

och fler länder. Men med tanke på den begränsade tid som finns till denna uppsats, anser jag 

att fyra nyhetstidningar är rimligt för att kunna tyda materialet så noga som möjligt då 

uppsatsen använder sig av en kvalitativ och inte en kvantitativ analys. Samtliga 

nyhetstidningar är bland de största inom sina länder.  Materialet blir därmed gynnsamt att 

analysera då det i större utsträckning anses vara trovärdiga källor, och det finns även mycket 

material tillgängligt då samtliga nyhetstidningar har skrivit mycket om konflikten i Ukraina.  

Jag kommer alltså att använda mig av nyhetsartiklar och utifrån dem analysera hur olika 

ledare och aktörer från olika nationer och organisationer anser och argumenterar för hur fred 

och säkerhet bör skapas. Det är viktigt för uppsatsen att få ett brett perspektiv av vad olika 

ledare och aktörer anser, därför att de genererar en mer generell bild av vad de tycker. Alltså 

har nyhetsartiklarna som valts skrivit om många framstående ledare och aktörer från Europa 

och USA och deras syn på säkerhetssituationen. Mina nyhetsartiklar har också valts för att de 

möjliggör en tillämpning av de teoretiska indikatorerna på dem. Tidsmässigt har en 

avgränsning gjorts därför att det finns stora mängder artiklar skrivet sedan 

fredsförhandlingarna började i maj 2014 och som fortfarande pågår.
50

 Jag kommer att 

använda mig av nyhetsartiklar från december 2014 och fram till slutet av mars 2015. Detta 

kommer att göras därför att det är intressant att analysera de senaste förhandlingarna som varit 

om östra Ukraina. 
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En viktig sak att påpeka är att syftet med denna uppsats inte är att undersöka 

nyhetstidningarna utifrån deras konservativa och liberala politiska beteckning. Därför 

kommer ingen vikt att läggas vid att jämföra på vilket sätt tidningarnas politiska beteckning 

präglar hur nyhetstidningarna speglar hur ledare och aktörer tänker och argumenterar utifrån 

teorierna. Problematiken med pålitligheten av materialet kan just vara att det finns en viss 

ideologisk vinkel i det som skrivits, men i och med att jag använder mig av nyhetsartiklar och 

inte ledarspalter ska detta inte besvära då fokus inte är på den som har författat. Ytterligare en 

problematisk punkt är att nyhetsartiklarna ofta är skrivna under en rådande händelse. 

Nyhetsartiklarna kan då innehålla fakta som kan vara oriktig och jag måste således vara 

försiktig när en läsning och tolkning av mina artiklar görs. Fokus är inte på själva konflikten i 

östra Ukraina, utan fokus är på att analysera mina nyhetsartiklar utifrån de valda teorierna, 

med kriget som underlag. Beskrivande fakta som inte rör mina valda teorier får således en 

mindre betydelse. 

EU är en central aktör i förhandlingarna om denna konflikt. Samtliga nyhetstidningar kommer 

också från två stater som båda är medlemmar i EU, vilket är positivt då mitt syfte är att 

undersöka hur fred och säkerhet borde skapas i just Europa. Från de svenska och brittiska 

nyhetstidningarna kan således fler perspektiv fås av vad svenska och brittiska ledare och 

aktörer anser vid sidan av alla andra ledare och aktörer. 
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2 Resultat: Realismens återkomst i politiken? 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av denna uppsats samt en analytisk resumé av det. De 

fyra nyhetstidningarna kommer att analyseras separat. Resultatet innefattar hur olika ledare 

och aktörer från olika stater och organisationer anser och argumenterar för hur fred och 

säkerhet bör skapas i Europa med hänsyn till framförallt fredsförhandlingarna om östra 

Ukraina.  

2.1 Svenska Dagbladet 

Den första nyhetsartikeln från Svenska Dagbladet är skriven den 5 februari 2015. Det står inte 

vem som har skrivit artikeln. Artikelförfattaren skriver att John Kerry, USA:s utrikesminister, 

har varit i Kiev med syfte att diskutera oroligheterna i östra Ukraina. Att hjälpa Ukraina med 

diplomatiskt stöd i och med Ukrainas strävan efter att förhandla genom diplomatiska medel 

för att få stabilitet i regionen, är det Kerry hävdar att han och USA ska göra. Att mer militär 

hjälp borde ges från Nato till ett svagt Ukraina, och således bidra till en mer upprustad militär, 

var något som den Ukrainske presidenten Petro Porosjenko hävdade. Hans mål är alltså att 

kunna skydda Ukraina mot rebellerna i öst. EU och USA har än så länge motsatt sig detta 

stöd. En anonym person från försvaret i USA har dock sagt: ”Vad som diskuteras är att vi 

kanske borde börja skicka defensiva vapen och försvarsutrustning till Ukraina”
51

 De 

realistiska indikatorerna som går att finna är utifrån Porosjenkos och den anonyma personens 

argument, att de vill att Nato och USA ska bidra med militära medel för att skydda Ukraina 

genom militär makt. Denna militära makt kommer också att leda till en maktbalans om 

Ukraina får så mycket militärt stöd att aggressorn inte anser det är lönt att fortsätta anfalla då 

båda parter kommer lida stora förluster. Den liberala indikatorn som går att finna är från 

Kerrys argument om att bidra Ukraina med diplomatiskt hjälp för att Ukraina ska kunna 

förhandla på diplomatisk väg. Detta argument kan placeras in under den liberala indikatorn 

internationellt samarbete beroende på att Kerry anser att Ukraina borde fortsätta att söka ett 

samarbeta för att hitta lösningar på konflikten. På så sätt skulle säkerhet kunna skapas och 

gynna båda parter enligt liberaler, då de anser att stater i högre utsträckning kan samarbeta 

med varandra.
52

 

Den andra nyhetsartikeln är skriven den 8 februari 2015. Artikelförfattarna heter Frida 

Svensson och Frida Sundkvist. De skriver att den väpnade konflikten som pågår i östra 

Ukraina har blivit värre, med ännu fler dödade och att Frankrikes, Tysklands och Rysslands 
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ledare har haft möte angående en fredsplan i Moskva. Framförallt Angela Merkel, som är 

Tysklands förbundskansler, blev missnöjd med resultaten angående mötet. Trots motgången, 

och att Ryssland inte följt den plan för fred som innebar en vapenvila från september, anser 

