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Abstrakt: 

USA har nu hört och sett Rysslands tendenser till maktanspråk i Europa och vilka medel man är villig och kapabel att 

använda sig av. Detta föranleder NATO att rusta upp sina resurser och vidare fördjupa säkerhetsdilemmat i Europa. Att 

bibehålla och expandera ett starkt NATO i Europa även efter kalla krigets slut har visat på USA:s förmåga att navigera 

världspolitiken på ett proaktivt sätt utan att löpa några risker för den egna nationella säkerheten. USA:s engagemang 

på den Europeiska arenan ska primärt tolkas som en strategi för att balansera upp Ryssland och bara sekundärt som en 

idealistisk ambition att värna om regional fred och säkerhet. Vi kan således utläsa att ingen av aktörerna är 

intresserade av status quo och den process av maktmaximering som pågått i Europa sedan långt tillbaka fortsatt lika 

aktiv. 
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1.0 Inledning 

 

 Den 21:a november 2013 började de sedan länge inneboende spänningarna i Ukraina att på 

allvar göra sig uppenbara för omvärlden (DN 2014). Omfattande protester mot den sittande 

regeringen urartade i våldsamma konfrontationer på gatorna i flera städer och slutligen rådde ett 

näst intill inbördeskrigsliknande tillstånd i landet. Misstankarna om att Ryssland är inblandade i det 

allt mer eskalerande kaoset bekräftades i och med att ”oidentifierade”, välorganiserade, pro-ryska 

trupper tog över delar av Krim samtidigt som den ryska armén kraftsamlade vid den ukrainska 

gränsen.  

För allmänheten upplevdes detta med stor oro och rädsla för att freden och säkerheten i Europa än 

en gång hotas i grunden; en fred som man trott skulle vara beständig sedan kalla krigets slut. 

Ryssland uppfattades av många som en återuppstånden Sovjetunion och försvarsfrågan hamnade 

åter högt på de nationella agendorna.  

För en del kom allt detta som något ”plötsligt” och ”chockerande”, något man inte hade väntat sig 

skulle ske mitt i det moderna, liberaldemokratiska och trygga Europa. För andra var detta en sedan 

länge väntad händelseutveckling, i synnerhet om man mindes Rysslands ingrepp i Georgien 2008.  

Det är till den förstnämnda kategorin läsare som denna uppsats vänder sig, ur perspektivet av den 

sistnämnda.  

Över tid är maktbalansen i Europa allt annat än statisk men dess tendenser, mekanismer och 

bakomliggande drivkrafter är desamma var än i historien man dimper ned. Förhoppningen är att 

med hjälp av Mearsheimers teori (2001), benämnd offensiv realism, bringa klarhet i vad som 

inträffat i Ukraina och ge en tydlig förklaring till hur situationen är en del av en mycket större, 

historisk process. Hur orolig man än må vara över Rysslands militära aktiviteter så är det av yttersta 

vikt att förstå landet som en av flera aktörer i den anarkiska världsordningen som strävar efter att 

maximera sin makt, i syftet att säkra sin överlevnad. Detta beteende gäller inte bara Ryssland utan 

även USA och alla andra stormakter genom historien.  

För de som ändå känner en stor oro över situationen så rådet att man åtminstone göra klart för sig 
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exakt vad det är man oroar sig för och varför, samt exakt vilka risker som föreligger.  

Förhoppningsvis kan en saklig förklaring till läget mildra den generella känslan av oro och bidra till 

nya nivåer av helhetsförståelse för hur strukturen i det världspolitiska systemet är beskaffad.         

 

2.0 Problemformulering  

 

 Problemformuleringen för denna uppsats är varför Ryssland agerat som man gjort i 

Ukraina; nämligen därför att den anarkiska miljön får stormakter att agera utefter vissa strategier 

(jämför med Teorell & Svensson 2007:22). Genom att klättra på ”abstraktionsstegen” så kan man 

också koka ned forskningens innehåll till vad det är ”ett fall av” (Teorell & Svensson 2007:47, 

Kaarbo & Beasley 1999:378): effekterna av maktbalansering (i Europa).  

Enklare formulerat så kan det sägas att problemet är att det generellt råder en begränsad 

förståelse för (i huvudsak) Rysslands utrikespolitiska agerande vilket tenderar att spä på 

allmänhetens oro. Denna uppsats söker bevisa att det finns en fullt logiskt förklaring till varför 

stormakterna agerar som de gör i frågan om Ukraina och maktbalansen i Europa.  

 

I all vetenskaplig forskning skall de utom- och inomvetenskapliga kriterierna mötas på ett 

tillfredsställande sätt (Teorell & Svensson 2007:18) och knytas till problemformuleringen. Valet av 

fall är i stort baserat på tillfälligheten att ta sig an något som har just ett stort utomvetenskapligt 

värde (Denscombe 2009:67f). Detta gör sig i denna studie aktuellt för i synnerhet de Europeiska 

staterna och dess befolkning men också i allmänhet för alla de stater och andra aktörer som på 

något sätt kan påverkas av stormakternas agerande (Sverige och övriga skandinaviska stater 

inräknade).  

Även om ett slumpvis urval är bäst för reliabiliteten i en teoriprövning så kan ett särskilt utvalt fall 

(crucial case) vara särskilt bra för att testa den valda teorin (Kaarbo & Beasley 1999:376). Fallet 

med rivaliteten om makten mellan USA och Ryssland (på den Europeiska arenan) är därför en bra 

kontext att applicera de generella principerna om offensiv realism i.   

Det inomvetenskapliga kriteriet kräver att arbetet på något sätt ger bidrag till tidigare forskning 

(s.k. kumulativitet). Denna uppsats är ett kunskapssökande projekt som tar upp en vetenskaplig 
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debatt (bärigheten i Mearsheimers teori) i syfte att förespråka ett visst teoretiskt ”läger” (i 

förhållande till andra paradigm). 

Mearsheimers teori kommer i denna studie att underkastas en så kallad respondentvalidering 

(Denscombe 2009:380), dvs. en redogörelse för teorins fortsatta validitet som effektivt 

förklaringsinstrument för internationella relationer. 

 

2.1 Syfte  

 

 Syftet är att med offensiv realism, såsom beskriven av Mearsheimer (2001), försöka förklara 

den rådande stormaktspolitiken i Europa med blicken riktad mot situationen i Ukraina. Det handlar 

alltså om att förklara den kausala kopplingen mellan specifika företeelser (Teorell & Svensson 

2007:27f). Detta kommer innebära att det både blir frågan om en orsaksanalys och en 

effektanalys: dels måste vi se till varför dessa aktörer gör som de gör (den anarkiska 

världsordningen) och vilka konsekvenser det för med sig (konflikt i Ukraina). 

 

2.2 Fråga  

 

 Den huvudsakliga forskningsfrågan är:  

 Kan vi med hjälp av Mearsheimers teori om ”offensiv” realism förklara och förstå 

stormakterna Rysslands och USA:s militärstrategiska agerande i Europa (i allmänhet) och i 

Ukraina (i synnerhet)?  

 

3.0 Forskningsdesign & Metod  

 

 Som forskningsdesign har valts en fallstudie eftersom detta lämpar sig särskilt bra vid 

genomförandet av analyser av historiska händelseförlopp samt av ”orsak och verkan” av aktörers 

överväganden och beslut (Teorell & Svensson 2007:13, Denscombe 2009:59). Fallstudiens fördel är 

att den ger ett holistiskt perspektiv, dvs. den söker förklara en helhet istället för att detaljstudera 

en specifik aspekt (Denscombe 2009:60). Fallstudier överlag har goda förutsättningar vid 
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genomförandet av analyser i en kronologisk kontext. Detta är mycket påtagligt i Mearsheimers bok 

(2001) där historiska paralleller är ett ständigt återkommande fenomen. Även i detta arbete är 

ambitionen att läsaren ska förstå de olika aktörernas beteenden som resultat av historisk orsak och 

verkan. En fallstudiedesign har alltså valts tack vare dess starka kausala förmåga; den ämnar 

förklara komplexiteter och subtiliteter i vår samtidshistoria med ett brett fokus som omfattar 

process, utfall och kontext (Denscombe 2009:61f, Kaarbo & Beasley 1999:388).  

 

Metoden är hypotetiskt deduktiv (Teorell & Svensson 2007:48ff). Med detta menas att det 

tillämpas en hypotes (teori) på ett empiriskt underlag i sökande efter observerbara implikationer, 

dvs. konsekvenser som skall inträffa för att hypotesen skall vara giltig. Denna metod är simultant 

teoriprövande och teoriutvecklande (Teorell & Svensson 2007:52, Denscombe 2009:65, Esaissason 

et al. 2012, 92) med viss tonvikt på det förstnämnda (beaktat förekomsten av normativitet).  

En teoristyrd fallstudie har som syfte att bekräfta eller förkasta en teori, dvs. den söker stöd för 

förutsägelser som gjorts utifrån teorins hypoteser och variabler (Kaarbo & Beasley 1999:376) vilket 

lämpar sig mycket bra för just denna uppsats vars syfte det är att testa generaliserbarheten i 

offensiv realism genom att analysera det rådande läget i Europa.  

 

Studien är av intensiv karaktär (motsatt extensiv) där ett enstaka fall behandlas i en studie av 

aktörer och händelseförlopp över tid för att illustrera ett generellt, kausalt samband (Teorell & 

Svensson 2007:80). Systematiken i genomförandet av denna uppsats har varit att sälla de 

teoretiska påståenden mot det empiriska underlaget vilket har som syfte att agera återspegling av 

samtida politiska processer, samt även i omvänd riktning (Teorell & Svensson 2007:35). Som 

målbild har varit att jämföra processen med vad vi vet (Ryssland och USA rivaliserar över balansen i 

Europa) med vad som tidigare sagts i ämnet (exempelvis att detta beror på den anarkiska miljön).  

 

3.1 Tidigare Forskning & Empiriskt Underlag  

 

 Tidigare forskning om maktbalansen i Europa i stort är i princip oöverskådlig i omfattning. 

Dock vågar jag mig påstå att publicerad forskning om den innevarande processen (med hänsyftning 
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till situationen i Ukraina) är något mindre avhandlad av den enkla anledningen att det är ett 

pågående förlopp1. Som närmst ”tidigare forskning” har använts enstaka material från enstaka 

tankesmedja, debattartikel och blogginlägg men ingen aktuell avhandling i ämnet har legat till 

grund för den genomförda analysen. Överlag har dock tredjehandskällor undvikits i största möjliga 

mån. Det som genom denna uppsats önskats tillföras till forskningen är behandla den dagsaktuella 

maktbalansen mellan USA och Ryssland i Europa och använda situationen i Ukraina som målande 

exempel på hur denna maktkamp yttrar sig.  

För tidigare forskning på ett mer allmänt plan gällande maktbalansen mellan Ryssland och USA 

rekommenderas varmt The Grand Chessboard (1997) av Zbigniew Brzezinski. Även Michael T. Klare 

ger en bild av hur denna maktbalans är kopplad till jakten på kritiska naturresurser i boken 

Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict (2002) även om regionalt fokus ligger 

utanför Europa.   

 

Teorell och Svensson (2007:35f) skriver att ”den 'empiriska verkligheten' är bilden vi skapar när vi 

försöker registrera hur verkligheten ser ut”. I fallet med denna uppsats är denna ”empiriska 

verklighet” skapad med hjälp av nyhetsrapportering. Genom att källorna valts ut med stor 

noggrannhet och med så få tredjehandskällor som möjligt är förhoppningen att den ”skapade” 

verkligheten, som skall läggas till det ”teoretiska rastret”, är så generellt vedertagen som möjligt. 

Företrädesvis har oberoende nyhetsbyråer nyttjats där dessa haft adekvata artiklar att bidraga 

med2.  

Alla nyhetsbyråer kan dock inte skriva artiklar i alla ämnen så därför har avsikten att diversifiera 

nyhetskällorna för att ge det empiriska underlaget en så bred bas som möjligt. Där icke oberoende 

nyhetsbyråer kunnat användas har stor diskretion tillämpats i urvalet av källa. Viktigt har varit att 

källorna är etablerade och erkända som seriösa. Valet av de huvudsakliga nyhetskällorna är baserat 

på rekommendationer och tidigare (mycket goda) erfarenheter av Radio Liberty/Radio Free Europe 

(http://www.rferl.org) och The Guardian (http://www.theguardian.com/uk). Dessa byråer har 

                                                 
1 Genomförda sökningar på dels Google Scholar (http://www.scholar.google.com) och DiVA (http://www.diva-

portal.org) efter publikationer (både uppsatser och avhandlingar) gjorde under 2013 och 2014 gav 20140501 mycket 

små resultat.  

2 I texten kommer nyhetskällorna källhänvisas till med artikelförfattarens namn eller, om enskild författare inte är 

angiven, nyhetsbyråns namn. Detta i enlighet med vad som föreskrivs av Umeå Universitetsbibliotek: 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard  

http://www.rferl.org/
http://www.theguardian.com/uk
http://www.scholar.google.com/
http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard
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förutom sitt politiska och religiösa oberoende också god täckning av frågor som rör Ryssland och 

maktspelet mellan ”öst och väst” och hur detta inverkar på olika nivåer (jämför med kriterierna i 

Denscombe 2009:296, se även Plunkett 2013).  

Till störst del i analysen kommer dock vara mina egna resonemang vilket förvisso kan anses ha en 

negativ inverkan på reliabiliteten. Med detta menas att det föreligger en risk att verkliga 

förhållanden kan ha återgetts på ett godtyckligt sätt (Teorell & Svensson 2007:57). I en 

övervägande ”teoritung” fallstudie som denna är detta ett typiskt problem. Att ”mäta” 

reliabiliteten, dvs. måttet av ”sanning” är mycket svårt eftersom ingen av oss äger tillgång till ett 

objektivt ”facit” (Teorell & Svensson 2007:59). Angående denna problematik så är avsikten att de 

källhänvisade nyhetsartiklarna mm. ska tjäna som utdrag ur den verklighet som uppsatsen önskar 

förklara och på vilka fenomen som det ”teoretiska rastret” skall appliceras. Om läsaren finner att 

det står en stor distans mellan dennes uppfattningar och de argument som är presenterade av 

författaren så är tanken att en närmare genomgång av berörda källor ska ge en tydligare bild av 

vilka skeenden, förhållanden och fenomen som uppsatsen avser att behandla och vilka aspekter av 

”verkligheten” som teorin fångar in och förklarar.    

 

3.2 Urval & Avgränsningar 

 

3.2.1 Val av teori  

 

 Realismen som teori är nomotetisk, dvs. dess funktion är att framlägga generella lagar som 

kan förklara samhället (Teorell & Svensson 2007:40f). I samverkan med denna funktion så är valet 

av teori dess relativa enkelhet vilket grundar för dess bärighet när det kommer till att beskriva och 

förklara politiska fenomen (Mearsheimer 2001: xiii). 

Realism överlag har gemensamt med idealistiska teorier en normativ aspekt i den mån menat att 

den föreskriver hur aktörer bäst bör hantera de politiska relationerna dem emellan. Med att ”bäst 

hantera relationerna” avses huruvida aktörerna önskar fortsätta existera i systemet eller 

konsumeras av andra aktörer med starkare drivkraft. Själva systemets beskaffenhet är dock inte 

direkt skapat eller förespråkat av realismen; i den frågan tar teorin en deskriptiv position 

(Mearsheimer 2001:11).  
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I denna uppsats kommer emellertid teorin tjäna ett förklarande (kausalt) syfte där stormaktspolitik 

skall klargöras och sättas i en begriplig kontext. Således kan man argumentera för att realismens 

goda bärighet baseras på att den täcker flera användningsområden.  

 

Valet av just offensiv realism bygger på att just denna undergrupp av realism är den som förefaller 

ha minst antal kritiska ”svagheter” att kritisera och desto fler centrala punkter till sin fördel. Den 

offensiva realismen har en mycket god bärighet men självklart inte helt utan sina begränsningar. 

