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The situation in Ukraine has evolved rapidly and shifted the power of 

balance between states in the region. The actors such as the West 

which constitutes of the EU, Nato and the US and the East which 

constitutes of Russia have both used a combination of 'carrots and 

sticks' (soft and hard power) to influence and pressure each other. This 

paper analyzes the use of the different perspectives of power and its 

effects on the involved actors and its effects on the power of balance. 

One conclusion of this paper is that Russia has increased its power 

through a growing military and economic expansion thus putting them 

on the forefront of influence. Another conclusion drawn is that of the 

conflict between the West (EU/Nato/USA) and Russia and the power 

struggles ongoing between the two sides to widen their influence and 

power. This conflict has lead to a shift in the global balance of power 

which in turn effects the entire world in some ways.  
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1. Definitioner 

 

1.1 Viktiga begrepp 

 

Revolution - omvälvning, grundläggande förändring, sker ofta under kort tid. 

Statskupp - plötsligt icke-konstitutionellt maktövertagande i ett land. En statskupp kan 

utföras med våldsmedel (militärkupp, revolution) eller genom politiska åtgärder 

(palatsrevolution).  

Maktbalans - maktbalans är en våg i jämvikt där olika stater har fördelat makten mellan sig 

tillräckligt jämt att en status quo-situation ska uppstå där de inblandade länderna saknar 

intresse av att kriga mot varandra (Nye & Welch, 2011). En rubbad maktbalans, på grund av 

att en part försvinner/försvagas eller förstärks, medför en förändring i sannolikheten för krig 

(Wagner, 1994) 

Hegemoni - inom internationell politik är hegemoni en enskild stats ledande position inom en 

grupp samverkande/konkurrerande stater. 

Supermakt - en nation med tillgång till kärnvapen. Begreppet används ofta för att benämna 

Sovjetunionen och USA under Kalla kriget. I och med Kalla krigets slut och Sovjetunionens 

kollaps anses USA idag vara den enda kvarvarande supermakten.  

Hypermakt - en dominerande supermakt, exempelvis USA i dagens läge. (Nederveen 

Pieterse, 2003) 

Geopolitik - benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden. Att 

ta hänsyn till hur en stats läge påverkar både inrikes- och utrikespolitik. 

Hard power - utöva makt genom militär makt och hot om ekonomiska sanktioner (Nye, 

2004b) 

Soft power - utöva makt genom kultur, åsikter, värderingar, samarbete, relationer (Nye, 

2004b) 

Smart power - kombination av hard och soft power, användandet av både militär makt och 

kulturella influenser för att påverka andra aktörer/stater. Veta när, var och hur man ska välja 

mellan de båda maktstrategierna (Armitage & Nye, 2007) 

Verkhovna Rada - Ukrainas parlament 
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1.2 Viktiga personer 

 

Viktor Jusjtjenko - ledare för den Orangea revolutionen, ukrainsk president 2005-2010, pro-

väst 

Viktor Janukovich - president i Ukraina 2010-2013, avsattes i samband med oroligheterna i 

november 2013. Var även sittande presidentens egna kandidat i samband med den Orangea 

revolutionen, pro-rysk 

Yulia Tymosjenko - ledare för den Orangea revolutionen, ukrainsk premiärminister i flera 

omgångar mellan 2005 och 2010. Fängslades på politiska grunder 2011, frigavs i samband de 

senaste oroligheterna 2013, pro-väst 

Nikita Chrusjtjov - ledare i Sovjetunionen mellan 1953 och 1964, gav bort Krimhalvön till 

Ukraina som gåva 1954 

Vladimir Putin - Rysslands president 1999-2008, premiärminister 2008-2012, president 

2012- 

Dmitri Medvedev – nuvarande rysk premiärminister (2012-), Rysslands president 2008-2012 

 

1.3 Viktiga organisationer 

 

EU - Europeiska Unionen, 28 medlemmar 

EAEC - Euroasia Economic Community, tullunion grundad av Ryssland; nuvarande 

medlemsländer är Ryssland, Kazakstan, Vitryssland, Kirgizistan, Tadzjikistan 

NATO - North Atlantic Treaty Organization; försvarspakt mellan Nordamerikan och Europa, 

sammanlagt 28 medlemsstater däribland USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och 

Kanada 

IMF - International Monetary Foundation, Internationella Valutafonden; syftar till att främja 

ekonomisk utveckling och stabilitet 

 

Om inte annat anges är källan Nationalencyklopedin (2014a). 
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2. Karta över Ukraina 

 

 

 

Karta över Ukraina - kartan är anpassad för att passa det aktuella syftet bättre. 

Ursprungskartan kommer från Kiev post (2012). 
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3. Inledning 

 

Vi kommer här att ta upp ett antal problem, bland annat militära och handelsrelaterade 

problem, som kan sägas känneteckna relationerna mellan Ryssland, EU och Ukraina. 

Utgångspunkten i denna genomgång är maktbalansteorier och hur dessa teorier kan användas 

för att belysa de aktuella problemen. Maktbalans genomsyrar den politiska historien och 

dominerar fortfarande de aktuella ländernas strategier i olika utsträckning. Det handlar i 

korthet om att behålla en jämvikt, om att motverka att en stat växer sig allt för stark på andra 

staters bekostnad. Enligt de klassiska maktbalansteorierna innebär en situation där en enskild 

stat växer sig starkare att de omkringliggande staterna troligen kommer att forma en allians i 

ett försök att behålla den rådande balansen (Hobbes, 1651; Whelan, 1995). Teorier om 

maktbalans är därmed ett användbart verktyg för att förklara och förutsäga hur stater sannolikt 

kommer att agera. Stater agerar och skapar allianser för att motverka att en enskild stat skapar 

ett maktövertag (Nye, 1990). Enligt Nye & Welch (2011: 82-83) kommer stater i slutändan att 

stödja den svagare parten för att förhindra krig och motverka att andra stater får allt för stor 

makt, detta för att bevara maktbalansen.  

 

3.1 Maktbalans  

 

Sedan Kalla krigets slut har det funnits en maktbalans mellan å ena sidan Ryssland och å 

andra sidan USA/Nato/EU (Väst) där relationerna har präglats av samarbete och 

kommunikation, med ett visst avståndstagande. I samband med Rysslands 

invasion/ockupation av Krimhalvön har dock denna balans rubbats. En obalans som enligt 

BBC News (2014a) har resulterat i avbrutna samarbeten mellan Ryssland och Väst och en 

ökad isolering av Ryssland (BBC News, 2014a). Denna invasion/ockupation föregicks av 

oroligheter i den ukrainska huvudstaden Kiev där den EU-vänliga oppositionen protesterade 

mot sittande president Janukovich. Protesterna grundades i att presidenten vägrade skriva 

under ett samarbetsavtal med EU och istället valde att fördjupa relationerna med Ryssland 

(European Union External Action, 2014). Ett val som inte föll i god jord hos oppositionen och 

ledde till omfattande demonstrationer. I slutändan innebar dessa demonstrationer en 

revolution där Janukovich avsattes och en mer EU-vänlig regering tillsattes i Kiev. I samband 

med dessa händelser avsattes även parlamentet på den autonoma Krimhalvön och ersattes 

med en Kievtrogen, ovetandes om vilka konsekvenser detta skulle leda till.   
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Ukraina är ett djupt delat land där de västliga delarna är EU/Nato/Västvänliga medan de östra 

och södra delarna snarare är lojala mot Ryssland. Dessa händelser i Ukraina innebar en 

fördjupad delning och en ökad inbördesrisk. Framtill Rysslands ockupation var Krim, enligt 

den ukrainska konstitutionen, en autonom republik inom Ukraina, men de beslut som fattas 

måste ändå godkännas av parlamentet i Kiev (Verkhovna Rada, 1996). Parlamentet i 

huvudstaden hade även möjligheten att avsätta parlamentet på Krim, vilket även skedde i 

samband med den senaste revolutionen. Detta agerande från Kiev var en av anledningarna till 

de oroligheter som i slutändan ledde till att Ryssland ockuperade och tog kontrollen över 

halvön.  

 

3.2 Krimhalvön  

 

Krimhalvön har varit omstritt territorium även innan de senaste oroligheterna började. Under 

Sovjettiden tillhörde halvön Sovjetunionen/Ryssland men “gavs bort” 1954 som en gåva till 

Sovjetrepubliken Ukraina av Nikita Chrusjtjov. Då Ukraina var en naturlig del av 

Sovjetunionen var detta agerande i realiteten endast en gest för att belöna Ukrainas lojalitet 

gentemot Sovjet. På Krimhalvön har Ryssland/Sovjet dessutom haft sin Svarta havs-flotta 

stationerade i århundraden (Berner, 2014). När Sovjetunionen upplöstes 1991 fortsatte dock 

Krimhalvön att tillhöra Ukraina, trots att majoriteten av befolkningen är rysk och vill tillhöra 

Ryssland.  Innan övergången 1954 hade Krim inte heller några territoriella band till Ukraina 

och halvön har dessutom varit skådeplats för spänningar långt innan de aktuella oroligheterna 

inleddes (Berner, 2014). Det har med andra ord funnits spänningar och konflikter mellan 

Ryssland och Ukraina under lång tid när det gäller den problematiska Krimhalvön. Den stora 

skillnaden mellan dagens konflikt och tidigare konflikter är, enligt oss, att det rör sig till viss 

del om nya aktörer (däribland oligarker) och andra problem. Den bakomliggande 

problematiken verkar dock vara densamma, nämligen halvöns omstridda tillhörighet och 

lojalitet.  

 

3.3 Samarbeten mellan Ryssland och Ukraina 

 

Samarbetet mellan Ukraina och Ryssland är omfattande och de båda länderna har sammanlagt 

1038 gemensamma samarbetsavtal. Som en jämförelse kan nämnas att Sverige och Ukraina 
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endast har 65 gemensamma samarbetsavtal (Officiell portal för Verkhovna Rada i Ukraina 

2014a, 2014b). Två av dessa avtal mellan Ukraina och Ryssland är Budapestavtalet från 1994 

som till viss del reglerar Ukrainas militära kapacitet samt Charkivavtalet från 2010 som 

avhandlar Rysslands flottbas på Krimhalvön. 

 

3.3.1 Budapestavtalet  

 

Detta avtal från 1994 innefattar förutom Ukraina och Ryssland även USA och Storbritannien. 

Denna överenskommelse innebar att Ukraina gav upp sin omfattande kärnvapenarsenal, den 

tredje största i världen efter USA och Ryssland vid avtalets undertecknande. I utbyte gav 

Ryssland, USA och Storbritannien löften om säkerhet och skydd mot framtida territoriella 

hot/invasioner (U.S Department of state, 2014). Ett avtal som i stora drag ignorerades av 

Ryssland i samband med ockupationen av Krimhalvön. Enligt Budapestavtalet ska USA, 

Storbritannien och Ryssland rådgöra med varandra om en situation skulle uppstå där avtalet 

ifrågasätts (Budapestavtalet, 1994). I mars 2014 arrangerades också ett möte i Paris där de 

inblandade länderna skulle diskutera den pågående krisen i enlighet med Budapestavtalet. 

Medan utrikesministrarna från USA, Storbritannien och Ukraina deltog så avböjde Ryssland 

inbjudan och deltog inte vid mötet (U.S Department of state, 2014), vilket kan tolkas som att 

Ryssland agerade i strid mot det ursprungliga avtalet. Enligt Ryssland är dock Budapestavtalet 

problematiskt då det skrevs under när Ryssland var som svagast och avtalet är därmed inte 

längre legitimt då deras maktsituation har förändrats (Bohm, 2014).  

 

3.3.2 Charkivavtalet 

 

Denna överenskommelse från 2010 berör Rysslands flottbas på Krimhalvön och går i korthet 

ut på att Ryssland hyr militärbaser på Krimhalvön till en kostnad av 100 miljoner dollar per 

år. Utöver denna hyresöverenskommelse ingår även en reducering av priset på gas och olja 

som exporterar från Ryssland till Ukraina (Ukrayinska Pravda, 22 april, 2010). Detta avtal 

föregicks av flera års osäkerhet där Ukraina upprepade gånger meddelade att en förlängning 

av den ryska flottbasen på Krim inte var aktuellt. Trots detta skrevs dock avtalet om en 

förlängd hyra under 2010 (RIA Novosti, 22 april, 2010). Den ukrainska oppositionen med 

Tymosjenko i spetsen har ifrågasatt avtalets giltighet och menat att det inte gynnar Ukraina. 

Samtidigt ansågs ett förslag om att säga upp Charkivavtalet inte som relevant och 
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genomförbart och oppositionen valde att inte lägga ner något större engagemang på frågan. 

Att ett förslag lades fram i det ukrainska parlamentet kan dock ses som en varning mot 

dåvarande president Janukovich och hans avtal med Ryssland (Bugriy, 2013).   