ändå Merkel att fredsförhandlingar genom samtal och diplomati är nödvändigt för en 

överenskommelse för säkerhet och fred mellan staterna. Författarna skriver vidare att Merkel 

även ska samtala med Barack Obama om en fredsplan. Frankrikes president Francois 

Hollande och Merkel motsätter sig de argument som finns för att ge mer militärt stöd till 

Ukrainska styrkor då det ej ändrar Putins tankesätt, samt att diplomatiska mål kommer att 

försämras. Att staterna i väst ska bidra med militära medel till Ukraina och på så sätt försöka 

att övervinna separatisterna är en åtgärd vilket Philip Breedlove, som är Natos militäre chef, 

tycker att man inte ska räkna bort. Genom en analys med hjälp av mina indikatorer kan man 

placera in Merkels och Hollandes argument om att staterna måste samarbeta genom 

diplomatiska medel för att uppnå ett fredsavtal under den liberala indikatorn internationellt 

samarbete. Pihilip Breedloves argument om att förse Ukraina med mer militära medel och på 

så sätt övervinna separatisterna genom militär makt, kan placeras in under den realistiska 

indikatorn makt för att få säkerhet i Ukraina.
53

 

Den tredje nyhetsartikeln är skriven den 25 februari 2015. Det står inte vem som har skrivit 

artikeln. Artikelförfattaren inleder med att skriva att Angela Merkel hävdade i samband med 

ett sammanträde där Stefan Löfven deltog att: ”Vi måste respektera våra gränser. Det är en 

lärdom från andra världskriget”
54

 riktat mot Putin och Ryssland. Att militära medel inte är 

lösningen på kriget i Ukraina var något som Merkel och Löfven också hävdade. Dock bör 

ryssvänliga anhängare och Putin drivas på ännu mer genom påtryckningar med andra medel 

för att sluta upp med sina kränkningar i öst, anser de. Både Löfven och Merkel hävdade också 

att staterna i Europa ska inta en enad position och att denna position måste hålla om 

påtryckningarna måste ökas, genom b.la. sanktioner, för att driva Ukrainas aggressiva 

grannland till ett fredligare klimat. Merkels argument om att Ryssland måste respektera 

Ukrainas gränser, och inte kan kränka dess territorium, kan placeras in under realistiska 

indikatorn hot mot Ukrainas suveränitet. Detta därför att Ukraina är en suverän stat och ingen 

annan stat ska kunna styra över den än Ukraina. Angela Merkel hävdade också, vilket även 

Stefan Löfven ställer sig bakom, att de europeiska staterna ska inta en gemensam position och 

därmed samarbeta i frågan om det blir aktuellt med ökade påtryckningar, t.ex. genom 
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ekonomiska sanktioner. Alltså måste staterna samarbeta genom ett internationellt samarbete 

och ekonomiska sanktoner, som båda är liberala indikatorer för att skapa fred och säkerhet 

och hindra Putin och separatisterna.
55

 

Den fjärde nyhetsartikeln är skriven den 2 mars av Gunilla von Hall. von Hall inleder med en 

tungsint rapport från människorättsrådet i FN. Efter ca ett år av krig i Ukraina har över 6000 

personer förlorat sina liv och där civila är bland de främsta offren. Zeid Ra’ad Al Hussein, 

kommissionär för mänskliga rättigheter inom FN, hävdar att kriget är hänsynslöst destruktivt 

för invånarna. Han anser att hänsyn bör tas av samtliga parter som medverkar i konflikten till 

den vapenvila som förhandlades fram i september 2014. Det står även i rapporten att Ryssland 

fortfarande sänder militära medel till den separatist-kontrollerade delen av östra Ukraina. FN 

yttrar här, trots att organisationen är neutral i konflikten, att Ukrainas aggressiva grannland 

verkligen befinner sig i östra Ukraina och är med och stödjer de ryska separatisterna med egna 

soldater och militär utrustning i stridens hetta, vilket FN inte har gjort tidigare. Hall skriver 

vidare att FN uttrycker en oro om att människorättsläget är kritiskt då ett ständigt militärt hot 

ligger över de civila i öst. Högkommissarie Hussein sa följande om situationen: ”Om denna 

trend fortsätter öppnas ett nytt och mycket dödligt kapitel i konflikten. Vi kommer att få fler 

områden där rättssäkerhet och skydd av mänskliga rättigheter saknas helt.”
56

 Genom ett 

analyserande med hjälp av mina indikatorer går det att finna att Hussein hävdar att kriget 

kommer att leda till en avsaknad av skydd för mänskliga rättigheter genom att dessa 

medfödda fri-och rättigheter kränks p.g.a. den militära konflikten. Fred och säkerhet måste 

därför skapas för att skydda dessa liberala värden. Detta kan därmed placeras in under den 

liberala indikatorn Hot mot liberala värden.
57

 

2.2 Dagens Nyheter 

Den första nyhetsartikeln från Dagens Nyheter är skriven den 17 december 2014 av Philip 

Teir. Teir skriver att Andreas Kasekamp, chef för utrikespolitiska institutet i Estland, tycker 

att stater i Rysslands närområde borde ta situationen, med tanke på Ukrainakrisen, lika seriöst 

som dem.  Kasekamp kritiserar framförallt politiker från Finland för att inte göra detta. Han 

menar att Ryssland håller på att expandera sitt territorium och hotar stater nära Rysslands 

gränser. Kasekamp anser därmed att Finland och även Sverige bör gå med i Nato med tanke 

på det oroliga läget i öst. Även statsministern i Finland, Alexander Stubb, börjar bli oroligare i 
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och med de ryska kränkningarna genom stridsflygplan över Finland. Kasekamp menar att 

läget inte är lika stabilt som för några år sedan när han sa detta: ”Ryssland försöker flytta 

gränserna. För ett eller två år sedan skulle vi ha reagerat kraftigare på de här 

överflygningarna. Men efter Ukrainakrisen och annekteringen av Krim har spelreglerna 

ändrats.”
58

 Han anser att Finland inte heller tar situationen lika seriöst som de gör, då de till 

skillnad från andra stater i Europa inte minskar sitt beroende av gas från Ryssland, utan i 

stället har ökat det och således också beroendet till sin granne i öst. Den första teoretiska 

indikatorn man kan finna utifrån Kasekamps argument är den realistiska indikatorn: hot mot 