Skulle det existera ett teorem som stämde i 100 % av fallen utan avvikelser skulle det inte råda 

någon som helst debatt om huruvida man bättre kan förklara världspolitikens skeenden. Även 

Mearsheimer själv påpekar detta men vill samtidigt framhålla att nya perspektiv inte nödvändigtvis 

måste stjälpa den offensiva realismen utan att det snarare handlar om att utveckla dess 

finkornighet (Mearsheimer 2001:10ff). Offensiv realism är ett grovhugget mätinstrument, mycket 

därför att teorin fokuserar på makronivån i internationella relationer (Mearsheimer 2001:335). 

Teorin kan inte förutse exakt när krig uppstår i olika typer av system, men förklaringskraft finns att 

förklara varför konflikter uppstår och varför vissa system är mer instabila än andra. 

 

3.2.2 Analysenheter & Variabler  

 

 Val av analysenheter har gjorts genom så kallat strategiskt urval (Teorell & Svensson 

2007:84). För att analysera stormakter som rivaliserar om maktbalansen i Europa så bör förslagsvis 

de aktörer väljas ut som besitter i sammanhanget adekvata egenskaper. I detta arbete är de 

primära aktörerna Ryssland och USA och de sekundära är EU och Ukraina.  

De två sistnämnda har valts ut baserat på skälen att EU som samlad aktör är den faktor som är 

tänkt att förebygga att Europas stormakter Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien återigen 

ska försöka bli regionala hegemoner. Av samma anledning förhindras också deras möjlighet att 

möta ett växande Ryssland. På så vis är EU en viktig maktfaktor i Europeiska regionen även om dess 

status som enhetlig stormakt är föremål för debatt.  

Ukraina figurerar som aktör eftersom en förklaring till de aktuella händelserna där är den 

bakomliggande motivationen för denna uppsats.     

Genom att studera titeln till den utvalda teorilitteraturen The Tragedy of Great Power Politics  
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(ung. ”Stormaktspolitikens Tragik”) så kan man vidare precisera begreppen utifrån frågeställningen 

(Teorell & Svensson 2007:40). Vi ser att ”stormakter” är i centrum vilket kräver att detta begrepp 

förklaras. En ytterligare demontering av begreppet visar att ”makt” är en central aspekt som också 

måste förklaras. ”Stormakter” menar också implicit att det finns mindre makter i omlopp; således 

måste det finnas en ordning eller en balans att iaktta. Denna balans kan benämnas som 

”polarisering” vilket kräver en närmare redogörelse innan den kausala kopplingen mellan alla 

variablerna kan framläggas.  

 

3.2.3 Val av empiriskt underlag  

 

 Urvalet av det empiriska underlaget är delvis strategiskt, delvis journalistiskt (Teorell & 

Svensson 2007:86). Med den sistnämnda metoden menas att frågor (i detta fall: anpassade sökord) 

ställts till källor (i huvudsak internet). Utfallet har sedan kontrollerats genom att olika källor ställts 

mot varandra (jämför med Teorell & Svensson 2007:91). Även begreppet ”subjektivt urval” kan 

tillämpas på processen i den mån att materialet i det empiriska underlaget ”handplockats” för att 

ge bästa möjliga bild av ”verkligheten”, dvs. det material som är tänkt att kunna bidra med mest 

värdefull data (Denscombe 2009:37)3.  

 

Som ryggrad i insamlingen av det empiriska underlaget har varit de källkritiska kriterierna som 

framlagts av Leopold von Ranke (1795 – 1886). Med dessa menas i korthet4:  

 Autenticitet (om källan är förfalskad, varför?)    

 Närhet i tid (är källan nedtecknad i sin direkta samtid?) 

 Närhet i rum (har källan haft adekvat tillgång till ”folk på plats”?) 

 Tendens (drivs källan att vinkla sitt material av någon anledning och i så fall varför?) 

 Kontext (givet ovanstående kriterier, kan informationen på ett tillförlitligt sätt tillämpas på 

verkligheten?)  

 

                                                 
3 Subjektivt urval används dock främst för att beskriva urvalsprocessen i så kallade ”surveyundersökningar” 

(Denscombe 2009:32) 

4    Fyra snarlika (om inte identiska) källkritiska kriterier återfinns även i Denscombe 2009:301 
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Generellt gällande är dock alltid att det inte finns några ”dåliga källor” utan bara dåliga frågor till 

respektive källa. I de fall närhet i rum varit av vikt har nyhetsartikelns ort beaktats och/eller 

tillgången till pålitliga ögonvittnesskildringar. Vad gäller närhet i tid har publiceringens datum fått 

stå i centrum (då detta varit av särskilt vikt). Källor med oriktigt, förvanskat eller starkt vinklat 

innehåll kan fortfarande vara intressanta av just den anledningen att någon haft ett visst syfte med 

att förvränga informationen, exempelvis så har nyhetsbyrån Russia Today (RT) av vissa ansetts ha 

starkt tendensiöst innehåll (Kates 2014). Detta kan dock vara av intresse för att få en bild av hur 

denna regim vill att vissa företeelser (helst) skall tolkas av allmänheten.  

Situationen i Ukraina är infekterad av mycket propaganda från alla berörda parter. Av detta skäl har 

särskild vikt lagts vid att använda rätt källor i rätt sammanhang. Läsaren uppmanas återigen att, 

som alltid, läsa samtliga artiklar i källhänvisningen för att skapa sig en egen uppfattning om läget. 

Det är också av denna anledning som en teoritung analys kan hjälpa att bringa klarhet i vad som 

egentligen pågår. 

Vid anlitandet av källor på internet är av särskild vikt kontrollen av autenticitet, trovärdighet och 

upphovsman (Denscombe 2009:303f). Dessa kriterier har beaktats genom att försäkra att 

materialet i fråga är hämtat från ursprungskällan och inte från en bearbetad version eller att 

materialet har kunnat kontrolleras i förhållande till ursprungskällan så att den är korrekt återgiven. 

 

3.2.4 Forskningsetiska överväganden & Problematik  

 

 I argumentationen för offensiv realism som potent förklaring till den rådande maktbalansen 

i Europa föreligger att diskussionen hamnar i en normativ dimension (Teorell & Svensson). Det är 

inte uppsatsens huvudsakliga syfte att förespråka en viss doktrin för hur stater bör agera men 

samtidigt föreligger det en viss risk att Mearsheimers resonemang (som är tämligen normativt) kan 

ha influerat uppsatsens diskurs i någon mån5.  

 

 Det finns alltid en risk för kausal inferens i den studie som denna (Teorell & Svensson 

2007:55f). Med detta menas risken för att systematiska och osystematiska mätfel kan inträffa. Med 

                                                 
5 Undertecknads personliga politiska hållning i frågan om internationella relationer är föremål för separat diskussion 

och inte nödvändigtvis i detalj reflekterad i denna uppsats.  
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det förstnämnda mätfelet menas risken för att man över- eller underskattar omfattningen av det 

fenomen som undersöks. Med den andra varianten menas risken för godtycke i beskrivningen av 

”verkligheten”. Dessa mätfel påverkar validiteten respektive reliabiliteten (Teorell & Svensson 

2007:57). 

 

 Ett problem med fallstudien som designval är kopplat till dess styrka: generaliseringen kan 

riskera att ”förenkla” verkligheten (Denscombe 2009:400). Det bör dock framhållas att en faktiskt 

kausal effekt aldrig kan observeras (på grund av att historiska processer är i princip omöjliga att 

återskapa) men Mearsheimer lägger i sin teoriutveckling mycket stor vikt vid historiska paralleller 

för att påvisa den återkommande trend hos aktörerna som denna uppsats vill bevisa. På så vis går 

det att åtminstone förmildra denna problematik, också känd som det fundamentala 

orsaksinferensproblemet (Teorell & Svensson 2007:28). Klart är dock att den valda teorin i 

huvudsak har ett makroperspektiv på internationella relationer.  

 

  Det kan i alla fallstudier föreligga en risk för att det har förbisetts en dold orsaksmekanism 

(Teorell & Svensson 2007:32), i det aktuella fallet att det finns en annan eller flera andra 

oberoende variabler som kan förklara den rådande maktbalansen i Europa. Lite beroende på vilken 

källa man frågan finns det olika svar; exempelvis Marxister skulle påstå att den bakomliggande 

orsaken är kapitalismen och kampen mellan samhällsklasserna som driver på motsättningarna i 

världen. Institutionalister (såsom neoliberaler) hade kanske påstått att det är institutionerna som 

tagit över nationalstatens roll som minsta gemensamma nämnare och nu utövar det största 

inflytandet över internationella relationer. Feminister, i sin tur, hade menat på att det är den 

patriarkala världsordningen som sätter strukturen för världspolitiken. Om man vill peka på att 

maktstrukturerna är diskursivt skapade så kan man förvisso ha helt rätt, men faktumet kvarstår att 

så länge denna diskurs är influerad av realism så är realism också den mest objektiva förklaringen 

av internationella relationer. 

En dold mekanism kan avslöjas med kontrafaktisk forskning (Teorell & Svensson 2007:62f). Man 

kan således välja att titta på hur USA och Ryssland hade agerat ”om inte...”. Dock kvarstår att så 

länge stater har som central drivkraft att överleva i den anarkiska världsordningen så är sådana 

kontrafaktiska frågeställningen bara intressanta på ett spekulativt plan. 
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3.2.5 Alternativa paradigm 

 

3.2.5.1 Defensiv realism  

 

En närbesläktad motståndare till den offensiva realismen, och som har omnämnts ovan, är den 

strukturella, eller defensiva realismen. Denna inriktning förespråkar att stater är betydligt mindre 

aggressiva i sin utrikespolitik därför att deras agendor till sin natur är säkerhetsmaximerande. På så 

vis är staterna i den defensiva realismen intresserade i huvudsak av att säkra vad de har och inte 

vad de andra staterna har eller kan hindras från att få, med andra ord: en jakt på absoluta vinster. 

Således menar alltså den defensiva realismen att stormakter kan accepterar status quo, dvs. att det 

existerar en ”lagom” mängd makt (Mearsheimer 2007:19ff). Det är det i detta som schismen med 

offensiv realism står. 

Strukturell realism har en annan tolkning av polariteten i Europa med inställningen att EU utgör en 

sorts ”kollektiv hegemon” (Hyde-Price 2006:227) varpå systemet skulle vara balanserat multipolärt 

(Hyde-Price 2006:229). Även om detta är en tänkvärd ståndpunkt så är det, med tanke på 

Rysslands självsäkra utrikespolitik och USA:s behov av att styra upp maktbalansen offshore, en 

artskillnad till den offensiva realismens förklaring. Alternativt skulle man kunna, med utgångspunkt 

i defensiv realism, hävda att situationen är obalanserat multipolär eftersom en ”pol” (Ryssland) 

förefaller vara starkare än de andra, vilket tvingar USA att försöka återställa balansen. En 

obalanserat multipolär sättning är dock en mycket farlig och konfliktbenägen miljö och en sådan 

dom över det aktuella politiska läget i Europa är (än så länge) att betrakta som förhastad.  

Således är den defensiva realistiska kategoriseringen av maktbalansen (utgått ifrån Hyde-Price) 

mycket olik den som baseras på den offensiva. 

 

3.2.5.2 Liberalism & den ”demokratiska freden” 

 

Den huvudsakliga motpolen till realismen som paradigm är liberalismen med den tillhörande 

”demokratiska fredsteorin” (democratic peace theory). Den (liberal-)demokratiska fredens tre 

principer (enligt Doyle 2005, 464f) är att demokratiska stater har: 
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 en större ansvarsbörda gentemot sin befolkning 

 ett utvecklat samförstånd med andra demokratiska stater vad gäller normativa 

uppfattningar 

 principen att handel alltid går före konflikt, i synnerhet demokratiska stater emellan  

Liberalismen hävdas av sina förespråkare vara en ”exceptionellt stark teori” (Doyle 2005:466) och 

man ska inte sticka under stol med att det är ett paradigm som varit utomordentligt inflytelserikt 

under de senaste årtiondena, kanske till och med det mest inflytelserika (Hyde-Price 2006:218). 

 

I det liberala paradigmets kärna finns tre problematiska huvuddrag som ligger i dissonans med 

realismen (Hyde-Price 2006:218):  

 man försöker förklara det globala systemet utifrån det nationella (dvs. aktören står i 

centrum, inte miljön) 

 ”maktbegreppet” förblir utan konkret definition (vems är makten och vilka variabler utgörs 

den av?) 

 teorin är helt och hållet normativ utan någon uppenbar självkritik  

Liberalismen erkänner förvisso den anarkiska världsordningen men då som främst gällande mellan 

illiberala och liberaldemokratiska aktörer, inte som generellt gällande (Doyle 2005:465) 

 

En av anledningarna till att detta paradigm ej varit aktuellt för denna studie är att den 

demokratiska fredsteorin har en svag punkt när det kommer till att beskriva aktörerna i systemet: 

en nybliven demokrati kan mycket väl kan förvandlas till en diktatur (Mearsheimer 2001:368). För 

Rysslands del, som inte har någon demokratisk historia bakom sig, är en vidare inskränkning av fri- 

och rättigheter ingen otänkbarhet6. Frågan är dock vad liberalismen vill betrakta som en ”färdig” 

liberal demokrati och i vems makt det står att avgöra detta (Rosato 2003:586). Följdfrågan som 

snabbt uppstår är vilken stat i världen som är per definition till 100 % en liberal demokrati och hur 

många sådana stater har existerat över tid för att kunna ge teorin en hållbar, kronologisk 

generaliserbarhet på samma sätt som realismen kan (Rosato 2003:590, 593)?  

                                                 
6 Enligt Freedom House (2014) får Ryssland betygen 6 resp. 5 för nivån av politiska rättigheter resp. ”civil frihet” 

(civil liberties) på en skala från 1 till 7 där 7 är lägsta betyg (som referens så har Nordkorea en 7:a på båda betygen). 

Ryssland visar också på en negativ trend sedan mätningen 2013.  
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Angående liberalismens inställning till staters militära maktutövning är att offensiv expansionism 

inte lönar sig. Offensiv realism vänder sig mot denna ståndpunkt genom att hävda motsatsen 

(Mearsheimer 2001:39). Dagens krig behöver inte, givet den teknologiska utvecklingen, vara 

utdragna processer där hela arméer möts på slagfältet (Mearsheimer 2001:367). Rysslands anfall 

mot Georgien 2008 var över på 5 dagar med Ryssland som överlägsen segrare och interventionen i 

Libyen 2011 krävde bara ett enda dödsoffer på NATO-sidan och då inte ens i strid (BBC 2011). Den 

gamla liberala devisen att stater inte för krig mot varandra längre eftersom handel är mer lönsamt 

gäller bara då handel faktiskt är mer lönsamt, vilket bevisligen inte alltid måste vara fallet 

(Mearsheimer 2001:371). Den kontextuella problematiken med den så kallade interdependensen 

(det ömsesidiga beroendet stater emellan), som enligt liberalismen skall ligga till grund för fredliga 

relationer (Doyle 2005:465), är hur Ryssland utnyttjat sin ställning som Europas främsta leverantör 

av naturgas. Detta gemensamma beroende har ju visat sig fungera bättre som utpressningsmedel 

än som vänskapsmäklare EU och Ryssland emellan. I samma anda torde då också principen om 

interdependens gå rakt emot prognoserna om framtida ”resurskrig” (Klare 2001, Felgenhauer 

2013b). 

 

Min personliga invändning mot att använda liberalism som förklarings instrument ligger ytterst i att 

det inom den liberala tanken finns ett besvärande moment av särbehandling som är svårt att 

frångå: eftersom de demokratiska, ekonomiskt framgångsrika staterna är de ”bättre” staterna, vars 

uppgift det är att sprida det liberalistiska evangeliet, så måste det automatiskt finnas någon form 

av antagonism. De mindre ”upplysta” staterna är därför de som ska anses som ”sämre” eller kanske 

rentav som ”onda”. De liberala ”värdena” är dessutom som sagt stort sett självutnämnda av 

paradigmets företrädare (Hyde-Price 2008:32) även om de gärna återges som ”universella”. Detta 

visar på liberalismens tendenser till det som man inom antropologin kallar othering (Mills et al. 