 

Många av de avtal som finns mellan Ryssland och Ukraina kan anses vara problematiska då 

Ukraina i många fall är den svagare parten och den som förlorar mest på avtalen. När det 

gäller Budapestavtalet gav Ukraina upp stora delar av sin militära säkerhet i form av den 

omfattande kärnvapenarsenalen, i utbyte mot löften om skydd. Dessa löften visade sig dock 

inte vara mycket värda i samband med Rysslands ockupation av Krim. Ryssland gick in på 

ukrainskt territorium trots tidigare löften om att skydda Ukraina mot denna typ av hot. Även 

Charkivavtalet är ett exempel på ett avtal där Ukraina i realiteten är den svagare parten. 

Landet hyrde ut delar av sitt territorium till Ryssland i utbyte mot sänkta gaspriser. När 

Ryssland invaderade Krimhalvön visade sig detta avtal inte vara värt så mycket, förutom 

förlusten av halvön höjdes även gaspriserna rejält. I praktiken sades Charkivavtalet upp i och 

med denna ockupation och Ukraina förlorade både territorium och den billigare oljan och 

gasen (Radio Rysslands röst, 2014). 

 

3.4 Ukraina och EU 

 

Vad som orsakade att dåvarande president Janukovich gick från en positiv inställning till EU 

till att istället fördjupa relationerna med Ryssland är en intressant fråga. I februari 2013 var 

presidenten på väg att skriva under ett avtal om ökat samarbete med EU. Ett halvår senare, i 

september samma år, var han istället intresserad av ett starkare samarbete med Ryssland 

(BBC News, 2014c). Ett svar på varför kan vara att EU gjorde klart att Ukraina inte hade 

möjligheten att gå med i både EU och EAEC (Euroasia economic community) och de var 

därmed tvingade att välja sida. Det enklare valet verkar då vara att vända sig mot den ryska 

tullunionen EAEC då de ryska kraven var betydligt lägre än de krav EU ställer på blivande 

medlemsländer. EU:s krav på Ukraina för att ett associationsavtal skulle vara möjligt rörde 

bland annat en förbättrad rättssäkerhet och ökad demokrati, men det finns även krav på 

förhandlingar mellan Ukraina och Internationella valutafonden (IMF) (Krasnolutska & 

Neuger, 2013). Då IMF är kända för sina hårda krav på länder som önskar hjälp innebar detta 

i praktiken att Ukraina hade varit tvungna att ta ställning till krav från två sidor (Tidningarnas 

Telegrambyrå, 2014). Dessutom kan man fråga sig huruvida Janukovich verkligen hade något 
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val i beslutet att lämna EU-avtalet då trådarna till Ryssland var starkare och båda sidor ställde 

honom mot väggen och “tvingade” Ukraina att välja mellan EAEC och EU. Rysslands 

inflytande kan därmed anses vara starkare än EU:s och Janukovich kanske i slutändan inte 

hade något verkligt val. 

 

Problemet handlar därmed om territoriella gränser och avgränsningar, det rör sig om ett 

geopolitiskt problem. Maktbalansen mellan Öst och Väst förändrades när Ryssland tog över 

Krimhalvön och därigenom hotade den ukrainska suveräniteten. Eventuellt kan detta agerande 

och den djupa delning mellan öst och väst som finns i Ukraina leda till en tydlig delning av 

landet på samma sett som skedde i Tyskland efter andra världskrigets slut. Kanske kommer 

den senaste tidens oroligheter i slutändan leda till att Ukraina delas i en östlig och en västlig 

del lojala mot Ryssland respektive Väst. Ytterligare en faktor som spelar in när man försöker 

förklara det aktuella problemet är att Ryssland och Ukraina har starka historiska, kulturella 

och emotionella band. Dessa band är svåra att bryta för båda parter och kan enligt Swartz 

(2014) även vara en faktor till att Ryssland var och fortfarande är negativt inställda till 

Ukrainas samarbete med EU.  

 

Krim har, som tidigare nämnts, även tidigare varit skådeplats för diverse konflikter och krig, 

bland annat i form av Krimkriget (1853-1856) och genom en tysk ockupation under andra 

världskriget. En av anledningarna till dessa återkommande konflikter är Krimhalvöns 

strategiska läge som en viktig hamn för Rysslands export av både spannmål och gas/olja 

(Nationalencyklopedin, 2014b).  Förutom Krimhalvöns geopolitiska vikt finns det dessutom 

naturresurser i och omkring halvön. Det finns tecken på att det finns gas- och oljefyndigheter 

både på Krimhalvön och i vattnen runt omkring, vilket innebär att det finns pengar att tjäna 

för det land som har kontroll över området (Nunn & Foley, 2014).  Detta kan i sin tur 

innebära en förändring i balansen mellan stater och privata aktörer, exempelvis oligarker, som 

idag äger stora delar av olje- och gasfynden både i Ryssland och i Ukraina.  

 

3.5 Syfte 

 

Syftet med den aktuella studien är att studera hur Krimkrisen har påverkat den regionala 

maktbalansen mellan Ryssland och Väst. Vidare att introducera ett smart power-perspektiv för 

att undersöka i vilken utsträckning de olika aktörerna (Ryssland, EU, USA, Nato och Ukraina) 
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har influerat och påverkat Ukraina och Krimhalvöns invånare. Vi kommer slutligen att ta upp 

möjliga scenarier som kan drabba Ukraina och landets gränser. 

3.5.1 Frågeställningar 

 

 Hur använder olika aktörer sig av smart power för att påverka Ukraina och 

Krimhalvön? 

 Hur påverkas maktbalansen mellan Ryssland och Väst? (Väst = Nato, USA och EU) 

 Vilka scenarier är möjliga för Ukrainas framtid? 

 

3.5.2 Möjliga scenarier  

 

Med utgångspunkt i de ovanstående frågeställningarna skapades tre möjliga scenarier eller 

hypoteser för Ukrainas framtid. 

 Tidigare gränser gäller (Krim tillhör Ukraina) och Ukraina väljer sida (går med i EU 

eller EAEC). 

 Ryssland ockuperar sydöstra Ukraina. Krim, Donetsk, Charkiv, Luhansk och Odessa 

blir ryska delrepubliker. 

 Ukraina delas “fredligt” där Ryssland får ökad makt över de sydöstra delarna medan 

EU:s makt ökar i de centrala och västra delarna. 

 

3.5.3 Avgränsningar 

 

På grund av tidsbrist finns det avgränsningar. Vi har valt att endast fokusera på de senaste 

årens händelser (1 januari 2005 till 30 april, 2014), detta för att det är denna period som anses 

mest relevant. Efter den Orangea revolutionen 2004 genomfördes ett godkänt presidentval och 

landet ansågs som relativt lugnt. Att ta avstamp i 2005 anser vi därför vara en bra 

utgångspunkt för studien då detta markerar en tydlig politisk förändring i Ukraina. 

En annan avgränsning grundas i våra språkkunskaper. Endast engelskspråkiga nyhetsorgan 

kommer att användas. Eftersom krisen i Ukraina är aktuell och pågående har vi även valt att 

avgränsa oss till att endast inkludera Krimkrisen och därmed använda Krim/Crimea som 

avgränsande sökord. 
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4. Teori 

 

Sedan Sovjetunionens fall 1991 har USA setts som världens största och i praktiken enda 

supermakt, med andra ord en hypermakt (Nederveen Pieterse, 2003). Idag är dock USA en 

hypermakt med sprickor, en supermakt som tappat en del av den makt landet hade direkt efter 

Sovjetunionens kollaps. År av ekonomisk kris har inneburit att USA idag har det största 

skuldberget i världen och skulden uppgår i dag till 16 700 miljarder dollar (Bedard, 2014). 

Samtidigt som USA:s skuld har ökat, och landet därmed till viss del tappat sin maktposition, 

har länder som Kina, Ryssland och Brasilien stärkt sina ekonomiska positioner (Jardfeldt, 

2012).  

 

4.1 Den hegemoniska stabilitetsteorin 

 

Denna utveckling där USA:s makt har försvagats innebär en rubbning i den globala 

makbalansen till förmån för andra länder, bland annat har Ryssland stärkt sin position 

(Jardfeldt, 2012). En process som i förlängningen skulle kunna leda till att Ryssland återtar 

rollen som en supermakt. Enligt den hegemoniska stabilitetsteorin innebär en försvagning av 

ett tidigare dominerande, starkt och stabiliserande land att maktbalansen förändras (Nye & 

Welch, 2011: 82). Andra stater och organisationer har därigenom möjligheten att träda fram 

och överta rollen som ledande, stabiliserande aktör i den egna regionen. De senaste årens 

agerande från Rysslands sida kan sägas vara ett exempel på ett sådant rollövertagande. 

Samtidigt kan dock en rubbning i den globala hegemoniska stabiliteten enligt Nye och Welch 

(2011) i sin tur leda till krig.  

 

En situation där en supermakt försvagas globalt och andra kämpar om makten att ta över den 

rollen kan därmed leda till långtgående konflikter. De senaste händelserna i Ukraina följer den 

hegemoniska stabilitetsteorin som nämnts tidigare och kan tolkas som att USA:s maktposition 

som ledande supermakt försvagats och att Ryssland nu försöker ta över den rollen. Detta sker 

genom att Ryssland ökar sitt inflytande över den östeuropeiska regionen och därmed även 

påverkar resten av världen och den rådande maktbalansen. Östeuropa innefattar i detta 

sammanhang länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland 

och Ryssland (Regeringskansliet, 2014). 

 



8 

 

4.2 Traditionell maktbalansteori 

 

Teorier kring maktbalans kan spåras tillbaka till det antika Grekland och filosofen Platon 

(Torbert, 2010). Det verkar dock saknas en enhetlig definition på vad maktbalans är, istället 

finns det en uppsjö olika teorier (se Bilaga 1 för några exempel). De flesta teorier och forskare 

verkar dock vara överens om att maktbalans handlar om en rättvis fördelning av makt mellan 

stater där ingen enskild stat eller existerande allians har en alltför stark maktposition 

(Wohlforth et al., 2007; Zinnes, 1967). Enligt Zinnes (1967) har de olika 

maktbalansdefinitionerna hon går igenom i sin studie det gemensamt att det i grunden handlar 

om att hålla stora/starka stater i schack. Genom en fungerande maktbalans blir ingen stat 

alltför stark och har därmed ingen möjlighet att ta över andra staters territorium. Enligt Zinnes 

(1967) kan man tala om sex olika definitioner på vad maktbalans kan sägas handla om, dessa 

är som följer: 

1. Det finns inga allianser/pakter och alla stater är jämlika när det gäller makt. Land A 

har lika stor makt som Land B som har lika stor makt som Land C osv. (A = B = C = 

D) 

2. Det existerar två allianser/pakter och alla världens stater tillhör någon av dessa 

allianser/pakter. Makten mellan de båda allianserna/pakterna är jämnt fördelad. Ingen 

stat i världen står utanför allianserna/pakterna. Detta scenario kunde ses under det 

Kalla kriget där världen var uppdelad i Öst och Väst, med andra ord ett bipolärt 

system.  (A = B) 

3. Det finns två allianser/pakter som är jämna i makt samt en icke-allierad stat som står 

utanför allianserna/pakterna.  Allians/Pakt A har lika stor makt som Allians/Pakt B 

och den utomstående staten C tillhör varken Allians/Pakt A eller Allians/Pakt B. (A = 

B; C) 

4. Det finns två allianser/pakter samt en utomstående, icke-allierad stat. Det saknas en 

jämn maktfördelning mellan de båda allianserna/pakterna (A ≠ B; C). Makten hos en 

av allianserna/pakterna (A) plus den icke-allierade staten (C) är större än makten hos 

den andra alliansen (B). (A + C > B respektive B + C > A) Detta kan exempelvis ses i 

den rådande situationen i Ukraina där Väst är en allians/pakt, Öst den andra och 

Ukraina är den icke-allierade staten som slits mellan de båda allianserna/pakterna.  

5. Det finns inga allianser/pakter i världen. Makten hos varje stat är mindre än summan 

av den totala makten hos de övriga staterna. Det finns därmed ingen stat i världen som 

innehar en maktmajoritet utan makten är relativt jämnt fördelad. Zinnes (1967) menar 
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att de försök till kollektiv säkerhet som EU och FN är exempel på kan ses som 

maktbalans enligt denna definition.  

6. Det finns en stat eller allians/pakt som har mer makt än någon annan enhet i systemet. 

Makten hos denna enskilda stat/allians/pakt är dock fortfarande mindre än summan av 

övriga stater i världen. Ett exempel på detta scenario är att USA i dag har mer makt än 

någon annan aktör, samtidigt som alla andra länder gemensamt är starkare än USA. 

