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Rysslands agerande i FN:s säkerhetsråd i samband med konflikterna i Libyen 

och Syrien, en analys utifrån realism inom internationella relationer 

 

Sammanfattning: 

Under 2011 så utbröt det våldsamma oroligheter i Libyen och Syrien med många civila offer. FN:s 

säkerhetsråd utfärdade i mars 2011 en resolution om upprättandet av en No-Fly Zone i Libyen. 

Ryssland har sedan länge haft en uttalad inställning mot att stater lägger sig i andra länders inre 

angelägenheter. Ryssland avstod från att rösta i fallet Libyen vilket möjliggjorde en humanitär 

insats. Men avseende Syrien så har Ryssland använt sitt veto två gånger för att stoppa resolutioner 

som möjliggör en humanitär insats.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om Rysslands agerande kan förklaras utifrån 

realistisk teori inom internationella relationer. Forskningsfrågan som ska besvaras är: Hur 

påverkade Rysslands egenintressen dess agerande i FN:s säkerhetsråd i samband med konflikterna 

i Libyen och Syrien. Undersökningen genomförs som en kvalitativ textanalys.  Den utförs som en 

analys av meningsinnehåll i ett utvalt material med användning av indikatorer som är logiskt 

härledda från realistisk teori. Realistisk teori beskriver staters agerande och att de har intressen. 

 

Resultatet av undersökningen är att Ryssland värderade principen om interventioner beslutade av 

säkerhetsrådet och relationen till väst högre än sina ekonomiska intressen i Libyen och att den 

geopolitiska betydelse Syrien har för Ryssland innebär att Ryssland vill förhindra att de 

geopolitiska förutsättningarna i regionen ändras till fördel för USA och Europa, en sådan 

förändring skulle innebära en risk för att den makt som Ryssland kan utöva genom sina olje- och 

gastillgångar minskar. 

 

Nyckelord: Internationella relationer, Realism, Ryssland, Libyen, Syrien, Intressen. 
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Russia’s actions in the UN Security Council with regard to the conflicts in 

Libya and Syria, an analysis using realism in international relations 

 

Abstract: 
In 2011 violence broke out in Libya and Syria with many civilian casualties. The UN Security 

Council made a decision in March 2011 authorizing a No-Fly Zone over Libya. Russia have 

maintained a clear standpoint regarding the non-interference in states internal affairs since long. 

Russia abstained in the Libya case which made it possible to authorize a humanitarian 

intervention. But regarding Syria, Russia has vetoed resolutions twice. Thus effectively blocking 

all efforts to make a humanitarian intervention possible. 

 

The purpose of this paper is to study if Russia‟s actions can be explained from a realist theory 

perspective. The scientific question to be answered is: How did Russia‟s interest affect their 

actions in the UN Security Council regarding the conflicts in Libya and Syria. The study is 

designed as a qualitative text analysis. It is performed by the use of indicators, logically deducted 

from the theory, to analyze meaningful contents in the texts of the empiric material. Realist theory 

in International Relations describes the actions of states and that they have interests. 

 

The result of the study is that Russia valued the principle of interventions authorized by the 

Security Council more than its economic interests in Libya and that the geopolitical importance of 

Syria means that Russia wants to prevent that the geopolitics in the region change advantageously 

for USA and Europe which would mean a risk that the power Russia can exercise through its oil 

and gas assets could diminish. 

 

 

 

 

Key words: International Relations, Realism, Russia, Libya, Syria, Interests. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2011 förekom politiska missnöjesyttringar med krav på demokratiska reformer i många 

av de länder som ingår i Arabförbundet. Dessa händelser, som vanligtvis refereras till som 

arabvåren, fick sin utlösande gnista i Tunisien i december 2010. Kravaller utbröt i staden Sidi 

Bouzid som en följd av att en man begick självmord efter att polisen påstått att han inte hade 

tillstånd att sälja frukt.
1
 Kravallerna spred sig vidare inom Tunisien och snart även utanför 

landet. I slutet av januari 2011 utbröt oroligheter i Syrien vilka eskalerade i mitten av mars. 