2010), dvs. ett skapande av en ”vi-och-dom”-struktur. Om man istället ser alla stater som enskilda 

aktörer i förhållandet till den realistiska strukturen som drabbar alla stater med samma svårigheter 

och möjligheter så kommer man mycket närmare ett samförstånd (Mearsheimer 2001:24).  

I en intervju med Dagens Nyheter (Carp 2014) beskriver Överste Jan Mörtberg, chef för 

institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) vid Försvarshögskolan, Rysslands perspektiv 

på ett mycket illustrativt sätt:  
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De [USA/NATO] måste förstå Rysslands känsla av sårbarhet. NATO har trott att organisationen skulle kunna expandera, 

öva raketförsvar och bomba Serbien utan konsekvenser, att Ryssland bara skulle acceptera det och betrakta NATO som 

en fri, glad och demokratisk familj som inte utgör hot mot någon. Så har Ryssland aldrig sett på NATO. 

 

3.2.6 Upplägg 

 

 Studien kommer ha sin utgångspunkt i specifika kännetecken (operationaliserade 

variabler/centrala begrepp och aktörskategorier) som är signifikanta för problemet och den 

teoretiska frågeställningen (Denscombe 2009:64).  

Uppsatsens struktur kommer att innehålla följande element:  

en inledande förklaring och operationalisering av de centrala begreppen7 (Teorell & Svensson 

2007:38f, 45f, Kaarbo & Beasley 1999:379). Vidare sker sedan en genomgång av teorins grunddrag 

och principer. Efter detta kommer en analys av maktbalansen i Europa idag där teorin 

kontextualiseras på det rådande läget i Europa. Denna analys kommer i största möjliga mån följa 

samma disposition som den teoribeskrivande delen i syftet att förenkla för läsaren att ta till sig det 

som uppsatsen försöker förmedla. Avslutningsvis kommer ett kortare avsnitt som ställer en del 

tankeväckande frågor och förslag på framtida forskning som ej kunnat rymmas inom ramarna för 

denna uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7      Läsaren bör vara medveten om att Mearsheimers teori har kontextualiseras och därför inte återges i sin 

totala helhet. 
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4.0 Centrala Begrepp 

 

4.1 Makt 

 

 Maktvariabler i offensiv realism mäts i huvudsak i militära kapaciteter (Mearsheimer 

2001:55). För att bygga upp sådana kapaciteter krävs en stark ekonomisk bas och en befolkning 

som kan bemanna de stridande förbanden. På så vis kan man dela upp dessa maktvariabler i aktiva 

och passiva beståndsdelar.  Ekvationen är att ekonomisk rikedom och stor befolkningsbas är lika 

med makt (Mearsheimer 2001:60f). De mäktigaste staterna i systemet är oundvikligen de rikaste 

men inte nödvändigtvis de mest befolkningstäta (Mearsheimer 2001:61f, 79). En avancerad industri 

är också mycket viktigt för att kunna framställa adekvata mängder av militär materiel 

(Mearsheimer 2001:63).  

Bland de militära maktmedlen så är landstyrkorna de mest centrala (Mearsheimer 2001:87). Det är 

bara markstridskrafterna som kan ockupera territorier och beslagta kritiska resurser.  

Det skall emellertid påpekas att stater kan välja olika sätt att investera sina rikedomar vilket gör att 

BNP inte heller är en säker variabel att förlita sig till när det kommer till att mäta makt 

(Mearsheimer 2001:62f, 75f). Stater kan undvika att lägga allt för stora medel på att utöka sin 

militära kapacitet på grund av det kan vara till skada för ekonomin i stort (Mearsheimer 2001:78). 

Dessutom kan det vara impopulärt av socioekonomiska skäl, exempelvis om det råder underskott i 

budet för andra delar av förvaltningen såsom sjukvård eller utbildningsväsen, vilket kan få negativa 

följder för befolkningen. 

Med detta sagt så är makt i allmänhet, och latent sådan i synnerhet, ett relativt flyktigt begrepp 

som kräver en mer ingående analys än studiet av en ensam variabel såsom BNP (Mearsheimer 

2001:82).     

 

4.1.1 Problematiken med stora vattenmassor 

 

 Som nämndes ovan så är militär kapacitet den huvudsakliga maktvariabeln hos en stormakt 

och makttrupper den huvudsakliga beståndsdelen. Det enda som står i marktruppens väg är stora 
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vattenmassor, med andra ord världshaven (Mearsheimer 2001:114). Detta är således ett svårt 

hinder för stormakternas maktprojicering utanför sin egen region. Vice versa ökar förutsättningen 

för konfrontation om aktörerna delar landgräns (Mearsheimer 2001:44). 

 

4.2 Säkerhet & Överlevnad 

 

 Begreppet makt bör också åtföljas av en redogörelse för ”säkerhet”. Detta leder dock 

oönskat in på en lång och villande stig om vad som egentligen är att beteckna som (nationell) 

säkerhet. Aktörerna avgör uppenbarligen själva, utefter sitt aktuella läge, vad som skall inrymmas i 

detta begrepp (Raskin 1976:193, 203). Därför så jämställs i denna studie ”säkerhet” med 

”överlevnad”. Det är i det yttersta just det som aktörerna vill försäkra sig om: att få fortsätta vara 

en suverän aktör i det anarkiska systemet och behålla sin rådande position i hierarkin (och med 

möjligheten att avancera uppåt i ordningen). Status quo i denna strävan är inget som intresserar 

stormakter.   

 

4.3 Aktörer 

 

4.3.1 Stormakter  

 

 Stormakter är de stater som har tillräckliga militära resurser för att utkämpa ett 

konventionellt krig mot den mäktigaste staten i systemet med en seriös chans att åtminstone 

åsamka motståndaren stora förluster och/eller försvaga denne i ett utnötningskrig, även om den 

dominerande staten slutligen vinner kriget (Mearsheimer 2001:5). Det handlar alltså inte om att 

nödvändigtvis ha resurserna att slutgiltigt bekämpa motståndarstaten. Med denna militära 

kapacitet söker stormakter inte bara balansera mot varandra utan också avskräcka de mindre 

staterna från att ansluta sig till den rivaliserande sidan i maktbalansen (Mearsheimer 2001:371).    

För att en stormakt ska kunna utvecklas till potentiell hegemon så krävs också en nukleär kapacitet 

(Mearsheimer 2001:56, 128). Därmed är det dock inte sagt att det endast krävs kärnvapen för 

detta; den konventionella krigsmakten är alltjämt lika viktig, annars hade inte stormakter utvecklat 
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dessa i skuggan av sina kärnvapenarsenaler. 

 

4.3.2 Hegemoner  

 

 Ordet hegemon kommer av grekiskans ἡγεμονία (hegemonia) vilket betyder ”ledarskap”. 

För att vara en potentiell hegemon måste stormakten vara överlägset rikare än de omkringliggande 

staterna och inneha den största krigsmakten (Mearsheimer 2001:143). Mearsheimer beskriver 

hegemoner i följande ordalag (i egen översättning):  

 

En hegemon är en stat som är så mäktig att den dominerar alla andra stater i systemet. Ingen annan stat har den 

militära kapaciteten att seriöst kunna utmana den. En hegemon är, per definition, den enda stormakten i systemet 

(Mearsheimer 2001:40) 

 

När det talas om hegemoner så skall det tilläggas att dessa, än så länge i historien, alltid är 

regionala och inte globala (Mearsheimer 2001, 40f). Den stat som blir regional hegemon fortsätter 

dock att expandera sitt maktinflytande genom att förhindra att andra regionala hegemoner 

uppstår (Mearsheimer 2001:141). Detta gör man företrädesvis genom att låta stormakter i de 

andra regionerna hålla varandra i schack. Den regionala hegemonen föredrar därför att det finns 

två eller fler stormakter i de andra regionerna som har makten relativt jämnt fördelat sinsemellan. 

Om detta inte fungerar så gör man allt man kan för att kväsa hotet och instifta en grovhuggen 

regional maktbalans (Mearsheimer 2001:237).  

 

4.3.3 Stormakter ”offshore” 

 

 En stormakt som påverkar maktbalansen i en fjärran region kallas av Mearsheimer för en 

maktbalanserare ”offshore” (offshore balancer) (Mearsheimer 2001:42). Namnet antyder att 

stormakten i fråga har en möjlighet att projicera sin makt stora vattenmassor till trots. Denna typ 

av balansering över regionsgränserna innebär att en regional hegemon inte vill att andra regioner 

skall falla under en annan som i slutänden kan påverka den egna maktpositionen.  

Som exempel så placerade USA efter Andra Världskriget en stor militär kontingent ”offshore” i 

Europa för att förhindra Sovjetunionen från att bli regional hegemon. Detta eftersom ingen av de 
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Europeiska staterna hade en chans att möta hotet (Mearsheimer 2001:355).  

 

4.4 Polaritet & Balans 

 

 Offensiv realism ritar upp en mall för hur maktbalanser kan manifestera sig: unipolär, 

bipolär eller multipolär. De två sistnämnda kan vara balanserade eller obalanserade (Mearsheimer 

2001:45, 336f). Balansen avgörs av de rådande stormakternas styrkor gentemot varandra: om 

ingen har ett direkt övertag och kan införliva sig som regional hegemon så är systemet balanserat. 

Har dock en av stormakterna en seriös chans att bekämpa de andra stormakterna i systemet så är 

läget obalanserat. Den maktbalans som orsakar störst osäkerhet är en obalanserad multipolaritet, 

dvs. ett system där flera stormakter finns representerade men där en av dem har potential att bli 

regional hegemon (Mearsheimer 2001:44) 
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5.0 Teori: Offensiv Realism  

 

Nedan följer ett sammandrag av de centrala delarna (de som är mest aktuella för denna studie) av 

offensiv realism såsom framlagd av Mearsheimer. Detta är tänkt att fungera som teoretiskt ”raster” 

för att förklara hur maktbalansen i Europa ser ut idag (vilket beskrivs närmare under rubriken 

”Analys” nedan).  

 

5.1 Grunddrag  

 

 Realister hävdar ofta att fröet till teorin finns hos historiska personer såsom Aristoteles (384 

– 322 f.v.t) och Machiavelli (1469 – 1527) men närmare sanningen ligger att realismen fick sin 

status som vedertagen politisk teori vid slutet av 1930-talet (Baylis et al. 2011:86). 

Realism kan sammanfattas i tre grunddrag (Mearsheimer 2001:3, 30f): 

 Den anarkiska världsordningen (frånvaron av en central övermakt som styr över staters 

beteenden) skapar en värld av osäkerhet 

 Denna världsordning gör att (de allra flesta) staterna har en offensiv militär kapacitet 

 Stater kan aldrig med säkerhet känna till de andra staternas sanna avsikter  

I och med denna världsordning så finns det inget ”nödnummer” som stater kan ringa för att be om 

hjälp och beskydd från andra stater. Denna problematik kallas för the 911-problem, här kallad 

”nödnummer-problematiken” (Mearsheimer 2001:32f). Den enda fullt pålitliga hjälpen i en kris är 

den egna förmågan – självhjälpen.  

 

Offensiv realism har ett särdrag som skiljer den från strukturell (defensiv) realism, nämligen att 

stormakter inte eftersträvar status quo utan söker hela tiden utöka och maximera sitt regionala 

inflytande (Mearsheimer 2001:2). Man kallar detta beteende för maktmaximering. Defensiva 

realister menar istället att staters centrala drivkraft huvudsakligen är säkerhetsmaximering (Hyde-

Price 2006:221). Stormakter söker alltså ständigt efter tillfällen att öka sin makt så fort dessa 

uppstår och de lägger inga band på sig själva i denna strävan. En stormakt kommer aldrig att 

avstanna sin maktmaximeringsprocess och intressera sig för status quo förrän man blivit regional 
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hegemon (Mearsheimer 2001:168f). 

 

Enligt offensiv realism så ligger aktörernas intresse i relativa vinster. Med detta menas att det är 

möjligt, och strategiskt lämpligt, för en aktör att avstå något som innebär en absolut vinst i utbyte 

mot att det innebär en förlust för en motpart. Stormakter är extremt känsliga för förändringar i 

maktbalansen och tar alla chanser att öka sin egen makt och/eller försvaga sina rivaler. 

Mearsheimer (2001:3) skriver att (i egen översättning): 

 

[...] inte bara söker stormakten att utöka sin makt på andras bekostnad, den försöker också avstyra sina rivaler från att 

göra samma sak tillbaka. Därför kommer en stormakt att försvara maktbalansen när uppkommande situationer är till 

gagn för en annan stat och den kommer att arbeta emot den när förändring är till stormaktens egen fördel.  

 

Enligt den offensiva realismen så är Stormakter inte alltid intresserade av att ens bibehålla fred och 

säkerhet i fall detta skulle innebära att man måste avstå från att maximera sin makt (Mearsheimer 

2001:265, se även Rosato 2003:597). 

 

5.1.1 Säkerhetsdilemmat 

 

 Staters jakt på ökad säkerhet föreskriver att den bästa defensiven är en god offensiv 

(Mearsheimer 2001:36). Rädsla är nämligen aktörernas huvudsakliga motivator i det anarkiska 

systemet och inget driver upp denna rädsla på högre nivåer än närvaron av en potentiell hegemon 

(Mearsheimer 2001:345). Den potentielle hegemonen behöver inte göra några särskilda utspel för 

att väcka mer rädsla. Dess (militära) överlägsenhet är nog för att de andra staterna skall börja säkra 

sin egen överlevnad vilket leder till ett så kallat säkerhetsdilemma: den ena statens 

säkerhetsmaximering innebär ett ökat hot för den andra staten, vilket sätter igång en 

kapprustningsspiral (Mearsheimer 2001:36, 42f).  

 

5.1.2 Sekundära drivkrafter  

 

 Även fast överlevnad i det anarkiska systemet är staters främsta drivkraft så finns det 
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självklart också andra skäl att utöka makten: strävan efter att skapa större ekonomisk framgång för 

att kunna förstärka välfärden för sina medborgare, nationellt enande, spridandet av en viss 

ideologi, mänskliga fri- och rättigheter, frihandel och ökad interdependens, etc. (Mearsheimer 

2001:46). Ur den offensiva realismens perspektiv så spelar dessa ambitioner alltid en sekundär roll 

och därför har just denna teoribildning inga särskilda kommentarer till dessa (mer än att de bör 

alltid behålla sin sekundära roll och aldrig gå före de primära). 

 

5.2 Överlevnadsstrategier 

 

 I kampen om makten i den anarkiska världsordningen har staterna en uppsättning primära 

överlevnadsstrategier (Mearsheimer 2001:138ff):  

 

 Krig  

 Utpressning 

 Bait and Bleed – anstiftan av konflikt mellan rival och tredje part 

 Bloodletting – inblandning i konflikt mellan rival och tredje part till rivalens nackdel   

 Balansering 

 Buck-passing – vidarepassning av hotet till tredje part 

 Eftergiftspolitik och Bandwagoning – anslutning till hotande stormakt  

 

5.2.1 Krig 

 

 Krig är den potentiella hegemonens ultimata och samtidigt mest kontroversiella maktmedel 

för att öka sin relativa makt (Mearsheimer 2001:147). Stater bygger inte mäktiga krigsmakter utan 

avsikten att de en dag kan komma att användas. Populära uppfattningar till trots så är offensiva, 

territoriellt expansiva strategier något som lönar sig, mycket på grund av hur det internationella 

systemet är ordnat (Mearsheimer 2001:209f). Beviset för detta är manifesterat i de stater och 

nationsgränser vi ser idag; de är resultat av århundraden av maktmaximering och maktbalansering 

mellan aktörer i det anarkiska systemet. Mearsheimer själv (2001:210) beskriver det (i egen 
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översättning):  

Att påstå att expansionism i grunden är ett misstag förutsätter att alla stormakter de senaste 350 åren har misslyckats 

med att förstå hur det internationella systemet fungerar.  