 

Huruvida en existerande maktbalans leder till stabilitet eller till krig och förstörelse verkar 

vara oklart. Enligt van der Haar (2011) har maktbalans setts som en stor orsak till krig och 

instabilitet samtidigt som en fungerande maktbalans är stabiliserande. Enligt Whelan (1995) 

skapar ett tillstånd av maktbalans en återhållsamhet i de internationella relationerna. Detta 

sker genom att maktbalansen skapar stabilitet och “relativ” fred, bland annat genom att 

mindre, oberoende stater skyddas mot större och starkare stater. 

 

När Sovjetunionen kollapsade förändrades maktbalansen i världen. Under det Kalla kriget 

fanns det en viss balans mellan Öst och Väst som båda sidor var intresserade av att 

upprätthålla. När den ena aktören, Sovjet, försvann rubbades dock denna balans - vilket enligt 

Wagner (1994) även påverkade sannolikheten för krig. Wagner (1994) menar vidare att en 

rubbad maktbalans, på grund av en part försvinner/försvagas eller förstärks, medför en 

förändring i sannolikheten för krig. Detta resonemang kan, överfört på den rådande 

situationen i Ukraina, tolkas som att en förändring i Rysslands makt och kraft även leder till 

en förändrad maktbalans och därmed även till en förändrad/ökad risk för konflikter och krig. 

Enligt Horowitz (2001) är ett system med två starka makter (bipolärsystem) det mest instabila 

medan system med flera starka makter (multipolärsystem) är stabilast, i alla fall när ett land 

har i det närmaste hälften av de resurser som finns inom systemet. 

 

Enligt Tullock (2006) är USA fortfarande den dominerande makten och det saknas en tydlig 

motkoalition, detta trots att USA har tappat delar av sin maktposition. En situation som enligt 

Tullock (2006) innebär att man inte längre kan tala om en maktbalans då det endast finns en 

dominerande stat, USA, utan en tydlig motpart. Samtidigt menar dock författaren att 

maktbalansen kan återskapas i framtiden när förhållandena i Europa och Asien förändras 

(Tullock, 2006).  En slutsats som kan dras i och med de senaste händelserna i Östeuropa är att 

detta kan ses som en början på denna förändring och som ett första steg mot ett återskapande 

av en fungerande maktbalans i världen. 
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Nye och Welch (2011) beskriver maktbalans som en våg i jämvikt där olika stater har fördelat 

makten mellan sig tillräckligt jämnt att en status quo-situation ska uppstå där de inblandade 

länderna saknar intresse av att kriga mot varandra. Enligt maktbalansteorin kommer stater att 

samarbeta för att förhindra att en enskild stat uppnår ett maktövertag. Enligt Nye och Welch 

(2011) kan maktbalans ses som en politik där enskilda, svagare länder skapar koalitioner 

tillsammans för att hjälpa och stödja varandra. Skulle ett enskilt land istället ansluta sig till 

redan dominanta och starka länder så riskerar de svagare staterna att i slutändan bli krossade 

av de starkare aktörerna (Nye & Welch, 2011). 

 

4.3 Västs maktövertag 

 

Den dominanta plats som USA har haft i världen under de senaste decennierna innebär att 

man kan tala om landet som den enda kvarvarande supermakten, med andra ord en 

hypermakt. Detta övertag i allt från handel till militär kan dock ses som ett problem. Inte på 

grund av att det handlar om just USA utan för att en part har makten att kontrollera och 

bestämma över resten av världen (Nederveen Pieterse, 2003). Enligt Nederveen Pieterse 

(2003) är det dock inte helt enkelt att förändra denna situation. En samarbetskoalition av 

europeiska, asiatiska, amerikanska och latinamerikanska progressiva aktörer skulle dock 

eventuellt kunna förändra globaliseringsvågen och minska det amerikanska övertaget. 

Rysslands ökande samarbeten och makt kan därmed ses som ett steg mot att försöka bryta 

USA:s dominerande ställning i världen. 

 

Det har tidigare funnits ett intresse från Rysslands sida att samarbeta med Nato. Ett par år 

efter Sovjets fall (1994) visade landet intresse av att gå med i Nato, men nekades inträde då 

organisationen inte ansåg att Rysslands auktoritära styrelseskick levde upp till de 

demokratiförväntningar som finns på blivande Nato-medlemmar. Samtidigt erbjöd Nato dock 

medlemskap till före detta Sovjetländer som Tjeckien och Ungern (Tsygankov 2013: 180-83). 

Ett agerande som kan anses ha förstärkt bilden av ett enat kollektiv mot det auktoritära 

Ryssland. Före detta Sovjetländer anses vara mer demokratiska och erbjuds medlemskap 

samtidigt som Ryssland visserligen erbjuds nära samarbete men inte ett fullskaligt 

medlemskap. Med bakgrund i detta agerande kan man anta att det existerar en stark 

misstänksamhet, grundad i Sovjettiden, mellan USA och Ryssland. Denna misstänksamhet 
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påverkar troligen, och kan ligga till grund för, både tidigare och pågående konflikter 

(Tsygankov, 2013: 179-188).  

 

4.4 Olika sorters makt 

 

När det gäller makt kan man tala om flera olika dimensioner. Enligt Dahl (1957) har A makt 

över B om A får B att göra något som B annars inte hade gjort. Lukes talar istället om tre 

olika dimensioner av makt: hur A har en direkt påverkan på B, vad A hindrar B från att göra 

samt vad A får B att önska och vilja ha (Börjesson & Rehn, 2009). Även Bachrach och Baratz 

(1962) definierar makt som vad A hindrar B från att göra. Dessa olika maktdimensioner 

speglar därmed olika former av makt. Denna uppdelning kan även göras i hard power, soft 

power samt smart power. Det är denna uppdelning av maktdimensioner som kommer att 

användas i denna uppsats och vi kommer nedan att gå igenom dessa tre maktbegrepp mer 

ingående. 

 

4.4.1 Hard power 

 

Hard power (hård makt) innefattar ett lands användande av militära och ekonomiska medel 

för att få andra länder eller aktörer att agera i enlighet med landets vilja. Detta kan ske 

exempelvis genom användandet av olika former av sanktioner eller militära hot. Hard power 

vilar på teorin om belöning och straff, eller ‘morötter och piskor’ (Nye, 2004b, Wilson, 2008). 

Genom att erbjuda belöningar/morötter om motparten gör som staten vill eller framföra hot 

(straff/piskor) av olika slag om de inte lyder, skapas en hård makt där en enskild aktör kan få 

andra aktörer att lyda. Kända användare av hard power är Hitler och Stalin, men även 

Sovjetunionens styre över de östeuropeiska staterna kan ses som exempel på denna form av 

makt (Nye, 2002: 1-6). 

 

Ett annat exempel på användandet av hard power i en konflikt är USA:s inledande krig mot 

terrorismen, en situation där soft power i praktiken inte var ett användbart alternativ. I kriget 

emot al-Qaida så fanns inte möjligheten att använda soft power då följare till al-Qaida inte 

finner USA:s kultur eller politik attraktivt. Enligt Nye (2004b: 255-261) kan soft power aldrig 

användas för att konvertera fanatiker och därmed var hard power det enda alternativet i kriget 

mot terrorismen/al-Qaida. Att använda sig av ekonomiska sanktioner och militära hot var det 
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enda tillgängliga alternativet för USA i denna situation och är därmed ett exempel på 

användandet av hard power. 

 

4.4.2 Soft power 

 

Soft power (mjuk makt) är ett begrepp som i korthet innebär att en enskild aktör eller stat har 

förmågan att attrahera andra länder till att göra vad staten eller aktörer vill, utan användandet 

av hot eller våld. Det kan därmed ses som motsatsen till hard power. Soft power kan 

exempelvis handla om att det dominerande landet har en attraktiv kultur, ideologi och/eller 

politik, vilket skapar en vilja hos andra länder att adoptera och leva efter dessa värderingar 

och filosofier (Nye, 2004a; Wilson, 2008). Enligt Nye (2004a) innebär soft power att aktören 

skapar en vilja till samarbete hos motparten utan att det krävs tvång. Målet med ett sådant 

agerande är att skapa preferenser hos andra länder/aktörer som medför att de frivilligt gör det 

som ursprungslandet vill. Exempel på kända användare av soft power är Martin Luther King 

och Gandhi. Båda dessa aktörer använde sig av en attraktiv talförmåga (retorik) och 

legitimitet för att få stora massor att leva efter och följa deras filosofier (Nye, 2004a: 1-5). 

 

Ytterligare exempel på soft power går att finna i USA där landet efter första världskrigets slut 

var med och bildade Nationernas Förbund (NF), en föregångare till Förenta Nationerna (FN). 

En organisation grundad av Woodrow Wilson där syftet var att skapa ett internationellt 

samarbete mellan de olika medlemsländerna. Organisationens mål var att skapa en stark 

organisation som skulle säkra världsfred och samtidigt göra världen till en plats där 

demokratin kunde blomstra och där den kollektiva säkerheten var i centrum. Nationernas 

Förbund är ett starkt exempel på USA:s användning av soft power där medlemsländerna 

attraherades av USA:s filosofier, åsikter och värderingar för att själva vilja skapa ett 

samarbete (Nationalencyklopedin, 2014c; Nye 2004b). 

 

4.4.3 Smart Power  

 

Smart power (smart makt) är en term som skapades av Nye 2003 (Nye, 2009). Det är därför 

ett relativt nytt begrepp inom den internationella politiken, vilket innebär att det endast finns 

en begränsad forskningsbas att utgå ifrån. Begreppet smart power innebär att aktören 

kombinerar hard och soft power på olika sätt. Denna maktform är därmed ett tillvägagångssätt 
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där fokus läggs på både behovet av ett starkt militärt organ samt betydelsen av starka 

allianser, partnerskap och institutioner som öppnar upp för möjligheten till ett legitimt 

inflytande (Armitage & Nye, 2007). Ett land som har ett starkt intresse för användningen av 

smart power är USA. Landet använder sig enligt Cooper (2004) av både hard och soft power, 

med andra ord smart power, för att få ett ökande inflytande och möjlighet till politiskt 

inverkan på andra länder. Exempelvis rapporterar Council on Foreign Relations (2009) att 

USA använt sig av smart power i stor utsträckning under kriget mot terrorism, de gav bland 

annat bistånd till Pakistan i utbyte mot amerikansk militär närvaro i landet. Även under det 

Kalla kriget var det en kombination av hard och soft power (smart power) som i slutändan 

ledde till kommunismens fall. Detta enligt Nye (2009) som menar att den amerikanska hårda 

makten, militären, visserligen avskräckte sovjetiska invasionsplaner. Men det var den 

amerikanska kulturen som ledde till att befolkningen förlorade tron på kommunismen. Och 

det var detta som i slutändan ledde till kommunismens fall (Nye, 2009). 

 

Denna maktform kan även ses i Rysslands agerande på Krimhalvön där landet använder sig 

av smart power för att skapa nära och starka band mellan de båda länderna (Roslycky, 2011). 

Som exempel på användandet av soft power kan nämnas att Moskvas universitet har upprättat 

en filial på Krim. En institution som i praktiken sprider pro-ryska åsikter och värderingar, 

vilket till viss del underminerar Ukrainas integritet och politik (Roslycky, 2011). Ett exempel 

på detta är att journalistutbildningen på denna filial är den enda i området och utbildningens 

pro-ryska förtecken innebär att dessa journalister i slutändan även är pro-ryska, vilket troligen 

kommer att påverka hur nyheterna rapporteras till befolkningen (Roslycky, 2011). Detta är ett 

par exempel på de soft power-strategier som Ryssland använder sig därmed av för att skapa 

en rysk lojalitet hos Krims befolkning och därigenom en vilja att vilja ta sig an en annan stats 

intressen och ideologier. Denna förändrade lojalitet innebär även att Ukraina inte längre ses 

som den “rätta ägaren” till halvön, vilket i slutändan även möjliggjorde Rysslands ockupation 

av Krim. 

 

Ett andra exempel på Rysslands användande av soft power är den ryska passpolicyn gör det 

relativt enkelt att få ett ryskt medborgarskap. Det som krävs är att man har en förälder med 

ryskt medborgarskap som bor i Ryssland, att man var medborgare i Sovjet och/eller 

fortfarande bor i en före detta Sovjetrepublik utan att ha blivit medborgare i detta land eller 

om personen är medborgare i en före detta Sovjetstat och har en medelhög utbildning från ett 

land inom ryska federationen (Roslycky, 2011). På den senaste tiden har Ryssland dessutom 



14 

 

förenklat passprocessen ytterligare och det är i dagsläget relativt enkelt för invånare i före 

detta Sovjetrepubliker att få ett ryskt medborgarskap (BBC News, 2014b). Samtidigt som 

detta innebär att pro-ryska ukrainare kan förvärva ett ryskt pass utan större problem så går 

denna ryska policy direkt mot den ukrainska konstitution som inte tillåter dubbla 

medborgarskap (Verkhovna Rada, 1996).  