Ukrainas suveränitet. Detta beroende på att han hävdar att Ryssland håller på att expandera 

sitt territorium, och började göra detta i Ukraina. Kränkningen av ukrainskt territorium hotar 

Ukraina som suverän stat, där realister anser att endast den egna staten ska styra inom sitt 

territorium. Den andra indikatorn är också av realistisk prägel beroende på att Kasekamp 

argumenterar för att Finland och även Sverige bör gå med i Nato. Detta anser han skulle vara 

positivt, utifrån realistiska ögon, därför att det skulle bidra till en maktbalans om dessa två 

mindre stater anslöt sig till en militär allians. Alliansen skulle då öka staternas militära 

kapaciteter i syfte att avskräcka Ryssland av defensiva skäl för att skapa säkerhet för dem.
59

 

Den andra nyhetsartikeln är skriven av Ingvar Neveus den 26 december 2014. Neveus skriver 

att förhandlingarn om fred som skulle berört separatisterna i östra Ukraina och Ukraina har 

precis innan de skulle startat blivit inställda. Moskva börjar även tappa humöret p.g.a. av 

fastställandet från ledningen i Kiev att bereda Ukraina för att ansluta sig till Nato. Neveus 

skriver vidare att ett nytt sammanträde kommer det heller inte att bli mellan den kontaktgrupp 

som medverkade för septembers vapenvila. Företrädare från Ryssland, de ryska 

separatisterna, Kiev och OSSE (EU:s säkerhetsorganisation) ingår i denna kontaktgrupp. 

Vapenvilan har inte fått något lyckat utfall då den inte har följts av någon av de stridande. När 

det kommer till ledarna i Moskva och Kiev har de inte ens försökt förhandla, utan hållit igång 

ett ordkrig angående fastställande av parlamentet i Ukraina att bereda en anslutning i Nato och 

således bli en alliansmedlem. Att det mäktiga grannlandet befinner sig i östra Ukraina och är 

fullt delaktiga i konflikten, samt att Ryssland även försökt skapa egna regimer i Ukraina, är 

något som bedömare från Kiev hävdar. Detta är alltså incitamentet för att ansluta sig till Nato 

menar de. Två indikatorer utav realistisk prägel kan man finna i denna artikel. Den första 

indikatorn som går att finna är att bedömare från Kiev och majoriteten i det Ukrainska 
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parlamentet argumenterar för att ansluta sig till Nato. Alltså ansluta sig till en militär allians 

för att få större militära kapaciteter och därmed skapa en maktbalans i syfte för fred och 

säkerhet. Det som har lett till att de vill ansluta sig till Nato och ge upp sin alliansfrihet är 

p.g.a. att Ryssland kränker deras territorium och även försöker skapa regimer i Ukraina, vilket 

är ett hot mot Ukrainas suveränitet. Ukraina är den suveräna härskaren inom sin stat och 

ingen annan stat ska kunna styra där enligt realister.
60

 

Den tredje nyhetsartikeln är skriven av Jan Lewenhagen den 8 januari 2015. Lewenhagen 

skriver att Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk var på en tillfällig vistelse i Tyskland. I 

Berlin talade Jatsenjuk på det Tyska sällskapet för utrikespolitik och samtalade med Angela 

Merkel. Han sa b.la. på mötet att Ukraina befinner sig i ett svårt läge p.g.a. nationens 

krympande ekonomi och oroligheterna i öst. Han hävdade att Minskavtalet (avtalet om en 

vapenvila från september) gav honom tro, men att Ryssland inte har agerat för att förbättra 

situationen. Det Ryssland fortfarande inte gjort, menar Jatsenjuk, är b.la. att inte upphäva 

vapenexporten till separatisterna samt tagit itu med de härjande förbrytarna i området. 

Vistelsen syftade också till att diskutera ett sammanträde gällande diplomatiska förhandlingar 

angående de olika aktörerna i konflikten. Detta sammanträde kommer att äga rum i Astana i 

syfte att kontrollera att alla sidor inblandade följer den vapenvila som förhandlades fram i 

september. Jatsenjuk sa också följande under vistelsen i Berlin: ”Vi kan bara lyckas om vi 

agerar gemensamt och talar med en röst. Vi får inte backa. Sanktionerna spelar en viktig roll. 

Vi har bara två möjligheter. Det första är den militära, men jag är säker på att ingen vill ha ett 

tredje världskrig. Den andra är sanktioner. Ryssland måste betala priset för att ha begått ett 

internationellt brott.”
61

 Utifrån mina valda indikatorer kan man först och främst finna att 

Jatsenjuk argumenterar för att konflikten måste lösas genom ett internationellt samarbete 

mellan samtliga stater inblandade i konflikten. Detta ska staterna göra med hjälp av 

diplomatiska medel samt att de stater som är för ekonomiska sanktioner mot Ryssland måste 

agera tillsammans och stå enade gällande dessa sanktioner. Han anser även att möjligheter 

finns att genom den realistiska indikatorn militär makt besegra rebellerna och Ryssland och 

således skapa säkerhet, men att detta kan leda till ett destruktivt tredje världskrig.
62

  

Den fjärde nyhetsartikeln är skriven den 10 mars 2015, även den av Ingvar Neveus. Neveus 

skriver att Rysslands ambassad i Sverige hävdar att väst, och framförallt Sverige, vill att EU 

                                                           
60

 Neveus, Ingmar. Fredssamtal om Ukraina blåses av. Dagens Nyheter. 2014-12-26. 
61

 Lewenhagen, Jan. Merkel lovar fortsatt stöd till Ukraina. Dagens Nyheter. 2015-01-08. 
62

 a.a. 