 

Det finns dock en klausul att ta i beaktande här: det finns en viss skillnad mellan stater som 

expanderar och de som ”överexpanderar”, dvs. ägnar sig åt en alldeles för snabb och omfattande 

expansion som senare ligger till grund för dess fall. Denna åskådning härstammar egentligen från 

defensiv realism (Mearsheimer 2001:210f).  

 

Stormakter undviker i största möjliga mån de krig där de själva kan bli offren (Mearsheimer 

2001:49) och risken för konflikter som fallit ”ur kontroll” beror ofta på oklarheter i avsikter 

(Mearsheimer 2001:343). En aggressor kan missuppfatta sin motståndares vilja att stå fast vid sina 

principer och således driva sina hot ”för långt” så att de måste verkställas. Dessutom kan 

oklarheter föreligga i lojaliteterna till de olika ”polerna” hos de mindre staterna i systemet. 

I en bipolär sättning är direkta krig mellan stormakterna ovanligt; oftare förekommande är att 

mindre stater hamnar i krig med den ena stormakten (Mearsheimer 2001:346) 

 

5.2.2 Utpressning & Manipulation  

 

 Utpressning är ett mer kostnadseffektivt alternativ till krig och därför att föredra 

(Mearsheimer 2001:152). Dock måste en adekvat tyngd ligga bakom utpressningshoten annars 

finns risken att den rivaliserande stormakten hellre svarar med våld än ger vika inför 

utpressningen.  

Anstiftan av konflikt (bait and bleed) är mer sällsynt förekommande i vår tid, åtminstone mellan 

stormakter. I denna strategi så förmår stormakt A att stormakterna B och C råkar i ett kostsamt krig 

med varandra medan A väntar ut deras respektive försvagning (Mearsheimer 2001:153). Mer 

förekommande har dock varit konflikter där stormakter har utrustat och utbildat den rivaliserande 

stormaktens fiende i ett enskilt krig (bloodletting), såsom under Koreakriget, Vietnamkriget och 

Sovjetunionens krig i Afghanistan. Tanken är den samma som vid bait and bleed men här har 

stormakten råkat i krig på eget bevåg (Mearsheimer 2001:154).   
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5.2.3 Vidarepassning 

 

 Vidarepassning (buck-passing) innebär att en stormakt förmår den hotande staten att skifta 

sitt fokus till en annan stormakt (Mearsheimer 2001:157f). Denna strategi bygger på att staten som 

”passar” anser att någon annan stormakt i systemet av någon anledning är bättre lämpat att möta 

hotet (Mearsheimer 2001:159). Även fast denna strategi är ett mer kostnadseffektivt alternativ till 

intern balansering (se nedan) så innebär det också en stor risk med tanke på att den ”passade” 

staten kanske inte klarar av att avvärja den potentielle hegemonens aggression (Mearsheimer 

2001:161).  

Ju mer relativ makt en potentiell hegemon innehar och ifall man delar landgränser med de andra 

stormakterna i systemet, desto mindre är chansen att vidarepassningsstrategin tillämpas 

(Mearsheimer 2001:330). 

 

5.2.4 Balansering  

 

 Balansering är näst vidarepassning det vanligare sättet att kontra en potentiell hegemon 

(Mearsheimer 2001:156f). Strategin bygger på att inledningsvis försöka avskräcka motståndaren 

genom diplomatiska kanaler. Diskursens tyngd ligger på hot om konfrontation, inte på 

fredsmäklande. Den balanserande staten kan föra retoriken kring att man ”drar en gräns” för den 

rivaliserande statens beteenden. Är detta verkningslöst följer två alternativ extern eller intern 

balansering. Den externa innebär helt enkelt att man skapar försvarsallianser. Detta låter kanske 

som en enkel strategi men det kan innebära stora svårigheter beträffande hur stor börda 

respektive allianspartner skall bära i kampen mot den potentielle hegemonen. I synnerhet kan det 

vara mycket svårt att upprätta dylika samarbeten under ett redan rådande krisläge (Mearsheimer 

2001:156f). Den andra varianten, intern balansering, bygger på principen om självhjälp 

(Mearsheimer 2001:157) och innebär att den balanserande staten ökar sin militära kapacitet för att 

avskräcka den rivaliserande staten från aggression. Detta är dock inte alltid genomförbart på en 

effektiv nivå eftersom stormakter som hotar att råka i konflikt vanligtvis redan har sina 

budgetanslag till respektive krigsmakt på en maxnivå. En stormakt offshore kan dock förändra 

balansen internt genom att skeppa över mer trupp till den distanta region som skall balanseras. 
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5.2.5 Problematiken med gemensamma institutioner 

 

 De gemensamma institutioner som stater ändå bygger upp tillsammans skall dock enligt 

realismen endast betraktas som baserade på ”bekvämlighetsskäl” eftersom de på ett eller annat 

sätt tjänar den starkaste medlemsstatens syften i något led (Mearsheimer 2001:33).  

 

5.2.6 Eftergiftspolitik  

 

 De mindre attraktiva strategierna som bygger på eftergifter (Mearsheimer 2001:162ff) är 

inga seriösa strategier för stormakter. En hotad stormakt väljer i princip alltid att hellre balansera 

eller konfrontera ett hot eftersom eftergifter troligtvis inte kommer att pacificera en 

maktmaximerande stat som strävar efter hegemoni. Sådana strategier bryter dessutom mot 

principen om maktbalansering (Mearsheimer 2001:162). Dock kan dessa strategier i vissa fall 

tilltala svagare stater.   
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6.0 Analys 

 

6.1 Kontextuella Maktvariabler och deras fördelning 

 

 Ryssland har i dagsläget en stor men sårbar ekonomi som främst är knuten till 

råvaruproduktion. Dess krigsmakt är stor men inte i närheten av hur den var under röda arméns 

glansdagar. Vid ett tänkt fullbordande av den Eurasiska Unionen (Isachenkov 2014) föreligger dock 

chansen för rysk ekonomi och militär kapacitet att öka mycket kraftigt. Men, i frågan om 

maktbalans så ska man se till reella tillgångar, inte spekulativa.  

Rysslands nu rådande nationalistiska våg gör att man kan kringgå impopulariteten med en tung 

försvarsbudget i skuggan av stora sociala problem på ett sätt som är mycket svårare för många av 

EU:s medlemsstater. Stora delar av USA:s befolkning lider förvisso också av svåra ekonomiska 

bekymmer men den ogripbart stora försvarsbudget som landet har är så pass normaliserad och 

central för landets identitet att det inte utgör något hot för dess globala maktställning. 

 
Fig I: Världens 15 största försvarsbudgetar 2013. Som vi enkelt kan se så 

är USA:s militära hegemoni ännu tämligen ohotad. Även om man skulle 

göra relativt stora nedskärningar i försvarsbudgeten så skulle det dröja 

länge innan man skulle närma sig nästa stormakt i ordningen.  
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EU:s gemensamma kassa är mycket omfattande men har inte automatiskt inneburit att en stående 

”EU-armé” har upprättats, trots önskemål om en sådan uttryckts från olika håll. Förvisso är flertalet 

av EU:s medlemsstater också medlemmar i NATO men styrkan i denna institution ligger främst i 

engagemang från USA. Således följer EU:s militära utveckling den asymmetri som Mearsheimer 

beskriver när han lyfter problematiken i att mäta (latent) makt (Mearsheimer 2001:76).  

 

Den Ryska armén (markstridsförbanden) har påvisat vapengrenens överlägsna betydelse för 

stormaktens maktprojiceringsförmåga (Mearsheimer 2001:87). Det vore mycket svårt att tänka sig 

liknande händelseförlopp utan att marktruppen spelat en lika stor roll.  

Hade USA inte haft NATO och/eller ett vänligt sinnat Europa hade det likaledes varit svårt att 

föreställa sig ett effektivare motmedel mot Rysk aggression än en armé av motsvarande kapacitet. 

Fördelningen av tillgängliga markstridsresurser i den östra hemisfären svänger dessutom något åt 

Rysslands håll i och med att USA lämnar Afghanistan, vilket är schemalagt att påbörjas innevarande 

år (2014). Detta kommer dock att betyda mer för maktbalansen i Centralasien än för Europas del 

men det är en icke försumbar del av USA:s truppnärvaro i utlandet som skall återkallas. Det är 

dessutom frågan om till större delen just armé- och markstridsförband; det mest centrala av 

stormakternas maktinstrument. 

 

6.2 Aktörer 

 

6.2.1 Stormakterna i Europa idag 

 

 USA är fortsatt den mäktigaste staten på den Europeiska arenan, sin geografiska distans till 

trots. Dock skall man vara försiktig med att överskatta Rysslands underordning, i synnerhet med 

beaktandet att man inte dragit sig för att agera militärt i närområden tillhörande NATO-

medlemsstater. På så vis har man från rysk sida bevisat att man är snabbare att agera än vad EU 

och USA är att förebygga och besvara. Detta är mycket anmärkningsvärt inför framtiden.  

Europas övriga stormakter såsom Frankrike, Storbritannien och Tyskland (den sistnämnde har dock 

inga kärnvapen) är dock inte starka nog att hålla Ryssland i schack, inte ens med hjälp av EU. Hade 
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detta varit fallet hade USA inte engagerat sig i att etablera en grovhuggen regional maktbalans. 

I egenskap av stormakt är Ryssland mycket känsligt för skiftningar i maktbalansen, vilket vi kunnat 

se i samband med oroligheterna i Ukraina. Ukraina, som aldrig formellt blivit erkänd som suverän 

stat av ryssarna, är av oöverskattlig strategisk betydelse för Ryssland. Minsta osäkerhet i lojaliteten 

blir oavkortat en fråga om nationell säkerhet (jämför Friedman 2014 med Mearsheimer 2001:339).   

 

6.2.2 Hegemonier idag 

 

 I dagsläget är USA den enda hegemonen i världspolitiken men dess hegemoni är inte global 

utan regional eftersom dess militära makt, teoretiskt sett, kan utmanas utanför dess region (västra 

hemisfären). Det ultimata målet för en stormakt är att uppnå global hegemoni men än så länge har 

ingen stat eller annan aktör någonsin lyckats med detta, mycket på grund av svårigheten i alla 

försök att projicera makt över stora vattenmassor (Mearsheimer 2001:41). Dock ger den nuvarande 

världsordningen ett undantag från denna regel genom att alliansen NATO mellan USA och flertalet 

stora Europeiska stater tillåter säker överskeppning av offensiva militära kapaciteter. Många av de 

Europeiska staterna är i stort behov av denna maktbalansering offshore eftersom man delar 

landgräns med stormakten Ryssland (jämför med Mearsheimer 2001:44).  

 

Ryssland är ännu inte hegemon och är därför heller inte intresserad av bevara status quo. Om detta 

inte skulle stämma (såsom defensiv realism hävdar) så skulle Ryssland ha nöjt sig med att gå 

förlorande ur kalla kriget. Tvärtom så drivs man av en tydlig revanschlystnad, pådriven av starkt 

nationalistisk ideologi (Brzezinski 1997:107, 109, BBC 2005, Felgenhauer 2014, Krastev 2014)8. 

Rysslands återhämtning är måhända än så länge blygsam när det kommer till den ekonomiska och 

industriella sektorn, för att inte säga negativ när det kommer till den demografiska, men militärt 

offensivt är landet på tydlig frammarsch (jämför med Mearsheimer 2001:85).  

 

 

 

                                                 
8 Se även uppsatsen ”Svenska bilder av ryska hot” av Susanna Henriksén (2014) för en bild av hur man i Sverige 

tolkat Rysslands politiska utveckling sedan Sovjetunionens sammanbrott.    
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6.2.3 Stormakt ”offshore” 

 

 USA, i egenskap av världens enda regionala hegemon, besväras av Rysslands frammarsch i 

Europa. Även om ingen akut obalans uppstått så pekar utvecklingen i en oroväckande riktning och 

stormakter är mycket känsliga för dessa förändringar. De Europeiska staterna har ingen förmåga att 

i nuläget sätta stopp för Ryssland så det är USA som stormakt offshore som måste gå in och 

balansera upp hotet. Detta sker med hjälp av NATO som redan 1949 upprättats just i detta syfte 

(Mearsheimer 2001:252). Genom det redan etablerade samarbetet så har Atlanten, i egenskap av 

en stor vattenmassa, ingen stoppande inverkan på USA:s maktprojicering (Mearsheimer 2001:142) 

Således kan man från amerikanskt håll instifta en grovhuggen maktbalans i regionen och återigen 

kan vi konstatera att den konventionella dimensionen av militär makt är det fortsatt viktigaste, 

oavsett nukleära kapaciteter. 

 

6.3 Polaritet och Balans i Europa Idag 

 

 Rådande maktstruktur i Europa är balanserat bipolär9 tack vare två fenomen:  

 

 USA (genom NATO) balanserar Rysslands inflytande ”offshore” 

 EU som samarbetsorgan förhindrar att enskilda stater, såsom Frankrike eller Tyskland, ånyo 

blir regionala stormakter med hegemoniska ambitioner.  

 

En utveckling av den sistnämnda punkten skulle kunna leda till en multipolär struktur som riskerar 

bli obalanserad gentemot Rysslands militära (och nukleära) kapacitet (Mearsheimer 2001:394). 

Denna struktur är dock kontrafaktisk och därför att betrakta som en enbart hypotetisk spekulation. 

Större skillnad i maktbalansen skulle dock ske (och med större sannolikhet) om Ryssland lyckas i 

sitt projekt med att upprätta en (effektiv) Moskvastyrd Eurasisk Union (Henley 2014, Moscow 

Times 2014a, RT 2013, RFE/RL 2014, jämför även med Mearsheimer 2001:395).  

Mearsheimer påpekar i sin bok att Rysslands svaga förmåga att operera utanför sina gränser är 

                                                 
9 Detta var även Mearsheimers egen uppfattning då boken publicerades (Mearsheimer 2001:362) 
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ytterligare en faktor som skapar balans i Europa (Mearsheimer 2001:380f)10. Vi kan emellertid idag 

se tydliga bevis på det motsatta, även fast dessa aktioner ofta varit småskaliga och mot ett 

underlägset motstånd. Risken för farlig maktkamp i Europa kvarstår, och således också USA:s 

truppnärvaro (Mearsheimer 2001:379). 

 

Det balanserat bipolära Europa är dock inte säkrat mot krig: än så länge är lojaliteterna från de 

stater som inte ännu är EU-medlemmar i en del fall oklara. Hade det funnits uppenbara 

tillhörigheter till respektive ”pol” så hade Ryssland inte behövt hävda sin övermakt med militära 

medel. Det är därför viktigt att ha särskild observation på de icke EU-stater som befinner sig i 

”gråzonen” mellan Bryssel och Moskva (Bigg 2013). 

 

6.4 Offensiv Realism I Europa Idag  

 

 Realism som åskådningssätt gällande internationella relationer är något som Ryssland 

tillämpat genom hela sin historia som stormakt; ända från 1600 talet, genom sovjettiden, fram tills 

våra dagar (Mearsheimer 2001:190ff). Detta självklart som svar på den anarkiska miljön där andra 

mäktiga aktörer villkorat Rysslands (och Sovjetunionens) överlevnad. Ett sådant vidsträckt land har 

långa gränser som mer eller mindre alltid hotats av andra stormakter (som inte kunnat hållas 

stången tack vare stora vattenmassor). I nuläget är det USA som med NATO fungerar som 

stoppklots för rysk maktmaximering, åtminstone västerut (Mearsheimer 2001:193).  

Efter USA:s intervention på Balkan och NATO:s expansion österut (samt USA:s avfärdande av 

beslutet i FN:s säkerhetsråd beträffande invasionen i Irak 2003) så har Ryssland betraktat sin 

samtid genom alltmer skarpslipade realistiska linser (Mearsheimer 2001:378) med därtill ökad oro 

och anspänning (Marcus 2014).  