Oroligheter utbröt i Libyen i februari, civila personer som protesterade mot den sittande 

regimen utsattes för våld av regimen och många skadades och dödades. Detta föranledde FN:s 

säkerhetsråd att den 26 februari 2011 anta resolution 1970 som fördömde bruket av dödligt 

våld av alla parter i Libyen.
2
 Resolutionen auktoriserade internationella sanktioner mot 

Libyen och anmälde landets ledare till ICC
3
 mot bakgrund av deras agerande. Resolutionen 

antogs enhälligt av säkerhetsrådets medlemmar. 

 

Då våldet mot civila fortsatte antog säkerhetsrådet den 17 mars 2011 resolution 1973.
4
 

Resolutionen krävde ett omedelbart eldupphör, och auktoriserade upprättandet av en 

flygförbudszon över Libyen. Resolutionen medgav användandet av alla nödvändiga medel 

förutom ockupation för att skydda civilbefolkningen. Tio länder röstade för resolutionen. 

Ryssland, Kina, Tyskland, Indien och Brasilien avstod från att rösta.  

 

Under tiden följde FN utvecklingen i Syrien med stort intresse men det dröjde till oktober 

innan säkerhetsrådet hade att ta ställning till en resolution. Ryssland och Kina la in sitt veto 

mot den och även mot den följande resolutionen i februari 2012. 

 

Under NATO:s ledning så genomfördes 2011 två militära operationer i Libyen vilka ledde 

fram till konfliktens slut i oktober samma år. I Syrien fortsatte våldet. FN:s sändebud, Kofi 

Annan, förhandlade i mars fram en överenskommelse mellan parterna om ett eldupphör som 

väckte hopp om ett slut på konflikten.
5
 FN:s säkerhetsråd beslutade, med Rysslands och Kinas 

stöd, om att sända fredsmonitorer till Syrien för att bevaka att villkoren i avtalet om eldupphör 

respekterades av de olika parterna.
6
 

 

Libyen är ett fall där FN har agerat för att stoppa en befolknings lidande.  Genom 

säkerhetsrådets beslut bemyndigades ett militärt ingripande i syfte att stoppa den libyska 

regimens övergrepp mot sin befolkning, en humanitär intervention. 

 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin: Tunisien.http://www.ne.se/tunisien/2010-12-24, hämtad 120511. 

2
 UNSC. UN News Service: SC/10187. http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10187.doc.htm, hämtad 

120513. 
3
 International Criminal Court 

4
 UNSC. UN News Service: SC/10200. http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm, hämtad 

120514. 
5
 SR. Ekot: Syrien accepterar Kofi Annans fredsplan. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5037307, hämtad 120514. 
6
 UNSC. UN News Service: SC/10618. http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10618.doc.htm, hämtad 

120513. 

http://www.ne.se/tunisien/2010-12-24
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10187.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5037307
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10618.doc.htm
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Platser i världen där människor lider under förtryck av regimer är det tyvärr alltför gott om. 

FN gav mandat till interventioner av humanitära skäl i Somalia
7
 och Rwanda

8
. USA ingrep i 

Somalia men inte i Rwanda
9
. Det fördes diskussioner i FN:s säkerhetsråd under lång tid 

angående situationen i Sudan. Det fanns förespråkare för en intervention i syfte att stoppa det 

mänskliga lidandet i Darfur, men förslag till resolutioner stoppades av Kina och Ryssland.
10

 

Världens stora nationer väljer ibland att inte ingripa för att stoppa mänskligt lidande. 

1.2 Problemformulering 
Sergey Lavrov, Rysslands utrikesminister, betonade i ett tal i Duman den 20 mars 2012 den 

vikt Ryssland lägger vid nationers suveränitet. 