 24  

 

ska verka för ett partnerskap med öststater som t.ex. Ukraina. Neveus skriver vidare att en del 

medlemmar från EU har ändrat sig angående b.la. hårdare sanktioner mot Ryssland. Margot 

Wallström, Sveriges utrikesminister, hävdade att: ”Ryssland har inte dragit sig för att skicka 

avancerade ryska militära förband över gränsen” och att ”Ukraina har fått delar av sitt 

territorium ockuperat av ett grannland”.
63

 Neveus skriver även att Sverige inte är för någon 

vapenleverans till Ukraina och att stadsminister Löfven står bakom Merkel som menar att 

man bör med hjälp av politiska förhandlingar försöka få ett slut på konflikten i östra Ukraina 

och inte militära handlingar. Sveriges före detta utrikesminsiter Carl Bildt har en annan syn än 

b.la. Löfven och menar att sådana argument kan vara för optimistiska. Han hävdar att stater på 

Ukrainas sida borde stödja Ukraina med militära medel också, för att göra landet starkare av 

defensiva skäl. Vid en analys utifrån de teoretiska indikatorerna, kan man till en början finna 

den realistiska indikatorn hot mot Ukrainas suveränitet genom Wallströms argument om att 

Ryssland kränker Ukrainas territorium genom militära medel. Den andra indikatorn som går 

att finna är Löfvens argument att med hjälp av politiska förhandlingar ska konflikten få ett 

slut, och inte militärt. Detta kan således placeras in under den liberala indikatorn 

internationellt samarbete därför att han vill att staterna ska samarbeta genom förhandlingar 

för att få ett slut på konflikten. Den tredje och fjärde indikatorn som går att finna är av 

realistisk prägel. Bildt hävdar att Löfvens argument angående fredsförhandlingarna är för 

optimistiska och anser att man i stället genom militär makt bör rusta upp Ukraina. Detta för att 

kunna försvara sig och skapa säkerhet mot Ryssland och de ryska separatisterna. Således kan 

argumentet också klassas som den realistiska indikatorn maktbalans p.g.a. de defensiva skälen 

av upprustningen.
64

 

2.3 The Telegraph 

Den första nyhetsartikeln från The Telegraph är skriven av Justin Huggler den 23 januari 

2015. Huggler skriver att på det Världsekonomiska forumet i Davos erbjöd Angela Merkel ett 

eventuellt avtal för friare handel mellan Ryssland och EU. Detta gjorde hon i gengäld mot ett 

avtal för fred angående konflikten i östra Ukraina. Merkel sa dock att avtalet endast skulle 

kunna bli verklighet om hänsyn tas till septembers vapenvila (Minskavtalet) från Rysslands 

sida. Sigmar Gabriel, Tysklands vice-kansler, instämde med Merkel och sa: ”Det nästa steget 

är att diskutera en frihandels-zon, vi bör erbjuda Ryssland en väg ut.”
65

 Merkel hävdade också 
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att om b.la. Minskavtalet följs skulle de ekonomiska sanktioner som slår hårt mot Rysslands 

ekonomi kunna lättas upp. Hon menar dock att det finns mycket jobb kvar för att detta ska bli 

verklighet. Den teoretiska indikator som går att finna i denna nyhetsartikel är av liberal 

prägel. Merkel och Gabriel vill införa ett avtal för friare handel mellan nationerna för att ett 

avtal om fred ska kunna bli verkligt och på så sätt också ge en alternativ väg ut för Ryssland. 

De vill alltså skapa fred i Ukraina genom ett internationellt samarbete.
66

 Detta skiljer sig 

således mot tidigare argument från Merkel i frågan hur hon anser att konflikten borde lösas. 

Trots att hon var för ett internationellt samarbete då också, präglas detta samarbete av en 

annan form. 

Den andra nyhetsartikeln är skriven den 5 februari 2015 av Jonathan Eyal. Eyal skriver att 

Försvarsalliansen Nato hävdade under ett sammanträde i Wales under hösten att för att få 

stabilitet i Europas östra delar, med syfte på konflikten i Ukraina, är kommandocentraler 

nödvändigt. Dessa kommandocentraler ska ligga i medlemsländer nära Ryssland med 

säkerhetsverkande trupper. Natos generalsekreterare, Jens Stoltenberg, påminde om att i och 

med upprustningen i öst genom kommandocentraler, visar Nato att Ryssland inte ska hota 

deras medlemmar, då det kommer att leda till militära konsekvenser. Kommandocentralerna 

är dock omdiskuterade av ledare från väst p.g.a. av det kan göra läget mellan väst och 

Ryssland ännu mer allvarligt. Eyal skriver vidare att Ryssland, genom dessa 

kommandocentraler kan bli omringade, vilket Putin fruktar men att det är hans eget fel. Från 

denna artikel kan man finna två realistiska indikatorer. Den första indikatorn är makt. Detta 

beroende på att Stoltenberg och andra aktörer inom Nato hävdar att det behövs 

kommandocentraler med militära säkerhetsverkande trupper i medlemsländerna i Rysslands 

närområde för att skapa säkerhet. Den andra indikatorn som går att finna är maktbalans p.g.a. 

att Stoltenberg hävdar att Nato kommer att hjälpa sina allierade mot Ryssland. Denna militära 

hjälp skapar således säkerhet för de allierade då det ökar deras militära kapacitet och gör 

Ryssland mindre villigt till att angripa.
67 

Den tredje nyhetsartikeln är skriven den 11 februari 2015. Det framgår inte vem som har 

skrivit artikeln. Artikelförfattaren skriver att om den aggressiva framfarten från Rysslands 

sida fortsätter i de östra delarna av Ukraina kommer det att bli konsekvenser, hävdade USA:s 

president Barack Obama. Det framgår även att Obama har sagt att lösa konflikten på 
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diplomatisk väg är av värde. Kongressen har även försökt övertala presidenten till att skicka 

militära medel till den ukrainska armén mot separatisterna av defensiva skäl. House Armed 

Services två högt uppsatta, demokraten Adam Smith och republikanen Mac Thornberry 

hävdade att USA borde hjälpa Ukrainas armé med defensiva militära medel. Detta därför att 

Ukrainas suveräna territorium ska kunna försvaras främst av sin egen stat. Smith sa även 

följande: ”Det verkar som att Ryssland har bestämt sig för att gå tillbaka till det kalla kriget” 

och att införandet av sanktionerna "har inte alls förändrat president (Vladimir) Putins 

kalkyl.”
68

. Att förse Ukraina med militära medel har dock även Obama börjat tänka på. Vid en 

analys utifrån mina indikatorer kan man placera in Obamas argument för att konflikten bör 

lösas genom diplomatiskt medel, och inte militärt under den liberala indikatorn internationellt 

samarbete. Detta beroende på att han hävdar att det diplomatiska tillvägagångsättet är av 

värde för att göra framsteg. Smith och Thornberry hävdar att man borde hjälpa Ukrainas armé 

med defensiva militära medel för att Ukrainas suveräna territorium ska kunna försvaras av 

den egna militära styrkan. Således går det att finna samtliga av de tre realistiska indikatorer 

här. Den realistiska indikatorn militär makt genom upprustning av säkerhetsskäl, vilket ska 

bidra till indikatorn maktbalans mellan Ryssland och Ukraina då konflikten är ett hot mot 