 

Ryssland är en stormakt som befinner sig i en expansiv fas, precis som andra stormakter i olika 

perioder genom historien. Dess gränser hade aldrig kunnat vara så omfattande om 

maktmaximeringen vid något tillfälle avstannat. Sovjetunionens sammanbrott innebar en radikal 

                                                 
10 Beakta att boken författades för över 10 år sedan.  
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begränsning av territoriet under Moskvas direkta kontroll men sammanbrottet var inte resultatet 

av en alltför pragmatisk ”realistisk strategi” utan snarare på grund av avsteg därifrån; exempelvis 

glasnost och perestrojka, dvs. sekundära målsättningar som tog plats som primära på agendan 

(Mearsheimer 2001:202). Man skulle kunna argumentera för att Putin nu genomfört det omvända: 

efter en (semi-) liberalisering av ekonomin så har man återgått till att mer handfast förhålla sig 

offensivt realistiskt gentemot sin omvärld. 

Enligt offensiv realism så kan expansionism löna sig (förutsatt att vinsterna beräknas täcka 

utgifterna) och därför kommer stormakter att fortsätta använda sig av denna metod för att säkra 

sin överlevnad och förstärka sin ställning i det anarkiska systemet. Skulle man försöka övertala 

Putin att hans expansionism är av negativ innebörd för Rysslands maktställning skulle man 

samtidigt behöva bevisa att samtliga sådana företag som genomförts av både Ryssland och 

Sovjetunionen inte haft någon positiv inverkan på landets positionering gentemot sina rivaler (det 

samma även gällande USA). I dagsläget är det dock inte frågan om expansionism i den meningen 

att stater uppslukas av andra stater i regelrätta invasioner. Stormakter idag påverkar snarare andra 

stater ”inifrån” genom att manipulera de övre skikten av makteliten medan öppna militära 

invasioner är mindre i omfattning och limiterat till ett strategiskt område (såsom Krim eller 

Sydossetien). Därmed inte sagt att ”invasionernas tidsålder” är förbi; de återkommer när 

möjligheterna uppstår11.  

Om Ryssland är en expansiv eller ”överexpansiv” stat återstår att se. Charles Crawford, som 

tjänstgjort som bland annat Storbritanniens före detta ambassadör i ett flertal länder, poängterar 

Rysslands territoriella ambitioner i en artikel i The Telegraph (Crawford 2013):  

 

Years ago when he first took power Vladimir Putin gave an interview in which he defined in bold terms his basic 

objective for Russian policy: “To keep what’s ours”. Putin’s Moscow these days has generous definitions of what is 

theirs, including all the former Soviet republics, any sizeable Russian-speaking communities beyond Russia’s borders, 

and any Slav/Orthodox nations such as Serbia or Montenegro that have yet to join the EU or Nato. Russian influence is 

also strong in Bulgaria, even though Bulgaria has joined the European Union.  

 

 

                                                 
11 Betänk Iraks invasion av Kuwait 1990 där en regional stormakt militärt tog över ett grannland i sin helhet.  
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USA är på intet sätt överträffat av Ryssland när det kommer till att bemästra strukturell realism 

som geopolitisk doktrin. Som kvitto på detta är det faktum att man är världens enda regionala 

hegemon och sannolikt också den mäktigaste stat som världen någonsin bevittnat, både militärt 

och ekonomiskt. Denna ställning har dessutom varit rådande i närmare 100 år (Mearsheimer 238f). 

Man ska dock inte missta USA:s engagemang i Europa som ett led i målet att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet; det egentliga målet är att bibehålla maktbalansen och förhindra 

att en regional hegemon etablerar sig, även om detta skulle resultera i krig. Mearsheimer 

(2001:265) påminner oss om att USA inte ingrep i Första eller Andra Världskriget förrän det visat sig 

att de lokala stormakterna inte kunde kontrollera den uppstigande hegemonen (Kaiser- resp. 

Nazityskland). Att storskaligt krig utbrutit var i sig inget som föreföll alarmerande för USA 

(Mearsheimer 2001:326f). 

 

För Ukrainas del så befinner man sig just nu i ett läge typiskt för ”nödnummer-problematiken”. FN 

kan endast bistå med medling och fördömanden men någon militär intervention är i princip 

otänkbar, inte minst med tanke på att Ryssland har vetorätt i säkerhetsrådet. Inget EU eller NATO-

medlemskap fungerar heller som effektivt beskydd vid en kris av den magnitud Kiev upplever idag. 

Det är en återkommande synvinkel att Rysslands angrepp på Ukraina var ett steg i ledet att 

avskräcka landet från att söka dylika medlemskap och således i framtiden utgöra ett mindre lovligt 

byte för rysk expansionism (Moscow Times 2010, Walker 2013, Coalson 2013, Lukyanov 2014). 

Detta är ett öde som man befarar att Ukraina kan komma att dela med andra stater i Rysslands 

nära omvärld (BBC 2013). Johan Norberg och Fredrik Westerlund från Totalförsvarets 

Forskningsinstitut (FOI) skriver i en artikel (Norberg & Westerlund 2014) publicerad av 

International Institute for Strategic Security Studies (IISS) att: 

 

According to Russia’s 2010 Military Doctrine, eastward enlargement of NATO is a military danger. Given this view, NATO 

bases in Belarus or eastern Ukraine would be an existential threat to Russia. EU membership, or even an association 

agreement, could be regarded by Moscow as a first step towards NATO membership. This could be pre-empted by 

Russia taking territory by force, thus denying it to NATO. 

 

Sanningshalten i huruvida EU och/eller NATO i realiteten är intresserade av Ukraina som medlem 

är föremål för debatt men man ser från västligt håll hellre ett västvänligt eller åtminstone neutralt 
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Ukraina framför ett som står under direkt kontroll från Moskva.    

 

För alla parter (USA, EU och Ryssland) finns incitament att utöka sin makt på den Europeiska 

arenan (Mearsheimer 2001:168f). USA vill behålla och förstärka sin position som världens enda 

regionala hegemon, EU söker ständigt utvidga och utveckla sin omfattning och Ryssland är alltjämt 

på jakt efter att fastställa sin ”egentliga” geografiska utsträckning. Dessa olika drivkrafter är 

arketypiska för offensiv realism.  

 

6.4.1 Säkerhetsdilemmat 

 

 Rysslands hegemoniska ambitioner (om än bara i sin linda) höjer nivån av rädsla i systemet. 

USA och flertalet Europeiska stater balanserar detta hot genom att expandera NATO i österled 

vilket gör Ryssland mer oroligt och aggressivt eftersom man upplever detta som en provokation 

(BBC 2014). Detta är ett skolexempel på säkerhetsdilemmat.  

I relation till detta fenomen kan vi knyta an till debaclet kring den så kallade ”missilskölden” som 

på NATO-initiativ diskuterats i flera Europeiska stater (Moscow Times 2009, Recknagel 2014). Nu, i 

kölvattnet av den Ukrainska krisen är detta politiskt mycket laddade försvarsmedel återigen på 

agendan vilket uppenbarligen skapat fortsatt oro och spänning mellan stormakterna (Felgenhauer 

2013a, RFE/RL 2012a, jämför även Blank 2013 med Engdahl 2014 ).  

 

6.4.2 Sekundära drivkrafter 

 

 Nationellt enande har länge varit en stor drivkraft och samtidigt ett stort problem för 

Ryssland (Voice of Russia 2014b, Aruntunyan 2013). Rysslands ”ofärdiga” nationella identitet gör 

att nationalistiska argument för aggression, såsom att ”skydda” etniska ryssar utomlands, vända en 

intern ”fiende” mot en extern, eller att återta ”historiskt territorium”, ofta faller i god jord hos 

hemmaopinionen. Det är viktigt att betrakta innebörden av denna drivkraft för just Ryssland 

eftersom man egentligen aldrig har haft en etablerad bild av vad som är det egentliga Ryssland (för 
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att inte nämna en internationellt erkänd sådan uppfattning)12. Ryssland är en relativt ung stat och 

dess gränser har alltid varit föremål för dispyt och konflikt vilket har lett till att ”etniska ryssar” 

blivit spridda i olika stora kluster utanför landets nuvarande gränser (Coalson 2014a). I frågan om 

Ukraina och Georgien så har detta sekundära mål ofta få ta plats i rampljuset (jämför med 

Mearsheimer 2001:46). Även om denna typ av motivation är historiskt djupt rotad i rysk 

utrikespolitik och populär hos opinionen så bör den dock inte få någon större innebörd mer än att 

agera fasad för de primära målen. Samtidigt finns också teorier om att Rysslands agerade i Ukraina 

inte är fullt så rotade i realistiska överväganden som det kan förefalla. Michael McFaul, tidigare 

USA:s ambassadör i Ryssland, säger i en intervju med The Guardian (Walker 2014) angående 

annekteringen av Krim:  

 

There is a tremendous anxiety about Putin's decision-making and the erratic, impulsive behavior [...] Those that worry 

about the economy in Russia do not appear to be part of the decision-making process. 

 

Än så länge är dock sådana resonemang, om än hur fantasieggande, föremål för en starkare 

bevisning. 

 

EU:s förhållande till Ryssland har länge drivits av just de sekundära målen: krav på 

demokratisering, mänskliga fri- och rättigheter, etc., men utan att gå med på några direkta motkrav 

från rysk sida (Hyde-Price 2008:34). Detta har orsakat störst problem för de mindre staterna som 

gränsar till Ryssland (ex. Baltstaterna) som fått känna på ett ökat tryck från Moskva p.g.a. sina 

egenskaper som f.d. Sovjetstater (lojalitetsfrågan) medan de starkare staterna (företrädesvis 

Tyskland) kunnat omförhandla dessa krav till fördel för sina nationella intressen (fördelaktiga priser 

på naturgas). En inkonsekvent politik kommer uppenbarligen skapa missnöje och splittring inom 

unionen. EU ska enligt offensiv realism vara vaksamma över sina centrala värden för att inte låta de 

sekundära få dem att ge sig i kast med tvek- och kostsamma ”världsförbättrande” uppdrag. Såsom 

Adrian Hyde-Price skriver:  

 

                                                 
12 Den ryska sociologen Olga Kryshtanovskaja beskriver det hela mycket bra i en intervju med Moscow News 

angående sökandet efter den ryska nationella identiteten: ”You can build a house, but you can't build a tree. It's the 

same with national identity. It can only grow.” (Aruntunyan 2013) 
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[...] they [EU] should ensure that on the major issues of the day it acts as a 'calculator not crusader' [...] (Hyde-Price 

2008:29) 

 

Det postmoderna EU har kommit långt i sina inbördes relationer: man har i stort kunnat bortse 

från de centrala värdena i sin utrikespolitik tack vare att ett stormaktskrig mellan centraleuropeiska 

stater upplevts som mycket avlägset. Men, gentemot en realistiskt driven stormakt som Ryssland 

förefaller man stå handfallen (jämför med Mearsheimer 2001:360f).  

  

6.5 Överlevnadsstrategier i Kontext 

 

6.5.1 Krig 

 

 Krig som alternativ är uppenbarligen inte ett otänkbart alternativ för Ryssland. Landets hela 

historia, från tsartiden och under hela Sovjetunionen, präglas av krigföring. Genom att betrakta 

krigen i Tjetjenien (1994 – 1996 samt 1999 – 2009) så kan man få ett mått på hur långt Ryssland är 

berett att gå för att försvara sina strategiska intressen (Mearsheimer 2001:379). Även det post-

Sovjetiska Ryssland har också varit inblandat i en rad konflikter: dels som bistående trupp i forna 

sovjetstater såsom Tadzjikistan, Armenien och Moldavien, dels i omfattande konflikter inrikes 

såsom i Tjetjenien, samt i mellanstatliga konflikter såsom i Georgien. Det vore enfaldigt att tro att 

invasionen i Ukraina skulle vara den sista militära aktion som Ryssland företar sig mot ett annat 

land, precis som det vore enfaldigt att tro att USA:s invasion i Irak vore den sista för dem. 

Stormakter innehar sin status just därför att de har både resurserna och det politiska 

rörelseutrymmet att bedriva krig utan att riskera nederlag.  

  

Trots rekvisitet kärnvapeninnehav för en aspirerande hegemon så föreligger inget egentligt hot för 

att en konfrontation stormakter emellan automatiskt skulle urarta i ett kärnvapenkrig 

(Mearsheimer 2001:130ff). Av samma anledning finns det fortsatt skäl för stormakter att lägga 

stort fokus på sina konventionella stridskrafter för att projicera sin makt utanför sina gränser. 

Att USA och Ryssland skulle hamna i öppet konventionellt krig framstår dock även det som högst 

osannolikt. Däremot är krig mellan en mindre stat och en stormakt, som ett led i maktkampen, en 
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realitet för Georgien och Ukraina (i det sistnämnda fallet kan det emellertid vara diskutabelt om 

Ryssland utkämpat ett krig per definition eller ej). Alltså, ytterligare ett skäl att ha noga observation 

på de mindre stater vars lojalitet till respektive ”pol” är oklar (Coalson 2014b).   

 

Det kan upplevas som något av en paradoxal situation att NATO direkt efter Sovjetunionens 

sammanbrott gav sig i kast med att expandera i Östeuropa just med tanke på Rysslands eventuella 

framtida återkomst (Mearsheimer 2001:113) men att man trots detta ändå stått handfallen inför 

Ryska offensiver i både Georgien och Ukraina (Baker 2014). Dock kvarstår det realistiska faktum att 

stormakter inte ger sig in i konflikter som de riskerar att förlora; både Georgien och Ukraina är 

utom räckhåll för NATO. Ett medlemskap i NATO utgör således den smala lyckan (i väntan på 

motbevis) för andra forna sovjetstater med etniska ryssar innanför sina gränser, exempelvis 

baltstaterna (Moscow Times 2014b, Croft 2014, Lithuania Tribune 2014). 

 

6.5.2 Utpressning & Manipulation 

 

 Möjligheter till effektiv utpressning för Rysslands del för tankarna oavkortat till dess 

omfattande gasexport (Kramer 2009, Strupczweski 2014)13. Tack vare den rådande infrastrukturella 

situationen så är stora delar av Europas produktion helt eller delvis beroende av rysk naturgas 

(Gates 2014).  

 

                                                 
13 Se även Vladimir Putins eget uttalande i frågan gällande Ukraina (ITAR-TASS 2014).   
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Ryssland är dock inte ensamt om att utöva utpressning; USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland är 

också att klassa om utpressning (MacAskill, Traynor & Roberts 2014). Detta handlingsalternativ 

väger dock inte lika tungt som Rysslands tillgång till Europas gaskranar. Dessutom hotar sanktioner 

att slå mot de mest utsatta och inte de högst uppsatta (RT 2014, Schreck 2014) 

 

I dagsläget råder mycket små möjligheter att strategin bait and bleed skulle kunna tillämpas. 

Ryssland har inga sådana tänkbara motståndare i den Europeiska regionen eller ens i världen. I 

Rysslands sydöstra landsände finns Kina som enda potentiell motpart men utsikten för USA att från 

dagens situation förmå att få de två i en utdragen konflikt med varandra är inte plausibel.  Skulle 

Ryssland dock dras in i ett blodigt och omfattande krig i Ukraina, eller i någon framtida region, finns 

självklart möjligheten för USA eller EU att stödja den part som Ryssland försöker bekämpa 

(bloodletting).  

Fig. II: Skiss över pipelinenätverket från Ryssland till Europa 2009. (Källa: E.I.A via Pannier 2010. 

Viss beskärning av originalet har gjorts av kosmetiska skäl). 
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6.5.3 Vidarepassning 

 

 Eftersom USA och Ryssland står som enda stormakter mot varandra i frågan om kontrollen 

över Europa så är vidarepassning (buck-passing) inte aktuellt eftersom det inte finns någon tredje 

part att passa vidare hotet till. Om ett Europa utan EU hade existerat så hade vidarepassning varit 

en långt mer attraktiv strategi än exempelvis intern balansering (Mearsheimer 2001:270). Historien 

tjänar som bevis på denna strategis popularitet bland de Europeiska staterna (Mearsheimer 

2001:4, 159-162). Möjligtvis att det kan spekuleras i en sorts vidarepassning österut där ett 

avancerat politiskt spel skulle kunna förmå Ryssland att skifta sitt fokus mot Kina eller någon av de 

mer tongivande centralasiatiska staterna (jämför Mearsheimer 2001:267). I dagsläget finns dock 

inga skäl att anta att en sådan strategi är satt i verket. Dessutom ligger dessa hypotetiska 

”passningsmottagare” utanför det regionala systemet.  