 
We will strongly oppose all attempts to undermine the basic principles of international law 

vested in the UN Charter – respect for sovereignty and territorial integrity of states, non-

interference with their domestic affairs, peaceful settlement of disputes.
 11

 
 

Ryssland har en uttalad inställning om att länder inte ska lägga sig i staters inre 

angelägenheter.
12

 Ryssland avstod från att rösta då resolution 1973 (Libya – No Fly Zone) 

fastställdes vilket var ett trendbrott avseende den uttalade inställningen.
13

 När resolutioner 

avseende Syrien framlades i säkerhetsrådet i oktober 2011
14

 och i februari 2012
15

 så utövade 

Ryssland sin vetorätt och ett av de skäl som Ryssland anförde var att resolutionen inte i 

tillräcklig utsträckning tar hänsyn till att Ryssland inte accepterar militära interventioner.
16

  

 

Om Ryssland skulle ha agerat i linje med sitt ställningstagande mot interventioner så skulle de 

ha motsatt sig resolution 1973 men så skedde inte. Vad kan få en stor nation som Ryssland att 

överge en tydlig ståndpunkt som man vidmakthållit under en längre tid? Avseende situationen 

i Syrien så uttalar Ryssland återigen att man motsätter sig interventioner mot suveräna stater. 

Vad är det som gör att man sedan direkt återvänder till den tidigare hållningen?  

 

Staters agerande baseras på många olika faktorer. Teorier inom internationella relationer har 

formulerats för att kunna förklara dessa mekanismer. Realistisk teori betraktar stater som 

rationella aktörer
17

 som agerar utifrån sina intressen
18

. Om teorin äger sin riktighet så innebär 

det att Rysslands till synes irrationella agerande är rationellt utifrån andra bevekelsegrunder.  

                                                 
7
 UNSC (1992). UN: Resolution 794. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/772/11/PDF/N9277211.pdf?OpenElement hämtad 120529 
8
 UNSC (1994). UN: Resolution 929. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/260/27/PDF/N9426027.pdf?OpenElement hämtad 120529 
9
 Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton&Company Inc, 2003. s. 47. 

10
 Prendergast, John and Sullivan, David (2008-07-24). Enough: IRRESOLUTION: The U.N. Security Council 

on Darfur. http://www.enoughproject.org/publications/irresolution-un-security-council-darfur, hämtad 120529. 
11

 Sergey Lavrov (2012-03-30).Ryska ambassaden i Kanada: Tillkännagivande i Duman 

http://www.rusembassy.ca/ru/node/677,  hämtad 120511. 
12

 Igumnova, Lyudmila. “Russia‟s Strategic Culture Between American and European Worldviews”. Journal of 

Slavic Military Studies, Vol 24, Issue 2, April 2011, s 270. 
13

 UNSC (2011-03-17). UN News Service: SC/10200, 

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm,  hämtad 120514. 
14

 UNSC (2011-10-04). UN News Service: SC/10403. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm,  hämtad 120511. 
15

 UNSC (2012-02-04).UN News Service: SC/10536. 

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm,  hämtad 120502. 
16

 UNSC. SC/10403. Hämtat från <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm >(2012-05-11) 
17

 Mearsheimer, John J: The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton&Company Inc, 2003. s. 31. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/772/11/PDF/N9277211.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/772/11/PDF/N9277211.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/260/27/PDF/N9426027.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/260/27/PDF/N9426027.pdf?OpenElement
http://www.enoughproject.org/publications/irresolution-un-security-council-darfur
http://www.rusembassy.ca/ru/node/677
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10536.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm
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Jag analyserar Ryssland som aktör med utgångspunkt i realistisk teori inom internationella 

relationer. Analysen kommer att omfatta Rysslands agerande i FN:s säkerhetsråd avseende 

konflikterna i Libyen och Syrien samt de politiska, ekonomiska och militära intressen som 

Ryssland har i de två länderna. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Rysslands agerande i Libyen och Syrien utifrån 

realistisk teori. Teorin tillämpas på en aktör, Ryssland, och dess agerande i två olika fall: FN:s 

beslut om en intervention i Libyen och om ansträngningar i FN för att nå fram till ett beslut 

om en intervention i Syrien. 