Ukrainas suveränitet. Den realistiska vägen har även Obama börjat tänka över, men som ett 

andrahandsval.
69

 

Den fjärde nyhetsartikeln är skriven den 5 mars 2015 av Steven Swinford. Swinford skriver 

att Storbritanniens premiärminister David Cameron har under ett uttalande fastslagit att 

Storbritannien kommer att införa ännu hårdare sanktioner mot Ryssland om konflikten i 

Ukraina blir värre. Detta med syfte på grannlandets aggressiva framfart. Att staterna från 

västvärlden ska stå enade om b.la. dessa sanktioner var också något Cameron hävdade. 

Cameron sa även följande: ”Om Ryssland kommer att riva sönder regelboken från 2000-talet 

och destabilisera ett suveränt land, då borde resten av världen vara beredda att säga till 

Ryssland, ”Tja du kan inte riva sönder en del av den internationella regelboken medan du 

fortfarande har tillgång till internationella marknader, internationell ekonomi, internationella 

system.”
70

 Storbritanniens utrikesminsister Philip Hammond hävdar, att för att driva Ukrainas 

aggressiva granne till septembers vapenvila, som de har valt att inte följa, måste USA och EU 

ha en enad ställning till detta. Den första indikatorn som går att finna från denna artikel är den 

                                                           
68

 Barack Obama warns Vladimir Putin not to continue 'aggressive actions'. The Telegraph. 2015-02-11. 
69

 a.a. 
70

 Swinford, Steven. David Cameron: Britain could take Russia sanctions to 'whole different level'. The 

Telegraph. 2015-03-05. 



 27  

 

liberala indikatorn ekonomiska sanktioner. Detta beroende på Camerons argument om att 

hårdare sanktioner borde införas om konflikten blir värre och därmed driva Ryssland till en 

fredligare inställning. Cameron hävdar även att Ryssland har struntat i reglerna om 2000-

talets internationella politik och destabiliserat ett suveränt land, vilket kan placeras in under 

den realistiska indikatorn hot mot Ukrainas suveränitet. Detta är således ett incitament för att 

skapa fred och säkerhet. Hammond och även Cameron (med ett liknande tankesätt) 

argumenterar, att för att driva Ryssland till förhandlingsbordet, måste USA och EU ha en 

enad ställning och därmed samarbeta med varandra. Detta argument kan således placeras in 

under den liberala indikatorn internationellt samarbete för att uppnå fred och säkerhet.
71

 

2.4 The Independent 

Den första nyhetsartikeln från The Independent är skriven den 7 februari 2015 av Lizzie 

Dearden. Hon skriver att samtidigt som parterna inte lyckats komma överens om ett fredsavtal 

har dödssiffrorna av soldater från Ukraina stigit. Vladimir Putin och ledarna från Europa 

diskuterade i flera timmar om konflikten i Ukraina, men kom ändå inte överens om något för 

att stabilisera de ökade oroligheterna i de östra delarna. Frankrikes president Francois 

Hollande är kritisk till situationen och hävdar att för att en fredlig lösning ska kunna uppnås, 

kan de fruktlösa samtalen ha varit de enda återstående alternativet. Han sa följande om 

situationen: ”Om vi inte lyckas hitta, inte bara en kompromiss, utan en varaktig 

fredsöverenskommelse, vet vi mycket väl vad scenariot kommer att bli. Det har ett namn och 

det kallas krig”.
72

 Utifrån Hollandes argument kan man finna en liberal indikator. Detta 

beroende på att Hollande anser att ledarna ska tala och samarbeta med varandra för att lösa 

situationen på fredlig väg för att få fred och säkerhet och undvika krig. Hans argument för 

fred och säkerhet kan därför placeras in under den liberala indikatorn internationellt 

samarbete.
73

 

Den andra nyhetsartikeln är skriven den 8 februari 2015 av Ian Johnston. Johnston skriver att 

den tidigare liberaldemokraten från Storbritannien, Lord Ashdow, argumenterar för att 

länderna i väst måste visa för Ryssland att de är redo att hjälpa Ukraina så som Ryssland 

hjälper separatisterna militärt. Han menar att i stället för en rustad konflikt med Ryssland, bör 

en form av militär diplomati anammas. Detta kan ske genom att man samarbetar inom vissa 

säkerhetsområden med hjälp av ett strategiskt partnerskap, mot t.ex. terrorism. Den tidigare 
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amerikanske ambassadören i Ukraina, John Herbst, argumenterar för att stödja armén i 

Ukraina med militära medel. Han sa följande om situationen i öst: ”Jag tror att de som 

argumenterar mot att hjälpa Ukraina att försvara sig själva mot en mycket större och starkare 

aggressor förstår inte de strategiska misstagen med det.”
74

 Herbst hävdar att b.la. staterna i 

Baltikum redan har blivit hotade av Putin och att Ukraina inte är det enda målet i öst för Putin. 

Herbst menar därmed att hans framfart måste hindras i de östra delarna av Ukraina, innan det 

uppstår en liknande situation med någon annan stat från östra Europa. John McCain, som är 

amerikansk senator, hävdar likt Herbst att man borde förse Ukraina med defensiva militära 

medel. Han menar att filtar inte hjälper mot vapen. Den liberala indikatorn som går att finna 

är ett internationellt samarbete från Ashdows argument om att väst borde samarbeta med 

Ryssland inom vissa säkerhetspolitiska områden med hjälp av ett strategiskt partnerskap. 

Detta kan då skapa säkerhet för Europa genom samarbetet med Ryssland. Herbst och McCain 

argumenterar för en mer realistisk lösning, beroende på att de vill rusta Ukraina av defensiva 

skäl för att skapa säkerhet, så att Ryssland inte kommer bedöma att det är lönt att anfalla. 