 

6.5.4 Balansering och problematiken med gemensamma institutioner  

 

 Eftersom vidarepassning inte är aktuellt för USA:s eller Europas del så är balansering det 

som står på dagordningen. Retoriken från USA både är och har varit hård och med mer tonvikt på 

hot och ”gränsdragningar”14 snarare än medling.   

USA:s balansering ger sig uttryck både internt och externt. De två dimensionerna smälter dock 

samman genom att NATO både är en försvarsallians och ett redskap för USA:s maktprojektion 

”offshore”. Intern balansering innebär i sammanhanget för USA att man helt enkelt förstärker sin 

truppnärvaro i bland annat Tyskland där hundratusentals soldater varit stationerade sedan andra 

världskrigets slut (Witte 2014, Voice of Russia 2014a).  

De Europeiska staterna å sin sida har i samband med bland annat krisen i Estland 2007 och 

Georgien 2008 insett att USA är en tveksam garanti för säkerhet och har påbörjat bygget av en 

gemensam försvarsförmåga, även om många politiska kontroverser i ämnet återstår att lösa 

(jämför Samuel & Waterfield 2012, Rettman 2014 med Mearsheimer 2001:391). 

                                                 

14   Även om det fortfarande i färskt minne vad som sades om regimen i Syrien angående användningen av C-

stridsmedel; en gräns som korsades utan repressalier (Ackerman & Roberts 2013). 
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USA:s truppnärvaro i Europa (och i resten av världen) är emellertid en känslig fråga för opinionerna 

på båda platserna: det amerikanska folket har sedan krigen i Irak (2003-2011) och Afghanistan allt 

mer krävt att trupperna kallas hem. Om det Moskvastyrda Collective Security Treaty Organization 

(CSTO) utvecklas till en mer slagkraftig allians15, där medlemsstaterna skulle se mening i att 

balansera med Ryssland mot USA så finns en spekulativ möjlighet till en förändrad 

händelseutveckling (Bratersky 2012).  

I övrigt så är Rysslands möjligheter till extern balansering är i jämförelse med USA förhållandevis 

små. Ukraina förefaller vara en osäker om inte rentav motvillig allianspartner. I de balanserande 

allianserna krävs en hög nivå av engagemang från alla samarbetspartners med tanke på den 

personal- och kostnadsintensiva uppoffring som ett eventuellt krig innebär. Under en redan 

rådande kris, som den i Ukraina, kan det förefalla oattraktivt för andra stater att liera sig med 

                                                 
15 Analytikern Vladimir Socor vid Jamestown Foundation kallar CSTO en ”enbart symbolisk organisation” som endast 

har en ”småskaligt övningsverksamhet” mestadels inriktad på terroristbekämpning (RFE/RL 2012c).   

Fig. III: USA:s truppnärvaro i utlandet fram till och med 2011-06-30. Jämför den stora ökningen 

med Fig. IV (nedan) ur kronologisk kontext (Källa: The Economist) 
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Ryssland som på grund av detta är underkastat utpressning. På den europeiska arenan är det i 

nuläget bara Vitryssland som är berett att ställa sig bakom Moskva i dylika frågor. På den (tänkta) 

Eurasiska Unionens östra och sydöstra del är läget också där fortsatt oklart, trots det av Ryssland 

lovordade samarbetet (jämför exempelvis RFE/RL 2012c med Druzhinin 2013). Således är intern 

balansering ett närmare alternativ för Ryssland vilket också kan avläsas från hur den militära 

budgeten utvecklats de senaste åren.  

 

 Att gemensamma institutioner i huvudsak tjänar de mäktigare staternas intressen kan 

observeras i flera olika fall: närmast oss själva ligger Storbritanniens tveksamhet kring fortsatt EU-

medlemskap (James & Williams 2014), den inneboende misstänksamheten gentemot Kina i 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) (Roney 2013, Synovitz 2013) samt hur CTSO i huvudsak 

speglar Moskvas intresseområden (Marples 2012, RFE/RL 2012b). Således är det förståeligt att EU, 

med en sällsamt hög överstatlig nivå, utgör en större lockelse för Ukraina än den ryska Eurasiska 

Unionen (Coalson 2013, se även Voloshin 2013) även om ett EU medlemskap än så länge inte är 

aktuellt. Det är särskilt i dylika slitningar mellan olika alliansalternativ som de gemensamma 

Fig III: En kruva över Rysslands försvarsutgifter 1992-2012 visar på en trend 

svår att missa. (Källa: SIPRI) 
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institutionernas ”sanna” drivkrafter blir blottlagda.  

 

Intressant att betrakta är om Rysslands agerade i Ukraina och Georgien kommer att ge 

konsekvenser för utvidgningen av den Eurasiska Unionen. Än så länge har Moskva varit mycket 

tydligt med att skicka signalen att man inte drar sig för att utöva militärt våld i stor skala för att nå 

sina mål, oavsett vad omvärlden anser om detta (jämför Solovyov 2014, med Mearsheimer 

2001:34). De stater som i nuläget är engagerade i samarbetet kan eventuellt komma till slutsatsen 

att deras medlemskap är något av en eftergift till ett militärt aggressivt Ryssland som är i färd med 

att bygga sig ett nytt imperium. 

 

6.5.6 Eftergiftspolitik 

 

 Eftergifter och anslutning (bandwagoning) är för dagens stormakter otänkbart, även om EU 

och USA visat sig vara relativt handfallna inför både Georgien 2008 och interventionen på Krim. 

Enligt personlig uppfattning är det dock inte frågan om eftergifter utan snarare om när man anser 

att ”måttet är rågat”. Ryssland kommer inte att stanna självmant i sin nuvarande framfart utan 

tolkar sannolikt västvärldens passivitet som grönt ljus för fortsatt expansion. Notera dock att detta 

är ett högst förutsägbart mönster för alla stormakter som realistiska aktörer och inte någon 

inneboende illvilja hos just Ryssland specifikt. USA och många Europeiska stater, för att bara 

nämna några, har agerat på exakt samma villkor genom historien. 

 

Eftergiftspolitik kan däremot komma att bli aktuellt för de svagare stater som inte kan tillgodogöra 

sig ett medlemskap i EU och som samtidigt oroas för att möta ett öde liknande Ukrainas. 

Problematiken ligger dock kvar i det post-sovjetiska arvet som ger Moskva ett visst mått av smolk i 

bägaren när det kommer till att återigen försöka locka till sig sina forna lydstater (The 

Economist/Banyan 2014). EU:s (och USA:s) oförmåga att skydda Ukraina och Georgien kan 

emellertid skicka signalen till dessa svagare stater att valmöjligheterna är få mellan ett närmare 

band till Moskva eller en hopplös militär kraftmätning där risken finns att elementär infrastruktur 

förstörs, eller inhiberas som resultat av avstängda gasleveranser, i en redan fragil ekonomisk 

situation. Implicita hotelser från Ryssland mot en rad forna Sovjetstater har redan uttalats i 
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samband med krisen i Ukraina (Trilling 2014, Charbonneau 2014).  

 

6.6 Sammanfattning 

 

 I skrivande stund så har situationen i Ukraina tillfälligt bedarrat vad gäller Rysslands 

fortsatta invasionshot, men själva processen av maktmaximering pågår alltjämt; Ryssland som 

stormakt är inte intresserat av status quo. Eventuellt anser Putin att uppdraget i Ukraina är slutfört, 

åtminstone till delmålen sett: man har instiftat kaos och splittring och skapat en konfliktmiljö där 

ett dolt materiellt och ekonomiskt stöd till utbrytargrupper kan fungera som ytterligare ett 

maktinstrument för att påverka Ukrainas ut- och inrikespolitik. Med en liten omskrivning kan man 

argumentera för att Ryssland etablerat ett Nordirland på Krim (samt stora delar av östra Ukraina)16. 

Denna konflikt, som riskerar att bli långvarig, om än lågintensiv, kommer göra landet än mer 

oattraktivt för medlemskap EU (samt möjligtvis också för NATO), varpå den Eurasiska Unionen 

kommer vara Ukrainas enda alternativet till total uteslutning. Detta har ett stort signalvärde till 

andra stater som står och väger mellan alternativen.  

USA har nu hört och sett Rysslands tendenser till maktanspråk i Europa och vilka medel man är 

villig och kapabel att använda sig av. Detta föranleder NATO att rusta upp sina resurser och vidare 

fördjupa säkerhetsdilemmat i Europa. Att bibehålla och expandera ett starkt NATO i Europa även 

efter kalla krigets slut har visat på USA:s förmåga att navigera världspolitiken på ett proaktivt sätt 

utan att löpa några risker för den egna nationella säkerheten. USA:s engagemang på den 

Europeiska arenan ska primärt tolkas som en strategi för att balansera upp Ryssland och bara 

sekundärt som en idealistisk ambition att värna om regional fred och säkerhet. Vi kan således 

utläsa att ingen av aktörerna är intresserade av status quo och den process av maktmaximering 

som pågått i Europa sedan långt tillbaka fortsatt lika aktiv. 

 

Realismens normativa aspekt proklamerar att aktörerna inte ska åsidosätta sina centrala värden 

(överlevnad i det anarkiska systemet) i utbyte mot sekundära dito (Mearsheimer 2001:46). För EU, 

och många av dess medlemsstater har avsteg från dessa principer öppnat upp för svagheter 

                                                 
16  För av ytterligare förstärka liknelsen så är Ukraina i huvudsak katolskt medan den rysk-ortodoxa kyrkan har starkt 

fäste i de östra delarna.  
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gentemot det mycket mer realistiskt betonade Ryssland som nu utövar ett inflytande över Europa 

och EU som vi inte sett sedan kalla kriget. Bristen på ett samordnat försvar inom EU samt att 

beroendet till Ryssland förvandlats till en ”gisslansituation” beträffande olja och gas, har gett kvitto 

på att realistiska principer väger tyngre i långa loppet än liberal idealism och politisk 

postmodernism (Hyde-Price 2006)17. Det är svårt att föreställa sig ett tydligare kvitto på precis hur 

allvarliga sådana principiella avsteg kan yttra sig än i den situation som vi ser i Ukraina idag.  

Post-realistiska tongångar är dock inte något som endast drabbar EU:s medlemsstater; även USA 

har visat tendenser till detta sedan kalla krigets slut. Mearsheimer själv påpekar i sin bok att såsom 

världsutvecklingen ser ut idag så skulle det vara ett stort misstag av USA (och en katastrof för 

maktbalansen i Europa) att avvika från den offensiva realismens principer som tjänat landets 

maktpositionering sedan dess grundande (Mearsheimer 2001:402). 

 

Ryssland är en aktör med enorma potentialer i fråga om latenta maktresurser, inte minst om man 

betänker ett eventuellt fullbordande av den Eurasiska Unionen. Historiskt sett har Ryssland spelat 

rollen av både stor- och supermakt och är således en aktör som aldrig någonsin skulle finna sig i 

status quo. Dagsläget bekräftar teorin: Ryssland är återigen en expansiv stat med ett långsiktigt mål 

att bli regional hegemon, åtminstone i sitt västra närområde. Även om många beståndsdelar 

återstår (såsom en fungerande, diversifierad och teknologiskt avancerad inhemsk industri samt en 

fungerande ekonomisk och militär union som kan överkomma sina inre konflikter) så är 

maktbalansen uppenbarligen förskjuten, något som andra stormakter är mycket känsliga för. 

Med detta önskas ha sagt att Moskvas planer på en egen ekonomisk, politisk och militär union är 

den bakomliggande drivkraft som skapar vår tids makt(o)balans i Europa och som förser systemet 

med nya rekordnivåer av rädsla. USA och Ryssland är offensiva realister av rang och det enda sättet 

att möta sådana aktörer är att förstå den realistiska strukturen och det anarkiska systemet och 

navigera listigt inom dem. En medvetenhet om detta skapar djupare förståelse för den pågående 

maktkampen mellan öst och väst.  

Mearsheimer ger i sin bok en liten framtidsprognos som ligger relativt nära dagens sanning 

(Mearsheimer 2001:385): 2000-talet kommer bli allt mindre fredligt i Europa jämfört med 90-talet 

(som trots allt såg krigen på Balkan och i Moldavien). Detta eftersom antingen:  

                                                 
17 Se även kolumnisten Robert Kagans mycket träffande artikel i The Washington Post (Kagan 2008) 
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 USA kommer ta hem sina utlandstrupper tack vare en jämnare fördelning av regional makt, 

vilket i sin tur kommer att skapa skiftningar i balansen, eller 

 fördelningen av makt inte kommer att bli mer jämställd och ge utrymmer för en potentiell 

hegemon, vilket skulle innebära att USA skulle behöva öka sin truppnärvaro vilket in sin tur 

skulle orsaka ett säkerhetsdilemma.  

Oavsett utfall så är framtidsutsikterna för stabil fred och säkerhet i Europa hotade. USA kallar hem 

större delen av sin närvaro från Afghanistan under innevarande år vilket nödvändigtvis inte direkt 

påverkar balansen i Europa men som ändå minskar den amerikanska truppnärvaron globalt.  

 

7.0 Slutsats  

 

 Forskning av den typ som genomförts i denna uppsats är menat att kunna generalisera. 

Generalisering äger rum på två plan: deskriptiv och kausal generaliserbarhet (Teorell & Svensson 

2007:68ff). Kortfattat kan de dragna slutsatserna kring dessa två punkter sammanfattas på följande 

sätt:  

 Är de rivaliserande staterna USA och Ryssland stormakter ur en generell synvinkel om man 

utgår från de operationaliserade begreppen?  

Enligt den genomförda studien så stämmer detta. Den deskriptiva aspekten bekräftas därmed.  

 

 Kommer andra stormakter att agera på samma sätt givet att det anarkiska systemet 

kommer att bestå?   

Genom att se till systemets långa historia så finns det mycket goda belägg för att detta kommer att 

gälla även framöver. Den kausala generaliserbarheten förefaller därför vara hållbar.  

Som svar på följdfrågan om händelseutvecklingen i Ukraina är en separat händelse utanför 

realismens förklaringsförmåga eller en del av ett större politiskt maktspel så anser jag att det finns 

fog för att tro på det senare snarare än det förra.  

 

Mearsheimer slår fast i slutet av sin bok att ”In short, the real world remains a realist world” 

(Mearsheimer 2001:361) och min egen slutsats är att detta är alltjämt gällande.   
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8.0 Avslutande Reflektioner 

 

 Är ett nytt kallt krig oundvikligt eller har det egentligen aldrig slutat utan bara tagit en kort 

paus?  

Perioden 1949 – 1991 är ju trots allt betydligt längre än från 1991 tills nu. Förutsatt att Ryssland 

som aktör i den anarkiska miljön aldrig kommer att acceptera status quo innebär att dess 

maktmaximering inte kommer att avstanna förrän man definitivt stöter på patrull (med andra ord: 

en annan stormakt som kan ”sätta ned foten”).  

Satt i sin historiska kontext torde dock denna eskalerade maktkamp mellan öst och väst inte 

komma som någon större chock; kalla kriget och Sovjetunionens upplösning inträffade trots allt 

relativt nyligen (Mearsheimer 2001:390)18. Denna frågeställning behöver bland annat ta upp 

definitionen av ett ”kallt krig” och jämföra med dagsläget.  

 

 Är Rysslands maktkamp mot/om Europa lite av ett kvitto på EU:s framväxande aktörskap 

som enhällig stormakt eller gäller den rådande rivaliteten fortfarande bara USA?  