Det är dock inte bara Ryssland som använder sig av olika soft power strategier för att påverka 

situationen i Östeuropa. Även Väst och USA försöker sprida sin kultur och sina värderingar 

för att öka sin egen makt och inflytande (Nye, 2009). 

 

Ett exempel på användandet av hard power är placeringen av den ryska Svartahavsflottan på 

militärbasen i den ukrainska hamnstaden Sevastopol på Krimhalvön (Roslycky, 2011; se 

Inledningen för ytterligare information om denna överenskommelse). Även det ryska hotet 

under den senaste Krimkrisen när det gäller att stänga av gasledningarna som går igenom 

Ukraina kan ses som ett exempel på användandet av hard power. Om detta hot skulle bli 

realitet kommer flödet av gas brytas inte bara till Ukraina utan förlängningen även resten av 

Europa. Detta hot om ekonomiska sanktioner ställdes på Ukraina då de enligt Ryssland har 

1,3 miljarder euro i obetalda skulder gentemot Ryssland (Ekholm, 2014). Även de 

ekonomiska sanktioner som Ryssland utsatts för under Krimkrisen från Västvärlden är 

exempel på hard power-strategier (Klimas, 2014; Persson Löfgren & Horvatovic, 2014). 

 

Det räcker dock inte att endast använda sig av hard- eller soft power-begreppen separat för att 

förklara den komplexa situationen i Ukraina. Vi har därför valt att använda oss av Armitage 

och Nyes (2007) teori om smart power. Denna teori möjliggör ett mer holistiskt perspektiv 

och erbjuder en bättre och djupare förståelse än vad enbart hård eller mjuk makt hade erbjudit. 

Den förändrade spelplanen och de nya aktörerna, däribland oligarkerna, kräver nya glasögon 

för att verkligen skapa en förståelse för Krimkrisen och de bakomliggande faktorerna. 

 

5. Metod 

 

Den aktuella studien är en beskrivande textanalys där syftet är att förklara hur maktbalansen i 

världen har påverkats samt hur smart power har använts av de olika inblandade aktörerna. 

Syftet är att undersöka den pågående situationen i Ukraina och hur denna situation har 

påverkat maktbalansen i regionen. Här vill vi dessutom presentera möjliga scenarion om 
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Ukrainas framtid. Vi kommer slutligen att studera hur olika aktörer/länder (se Karta över 

Ukraina) har påverkat och influerat situationen ur ett smart power-perspektiv.  Smart power-

teorin behövs för att förstå komplexiteten i den pågående krisen i Ukraina och för att skapa en 

så bred bild och förståelse som möjligt av situationen. 

 

5.1 Metodval 

 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys då det enligt Esaiasson (2011: 

197) är en användbar metod när man vill svara på frågor som handlar om hur ofta olika typer 

av kategorier eller ord används i en text. Enligt Esaiasson (2011) är den kvantitativa 

innehållsanalysen en vanligt förekommande teknik inom den del av statsvetenskapen som 

ägnar sig åt att studera internationella relationer, vilket även den aktuella studien kan hävdas 

vara en del av. 

 

Studien är en kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen kring Krimkrisen. Med 

kvantitativ innehållsanalys menas enligt Esaiasson (2011) en undersökning av textinnehåll, 

vilket här kommer bestå av tidningsartiklar samt en kvantitativ del. Den kvantitativa analysen 

innebär att forskaren baserar sin studie på likvärdiga och jämförbara uppgifter. Studien bör 

även baseras på tillräckligt många analysenheter för att det ska vara möjligt att analysera och 

uttrycka resultatet med hjälp av siffror (Esaiasson, 2011). I den aktuella studien innebär detta 

att vi har valt att använda oss nyhetsartiklar för att med hjälp av dessa söka efter nyckelord 

som speglar olika aktörers användande av smart power.  

 

Då studien har sin utgångspunkt i redan existerande teorier kring maktbalans och smart power 

handlar det om en hypotesprövande/abduktiv ansats. Denna form av forskningsansats innebär 

att man utgår från en eller flera teorier som man därefter försöker bevisa eller förkasta med 

hjälp av empiriska analyser (Bryman, 2002; Esaiasson, 2011). Det rör sig vidare om en 

fallstudie över hur maktbalansen i regionen har förändrats i och med Krimkrisen och de 

efterföljande händelserna i Ukraina. Genom att studera vad som skett i Ukraina och hur olika 

aktörer har agerat för att öka den egna makten, skapas även en förståelse för hur maktbalansen 

har påverkats och förändrats regionalt. 
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5.2 Urval 

 

För att försöka skapa en så balanserad bild av situationen i Ukraina som möjligt har vi valt att 

inkludera nyhetsrapportering från tre olika sidor. Vi har valt att inkludera ryska media, 

ukrainsk media samt media från Västvärlden. Detta inledande urval genomfördes genom att 

författarna valde ut nyhetsorgan från de tre kategorierna som ansågs vara mest representativa 

för respektive region. Detta urval har förhoppningsvis skapats en relativt bred bild av 

situationen där alla parter representeras. 

 

Då vi varken förstår ryska eller ukrainska föll valen ganska naturligt på de engelskspråkiga 

medierna i Ukraina och Ryssland. Detta kan dock ha påverkat resultatet då vi inte kan vara 

säkra på att det som rapporteras i de engelskspråkiga medierna överensstämmer till fullo med 

vad som rapporteras i de inhemska medierna. Vi anser dock att det troligen inte påverkat 

studiens resultat nämnvärt då de inkluderade tidningarna ändå är stora och representativa 

tidningar. 

 

Det ryska nyhetsorganet som användes var RIA Novosti, de ukrainska var The Ukrainian 

Weekly och UkrinForm och det västliga nyhetsorganet som använts är BBC. Att använda sig 

av nyhetsforum från olika delar av världen var ett medvetet val för att undvika att endast 

studera och visa den (ibland skeva) bild som Västvärlden ger av Krimkrisen och oroligheterna 

i Ukraina. Detta har förhoppningsvis motverkats genom användandet av nyhetsmedier från 

olika sidor. Anledningen till valet att inkludera två ukrainska medier grundades i att de båda 

medierna kan anses spegla olika perspektiv av landet och därmed även erbjuda olika 

perspektiv när det gäller hur rapporteringen sett ut. 

 

Efter det inledande urvalet genomfördes även ett stratifierat urval ur de valda medierna. Ett 

stratifierat urval innebär att man lägger analysenheterna i två eller flera skilda kategorier för 

att därigenom säkerställa representativiteten (Bryman, 2002: 106; Esaiasson, 2011: 178). I 

den aktuella studien innebar detta att det skapades tre kategorier. I den första kategorin ingick 

RIA Novosti och i den andra ingick The Ukrainian Weekly och UkrinForm. I den tredje 

kategorin ingick BBC.  

Genom detta förfarande säkerställdes att de analysenheter som ingick i studien fördelades 

relativt jämnt mellan de tre aktörerna/kategorierna. Det tidsspann som användes vid sökandet 

efter artiklar var perioden 2005 till 2014, där relevanta artiklar valdes ut med kontinuerliga 
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intervaller. Sammanlagt användes 374 artiklar i analysen, det exakta antalet sökträffar syns 

nedan i Tabell 1. Av dessa klassificerades 159 som hard power och 215 som soft power. 

 

Tabell 1. Översikt över antal sökträffar 

 

BBC The Ukrainian Weekly UkrinForm RIA Novosti Sammanlagt 

Totalt  606 369 3876 1500 6351 

Utvalda artiklar 55 106 70 143 374 

 

5.3 Material/Tillvägagångssätt 

 

För att finna analysenheter att analysera användes sökord. Vid tidiga sökningar användes det 

bredare “Ukraine”, men då det gav en alltför stor mängd träffar valdes det snävare “Crimea” 

istället. Detta grundsökord kombinerades inledningsvis med olika kompletterande sökord 

beroende på vilken kategori som var aktuell. Vid sökande i rysk media användes 

kombinationen “Crimea” + “Russia”. När det gäller media från Västvärlden användes 

sökorden “Crimea” + “Nato”; “Crimea” + “EU” respektive “Crimea” + “USA”. Då vi i den 

aktuella studien har definierat Västvärlden som ett “förbund” bestående av Nato, EU och 

USA har vi även valt att använda dessa tre separata sökningar för att försöka fånga hur 

rapporteringen sett ut. Slutligen, när det gäller de ukrainska medierna har endast “Crimea” 

använts som sökord i ett försök att få en så bred bild av den ukrainska nyhetsrapporteringen 

som möjligt. Efter inledande artikelsökningar med hjälp av sökordskombinationerna visade 

det sig dock att det bästa alternativet var att använda sig av enbart sökordet “Crimea”. Detta 

då sökningarna med hjälp av de olika sökordskombinationerna överlappade varandra och i 

stora drag resulterade i samma/likartade artiklar.  

 

Under artikelsökandet visade det sig även att det fanns vissa luckor i ett nyhetsorgans arkiv. 

The Ukrainian Weekly hade ett arkiv innehållande artiklar fram till den 31 december 2013 

och det första kvartalet 2014 saknades med andra ord. Vi anser dock att vi trots denna brist 

har kunnat presentera relevanta artiklar då det inte finns en tidsperiod som helt saknas. 

UkrinForm täcker de luckor som finns hos The Ukrainian Weekly och skapar därmed en bred 

analysbas. 
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Efter dessa sökningar valdes relevanta artiklar ut och analyserades därefter med hjälp av de 

aktuella nyckelorden, nyckelord som kommer att presenteras nedan. De aktuella nyckelorden 

är baserade på definitionerna av hard och soft power (med andra ord smart power). Syftet med 

dessa nyckelord var att fånga i vilken utsträckning smart power-strategier användes av de 

olika aktörerna och rapporterades i de olika medierna. Nyckelorden var: militär, ekonomiska 

sanktioner, invasion och ockupation (hard power) samt diplomati, samarbete, kultur, 

värderingar och relationer (soft power).  

 

Anledningen till att valet föll på dessa nyckelord är att de anses spegla de båda 

maktstrategierna bra. En kombination av hard och soft power innebär smart power vilket 

innebär att en analys av användandet av hard respektive soft power även är en analys av de 

olika aktörernas användning av smart power. 

 

6. Resultat/empiri 

 

Den nedanstående analysen är uppdelad i tre delar; hard power, soft power och smart power. 

Vi kommer att analysera nyhetsrapporteringen utifrån dessa tre begrepp. 

 

6.1 Hard power 

 

Användandet av hard power har varierat över åren. Detta framgår tydligt i Figur 1 nedan. Vi 

kommer här att närmare analysera rapporteringen från respektive nyhetsorgan/region. Med 

hard power menar vi här rapportering kring militär kapacitet, militära hot, ockupation, 

invasion och ekonomiska sanktioner (se Teori för vidare information om hard power). Dessa 

nyckelord nämns även i Metodavsnittet och kommer här att tillämpas för att analysera det 

insamlade materialet. I denna analys av hard power-användandet ingår sammanlagt 159 

artiklar. Figur 1 ger en överblick över hur de olika nyhetsorganens rapportering sett ut under 

perioden 2005-2014 när det gäller hur olika aktörer använt sig av hard power-strategier. Den 

nedanstående analysen kommer främst att fokusera på de toppar som vi funnit i 

rapporteringen.  
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Figur 1. Hard power 

 

6.1.1 BBC 

 

Som man kan se i Figur 1 ökade rapporteringen vid två tillfällen, 2008 och 2014. Anledningen 

till detta kan ses i Rysslands agerande. Rysslands inblandning i Georgienkriget under 2008 

medförde en ökad rapportering kring Rysslands militära kapacitet och vilka konsekvenser 

detta krig kan ha för Ukraina och Krims framtid (Reynolds, 2008, 27 augusti). Även under 

2014 kan man se en topp i rapporteringen när det gäller hard power. Under de fyra första 

månaderna inleddes Krimkrisen där Ryssland ockuperade det ukrainska Krim, vilket ledde till 

en ökad rapportering och ett ökat intresse kring regionen. Rapporteringen kring denna aktuella 

kris handlar både om Rysslands ockupation av Krim (BBC, 19 mars, 2014; BBC, 22 mars, 

2014) och om de sanktioner som EU och USA har infört (BBC, 28 april, 2014). När det gäller 

ekonomiska sanktioner är det dock inte bara sanktioner från Väst som rapporteras, även 

Rysslands motsanktioner nämns (BBC, 10 april, 2014). 