Militär makt av säkerhetsskäl kommer därmed att leda till en maktbalans.
75

 

Den tredje nyhetsartikeln är skriven av Lizzie Dearden den 24 februari 2015. Dearden skriver 

att Green partys partiledare Nathalie Bennett från Storbritannien hävdar att koncessioner 

måste ges, i och med konflikten i Ukraina, till Ryssland från väst. Hon anser att Ryssland 

också måste få någonting med sig vid förhandlingarna. Press genom diplomatiska medel är 

den korrekta vägen enligt henne, och att förhandlingarna med Ryssland måste ske på rätt sätt 

och således inte som man gick till väga under Versaillesfreden, där nationerna ej tog vara på 

viktiga allianser. Bennet sa följande om situationen: ”Så vi måste stå upp för folkrätten, för 

mänskliga rättigheter, men vi måste också erkänna att vi lever i den verkliga världen, så 

använd all den press men använd den diskret, bygg internationella allianser, jobba 

tillsammans.”
76

 Den första liberala indikatorn internationellt samarbete går att finna utifrån 

Bennets argument att ett fredligare klimat kan skapas om väst genom diplomatiska medel 

förhandlar och samarbetar med aggressorn, och därmed pressar Ryssland också. Även de 

internationella allianser hon vill att väst ska verka för med Ryssland kan placeras in här. Den 

andra liberala indikatorn som går att finna är hot mot liberala värden då hon anser att man 

måste försvara de mänskliga rättigheter som hotas av konflikten i Ukraina. Den realistiska 
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indikator som går att finna utifrån Bennets argument är maktbalans. Detta beroende på de 

allianser hon anser att man borde utveckla och verka för tillsammans med Ryssland, vilka 

kommer att leda till militär säkerhet i stället för konflikter.
77

 

Den fjärde och sista nyhetsartikeln är skriven den 4 mars 2015 av Margareta Pagano. Pagano 

skriver att bland de främsta politikerna från Storbritannien stödjer en plan i avsikt att 

stabilisera läget i Ukraina och hjälpa nationen, som b.la. den ukrainske miljardären Dimitry 

Firtash verkar för. Firtash hävdade även under en konferens om krisen i Ukraina, att de 

staterna som är inblandade i konflikten måste, genom samarbete och att föra samtal, att 

försöka lösa konflikten. Firtash har alltså en plan för att få Ukraina på fötter och stabilisera 

landet. Detta går ut på att skapa ett program, kallat AMU, genom att få politiker från mäktiga 

stater inom EU att hjälpa till att göra detta. En modernisering av detta svaga land genom 

reformer och starkare band till EU är b.la. AMU-programmets syfte. Programmet kommer 

t.ex. att verka för en starkare handel, göra sjukvården bättre och försöka få ner korruptionen i 

Ukraina. De som förespråkar programmet tror även att AMU-programmet kommer accepteras 

av grannlandet Ryssland också, beroende på att ett stabilare läge även borde föredras av dem. 

Samtliga av de personer som nämnts i denna artikel argumenterar utifrån den liberala 

indikatorn internationellt samarbete. Detta p.g.a. av det AMU-program de förespråkar, som 

genom ett samarbete med olika aktörer ska leda till rysk acceptans av detta program och 

således skapa stabilitet och säkerhet då Ryssland också söker det. Firtash hävdar även att 

staterna som är inblandade i konflikten måste samarbeta och samtala med varandra för att lösa 

konflikten, och kan således också klassificeras som ett internationellt samarbete.
78

 

2.5 Analys 

Vid ett analyserande av mitt resultat går det att se att tankesätten och argumenten för att skapa 

fred och säkerhet i Europa var mer präglade av den realistiska än den liberala teorin. Totalt 

sett förekom indikatorerna från den realistiska teorin 21 gånger, följt av 17 indikatorer från 

den liberala teorin. Trots att realismen återfanns fler gånger angående hur olika ledare och 

aktörer anser att säkerhet och fred bör skapas, kan man se genom analysen att liberalismen 

också präglade tankesätten och argumenten många gånger. 
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Nedan sammanställs resultatet i ett utvecklat analysschema av mitt tidigare (s.16).  I vilken 

utsträckning de olika indikatorerna förekom i tankesätten och argumenten visar talen inom 

parantes. 

           Realism (21)           Liberalism (17) 

  

Fred och säkerhet måste 

skapas därför att kriget är ett: 

 

       Hot mot Ukrainas   

            Suveränitet (6) 

 

        Hot mot Liberala  

                värden (2) 

 

Fred och säkerhet skapas 

genom: 

 

             Maktbalans (8) 

 

Internationellt samarbete  

                    (12) 

 

Fred och säkerhet skapas 

genom: 

 

                 Makt (7) 

 

   Ekonomiska sanktioner  

                      (3)                          

Tabell 2. Utvecklat analysschema. 

Den första indikatorn från den realistiska teorin hot mot Ukrainas suveränitet återfanns i 

sammanhang av att Ryssland agerar som en imperialistisk aggressor och hotar Ukraina som 

suverän stat. Detta beroende på kränkningarna av ukrainskt territorium genom militära medel, 

och att fred och säkerhet måste skapas p.g.a. det. Ukraina är den enda staten som har rätt att 

styra över sitt eget territorium enligt realismen.  

Den andra realistiska indikatorn maktbalans fann man i sammanhang av att Ukraina och andra 

mindre mäktiga stater än Ryssland borde ansluta sig till främst militäralliansen Nato, för att 

skapa säkerhet för sig och således öka sina militära kapaciteter. Indikatorn förekom även i 

sammanhang av att Ukraina och andra stater i Europa måste rusta upp av defensiva skäl för att 

främja sin säkerhet och därmed skapa stabilitet. Den militära maktens syfte blev således 

många gånger att bidra till skapelsen av en maktbalans. 

Indikatorn makt, vilken är den tredje indikatorn från den realistiska teorin, återfanns i 

sammanhang som syftade på en defensiv upprustning av främst Ukraina, men även andra 

stater i Europa för att skapa säkerhet. Den militära maktens syfte till främst Ukraina blev 

således en del gånger en bidragande faktor till en maktbalans, utan att nödvändigtvis ansluta 

sig till en militär allians som t.ex. Nato för att göra Ryssland mer passivt. Det fanns även 

argument för att ”besegra” de ryska separatisterna genom militära medel för att skapa fred och 

säkerhet i Ukraina och Europa.  
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Den första indikatorn utifrån den liberala teorin Hot mot liberala värden präglades av att 

konflikten i Ukraina hotar de medfödda mänskliga rättigheterna som finns inom dessa liberala 

värden. Konflikten kränker dessa rättigheter p.g.a. militära medel, och framförallt den civila 

befolkningen i östra Ukraina blir utsatta för kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Fred 

måste därmed skapas för att säkra dessa rättigheter. 