Möjligtvis skall man vara försiktig med att dra på allt för stora växlar när det kommer till att lovorda 

ett så pass ”färskt” fenomen som EU (i den form vi ser unionen idag) men man kan inte undgå att 

åtminstone fascineras något över den nivå av mellan- och överstatligt samarbete som hittills 

uppnåtts och vad ett gemensamt EU-försvar skulle innebära för maktbalansen i Europa, i synnerhet 

med tanke på hur man kommer förhålla sig till CSTO.  

Angående argumentationen för att nationalstatens försvagade position (som minsta gemensamma 

nämnare i världspolitiken) skulle hota realismens förklaringskraft så kan detta bemötas med att 

realism kan appliceras på samhälleliga strukturer på mängder av nivåer; till exempel feodal- eller 

stadsstater, kulturella sammanslutningar samt transnationella sammanslutningar och 

multinationella företag (Mearsheimer 2001:365). Alla är de lika inför den anarkiska 

världsordningen tills den dagen vi har en allomfattande och effektiv världsregering. Det är således 

den anarkiska världsordningen som är den oberoende variabeln i sammanhanget, inte 

                                                 
18 Intressant sidospår är att beakta mellankrigstidens längd (1918-1939) jämfört med perioden från Sovjetunionens 

sammanbrott tills idag (1991-2014). Under båda dessa perioder ansågs risken för att Europa återigen skulle se en 

våldsam maktkamp mellan stormakter som i princip obefintlig.  
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nationalstaten anno 1648. 

 

 Vad utgör egentligen ”hönan och ägget” gällande Rysslands intervention i Ukraina?  

Är det protesterna i Kiev som signalerat att lojaliteten till Moskva nått en kritisk lägstanivå eller är 

det EU:s för tillfället dåliga politiska och ekonomiska sammanhållning, i samverkan med USA:s 

handlingsförlamning i samband med krigen i både Georgien 2008 och Syrien, som gett Ryssland 

fria händer att agera så nära ”västliga” intressen (jämför med Mearsheimer 2001:35, 37f)? 

Beroende på västvärldens reaktioner på längre sikt kan vi avgöra om president Putins handlande 

(dvs. strävan efter en framtida ställning som hegemon) var för tidig (och således katastrofal) eller 

precis rätt i tid. 

 

En jämförande studie för att vidare förstärka hypotesen om stormaktsintressen är ett förslag till 

framtida forskning i ämnet, oavsett om den, likt denna uppsats, kommer att fungera som 

komplement och/eller en fortsättning av Mearsheimers egen teoribildning eller ej. En särskild 

önskan, om inte rentav en uppmaning, är att rikta ett geopolitiskt fokus mot området kring 

Kaspiska havet eller Sydostasien där offensiv realism säkerligen kan ge intressanta prediktioner om 

den närstående framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

9.0 Källförteckning  

 

9.1 Tryckta källor 

Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia (red.) (2011) The Globalization of World Politics: An 

introduction to international relations (5:e uppl.), New York: Oxford University Press  

Brzezinski, Zbigniew (1997) The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic 

Imperatives New York: Basic Books 

Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken, för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2:a uppl.), Lund: Studentlitteratur AB 

Doyle, Michael W. (2005) ”Three Pillars of Liberal Peace” The American Political Science Review 

99:3 sid. 463-466 

Esaiasson, Peter, Gilijam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena (2012) Metodpraktikan, 

Konsten att Studera Samhälle, Individ och Marknad (4:e uppl.), Vällingby: Elanders/Nordstedts 

Juridik  

Henriksén, Susanna (2014) Svenska bilder av ryska hot: En jämförande studie av svenska 

riksdagspartiers syn på hotbilden från Ryssland C-uppsats, Försvarshögskolan  

Hyde-Price, Adrian (2006) ”'Normative' power Europe: a realist critique” Journal of European Public 

Policy 13:2 sid. 217-234 

Hyde-Price, Adrian (2008) ”A 'tragic actor'? A realist perspective on 'ethical power Europe'” 

International Affairs 84:1 sid. 29-44  

Kaarbo, Juliet & Beasley, Ryan K. (1999) ”A Practical Guide to the Comparative Case Study Method 

in Political Psychology” Political Psychology 20:2 sid. 369-391   

Klare, Michael T. (2002) Resource Wars, The New Landscape of Global Conflict New York: Owl 

Books 

Mearsheimer, John J. (2001) The Tragedy of Great Power Politics, London/New York: W. W. Norton 

& Company Ltd. 



49 

 

Mills, Albert J., Durepos, Gabrielle & Wiebe, Eiden (2010) Encyclopedia of Case Study Research, 

Thousand Oaks: Sage Publications USA, se knowledge.sagepub.com/view/casestudy/n238.xml 

Raskin, Marcus G. (1976) ”Democracy Versus the National Security State” Law and Contemporary 

Problems summer 1976 sid. 189-220 

Rosato, Sebastian (2003) ”The Flawed Logic of Democratic Peace Theory” The American Political 

Science Review 97:4 sid. 585-602 

Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) Att fråga och att svara, Malmö: Liber 

 

9.2 Elektroniska källor 

(Samtliga elektroniska källors tillgänglighet kontrollerade 2014-05-12)  

 

Ackerman, Spencer & Roberts, Dan (2013) White House's Syria gaffe offers Obama a chance to 

climb back from war The Guardian september 09 

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/white-house-syria-gaffe-obama-war  

 

Aruntunyan, Anna (2013) Russia shrugged: Searching for national identity The Moscow News 

september 18 http://themoscownews.com/russia/20130918/191929261/Russia-shrugged.html  

 

Baker, Luke (2014) In Ukraine, NATO sticks to a war of words against Russia Reuters april 15 

http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-ukraine-crisis-nato-idUSBREA3E16E20140415  

 

BBC (2005) Putin deplores collapse of USSR BBC News april 25 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/4480745.stm  

 

BBC (2011) RAF man killed in Italy road crash BBC News UK juli 21 http://www.bbc.com/news/uk-

14241272  

 

 

http://knowledge.sagepub.com/view/casestudy/n238.xml
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/white-house-syria-gaffe-obama-war
http://themoscownews.com/russia/20130918/191929261/Russia-shrugged.html
http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-ukraine-crisis-nato-idUSBREA3E16E20140415
http://news.bbc.co.uk/2/hi/4480745.stm
http://www.bbc.com/news/uk-14241272
http://www.bbc.com/news/uk-14241272


50 

 

BBC (2013) EU warns Russia over trade 'threats' to ex-Soviet bloc BBC News Europe september 12 

http://www.bbc.com/news/world-europe-24061556  

 

BBC (2014) Nato's Eastern Europe build-up plans alarm Russia BBC News Europe april 03 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26866989 

 

Bigg, Claire (2013) Moldova, Georgia Brace For Russian Retaliation After EU Pact Radio Free 

Europe/Radio Liberty november 29 http://www.rferl.org/content/feature/25184812.html 

 

Blank, Steven (2013) The Latest Round of Russian Nuclear Intimidation Jamestown Foundation 

november 18 

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[tt_news]=41642&tx_ttnews[

backPid]=228&cHash=becb7a76f52ddc841184f02be85fdc55#.U3NL-ChIqyQ  

 

Bratersky, Alexander (2012) Putin Looks to Strengthen Ties With Former Soviet Neighbors The 

Moscow Times maj 16 http://www.themoscowtimes.com/news/article/putin-looks-to-strengthen-

ties-with-former-soviet-neighbors/458604.html  

 

Carp, Ossi (2014) Upprustning i Östersjön – men inget nytt kallt krig Dagens Nyheter april 24  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/upprustning-i-ostersjon-men-inget-nytt-kallt-krig/  

 

Charbonneau, Louis (2014) Exclusive: Russia threatened countries ahead of UN vote on Ukraine – 

envoys Reuters mars 28  

http://www.reuters.com/article/2014/03/28/us-ukraine-crisis-un-idUSBREA2R20O20140328  

 

Coalson, Robert (2013) Invigorated Customs Union Presents Russia's Neighbors With Stark Choice  

Radio Free Europe/Radio Liberty januari 08 http://www.rferl.org/content/customs-union-present-

russias-neighbours-with-stark-choice/24818232.html 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-24061556
http://www.bbc.com/news/world-europe-26866989
http://www.rferl.org/content/feature/25184812.html
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5bpointer%5d=4&tx_ttnews%5btt_news%5d=41642&tx_ttnews%5bbackPid%5d=228&cHash=becb7a76f52ddc841184f02be85fdc55#.U3NL-ChIqyQ
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5bpointer%5d=4&tx_ttnews%5btt_news%5d=41642&tx_ttnews%5bbackPid%5d=228&cHash=becb7a76f52ddc841184f02be85fdc55#.U3NL-ChIqyQ
http://www.themoscowtimes.com/news/article/putin-looks-to-strengthen-ties-with-former-soviet-neighbors/458604.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/putin-looks-to-strengthen-ties-with-former-soviet-neighbors/458604.html
http://www.dn.se/nyheter/varlden/upprustning-i-ostersjon-men-inget-nytt-kallt-krig/
http://www.reuters.com/article/2014/03/28/us-ukraine-crisis-un-idUSBREA2R20O20140328
http://www.rferl.org/content/customs-union-present-russias-neighbours-with-stark-choice/24818232.html
http://www.rferl.org/content/customs-union-present-russias-neighbours-with-stark-choice/24818232.html


51 

 

Coalson, Robert (2014a) Putin Pledges To Protect All Ethnic Russians Anywhere. So, Where Are 

They? Radio Free Europe/Radio Liberty april 10 http://www.rferl.org/content/russia-ethnic-

russification-baltics-kazakhstan-soviet/25328281.html  

 

Coalson, Robert (2014b) Tiny Moldova Faces Its East-West Moment Of Truth  Radio Free 

Europe/Radio Liberty april 23 http://www.rferl.org/content/moldova-russia-east-west-moment-

truth/25359464.html  

 

Crawford, Charles (2013) Putin's Russia is too weak to stop Ukraine joining Europe. But it will try  

The Telegraph december 02 

http://blogs.telegraph.co.uk/news/charlescrawford/100248515/putins-russia-is-too-weak-to-stop-

ukraine-joining-europe-but-it-will-try/ 

 

Croft, Adrian (2014) NATO to triple Baltic air patrol from next month Reuters april 8 

http://www.reuters.com/article/2014/04/08/us-ukraine-crisis-nato-idUSBREA371WH20140408    

 

DN (2014) Detta har hänt: Oroligheterna i Ukraina Dagens Nyheter mars 07 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/detta-har-hant-oroligheterna-i-ukraina/  

 

Druzhinin, Alexey (2013) Putin Outlines Priorities of Russia’s Presidency in CSTO RIA Novosti 

september 23 http://en.ria.ru/russia/20130923/183671356/Putin-Outlines-Priorities-of-Russias-

Presidency-in-CSTO.html  

 

Engdahl, William (2014) US missile shield: ‘Russian Bear sleeping with one eye open’ Russia Today 

februari 17 http://rt.com/op-edge/us-missile-shield-russia-361/  

 

Felgenhauer, Pavel (2013a) Obama’s Nuclear Cuts Initiative Meets Frosty Response in Moscow 

Jamestown Foundation juni 20 

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=41048&no_cache=1#.U1YtCldlcTk  

 

http://www.rferl.org/content/russia-ethnic-russification-baltics-kazakhstan-soviet/25328281.html
http://www.rferl.org/content/russia-ethnic-russification-baltics-kazakhstan-soviet/25328281.html
http://www.rferl.org/content/moldova-russia-east-west-moment-truth/25359464.html
http://www.rferl.org/content/moldova-russia-east-west-moment-truth/25359464.html
http://blogs.telegraph.co.uk/news/charlescrawford/100248515/putins-russia-is-too-weak-to-stop-ukraine-joining-europe-but-it-will-try/
http://blogs.telegraph.co.uk/news/charlescrawford/100248515/putins-russia-is-too-weak-to-stop-ukraine-joining-europe-but-it-will-try/
http://www.reuters.com/article/2014/04/08/us-ukraine-crisis-nato-idUSBREA371WH20140408
http://www.dn.se/nyheter/varlden/detta-har-hant-oroligheterna-i-ukraina/
http://en.ria.ru/russia/20130923/183671356/Putin-Outlines-Priorities-of-Russias-Presidency-in-CSTO.html
http://en.ria.ru/russia/20130923/183671356/Putin-Outlines-Priorities-of-Russias-Presidency-in-CSTO.html
http://rt.com/op-edge/us-missile-shield-russia-361/
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=41048&no_cache=1#.U1YtCldlcTk


52 

 

Felgenhauer, Pavel (2013b) Russia Preparing for Global Resource War Jamestown Foundation 

november 15 http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=41631  

 

Felgenhauer, Pavel (2014) Revisionist Radicals Accuse Putin of Being Too Soft on Ukraine, as Russia 

Takes on Status of Pariah State Jamestown Foundation mars 27 

http://www.jamestown.org/regions/russia/single/?tx_ttnews[pointer]=5&tx_ttnews[tt_news]=421

52&tx_ttnews[backPid]=656&cHash=a3674204befe169d962c42a4cc530177#.U5f3qyjm4rk  

 

Freedom House (2014) Freedom in the World 2014 Freedom House 

http://freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202014%20Scores%20-

%20Countries%20and%20Territories.pdf  

 

Friedman, George (2014) Perspectives on the Ukrainian Protests STRATFOR januari 28 

http://www.stratfor.com/weekly/perspectives-ukrainian-protests  

 

Gates, Joseph (2014) Russian Energy Weapon in Europe Freedom House mars 10  

http://www.freedomhouse.org/blog/russian-energy-weapon-europe#.U1a0gldlcTk  

 

Henley, Jon (2014) A brief primer on Vladimir Putin's Eurasian dream The Guardian februari 18 

http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/feb/18/brief-primer-vladimir-putin-eurasian-

union-trade  

 

Isachenkov, Vladimir (2014) Putin Pursues 'Eurasian Union' Dream Through Dominating Neighbors 

The World Post mars 06 http://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/putin-eurasian-

union_n_4911258.html  

 

ITAR-TASS (2014) President Vladimir Putin's letter to leaders of European countries. Full text 

ITAR-TASS News Agency april 10 http://en.itar-tass.com/russia/727287  

 

 

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=41631
http://www.jamestown.org/regions/russia/single/?tx_ttnews%5bpointer%5d=5&tx_ttnews%5btt_news%5d=42152&tx_ttnews%5bbackPid%5d=656&cHash=a3674204befe169d962c42a4cc530177#.U5f3qyjm4rk
http://www.jamestown.org/regions/russia/single/?tx_ttnews%5bpointer%5d=5&tx_ttnews%5btt_news%5d=42152&tx_ttnews%5bbackPid%5d=656&cHash=a3674204befe169d962c42a4cc530177#.U5f3qyjm4rk
http://freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202014%20Scores%20-%20Countries%20and%20Territories.pdf
http://freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202014%20Scores%20-%20Countries%20and%20Territories.pdf
http://www.stratfor.com/weekly/perspectives-ukrainian-protests
http://www.freedomhouse.org/blog/russian-energy-weapon-europe#.U1a0gldlcTk
http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/feb/18/brief-primer-vladimir-putin-eurasian-union-trade
http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/feb/18/brief-primer-vladimir-putin-eurasian-union-trade
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/putin-eurasian-union_n_4911258.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/putin-eurasian-union_n_4911258.html
http://en.itar-tass.com/russia/727287


53 

 

James, William & Williams, Allison (2014) Britain's opposition Labour party warns against 'foolish' 

EU exit Reuters mars 31 

http://www.reuters.com/article/2014/03/31/us-britain-eu-labour-idUSBREA2U1OV20140331  

 

Kagan, Robert (2008) New Europe, Old Russia The Washington Post februari 06 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/05/AR2008020502879.html  

 

Kates, Glenn (2014) RT Claims 'Substantiated' In Four Tweets And A Video  Radio Free 

Europe/Radio Liberty april 25 http://www.rferl.org/content/ukraine-russia-rt-tv-media-journalism-

propaganda/25362858.html  

 