 

Gällande hard power och BBC:s nyhetsrapportering kan man därmed se två toppar, 2008 och 

2014, medan rapporteringen de övriga åren i princip endast bestå av enstaka nyheter. När det 

gäller nyhetsorganet BBC var det därmed svårt att hitta relevanta artiklar med hjälp av 

sökordet “Crimea”, vilket syntes genom ett mindre antal artiklar. Detta kan ses som ett 

reslutat i sig Väst hade inte ett stort intresse i Ukraina och dess händelser innan Rysslands 

ockupation av Krimhalvön. I och med denna ockupation ökade dock antalet artiklar drastiskt i 
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jämförelse med tidigare år (se Figur 1). BBC:s rapportering ökade även när EU:s egna 

intressen stod på spel i och med Rysslands ökade närvaro i Ukraina och på Krim. Detta kan 

tolkas som att rapporteringen stiger när egna intressen hotas. 

 

6.1.2 Ukraina 

 

Rapporteringen från de ukrainska medierna var under tidsperioden 2005-2014 något högre än 

den från BBC. Detta kan ses som ett naturligt resultat av att de ukrainska medierna har ett 

större intresse att rapportera fortlöpande när det gäller både inrikesnyheter och nyheter som 

rör den stora grannen i öst, Ryssland. Som framgår i Figur 1 var dock rapporteringen relativt 

låg när det gäller hard power-strategier, med ett par toppar. Precis som när det gäller BBC:s 

rapportering kan man även här se toppar 2008 respektive 2014, men UkrinForm har dessutom 

en topp 2006. Vi kommer nedan att närmare gå in i rapporteringen från respektive ukrainskt 

nyhetsorgan. 

 

6.1.2.1 The Ukrainian Weekly 

 

I nyhetsrapporteringen rörande Krim och Ukraina från The Ukrainian Weekly visade analysen 

att en övervägande majoritet av artiklarna handlade om Krim och Ryssland i samma kontext. 

Antingen handlade det om den ryska Svarta havs-flottan, som har sin bas på Krim, eller så 

handlade det om Rysslands agerande i andra före detta Sovjetrepubliker. Rapporteringen från 

2008 handlade till stor del om ryska hot gentemot Ukraina (Socor, 24 februari, 2008), hot som 

kan sammankopplas med Ukrainas ökande intresse av medlemskap i EU och Nato. Dessa hot 

kan ses som ett exempel på hur Ryssland använder sig av hard power-strategier för att få sin 

vilja igenom. I detta fall handlar det om att Ryssland vill behålla Ukraina som en lojal 

grannstat och samtidigt undvika att landet närmar sig de västlojala organisationerna Nato och 

EU. 

 

Det är dock inte endast Ryssland som använder sig av hard power för att skapa makt, även 

från Ukrainas sida fann vi exempel på att landet använder sig av dessa strategier för att 

försöka öka den egna makten. Varfolomeyev (29 juli, 2012) rapporterar exempelvis att 

Ukraina, i ett försök att få utökade gasrabatter, hotar med att säga upp ett antal samarbetsavtal 

med Ryssland om Ryssland inte gör som Ukraina vill. Även Ryssland använder sig av olika 
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former av hot för att få Ukraina att agera som Ryssland vill, vilket blir tydligt i en artikel av 

Felgenhauer (2013). Enligt denna artikel försöker Ryssland styra Ukraina mot ett ökat 

samarbete och motverka att Ukraina närmar sig EU och Nato. Det framgår här att Ryssland 

använder sig av hot om ekonomiska och andra former av sanktioner mot Ukraina, sanktioner 

som kommer att träda i kraft om Ukraina väljer att skriva under samarbetsavtal med EU. 

 

I ett försök att motverka samtal mellan oppositionens ledare Tymoschenko och EU utfärdade 

Ukraina 2011 ett utreseförbud gentemot Tymoschenko (Zawada, 6 februari, 2011). Denna 

sanktion kan tolkas som att det pro-ryska styret i Kiev försöker förhindra och bestraffa den 

pro-västliga oppositionens försök att förändra landet och föra det närmare Väst och EU. Båda 

dessa exempel visar att Ukrainas mål vid användande av hard power-strategier förändras 

beroende på vilken regering som styr i Kiev. När det varit en pro-rysk regering i Kiev har EU, 

Nato och USA varit måltavla medan Ryssland har varit det utvalda målet under de perioder 

som ett pro-västligt styre suttit vid makten.  

 

Något som dock bör nämnas i samband med rapporteringen från The Ukrainian Weekly är att 

vi inte har haft tillgång till nyheter från 2014, vilket medfört att det senaste kvartalets 

rapportering inte ingått i analysen. Vi kan därmed inte uttala om oss hur The Ukrainian 

Weeklys rapportering rörande olika aktörers användande av hard power-strategier har sett ut i 

samband med Krimkrisen. 

 

6.1.2.2 UkrinForm 

 

Detta nyhetsorgans rapportering är relativt jämn när det gäller olika aktörers användande av 

hard power-strategier. Det finns en topp under 2006 samt en ytterligare topp under 2014. Den 

första toppen kan kopplas till en kombination av Nato-motstånd på Krim (UkrinForm, 5 juni, 

2006) och ryska ekonomiska sanktioner gentemot Ukraina (UkrinForm, 23 januari, 2006). 

När det gäller Nato-motståndet på Krim är detta något som återkommer över flera år (se 

exempelvis UkrinForm, 21 juli, 2014). Befolkningen på Krim verkar inte vara vänligt 

inställda gentemot Nato och befolkningen har upprepade gånger protesterat och försökt stoppa 

militärövningar mellan Ukraina och Nato. Dessa återkommande militärövningar kan ses som 

ett exempel på att både Ukraina och Nato visar sina militära muskler inför Ryssland i ett 

försök att öka den egna makten, med andra ord exempel på användandet av hard power-

strategier. 
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Den senaste tidens händelser på Krim har lett till en ökad rapportering när det gäller olika 

aktörers användande av hard power-strategier, både när det gäller militära hot och 

ekonomiska sanktioner. Exempel på detta är att både G7 och EU har varnat Ryssland och 

även infört sanktioner gentemot landet i ett försök att påverka Rysslands agerande på Krim 

(UkrinForm, 12 mars, 2014). Dessa ageranden från Väst kan ses som ett försök att påverka 

Ryssland genom hot/piskor (hard power). 

 

Något som vi kunnat se under läsandet av nyhetsrapporteringen från Ukraina är att det verkar 

finnas skilda fokus, vilket kan sägas spegla den delning som även finns i resten av landet. Det 

finns en uppdelning mellan Öst och Väst där nyheterna antingen domineras av fokus på 

relationen Ukraina-Ryssland eller Ukraina-Väst, vare sig det handlar om samarbeten eller 

konflikter mellan de olika aktörerna. 

 

6.1.3 RIA Novosti 

 

Som framgår i Figur 1 har vi funnit ett större antal relevanta artiklar hos RIA Novosti än hos 

de övriga tre nyhetsorganen. En anledning till detta kan vara Rysslands stora intresse i Krim, 

bland annat på grund av att de har haft sin Svarta havs-flotta baserad på halvön under flera 

århundraden. Samarbetena mellan Ukraina och Ryssland är även väl utvecklade, vilket 

troligtvis innebär en ökad rapportering i sig självt. I samklang med både BBC och The 

Ukrainian Weekly har även Ria Novosti två toppar i sin rapportering, 2008 och 2014. 

 

I samband med Rysslands invasion av Georgien 2008 rapporteras det om att Ukraina vill öka 

sin militära närvaro i hela Ukraina genom att omfördela sin militär (RIA Novosti, 27 

november, 2008). Detta agerande kan ses som ett försök från Ukrainas sida att förstärka sin 

egna hårda makt som ett svar på Rysslands militära intervention i Georgien. När det gäller 

den ryska flottbasen på Krim rapporteras det även om ryska hot gentemot Ukraina. Om 

Ukraina säger upp avtalet väntar enligt Ryssland försämrade relationer mellan de båda 

länderna (RIA Novosti, 9 oktober, 2008). 

 

Det senaste årets kriser på Krim har resulterat i ytterligare en topp i nyhetsrapporteringen och 

de senaste fyra månaderna kan man se en tydlig ökning i rapporteringen. RIA Novostis 
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rapportering visar även att hard power-strategier använts av samtliga inblandade aktörer. Ett 

exempel på detta är de sanktioner som EU och USA har infört mot Ryssland som ett svar på 

Rysslands ockupation av Krim (RIA Novosti, 28 april, 2014). Att införa ekonomiska 

sanktioner verkar enligt nyhetsrapporteringen vara Västs vanligaste vapen mot Rysslands 

senaste agerande i Östeuropa. Samtidigt visar rapporteringen att USA har ökat den militära 

närvaron i området, bland annat genom att stationera militära styrkor i Baltikum (RIA 

Novosti, 23 april, 2014). 

 

I ett försök från Ukraina att motverka ett ökat militärt hot från Ryssland har landet förbjudit 

ryska män i åldrarna 16-60 att komma in i Ukraina (17 april, 2014). Detta kan ses som ett 

ukrainskt svar på Rysslands invasion av ukrainskt territorium och ett försök att motverka en 

ökad rysk militär närvaro i landet. Ukrainas agerande kan därmed ses som ett exempel på hard 

power-användande och som ett svar på Rysslands ökade hard power i regionen. 

I samband med Rysslands ockupation tog de även över delar av den ukrainska militär som var 

stationerad på halvön. RIA Novosti rapporterar bland annat att Ryssland tog över delar av den 

ukrainska flottan, däribland ett antal stridsdelfiner (RIA Novosti, 26 mars, 2014). Detta 

agerande kan ses som ett exempel på att Ryssland använder sig av sin överlägsna hard power 

gentemot Ukraina för att ta över de delar av Ukrainas försvar och territorium som Ryssland 

önskar. Den sammanlagda rapporteringen från RIA Novosti visar även på ett ökad 

användande av hard power-strategier hos alla inblandande aktörer under det senaste halvåret. 

 

6.1.4 Sammanfattning 

 

Om man ska sammanfatta de fyra nyhetsorganens rapportering kan man se toppar när det 

gäller användandet av hard power-strategier under de perioder när Ryssland ökat sin militära 

närvaro i före detta Sovjetstater. När Rysslands militära aktivitet ökar, ökar även 

nyhetsrapporteringen vilket kan ses som en naturlig följd. När Rysslands agerande dessutom 

påverkar EU/Nato/USA/Västs intressen ökar dessutom rapporteringen i Västorienterade 

nyhetsorgan. Under de perioder där Ukraina/Krim var relativt lugna och västorienterade 

områden var även rapporteringen rörande området relativt låg, vilket kan tolkas som att 

området under dessa perioder inte vara lika intressanta att rapportera om.  

Under det senaste halvåret har dock intresset för regionen ökat och därmed även 

rapporteringen. Antalet artiklar under 2014 är betydligt större än tidigare år, detta trots att 
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endast det första kvartalet är inkluderat i den aktuella analysen. Detta kan ses som ett tecken 

på att världen blir allt mer global och att händelserna på Krim leder till effekter långt utanför 

landets gränser. 

 

6.2 Soft power 

 

Användandet av soft power har, precis som hard power-användandet varierat över åren. Detta 

framgår tydligt i nyhetsrapporteringen och i Figur 2. Vi kommer nedan att närmare analysera 

rapporteringen från respektive nyhetsorgan/region. Med soft power menar vi här rapportering 

kring diplomati, samarbeten, kultur, värderingar och relationer (se Teori för vidare 

information om soft power). Dessa nyckelord nämns även i Metodavsnittet och kommer här 

att tillämpas för att analysera det insamlade materialet. I denna analys av soft power-

användandet ingår sammanlagt 215 artiklar. Figur 2 ger en överblick över hur de olika 

nyhetsorganens rapportering sett ut under perioden 2005-2014 när det gäller hur olika aktörer 

använt sig av soft power-strategier. Den nedanstående analysen kommer främst att fokusera 

på de toppar i rapporteringen som vi har funnit under analysen. 

 

 

 

Figur 2. Soft power 
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6.2.1 BBC 

 

Som framgår i Figur 2 är BBC:s rapportering när det gäller olika aktörers användande av soft 

power-strategier relativt jämn med två toppar, 2010 och 2014. Dessa toppar kan kopplas 

samman med politiska förändringar i Ukraina och därmed Ukrainas relationer med 

omvärlden. Efter 2010 års presidentval i Ukraina skiftade makten från pro-västliga Jusjtjenko 

till den mer pro-ryska Janukovich, vilket innebar förändrade relationer och ett ökat intresse i 

omvärldens nyhetsrapporteringar. Även det senaste årets oroligheter på Krim har resulterat i 

en ökad rapportering kring de olika aktörernas försök att skapa bestående samarbeten och 

diplomatiska relationer med varandra. 