Den andra liberala indikatorn internationellt samarbete återfanns i sammanhang av att 

staterna i Europa tillsammans med Ryssland måste prata, förhandla och komma överens om 

en fredlig lösning på situationen. Det finns framförallt en stor tillit hos ledare och aktörer från 

Europa till ett internationellt samarbete. Det internationella samarbetet präglas också av 

argument för att staterna från framförallt väst måste stå enade angående frågor som t.ex. 

ekonomiska sanktioner mot Ryssland, för att pressa Ryssland till ett fredligare klimat. Detta 

skulle i sin tur kunna bidra till en kollektiv säkerhet. 

Ekonomiska sanktioner, som är den tredje liberala indikatorn, återfanns i argument för att 

tvinga Ryssland att sluta med sitt aggressiva handlande. De ekonomiska sanktionerna skadar 

Rysslands ekonomi menar de som argumenterar för detta tillvägagångssätt. Syftet med dessa 

ekonomiska sanktioner är alltså att pressa Ryssland till en fredligare inställning och på så sätt 

skapa säkerhet för staterna i Europa.  
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3 Slutsatser 

Jag väljer nu att återigen visa syftet med denna uppsats innan en redovisning av slutsatserna 

sker. Att analysera hur mass-media speglar säkerhetssituationen i Europa efter Rysslands 

agerande i östra Ukraina, för att sedan genom det se om den liberala teorin fortfarande är den 

primära teorin om hur fred och säkerhet ska skapas i Europa efter kalla kriget, eller om det har 

skett en förskjutning till den realistiska teorin. Detta var alltså syftet med uppsatsen. Mina 

frågeställningar löd: 

Hur diskuteras säkerhetssituationen i Europa efter Rysslands agerande i östra Ukraina i 

mass-media? 

Är den liberala teorin fortfarande det primära synsättet om hur fred och säkerhet ska 

skapas i Europa efter kalla kriget, eller har det skett en förskjutning till den realistiska 

teorin? 

Element ur både den realistiska och den liberala teorin kunde jag finna i tankesätten och 

argumenten om hur fred och säkerhet bör skapas i Europa, utifrån konflikten i Ukraina. 

Tankesätten och argumenten var emellertid mer präglade av den realistiska än den liberala 

teorin. Detta kunde jag visa med hjälp av min analys av hur säkerhetssituationen diskuteras i 

mass-media. En anledning till det realistiska utfallet angående många ledares och aktörers 

tankesätt och argument, kan vara att Ryssland agerar som en imperialistisk aggressor och tar 

inte hänsyn till de internationella system som finns idag, präglat av frihandel, ett 

internationellt regelverk o.s.v. Detta påverkar alltså många ledare och aktörer, då de ser att det 

är svårt att förhandla med och pressa Ryssland genom liberala medel. De menar då att en 

realistisk lösning med hjälp av militära medel är det enda möjliga tillvägagångssättet för att 

skapa fred och säkerhet. En tillbakagång till hur man ansåg att säkerhet skulle skapas under 

det kalla kriget, där en stark tilltro till maktbalansens roll i världen fanns, kan således ha blivit 

mer aktuellt. Den logiska följden och svaret på mina frågeställningar, utifrån 

nyhetstidningarna som jag har analyserat, blir därmed att det har skett en förskjutning till 

realismen från liberalismen, som det primära synsättet om hur fred och säkerhet bör skapas i 

Europa efter kalla kriget. Trots att realismen präglade tankesätten och argumenten fler gånger, 

kan man inte räkna bort den liberala teorin, då den också förekom många gånger. Ett liberalt 

tillvägagångssätt för att skapa fred och säkerhet i Europa är därmed fortfarande aktuellt. 

De realistiska indikatorerna kunde man finna hos främst ledare och aktörer från Nato och 

USA och var således en bidragande faktor till tankesätt och argument för det realistiskta 
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tillvägagångssättet. De liberala indikatorerna kunde man finna i tankesätt och argument från 

framförallt ledare och aktörer från Europa. Detta kan grunda sig i att de europeiska staterna 

har starkare ekonomiska band till Ryssland än vad USA har, beroende på t.ex. den gas man 

importerar från Ryssland. Således kan argument som främst är präglade av ett internationellt 

samarbete förekomma hos ledare och aktörer från Europa, då detta inte skulle hota de 

ekonomiska band som de har till Ryssland i samma utsträckning. Ett militärt agerande från 

främst västs sida skulle kunna få förödande konsekvenser, därför att det skulle kunna förstöra 

allt samarbete med Ryssland, och få sämre handelsvillkor gällande b.la. gas. 

Ett betydande antal av de ledare och aktörer som var för en realistisk lösning ansåg att en 

defensiv upprustning var det enda sättet för att få en maktbalans och därmed minska 

Rysslands aggressiva handlande. De realistiska indikatorerna makt och maktbalans förekom 

således många gånger i en följd av varandra p.g.a. de defensiva skälen av upprustningen. En 

del av dessa argument grundade sig i att Rysslands aggressiva handlande hotar Ukrainas 

suveränitet genom militära medel. Förespråkarna för ett mer liberalt tillvägagångssätt anser att 

samtliga stater inblandade i konflikten måste förhandla och tala med varandra genom 

diplomatiska medel och lösa situationen tillsammans. Även ekonomiska sanktioner för att få 

Ryssland till förhandlingsbordet och sluta upp sitt aggressiva handlande argumenterades det 

för. Vissa liberala argument grundade sig även i att säkerhet måste skapas därför att 

konflikten är ett hot mot Ukrainas suveränitet. 

Den indikator som präglade tankesätten och argumenten flest gånger var den liberala 

indikatorn internationellt samarbete, som man som sagt kunde se att framförallt europeiska 

ledare och aktörer argumenterade för. Grunden till detta kan alltså ligga i det jag skrev ovan. 