Kramer, Andrew E. (2009) Russia Cuts Gas, and Europe Shivers The New York Times januari 06  

http://www.nytimes.com/2009/01/07/world/europe/07gazprom.html?pagewanted=all&_r=0  

 

Krastev, Ivan (2014) Russian Revisionism Foreign Affairs mars 3 

http://www.foreignaffairs.com/articles/140990/ivan-krastev/russian-revisionism  

 

Lithuania Tribune (2014) NATO head says alliance will reinforce presence in Baltic states The 

Lithuanian Tribune april 17 http://www.lithuaniatribune.com/66952/nato-head-says-alliance-will-

reinforce-presence-in-baltic-states-201466952/  

 

Lukyanov, Fyodor (2014) In Ukraine, no choice and no future Russia Beyond the Headlines februari 

20 

 http://rbth.co.uk/opinion/2014/02/20/in_ukraine_no_choice_and_no_future_34367.html) 

 

MacAskill, Ewen, Traynor, Ian & Roberts, Dan (2014) EU and US impose sanctions on Russian and 

Ukrainian officials The Guardian mars 17 http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/eu-

imposes-sanctions-21-russian-ukrainian-officials-crimea  

 

 

http://www.reuters.com/article/2014/03/31/us-britain-eu-labour-idUSBREA2U1OV20140331
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/05/AR2008020502879.html
http://www.rferl.org/content/ukraine-russia-rt-tv-media-journalism-propaganda/25362858.html
http://www.rferl.org/content/ukraine-russia-rt-tv-media-journalism-propaganda/25362858.html
http://www.nytimes.com/2009/01/07/world/europe/07gazprom.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.foreignaffairs.com/articles/140990/ivan-krastev/russian-revisionism
http://www.lithuaniatribune.com/66952/nato-head-says-alliance-will-reinforce-presence-in-baltic-states-201466952/
http://www.lithuaniatribune.com/66952/nato-head-says-alliance-will-reinforce-presence-in-baltic-states-201466952/
http://rbth.co.uk/opinion/2014/02/20/in_ukraine_no_choice_and_no_future_34367.html
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/eu-imposes-sanctions-21-russian-ukrainian-officials-crimea
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/eu-imposes-sanctions-21-russian-ukrainian-officials-crimea


54 

 

Marcus, Jonathan (2014) Ukraine crisis: Russia alarmed over US-Nato military moves BBC News 

Europe april 29 http://www.bbc.com/news/world-27200078  

 

Marples, David (2012) Belarusian-Kyrgyzstani Clash over the Bakiyevs Jamestown Foundation 

september 10 

http://www.jamestown.org/regions/europe/single/?tx_ttnews[pointer]=8&tx_ttnews[tt_news]=39

824&tx_ttnews[backPid]=668&cHash=f72a8f7f14c6b3986250e3915a11d140#.U3OOwyhIqyQ  

 

Moscow Times (2009) U.S., Ukraine Missile Talks Worry Russia The Moscow Times oktober 15 

http://www.themoscowtimes.com/news/article/us-ukraine-missile-talks-worry-russia/387523.html  

 

Moscow Times (2010) Russia Seeks to Limit New NATO Members The Moscow Times oktober 28 

http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-seeks-to-limit-new-nato-

members/421243.html  

 

Moscow Times (2014a) As Kiev Looks West, Putin Turns East to Build Eurasian Dream The Moscow 

Times mars 28 http://www.themoscowtimes.com/news/article/as-kiev-looks-west-putin-turns-

east-to-build-eurasian-dream/496967.html  

 

Moscow Times (2014b) NATO to Discuss Support for East Europeans Worried by Crimea The 

Moscow Times april 01 http://www.themoscowtimes.com/news/article/nato-to-discuss-support-

for-east-europeans-worried-by-crimea/497170.html  

 

Norberg, Johan & Westerlund, Fredrik (2014) Russia and Ukraine: military-strategic options, and 

possible risks, for Moscow International Institute for Strategic Security Studies (IISS) april 07 

http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/april-7347/russia-and-

ukraine-3b92  

 

 

 

http://www.bbc.com/news/world-27200078
http://www.jamestown.org/regions/europe/single/?tx_ttnews%5bpointer%5d=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=39824&tx_ttnews%5bbackPid%5d=668&cHash=f72a8f7f14c6b3986250e3915a11d140#.U3OOwyhIqyQ
http://www.jamestown.org/regions/europe/single/?tx_ttnews%5bpointer%5d=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=39824&tx_ttnews%5bbackPid%5d=668&cHash=f72a8f7f14c6b3986250e3915a11d140#.U3OOwyhIqyQ
http://www.themoscowtimes.com/news/article/us-ukraine-missile-talks-worry-russia/387523.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-seeks-to-limit-new-nato-members/421243.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-seeks-to-limit-new-nato-members/421243.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/as-kiev-looks-west-putin-turns-east-to-build-eurasian-dream/496967.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/as-kiev-looks-west-putin-turns-east-to-build-eurasian-dream/496967.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/nato-to-discuss-support-for-east-europeans-worried-by-crimea/497170.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/nato-to-discuss-support-for-east-europeans-worried-by-crimea/497170.html
http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/april-7347/russia-and-ukraine-3b92
http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/april-7347/russia-and-ukraine-3b92
http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/april-7347/russia-and-ukraine-3b92


55 

 

Pannier, Bruce (2009) New Era For Gazprom, As Gas Giant's Fortunes Plummet Radio Free 

Europe/Radio Liberty juni 10 

http://www.rferl.org/content/New_Era_For_Gazprom_As_Gas_Giants_Fortunes_Plummet/175118

6.html 

 

Plunkett, John (2013) BBC rated UK's top source for news The Guardian september 25  

http://www.theguardian.com/media/2013/sep/25/bbc-uk-top-source-news-ofcom  

 

Recknagel, Charles (2014) Rasmussen, Lavrov Spar Over Ukraine, Missile Shield Radio Free 

Europe/Radio Liberty februari 01 http://www.rferl.org/content/nato-russia-dispute-ukraine-

missile-defense/25249809.html 

 

Rettman, Andrew (2014) EU countries to boost defence budgets in light of Ukraine EU Observer 

april 16 http://euobserver.com/defence/123868  

 

RFE/RL (2012a) General Says Russian Missile Test A 'Response' To NATO Shield Radio Free 

Europe/Radio Liberty maj 23 

http://www.rferl.org/content/russia-test-fires-new-intercontinental-missile/24590058.html 

 

RFE/RL (2012b) Uzbekistan Suspends Membership In CSTO Radio Free Europe/Radio Liberty juni 28 

http://www.rferl.org/content/uzbekistan-csto-suspends-membership/24629244.html 

 

RFE/RL (2012c) Interview: Analyst Says Uzbekistan's Suspension Shows CSTO Is 'Irrelevant' Radio 

Free Europe/Radio Liberty juni 29 http://www.rferl.org/content/interview-analyst-says-uzbekistan-

suspension-shows-csto-irrelevant/24629921.html  

 

RFE/RL (2014) Russian, Kazakh, Belarusian Premiers Discuss EES Agreement  Radio Free 

Europe/Radio Liberty april 15 http://www.rferl.org/content/russia-kazakhstan-belarus-eurasian-

union/25333882.html  

 

http://www.rferl.org/content/New_Era_For_Gazprom_As_Gas_Giants_Fortunes_Plummet/1751186.html
http://www.rferl.org/content/New_Era_For_Gazprom_As_Gas_Giants_Fortunes_Plummet/1751186.html
http://www.theguardian.com/media/2013/sep/25/bbc-uk-top-source-news-ofcom
http://www.rferl.org/content/nato-russia-dispute-ukraine-missile-defense/25249809.html
http://www.rferl.org/content/nato-russia-dispute-ukraine-missile-defense/25249809.html
http://euobserver.com/defence/123868
http://www.rferl.org/content/russia-test-fires-new-intercontinental-missile/24590058.html
http://www.rferl.org/content/uzbekistan-csto-suspends-membership/24629244.html
http://www.rferl.org/content/interview-analyst-says-uzbekistan-suspension-shows-csto-irrelevant/24629921.html
http://www.rferl.org/content/interview-analyst-says-uzbekistan-suspension-shows-csto-irrelevant/24629921.html
http://www.rferl.org/content/russia-kazakhstan-belarus-eurasian-union/25333882.html
http://www.rferl.org/content/russia-kazakhstan-belarus-eurasian-union/25333882.html


56 

 

Roney, Tyler (2013) The Shanghai Cooperation Organization: China’s NATO? The Diplomat 

september 11 http://thediplomat.com/2013/09/the-shanghai-cooperation-organization-chinas-

nato-2/ 

 

RT (2013) Presidential Address to the Federal Assembly Russia Today december 13 

http://rt.com/politics/official-word/presidential-address-federal-assembly-177/  

 

RT (2014) EU companies warn policymakers against Russian sanctions Russia Today april 17 

http://rt.com/business/eu-sanctions-russia-falter-076/  

 

Samuel, Henry & Waterfield, Bruno (2012) EU military headquarters plans 'backed by Baroness 

Ashton' The Telegraph november 11 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9670265/EU-military-headquarters-

plans-backed-by-Baroness-Ashton.html 

 

Schreck, Carl (2014) U.S. Businesses Fear Russian Sanctions May Hurt Bottom Line Radio Free 

Europe/Radio Liberty mars 22 http://www.rferl.org/content/russia-us-business-sanctions-

hurt/25305933.html   

 

Solovyov, Dmirty (2014) As Kiev looks West, Putin turns east to build Eurasian dream 

Reuters mars 27 

http://www.reuters.com/article/2014/03/27/us-ukraine-crisis-centralasia-idUSBREA2Q0BP20140327  

 

Strupczweski, Jan (2014) Polish PM calls for EU energy union to end dependence on Russian gas 

Reuters april 21 

http://uk.reuters.com/article/2014/04/21/uk-eu-russia-gas-idUKBREA3K19P20140421 

 

Synovitz, Ron (2013) Bilateral China-Central Asia Deals Reveal Forum's Shortcomings Radio Free 

Europe/Radio Liberty september 11 http://www.rferl.org/content/sco-china-

summit/25102879.html  

http://thediplomat.com/2013/09/the-shanghai-cooperation-organization-chinas-nato-2/
http://thediplomat.com/2013/09/the-shanghai-cooperation-organization-chinas-nato-2/
http://rt.com/politics/official-word/presidential-address-federal-assembly-177/
http://rt.com/business/eu-sanctions-russia-falter-076/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9670265/EU-military-headquarters-plans-backed-by-Baroness-Ashton.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9670265/EU-military-headquarters-plans-backed-by-Baroness-Ashton.html
http://www.rferl.org/content/russia-us-business-sanctions-hurt/25305933.html
http://www.rferl.org/content/russia-us-business-sanctions-hurt/25305933.html
http://www.reuters.com/article/2014/03/27/us-ukraine-crisis-centralasia-idUSBREA2Q0BP20140327
http://uk.reuters.com/article/2014/04/21/uk-eu-russia-gas-idUKBREA3K19P20140421
http://www.rferl.org/content/sco-china-summit/25102879.html
http://www.rferl.org/content/sco-china-summit/25102879.html


57 

 

 

The Economist/Banyan (2014) Crimea from across the Caspian The Economist/Banyan mars 11 

http://www.economist.com/blogs/banyan/2014/03/ex-soviet-central-asia  

 

Trilling, David (2014) Russia Threatened Post-Soviets at UN - Press Report Eurasianet mars 29 

http://www.eurasianet.org/node/68208  

 

Voice of Russia (2014a) US to boost troops at Romania airbase increasing NATO's military presence 

in Eastern Europe Radio The Voice of Russia april 01 

http://voiceofrussia.com/news/2014_04_01/US-to-boost-troops-at-Romania-airbase-increasing-

NATOs-military-presence-in-Eastern-Europe-2499/ 

 

Voice of Russia (2014b) Russian search for national identity explains popularity of conservatism - 

Russian experts Radio The Voice of Russia april 04 

http://voiceofrussia.com/news/2014_04_04/Russian-search-for-national-identity-explains-

popularity-of-conservatism-Russian-experts-0504/ 

 

Voloshin, Georgiy (2013) Russia’s Eurasian Integration Projects Threatened by Internal Dissent 

Jamestown Foundation november 06 

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41590&no_cache=1  

 

Walker, Shaund (2013) Ukraine's EU trade deal will be catastrophic, says Russia The Guardian 

september 22 http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ukraine-european-union-trade-

russia  

 

Walker, Shaun (2014) Ukraine and Crimea: what is Putin thinking? The Guardian mars 23 

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/23/ukraine-crimea-what-putin-thinking-russia  

 

 

 

http://www.economist.com/blogs/banyan/2014/03/ex-soviet-central-asia
http://www.eurasianet.org/node/68208
http://voiceofrussia.com/news/2014_04_01/US-to-boost-troops-at-Romania-airbase-increasing-NATOs-military-presence-in-Eastern-Europe-2499/
http://voiceofrussia.com/news/2014_04_01/US-to-boost-troops-at-Romania-airbase-increasing-NATOs-military-presence-in-Eastern-Europe-2499/
http://voiceofrussia.com/news/2014_04_04/Russian-search-for-national-identity-explains-popularity-of-conservatism-Russian-experts-0504/
http://voiceofrussia.com/news/2014_04_04/Russian-search-for-national-identity-explains-popularity-of-conservatism-Russian-experts-0504/
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41590&no_cache=1
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ukraine-european-union-trade-russia
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/22/ukraine-european-union-trade-russia
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/23/ukraine-crimea-what-putin-thinking-russia


58 

 

Witte, Griff (2014) After Russian moves in Ukraine, Eastern Europe shudders, NATO to increase 

presence The Washington Post april 18 http://www.washingtonpost.com/world/europe/after-

russian-moves-in-ukraine-eastern-europe-shudders-nato-to-increase-

presence/2014/04/18/7ab367c0-2e9d-47be-981a-a719ec00fe27_story.html  

 

9.3 Illustrationer 

 

Fig. I: The International Institute for Strategic Studies (IISS) ”Top 15 defence budgets 2013” 

http://www.iiss.org/en/publications/military-s-balance 

 

Fig. II: U.S. Energy Information Agency (E.I.A) ”Eurasia: Existing Gasfields and Pipelines Delivering 

Natural Gas to Europe” http://www.eia.gov hämtad via:  

Pannier (2009) New Era For Gazprom, As Gas Giant's Fortunes Plummet Radio Free Europe/Radio 

Liberty juni 10 

http://www.rferl.org/content/New_Era_For_Gazprom_As_Gas_Giants_Fortunes_Plummet/175118

6.html 

 

Fig. III: The Economist (2011) ”Boots on the ground: US troops abroad”   

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/11/american-troop-deployments   

 

Fig. IV: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ”Russian Military Spending 1992-

2012” 

http://www.sipri.org/media/news-archive/research/armaments/milex/milex_database  

 

  

 

http://www.washingtonpost.com/world/europe/after-russian-moves-in-ukraine-eastern-europe-shudders-nato-to-increase-presence/2014/04/18/7ab367c0-2e9d-47be-981a-a719ec00fe27_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/after-russian-moves-in-ukraine-eastern-europe-shudders-nato-to-increase-presence/2014/04/18/7ab367c0-2e9d-47be-981a-a719ec00fe27_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/after-russian-moves-in-ukraine-eastern-europe-shudders-nato-to-increase-presence/2014/04/18/7ab367c0-2e9d-47be-981a-a719ec00fe27_story.html
http://www.iiss.org/en/publications/military-s-balance
http://www.eia.gov/
http://www.rferl.org/content/New_Era_For_Gazprom_As_Gas_Giants_Fortunes_Plummet/1751186.html
http://www.rferl.org/content/New_Era_For_Gazprom_As_Gas_Giants_Fortunes_Plummet/1751186.html
http://www.rferl.org/content/New_Era_For_Gazprom_As_Gas_Giants_Fortunes_Plummet/1751186.html
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/11/american-troop-deployments
http://www.sipri.org/media/news-archive/research/armaments/milex/milex_database