 

Något som framgår i analysen av BBC:s rapportering är att Ukraina under de senaste åren haft 

intresse av att samarbeta med alla parter. De har varit och är fortfarande intresserade av både 

nära samarbete med Ryssland och med EU/Nato. Denna ovilja mot att tydligt välja sida 

(EU/Nato eller Ryssland/EAEC) syns bland annat i det faktum att dåvarande president 

Jusjtjenkos första resa som president gick till Ryssland och ett möte med president Putin. 

Jusjtjenkos viktigaste valfråga var samtidigt Ukrainas integration med EU men det faktum att 

han valde att resa till Moskva visar på en fortsatt vilja till nära samarbeten även med Ryssland 

(Grammaticas, 2005). Även vidare rapportering kring Jusjtjenkos första tid vid makten visar 

på landets dubbelspel där de visar intresse för djupare samarbeten med både Ryssland och 

med USA (Beale, 2005; Fawkes, 2005).  

 

Detta dubbelspel fortsatte även under den pro-ryska Janukovichs ledning. Efter hans valvinst 

2010 sökte han fortsatta samarbeten med både Ryssland och EU/Nato. Exempel på detta är 

undertecknandet av ett fortsatt avtal om den ryska Svarta havsflottan på Krim (BBC, 21 april, 

2010) samt det faktum att Janukovichs första utlandsbesök gick till Bryssel och EU:s 

högkvarter (BBC, 21 mars, 2010). Att Ukraina genomgick ett regeringsskifte under 2010 kan 

även förklara den topp i rapporteringen när det gäller användandet av olika former av soft 

power. När en ny regering tillträder behöver de skapa, upprätthålla och förbättra relationerna 

med omvärlden, vilket naturligt leder till en ökad rapportering. 

 

Den topp som man kan se under 2014 hänger sannolikt samman med att Ukraina och 

Krimhalvön är väldigt aktuella ämnen och därmed i fokus för nyhetsrapporteringen. Att Krim 

“bytt tillhörighet” och uppgått i den Ryska federationen innebär dessutom att Rysslands 
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intresse av att använda strategier kopplade till soft power för att öka det egna inflytandet över 

halvön har ökat. BBC:s rapportering visar ryska försök att minska det amerikanska 

inflytandet, bland annat genom att amerikanska snabbmatskedjor stängs på Krim samtidigt 

som ryska kasinon öppnar (BBC, 4 april, 2014; BBC, 21 april, 2014). 

 

6.2.2 Ukraina 

 

Rapporteringen från de ukrainska medierna var under tidsperioden 2005-2014 något högre än 

BBC:s. Detta kan ses som en naturlig följd av att de ukrainska medierna har ett större intresse 

av att rapportera fortlöpande både när det gäller inrikes- och utrikesnyheter Som framgår i 

Figur 2 är dock rapporteringen relativt jämn, med ett par toppar. Vi kommer nedan att 

närmare gå in i rapporteringen från respektive ukrainskt nyhetsorgan. 

 

6.2.2.1 The Ukrainian Weekly 

 

The Ukrainian Weeklys rapportering handlar i stor utsträckning om samarbeten med både 

Ryssland och Väst (EU, Nato & USA). Detta visar att även de ukrainska medierna visar upp 

en bild av Ukraina som ett land som inte vill välja sida utan istället samarbetar med båda 

sidor. Det rapporteras lika flitigt om samarbeten med USA/EU som om samarbeten mellan 

Ukraina och Ryssland (se exempelvis Dubas, 4 november, 2007; Zawada, 15 juli, 2007 

respektive Socor, 4 mars, 2007; The Ukrainian Weekly, 24 juni, 2007). Samtidigt som 

Ukraina planerar fördjupade samarbeten med EU och för diskussioner rörande ett eventuellt 

ukrainskt medlemskap så utökas även samarbetet mellan Ukraina och Ryssland. 

 

Det rysk-ukrainska samarbete som dominerar rapporteringen är avtalet om den ryska flottans 

bas på Krim. Detta avtal förlängdes 2010 och föregicks av en intensiv rapportering kring båda 

sidors försök att påverka/influera varandra. Dessa influeringsförsök kan ses som att båda sidor 

försökte öka den egna mjuka makten. I slutändan visade det sig dock att Rysslands makt var 

större när det gäller Krim, bland annat på grund av den starka tillhörighetskänslan gentemot 

Ryssland som finns bland befolkningen på halvön. 

 

Även när det gällde soft power-analysen så saknas tillgång till The Ukrainian Weeklys arkiv 

för 2014. Detta har inneburit att vi inte kunnat analysera och därmed uttala oss om huruvida 
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användandet av soft power har sjunkit eller stigit i samband med de senaste oroligheter på 

Krim. 

 

6.2.2.2 UkrinForm 

 

Rapporteringen från UkrinForm har en tydlig topp 2008, medan rapporteringen de övriga åren 

kan ses som relativt jämn. Denna topp sammanfaller med Rysslands invasion av och krig med 

Georgien och majoriteten av artiklarna från detta år handlar om ukrainska försök att göra 

Krim mer ukrainskt. Detta kan man tolka som att Ukraina använder sig av soft power-

strategier för att motverka ett ökat inflytande från Ryssland. Bland annat visar rapporteringen 

att Ukrainas president vill öka landets mjuka makt genom att säkerställa att hela landet och 

hela befolkningen har tillgång till ukrainska medier och nyheter (UkrinForm, 24 april, 2008). 

Ett exempel på ett försök från USA:s sida att försöka påverka Ukraina att bli mer “västligt” är 

det faktum att USA lovar att hjälpa Ukraina att närma sig Nato:s medlemskrav (UkrinForm, 

20 december, 2008). Detta kan ses som att USA vill sprida sina och Natos egna värderingar 

och kultur till Ukraina innan de kan bli medlemmar i Nato. USA försöker därmed öka sin 

egen soft power genom att influera och påverka Ukraina. 

Ryssland har även de ett betydande inflytande över Krim, både vad gäller kultur och 

värderingar. Detta syns bland annat genom att Krims invånare accepterar och uppmuntrar 

resandet av monument över ryska militära befälhavare på halvön (UkrinForm, 28 juni, 2008). 

Detta kan ses som ett tecken på att Krimhalvön i stor utsträckning var pro-ryskt redan innan 

Rysslands ockupation. Den ryska kulturen och de ryska värderingarna är framstående och 

viktiga delar av Krims kultur medan de ukrainska inslagen är mer tillbakadragna och i 

minoritet. I samband med Rysslands ockupation förstärktes även den ryska kulturen på Krim 

då alla ukrainska tv-kanaler stängdes av på halvön och endast ryska kanaler godkändes 

(UkrinForm, 9 mars, 2014). 

 

Sammanfattningsvis kan vi efter analysen av de ukrainska nyhetsorganen dra slutsatsen att 

alla tre sidor har försökt använda soft power-strategier för att skapa inflytande och makt. När 

det gäller Krim verkar dock Ryssland ha ett stort övertag när det gäller inflytande över kultur 

och värderingar, kanske på grund av den starka ryska lojaliteten och den starka Krim-ryska 

historien. 
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6.2.3 RIA Novosti 

 

I likhet med flera andra nyhetsorgan har även RIA Novosti ett par toppar i rapporteringen när 

det gäller olika aktörers användande av soft power-strategier, 2008 och 2014. Man kan dock 

se ryska försök till ökat inflytande över främst Krimhalvön som en röd tråd genom hela 

tidsperioden (2005-2014). Ett exempel på detta är att ryska krigsmonument uppförts på 

ukrainsk mark (RIA Novosti, 14 november, 2005). Detta kan ses som att den ryska mjuka 

makten är stark och visar även på Rysslands försök att skapa en nationell tillhörighet och rysk 

lojalitet på Krimhalvön. Genom att använda sig av rysk patriotism, kultur och värderingar så 

flyttas den nationella lojaliteten och identiteten från Ukraina och mot Ryssland. Det faktum 

att Ryssland har en stor och stark militär närvaro innebär även en stark rysk kultur på halvön. 

Denna lojalitet gentemot Ryssland kan även ses i rapporteringen kring firandet av den ryska 

Svarta havsflottan och den stora parad som genomfördes för att fira att flottan funnits på Krim 

i 225 år (RIA Novosti, 8 maj, 2008). 

 

Det är dock inte bara Ryssland som har ett intresse av att sprida de egna värderingarna och 

kulturen till Ukraina och dess befolkning. Nato, EU och USA har alla försökt sprida både 

demokrati och andra västerländska värderingar och ambitioner till Ukraina, bland annat 

genom att uppmuntra landet att införliva dessa normer och synsätt i den egna kulturen. Både 

Tysklands kansler Angela Merkel och Natos generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer har 

besökt landet för att försöka få Ukraina närmare Nato och de värderingar som denna 

organisation står för (RIA Novosti, 21 juli 2008; 16 juni, 2008). 

 

Under 2014 kan man se att Ryssland har försökt förstärka landets mjuka makt över Krim. 

Exempel på detta kan ses i beslutet att öppna 200 ryska bankkontor på Krim samt övergången 

från ukrainska hryvnia till ryska rubel (RIA Novosti, 21 april, 2014). Även det faktum att det 

ryska firandet av segern i andra världskriget i år för första gången firades även på Krim (RIA 

Novosti, 1 april, 2014). Dessa exempel visar på Rysslands försök till ökad soft power genom 

att byta ut ukrainska kulturmarkörer (valuta etc.) mot ryska sådana. Den ukrainska kulturen på 

Krim har därmed till stora delar bytts ut mot en rysk, vilket är ett tydligt tecken på att den 

ryska lojalitet som finns hos invånarna på halvön ytterligare har förstärkts under det senaste 

halvåret. 
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Som framgår i den ovanstående analysen har RIA Novostis rapportering ett starkt fokus på 

relationerna mellan Ryssland och Ukraina. Detta kanske inte är så konstigt då RIA Novosti är 

en rysk nyhetsbyrå som därmed har intresse av att skapa en positiv bild över Rysslands 

ageranden. 

 

6.2.4 Sammanfattning 

 

För att sammanfatta rapporteringen kring de olika aktörernas användande av soft power-

strategier kan man se att rapporteringen är relativt jämnt fördelad över tid, med ett par toppar. 

Militära hot och ekonomiska sanktioner inträffar relativt sällan men genererar stort 

medieintresse. Samarbeten, diplomati och kulturförändringar är däremot något ständigt 

pågående. Detta innebär att soft power-användningen är mer jämnt fördelad över åren, vilket 

även kan ses i de artiklar som ingår i den aktuella analysen. Medan hard power-analysen gav 

tydliga toppar som var gemensamma för samtliga nyhetsorgan så resulterade soft power-

analysen i ett spretigare resultat där det inte finns samma tydliga mönster i rapporteringen.  

Under det senaste halvåret har intresset för regionen ökat i och med de senaste oroligheterna i 

landet och på Krim. Detta har resulterat i en ökad rapportering från samtliga nyhetsorgan, 

men ökningen är inte lika tydlig när det gäller soft power som den var i fallet hard power. 

 

Från både Väst (USA, EU & Nato) och från Ryssland kan vi se tydliga försök till olika former 

av soft power. Detta kan handla om både diplomatiska relationer och om samarbetsavtal 

rörande allt från olja till ekonomiskt bistånd. Båda sidor har intresse av att sprida de egna 

värderingarna och den egna kulturen till Ukraina och dess befolkning. Detta för att öka 

sannolikheten att Ukraina i slutändan väljer just den sidan för fortsatta, fördjupade 

samarbeten. Från Västs sida handlar det i stora drag om att uppmuntra ett ukrainskt 

medlemskap i EU och/eller Nato medan det från Rysslands sida handlar om att förstärka den 

ryska kultur som redan finns i Ukraina, och på Krim i synnerhet, för att öka lojaliteten 

gentemot Ryssland. Ryssland försöker även skapa en situation där Ukraina ser Rysslands egna 

tullunion, EAEC, som det självklara valet. 
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6.3 Smart power  

 

Användningen av smart power har varierat över åren, vilket framgår i nyhetsrapporteringen 

och i Figur 3 nedan. Vi kommer nedan att närmare analysera rapporteringen från respektive 

region. Med smart power menar vi här hur olika aktörer kombinerar användandet av hard och 

soft power-strategier (se Teori för vidare information om smart power). I denna analys av 

smart power-användandet ingår sammanlagt 374 artiklar. Figur 3 ger en överblick över hur 

rapporteringen rörande användandet av hard respektive soft power-strategier har sett ut under 

perioden 2005-2014. Den nedanstående analysen kommer att visa hur en aktörs kombination 

av hard och soft power innebär smart power. Smart power innebär att aktören väljer strategi 

beroende på situation, att veta vilken strategi som passar när. 