Ett internationellt samarbete mellan samtliga parter inblandade argumenterades det för för att 

skapa säkerhet, men även ett internationellt samarbete mellan framförallt staterna i Europa 

och USA. Detta därför att staterna i Europa och USA måste stå enade gällande sanktioner 

o.s.v. mot Ryssland för att pressa dem till ett fredligare klimat.  

För att bidra denna uppsats med en ännu högre validitet och kunna dra ännu längre slutstatser 

hade ett analyserande av ännu fler ledare och aktörer varit gynnsamt, vilket borde kunnat 

resultera i ett mer omfattande åsiktsperspektiv. Då perspektiv funnits från de mest centrala 

ledarna, anser jag trots allt att det ger uppsatsen ett högt värde beroende på deras framstående 

roll i stater från Europa och USA. Även andra framstående ledare och aktörer har jag funnit 

perspektiv ifrån för att kunna delge ännu fler synsätt. 
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Den engelska skolan klassas även den som en internationell teori, som förmodligen också 

skulle kunna användas i denna uppsats, och således bidra till en ännu vidare teoretisk inblick 

av hur ledare och aktörer anser för att skapa fred och säkerhet. Teorin innehåller viktiga delar 

av både den realistiska och liberala teorin. Grunden för den engelska skolan utgörs b.la. av det 

så kallade internationella samhället.
79

 Samhället är inte bara en form av antingen det 

realistiska eller det liberala motsvarigheterna, utan går att finna mellan dessa antagonister.
80

 

Med den engelska skolan skulle man kunna få fram ett mer ”mellan-teorietiskt” djup av mina 

två teorier och således bidra till en vidare insikt av hur fred och säkerhet bör skapas i Europa. 

Teorin skulle kunna komma till nytta i framtida forskning inom området. Den skulle då kunna 

visa på att det har skett en förskjutning till en mer mellan-teoretisk form av realismen och 

liberalismen av hur fred och säkerhet borde skapas i Europa efter det kalla kriget. Detta 

beroende på att element ur både den realistiska och den liberala teorin kunde finnas i 

tankesätten och argumenten. 

Till slut kan jag följaktligen, efter att ha analyserat hur säkerhetssituationen i Ukraina 

diskuteras i mass-media, konkludera att det har skett en förskjutning till realismen. En 

förskjutning till realismen som det primära synsättet för hur fred och säkerhet bör skapas i 

Europa, med hänsyn till framförallt de fredsförhandlingar som ägt rum om konflikten i 

Ukraina. 
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Sammanfattning 

Ukraina och Ryssland delar en historia som stäcker sig långt tillbaka i tiden. Ukraina 

införlivades t.ex. i Sovjetunionen under en stor del av 1900-talet. Ett stort antal etniska ryssar 

har genom historien flyttat och varit bosatta i Ukraina och idag finns det således många 

etniskt ursprungliga ryssar i Ukraina. Den orange revolutionen uppstod efter valet 2004 i 

Ukraina och kännetecknades av att folket i stora delar av Ukraina b.la. ville ha mer frihet och 

demokrati. Revolutionen fick ett lyckat utfall och skapade hopp, men försvann hastigt p.g.a. 

finanskrisen 2008. Valet 2010 präglades av den internationella finanskris 2008 som hade 

skapat ekonomiska oroligheter i landet, där den ryssvänlige Viktor Janukovytj åter blev vald 

p.g.a. av läget i Ukraina. Då han sa nej till en ukrainsk anslutning till Nato och senare 

avvisade ett avtal som skulle förstärka handeln med EU, skapades starka motsättningar mot 

honom. Janukovytj avsattes och blev tillsatt av den mer västvänlige presidenten Petro 

Porosjenko och hans följeslagare, som enligt många rysktalande samt Putin anser är ett 

nationalistiskt hot. Detta har lett till konflikter i östra Ukraina, där pro-ryska separatister 

stödda av Ryssland krigar mot ukrainska styrkor stödda av främst EU och Nato. 

De valda teorierna i uppsatsen är realism och liberalism, där vikt har lagts vid de klassiska 

framställningarna av dem. Jag har fokuserat på mina internationella teoriers främst 

säkerhetsskapande och bevarande perspektiv i avsikt att uppsatsens syfte kan behandlas, 

vilket innebar att undersöka hur säkerhetssituationen diskuteras i Europa efter Rysslands 

agerande i östra Ukraina i mass-media. Och på så sätt se om det har skett en förskjutning till 

realismen som det primära synsättet för hur fred och säkerhet bör skapas i Europa efter kalla 

krigets slut. För att kunna applicera teorierna på materialet har tre indikatorer från varje teori 

använts. Hot mot Ukrainas suveränitet, maktbalans och makt från den realistiska teorin samt 

hot mot liberala värden, internationellt samarbete och ekonomiska sanktioner ur den liberala 

teorin. 

En kvalitativ textanalys var uppsatsens metod, som med de teoretiska indikatorerna har 

analyserat uppsatsens material bestående av nyhetstidningar. I nyhetsartiklarna framgick det 

hur olika ledare och aktörer från olika stater och organisationer från Europa och USA tänker 

och argumenterar för hur fred och säkerhet ska skapas. De svenska nyhetstidningarna, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt de brittiska nyhetstidningarna, The Telegraph 

och The Independent kommer nyhetsartiklarna ifrån. 
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Efter att ha analyserat resultatet, utifrån det valda materialet, kan man finna att realismen 

präglade tankesätten och argumenten från ledarna och aktörerna flest gånger. Detta trots att 

liberalismen också präglade tankesätten och argumenten många gånger. Därmed kunde 

frågeställningen besvaras: det har skett en förskjutning till den realistiska teorin som det 

primära synsättet för hur fred och säkerhet bör skapas i Europa utifrån konflikten i Ukraina. 

Liberalismen har fortfarande också har en stark roll för fred och säkerhet i Europa. Detta kan 

ha sin grund i b.la. Rysslands aggressiva handlande och hänsynslösa framfart i östra Ukraina, 

vilket har format ett mer realistiskt militärt tankesätt hos många europeiska och amerikanska 

ledare och aktörer. Många ledare och aktörer anser således att ett militärt tillvägagångssätt är 

den enda möjliga vägen för att skapa fred och säkerhet i Europa, och där ett liberalt 

tillvägagångssätt kan verka lönlöst. 
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