 

 

Figur 3. Smart power 

6.3.1 Väst (EU, Nato, USA) 

 

Att välja mellan att använda hard eller soft power-strategier för att få sin vilja igenom är 

själva grundbulten i smart power. Det handlar om att den enskilde aktören väljer, beroende på 

situation, om det mest effektiva är att använda sig av militära hot eller ekonomiska sanktioner 

(hard power) eller om det är bättre att använda sig av diplomati och samarbete (soft power).  

Något som framgår i analyserna är att användandet av soft power är mer utspritt och 

rapporteringen kring dessa strategier är mer jämnt utspridd över tidsperioden. Både EU och 
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USA har använt sig av diplomati och samarbete (soft power) för att skapa en situation där 

Ukraina närmar sig Väst och dess värderingar (BBC, 1 mars 2010). Men när dessa ageranden 

inte varit tillräckliga har dock ekonomiska sanktioner (hard power) använts för att försöka 

styra situationen (BBC, 28 april, 2014). EU och USA har därmed använt sig av smart power 

när det har kombinerat olika soft och hard power-strategier för att få sin vilja igenom och 

styra Ukraina närmare Väst. 

 

Även Nato har använt sig av smart power-strategier för att försöka påverka situationen och 

regionen. Främst har denna aktör fokuserat på soft power-strategier såsom militära 

samarbeten mellan Nato och Ukraina. Dessa samarbeten har fördjupats över åren och Ukraina 

har även fört diskussioner om ett eventuellt medlemskap i organisationen. De militärövningar 

som genomförts i Svarta havet mellan Ukraina och Nato (se exempelvis UkrinForm, 21 juli, 

2008; Zawada, 15 juli, 2007) kan även ses som ett exempel på hard power-användandet då det 

involverar ett uppvisande av organisationens militära kapacitet. 

 

Samtliga Väst-aktörer har därmed använt sig av smart power för att påverka Ukraina och 

Krim att röra sig i den riktning Väst önskar. Aktörerna har, genom både samarbeten och hot, 

försökt influera landet att de Västliga värderingarna, tankarna och åsikterna är den rätta vägen 

för Ukraina. De har vidare visat sitt motstånd mot Rysslands agerande i Ukraina och på Krim 

genom att använda sig av sanktioner av olika slag. När det gäller samarbeten har bland annat 

Nato och USA avslutat sina samarbeten med Ryssland (UkrinForm, 12 mars, 2014). Ryssland 

har bland annat uteslutits ur G8 och Nato har avbrutit militära samarbeten med landet (RIA 

Novosti, 28 april, 2014). När det gäller EU är dock situationen lite känsligare då det finns ett 

starkt beroende av den gas och olja som Ryssland exporterar. Det blir därmed svårare att helt 

kapa samarbetena. 

 

6.3.2 Ukraina 

 

När det gäller Ukrainas militära kapacitet, och därmed möjlighet till användandet av militär 

hard power, är frågan komplicerad. För det första har Ukraina gett upp delar av sitt försvar i 

och med Budapestavtalet, ett avtal som innebar att landet gav upp sin kärnvapenarsenal i 

utbyte mot löften att landets gränser skulle försvaras i framtiden. Dessutom finns det 

frågetecken när det gäller lojaliteten hos delar av Ukrainas militär, vilket visade sig när stora 
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delar av militären på Krim helt enkelt gick över till den ryska sidan under ockupationens 

inledningsskede (RIA Novosti, 4 april, 2014). 

 

Ukrainas soft power är dock starkare, bland annat på grund av de olje- och gasledningar som 

går genom landet. Dessa ledningar ger stora möjligheter både att skriva under avtal rörande 

distributionen (soft power) och använda dem som påtryckningsmedel vid behov (hard power). 

Ukrainas många samarbeten med både Ryssland och Väst är även det bevis på Ukrainas soft 

power. Genom att samarbeta med båda sidor skapas förutsättningar för Ukraina att öka sitt 

inflytande i regionen. 

 

När det gäller smart power har Ukraina därmed först och främst en stark soft power där 

diplomati och samarbeten kännetecknar landets relationer med utomstående 

länder/organisationer. Landet har därmed ett inflytande över omvärlden genom de många 

samarbeten som finns med både Ryssland och Väst. 

 

6.3.3 Ryssland 

 

Rysslands inflytande i Ukraina och regionen är stort. Både på grund av det faktum att 

länderna i regionen tidigare ingått i Sovjetunionen och på grund av den stora olje- och 

gasexport som sker. Med den senaste tidens rapportering om Rysslands starka och växande 

militär i ryggen kan man kanske anta att Rysslands främsta makt är den hårda. Men landets 

soft power är minst lika stark, om inte starkare. Detta framgår bland annat i det faktum att det 

endast mellan Ukraina och Ryssland finns över 1000 samarbetsavtal (Officiell portal för 

Verkhovna Rada i Ukraina, 2014b) vilket tyder på en stark soft power från Rysslands sida. 

Även det faktum att Ukraina tidigare har tillhört Ryssland/Sovjetunionen inverkar, det finns 

en starkt lojalitet i landet gentemot Ryssland. Denna starka lojalitet kan man bland annat se i 

det faktum att stora delar av den ukrainska militären på Krim gick över till Ryssland i 

samband med ockupationen av Krim (RIA Novosti, 4 april, 2014).  

 

Rysslands inflytande i regionen är därmed stort, både vad gäller hard power och soft power. 

Landet har dessutom visat att när samarbeten och diplomati inte hjälper så är det inga problem 

att gå in militärt för att återskapa en stark lojalitet gentemot Ryssland. Detta skedde bland 

annat 2008 i och med Georgienkriget och igen 2014 när Ryssland ockuperade Krim. Ryssland 
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uppvisar därmed en stark smart power och en förmåga att välja mellan militära hot och 

ekonomiska sanktioner respektive samarbete och diplomati beroende på vad den aktuella 

situationen behöver. Denna förmåga, att kunna kombinera hard och soft power-strategier på 

ett effektivt sätt, har gjort Ryssland till ett inflytelserikt land som även utgör ett påtagligt hot 

mot omvärlden.  

 

6.4 Slutsatser 

 

Om vi ska sammanfatta analysen rörande smart power kan man dra slutsatsen att alla aktörer 

utövar smart power efter förmåga och kapacitet. Detta är även något som man kan se i den 

nyhetsrapportering som ingår i denna studie. Samarbeten och diplomati är något som samtliga 

aktörer använder kontinuerligt för att upprätthålla relationer med viktiga samarbetspartners. 

Användandet av militära hot eller ekonomiska sanktioner är däremot något som “endast” 

verkar användas i situationer där den mjuka makten inte fungerar. När samarbeten, avtal 

och/eller diplomati bryter samman så används ekonomiska sanktioner och militära hot i ett 

försök att återfå makten över situationen/regionen. 

Kombinationen av Rysslands starka militär och de många samarbeten som finns mellan 

Ukraina och Ryssland resulterar i en stark nation med stort inflytande och makt över regionen. 

Detta påverkar även maktbalansen i regionen. Ett starkare Ryssland innebär en förskjutning 

av makten i regionen, vilket även innebär att motpartens (Väst) makt minskar. Detta innebär 

även att maktbalansen rubbas och en världsordning skapas. Detta är något vi kommer att gå 

djupare in på i den nedanstående diskussionen. 

 

7. Diskussion 

 

Som studiens resultat visar finns det ett samband mellan användandet av hard respektive soft 

power-strategier. Detta syns i Figur 3 där linjerna tydligt korrelerar med varandra. Något som 

dessutom framgår i Figur 3 är att det två år innan de stora kriserna (Georgienkriget och 

Krimkrisen) finns en minskning i användandet av soft power samtidigt som användandet av 

hard power ökat. Ett exempel på detta är under 2006 där hard power- och soft power-linjerna 

möts. Anledningen till detta är en ökad rapportering av militära samarbeten mellan Nato och 

Ukraina, vilket kan ses som en provokation mot Ryssland. Ryssland ville inte att Ukraina 

närmade sig Nato och försökte därmed att motverka dessa krafter. Två år efter detta gick 
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Ryssland in i Georgien, ytterligare en före detta Sovjetrepublik som ökat sitt samarbete med 

Nato. Detta agerande genererade en starkt topp i rapporteringen, både vad gäller hard och soft 

power. Händelserna två år tidigare kan därmed ses som ett förskalv och den stora toppen 2008 

som det stora skalvet/krisen. De ökade samarbetena mellan Nato och Ukraina/Georgien 

orsakade troligen oro hos Ryssland då landet helst ser att gamla Sovjetrepubliken är lojala 

mot “moderlandet” och inte mot det Nato som ända sedan starten arbetat mot 

Sovjets/Rysslands utbredning och makt (Tsygankov, 2013). En ökad Nato-närvaro i området 

innebar troligen en viss rubbning i maktbalansen, vilket i sin tur “tvingade” Ryssland att 

agera. Detta agerande ser vi två år senare, när Ryssland gick i Georgien för att “skydda de 

egna”. 

 

I princip samma sak händer igen 2011 respektive 2013-14. Under 2011 ser vi en nedgång i 

soft power-rapporteringen samtidigt som det finns en ökning i hard power-användandet. Detta 

kan spåras tillbaka till en ökad rysk militär närvaro på Krim samtidigt som Ukraina fortsatte 

överläggningar med Nato och EU om framtida samarbeten. Att Ukraina fortsätter sina 

närmanden mot Väst kan sägas rubba maktbalansen i regionen och orsakade säkerligen 

återigen oro hos Ryssland. Två år senare ökade även Ryssland den militära närvaron på Krim 

ytterligare och ockuperade slutligen halvön för att återbörda den till “moderlandet”. Återigen 

ser vi alltså ett skeende där ett litet förskalv (2011) efterföljs av ett större skalv/kris. Vi kan 

därmed se ett mönster i rapporteringen där stora kriser föregås av mindre förvarningar. 

 

7.1 Ukrainas dubbelspel 

 

Något som framgår i studien är att Ukraina under åren har valt att samarbeta med båda sidor 

samtidigt. Nära samarbeten med Ryssland har kombinerats med allt mer utökade samarbeten 

med både EU och Nato. Detta har inneburit en situation där Ukrainas dubbelspel har lett till 

en bumerangeffekt och Ukrainas sits har försämrats avsevärt. I samband med Budapestavtalet 

1994 gav Ukraina dessutom upp sin kärnvapenarsenal, vilket försämrade landets hard power-

kapacitet. Den ukrainska militären är dessutom inte hundra procentigt lojal mot det egna 

landet, istället finns det en stark lojalitet gentemot Ryssland. Denna felriktade lojalitet visade 

sig bland annat under Krimkrisen där en stor del av ukrainska militär på halvön gick över till 

Ryssland och ansökte om ryskt medborgarskap (RIA Novosti, 4 april, 2014). Ockupationen av 

Krim visade även på Rysslands militära övertag, halvön intogs utan strid och den ukrainska 
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militären “förbjöds” av regeringen i Kiev att konfrontera de ryska styrkorna. Detta visar än en 

gång Ukrainas underläge och Rysslands starka position i området. Rysslands hårda makt är 

betydligt större än den ukrainska. 

 

Detta dubbelspel kan även kopplas samman med den till synes naiva bild Ukraina har haft av 

landets relation med Ryssland. Det är tydligt att Ukraina har haft uppfattningen att de är 

allierade med Ryssland och därmed även skyddade av dem. Detta syns till exempel av 

undertecknandena av Budapest- och Charkivavtalet. Kan det då vara så att det är Ukrainas 

naivitet som satt dem i den sårbara situationen de nu befinner sig i samband med Rysslands 

ockupation? Att döma av analysen så är detta mycket möjligt då Ukraina verkar ha accepterat 

det Ryssland föreslagit utan att kritiskt fundera över huruvida dessa krav faktiskt kan innebära 

negativa konsekvenser för Ukraina. I samband med Georgienkriget och Rysslands 

intervention rapporterade ukrainska medier att det som händer i Georgien aldrig skulle ske i 

Ukraina. Ett par år senare hände dock samma sak på Krim när Ryssland gick in och 

ockuperade halvön trots löften om att skydda de ukrainska gränserna. Ukraina verkar därmed 

inte ha lärt sig något från kriget i Georgien utan betraktade Ryssland som en lojal 

samarbetspartner som värnar Ukraina och dess territoriella gränser. 

 

Det är dock inte bara Ukraina som kan sägas vara något naiva, även EU har visat upp en viss 

oförmåga att se Rysslands ökande militära kapacitet som ett hot mot organisationen och 

regionen. Om Ryssland enkelt går in i Georgien eller Ukraina när de inte dansar efter 

Rysslands pipa, vad hindrar då landet från att fortsätta djupare in i Europa. Ryssland säger sig 

agera för att skydda ryska minoriteter, vilket det finns även i andra länder i främst Östeuropa. 

Vad hindrar Ryssland från att exempelvis gå in i de baltiska länderna i framtiden med samma 

bakomliggande svepskäl? EU och Europa är därtill beroende av den ryska gasen och oljan, 

utan den både stannar och fryser Europa. Detta gas- och oljeberoende försätter även EU i ett 

underläge, vilket kan ses i de relativt svaga ekonomiska sanktioner EU satt mot Ryssland efter 

ockupationen av Krim (RIA Novosti, 28 april, 2014). Sanktionerna handlar om att förbjuda 

ryska medborgare inresa i Europa eller frysning av bankkonton, men sanktioner när det gäller 

den ryska gasen och olja har vi ännu inte sett röken av. Förmodligen kommer det även inte 

ske några sådana sanktioner då Europa har mer att förlora än Ryssland på liknande sanktioner. 

På samma sätt har Ryssland ett starkt kort att spela ut i gas- och oljeleveranserna. Om 

Ryssland vill kan de använda dessa pipelines som hållhake på EU och Europas länder. EU:s 



36 

 

beroende av Ryssland verkar därmed vara starkare än Rysslands beroende av EU, vilket kan 

sägas speglas i de “svaga” sanktionerna gentemot Ryssland. 

 

När det gäller FN kan inte heller de göra mycket för att påverka situationen och Ryssland. 

Detta på grund av att Ryssland har vetorätt och de kan därmed stoppa, och har även stoppat, 

resolutioner. Rysslands makt verkar därmed vara väldigt stor och landet kan hävdas vara en 

regional hypermakt. Hypermakt kan enligt Nederveen Pieterse (2003) benämnas som en 

dominerande supermakt, vilket stämmer väl in på Rysslands position i Östeuropa och 

Ukraina. På många sätt kan man se Ryssland som den agerande aktören medan EU, Nato, 

USA och Ukraina endast reagerar. Ryssland går in på Krim (agerande) och omvärlden 

reagerar med avsky och sanktioner, Ryssland begränsar de mänskliga rättigheterna i det egna 

landet och omvärlden reagerar återigen med avsky men inför inga direkta sanktioner. Detta är 

bara ett par exempel på ryska ageranden de senaste åren där omvärlden egentligen inte agerar 

för att försöka förändra situationen i Ryssland, istället reagerar de med svaga uttalanden och 

ett kortvarigt medietryck som dör ut lika snabbt som det uppkommer. 

 

7.2 Hur har den regionala maktbalansen förändrats? 

 

Att den regionala maktbalansen har förändrats i och med Rysslands ockupation av Krim och 

de efterföljande oroligheterna i Ukraina kan man nog vara ganska säker på. När Ryssland 

visade sina militära muskler och sina intentioner ökade även deras makt. Denna förändrade 

maktfördelning är även en förändring av den rådande maktbalansen i regionen. Om vi återgår 

till Zinnes (1967) och hennes sex maktbalansdefinitioner så kan man hävda att världen 

tidigare var ordnat i enlighet med den sjätte definitionen. Enligt denna definition uppnås 

maktbalans när ett enskilt land har större makt än någon annan enhet i systemet, samtidigt 

som alla andra enheter tillsammans har större makt än det enskilda landet. USA:s starka 

position och stora makt kan därmed tolkas som det enskilda land/enhet i världen som har 

störst makt. Samtidigt så skulle dock en koalition av världens övriga länder tillsammans ha 

större makt än USA. I samband med Rysslands ökande makt och ambitioner när det gäller ett 

utökat inflytande över både grannländer och övriga länder, har dock maktbalansen skiftat. När 

man talar om de senaste årens händelser i Ukraina och i regionen kan man då istället tala om 

en maktbalans enligt Zinnes (1967) fjärde definition. Enligt denna definition finns det en 

maktbalans när det finns två allianser som står emot varandra och som kämpar om en icke-
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allierad stats lojalitet. Överfört på den aktuella situationen är Ryssland en allians/aktör, Väst 

(EU, USA & Nato) den andra och det icke-allierade landet är Ukraina. Kampen om Ukrainas 

lojalitet har pågått ett tag, vilket även synts i den ovanstående analysen. Både Väst och 

Ryssland har initierat och försökt upprätta omfattande samarbeten med landet, vilket är tecken 

på denna lojalitetskamp. Ukraina har samtidigt försökt att samarbeta med båda parter. Detta 

har troligen inneburit svagare allianser och en svagare lojalitet än vad som hade varit fallet om 

landet hade valt att fokusera på och fördjupat samarbetet med en av allianserna. 

 

7.3 Ukrainas framtid 

 

I början av denna uppsats visades ett antal scenarier upp när det gäller Ukrainas möjliga 

framtid. Något som framgår efter vår analys är att samtliga scenarion är möjliga vägar, men 

att scenariot där Ukraina delas på något sätt förmodligen är det troligaste. Landet är djupt 

delat och delar av landet verkar ha en starkare lojalitet gentemot Ryssland än mot Ukraina. 

Den senaste tidens oroligheter i östra och södra Ukraina visar även på att det finns en vilja 

bland delar av befolkningen att genomföra folkomröstningar för att kunna bryta sig loss från 

Ukraina och istället uppgå i den Ryska federationen. Huruvida denna delning sker fredligt 

eller genom en rysk ockupation är dock osäkert i dagsläget. I vilken utsträckning Ryssland är 

inblandade i de senaste oroligheterna i östra och södra Ukraina är osäkert, men det finns 

starka misstankar om att Ryssland har någon form av finger med i spelet. Om Ryssland i 

framtiden kommer att gå in i dessa delar av Ukraina för att “skydda den ryska minoriteten” 

återstår att ske. Det faktum att Ryssland ännu inte gått in med militär och tagit över territoriet 

talar emot en rysk invasion, men samtidigt vet man aldrig med Ryssland. Det har Rysslands 

ockupation av Krim gjort tydligt, när Ryssland bestämmer sig för något verkar de även göra 

allt för att åstadkomma detta oavsett om det innebär krig med andra länder, omfattande 

ekonomiska sanktioner eller vidare isolering. 

 

7.4 Metoddiskussion 

 

Eftersom smart power är ett relativt nytt begrepp, det används första gången 2003 (Nye, 

2009), så har vi inte kunnat finna ett etablerat analysinstrument. Vi har därför varit tvungna att 

utforma ett eget instrument med hjälp av de nyckelord som nämns i Metoddelen. Denna 

operationalisering gjordes genom att befintliga definitioner av hard respektive soft power 
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kokades ner till ett fåtal nyckelord. Dessa nyckelord användes därefter i analysen för att 

analysera i vilken utsträckning det rapporterades om de olika aktörernas användande av hard 

respektive soft power, och därmed användande av smart power. Det faktum att 

analysinstrumentet därmed är oprövad kan betecknas som en svaghet, men då nyckelorden är 

direkt sammankopplade med etablerade definitioner bör detta inte vara ett stort problem.  

 

Under det inledande sökandet efter artiklar användes det bredare begreppet “Ukraine”, vilket 

dock gav alldeles för många sökträffar för att en studie av denna storlek hade varit möjlig. 

Därför begränsades sökningen till Krim och sökordet “Crimea” användes vid vidare 

sökningar. Detta gjordes för att Krim är en central region för denna uppsats och även centralt 

för att förstå den senaste tidens oroligheter i regionen. 

 

Valet att inkludera artiklar från flera olika nyhetsorgan och därmed även flera olika sidor 

gjordes i ett försök att skapa en mer sammanhållen bild av regionen. Genom att inkludera 

Väst (BBC), Öst (RIA Novosti) och Ukraina (The Ukrainian Weekly & UkrinForm) skapades 

en bild över hur nyhetsrapporteringen sett ut över åren. När det gäller de ukrainska medierna 

har vi medvetet försökt välja nyhetsorgan som är relativt neutrala/oberoende och inte kan 

sägas vara varken pro-ryska eller pro-västliga. Detta gjordes i ett försök att skapa en så 

nyanserad och neutral bild över rapporteringen som möjligt. Det visade sig dock att The 

Ukrainian Weekly endast hade ett arkiv som sträckte sig från 2005 till 2013, det senaste 

kvartalets rapportering saknades med andra ord. Då vi inkluderade två ukrainska medier är 

detta dock inte ett större problem då artiklar från UkrinForm kan sägas täcka detta hål. 

 

Att vi är en del av Västvärlden påverkar hur vi tänker, analyserar och tolkar. Detta är något 

som vi har märkt och diskuterat återkommande under arbetes gång, det som anses som 

självklart för oss/Väst behöver inte vara lika självklart i andra delar av världen. Ryssland 

framställs ofta som “the bad guy” medan västliga värderingar såsom demokrati ses som 

naturliga och självklara delar för ett civiliserat land. Detta blir även tydligt i det faktum att 

Väst anser att ett ukrainskt medlemskap i EU/Nato är naturliga steg för demokratiska länder. 

Västliga tankar och värderingar är till stor del norm och något som samtliga länder bör sträva 

mot och uppnå. Huruvida dessa värderingar borde vara normen och verkligen är något att 

eftersträva är dock en helt annan uppsats och vi lämnar därför den diskussionen här. 
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7.5 Framtida forskning 

 

Ukraina och regionen runt omkring är ett högaktuellt ämne och därmed även ett intressant 

ämne för vidare forskning. Den senaste tidens oroligheter är långt i från avslutade och kanske 

behöver man vänta till situationen har lugnat ner sig innan man kan dra tydliga slutsatser och 

finna de verkliga bakgrundsfaktorerna.  

 

Det vore vidare intressant att genomföra djupare studier när det gäller relationen mellan 

Ukraina och Ryssland och hur denna förändrats i och med Rysslands återfunna styrka. När 

Ryssland vuxit sig starkare har maktbalansen i både regionen och i världen förändrats, vilket 

skapar många intressanta forskningsuppslag. Vad händer om Rysslands makt fortsätter öka 

och landet i framtiden tar över rollen som hypermakt? Hur kommer USA att reagera om/när 

de förlorar den dominanta, globala plats landet har idag? I vilken grad är EU och Europa 

egentligen beroende av Ryssland och vad skulle egentligen hända om någon part kapar alla 

samarbeten? Hur stor makt har egentligen Putin, är det egentligen han som har den slutgiltiga 

makten att bestämma regionens utveckling? Detta är bara några exempel på intressanta 

forskningsområden som uppkommit under detta arbete.  
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9. Bilaga  

9.1 Översikt över maktbalansdefinitioner 

 

Författare  

Definition 

Wohlforth 

(2007) 

 

Maktbalans handlar om en rättvis fördelning av makt mellan stater där ingen enskild stat 

eller existerande allians har en alltför stark maktposition 

Zinnes (1967) Def. 1 Det finns inga allianser/pakter och alla stater är jämna gällande makt. 

 

Def. 2 Det existerar två allianser/pakter och alla världens stater tillhör någon av dessa 

allianser/pakter. 

 

Def. 3 Det finns två allianser/pakter som är jämna i makt och en icke-allierad stat. 

 

Def. 4 Det finns två allianser/pakter samt en utomstående, icke-allierad stat. Det saknas en jämn 

maktfördelning mellan de båda allianserna/pakterna. 

 

Def. 5 Det finns inga allianser/pakter i världen. Makten hos varje stat är mindre än summan av 

den totala makten hos de övriga staterna. Det finns därmed ingen stat i världen som har 

maktmajoritet utan makten är relativt jämnt fördelad. 

 

Def. 6 Det finns en stat eller allians/pakt som har mer makt än någon annan enhet i systemet. 

Makten hos denna enskilda stat/allians/pakt är dock fortfarande mindre än summan av 

övriga stater i världen. 

van der Haar 

(2011) 

 

Maktbalans har setts som en stor orsak till krig och instabilitet samtidigt som en 

fungerande maktbalans fungerar stabiliserande. 

Whelan 

(1995) 

 

Maktbalans skapar en återhållsamhet i de internationella relationerna, genom att 

maktbalans skapar stabilitet och “relativ” fred. Balansen skyddar mindre, oberoende 

stater mot större och starkare stater. 

Wagner 

(1994) 

 

En rubbad maktbalans, på grund av en part försvinner/försvagas eller förstärks, medför en 

förändring i sannolikheten för krig. 

Horowitz 

(2001) 

 

Ett system med två starka makter (bipolärsystem) det mest instabila medan system med 

flera starka makter (multipolär system) är stabilast, i alla fall när ett land har i det 

närmaste hälften av de resurser som finns inom systemet. 

Tullock 

(2006) 

 

Det finns en dominerande stat, USA, och ingen tydlig motkoalition. Man kan därmed inte 

tala om en existerande maktbalans. 

Nye & Welch 

(2011) 

 

Maktbalans är en våg i jämvikt där olika stater har fördelat makten mellan sig tillräckligt 

jämt att en status quo-situation ska uppstå där de inblandade länderna saknar intresse av 

att kriga mot varandra. 

 

 