1.4 Frågeställning 
Hur påverkade Rysslands egenintressen dess agerande i FN:s säkerhetsråd i samband med 

konflikterna i Libyen och Syrien? 

1.4.1 Underliggande frågeställning 
Vilka är Rysslands politiska, ekonomiska och militära intressen i Libyen och Syrien? 

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av sex delar.  

 

I den första delen, inledning, ges en bakgrund till problemet följt av problemformuleringen, 

syftet med uppsatsen, forskningsfrågorna, vilka avgränsningar som gjorts i undersökningen 

och varför de ansetts vara nödvändiga, centrala begrepp i undersökningen och den tidigare 

forskning i ämnet som har identifierats.  

 

Den andra delen, metod, innehåller en beskrivning av hur undersökningen ska utföras utifrån 

den valda teoretiska utgångspunkten och vilket empiriskt material som den ska omfatta.  Det 

förs sedan ett resonemang kring det valda materialet.  

 

Den tredje delen, teori, beskriver den teoretiska grund utifrån vilken undersökningen ska 

utföras. Den inleds med vetenskapsteori som ska ge en underbyggnad för hur den analys, som 

undersökningen innebär, ska genomföras på ett vetenskapligt sätt. Därefter följer en bakgrund 

till teoribildning inom internationella relationer som övergår till att mer ingående utveckla den 

realistiska idéströmningen och att ta fram analysverktyg.  

 

I den fjärde delen, resultat, så presenteras resultatet av undersökningen av det valda 

materialet. Undersökningen genomförs i två delar, först undersöks material utifrån konflikten 

i Libyen och sedan utifrån konflikten i Syrien. Resultaten presenteras i samma ordning. 

 

Den femte delen, analys, sammanställer resultat av undersökningarna och slutsatser dras. 

Slutsatserna innehåller svaren på den underliggande frågeställningen. 

 

Den avslutande sjätte delen, avslutande diskussion, innehåller en diskussion av resultat, metod 

och teori. Resultaten tas upp jämte undersökningens syfte och frågeställning och 

                                                                                                                                                         
18

Jackson, Robert & Sörensen, Georg, Introduction to International Relations Theories and Relations. New 

York: Oxford University Press Inc, 2003, s. 68. 
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undersökningens frågeställning besvaras. Uppsatsen avslutas med en reflektion och förslag på 

vidare forskning. 

1.6 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till konflikterna i Libyen och Syrien under tidsperioden 2011 till 

2012. Konflikterna omfattar många aktörer. Den här undersökningen avgränsas till ryskt 

agerande och ryska intressen. Den ska undersöka ryskt agerande som stat och dess intressen 

som stat. Den kommer inte att analysera individuella beslut, uttalanden eller beslutsfattare i 

syfte att förstå vad de grundar sitt agerande på.  

 

Den ska inte undersöka interventionernas effektivitet eller legitimitet. Ryssland motsatte sig 

även resolutioner mot Sudan för att ingripa mot det mänskliga lidandet i Darfur.
19

 Den här 

undersökningen är begränsad till sin omfattning och jag anser det därför vara nödvändigt att 

bortse från det och andra fall som kunnat vara intressanta att studera. 

1.7 Tidigare forskning 
Jag har inte funnit några studier där man studerar Ryssland som aktör i just de två fall som jag 

har valt med utgångspunkt i neorealistisk teori. Det finns däremot en stor mängd uppsatser, 

analyser och artiklar inom forskningsfältet internationella relationer där Ryssland studeras 

med utgångspunkt i realistisk teori. 

 

Neorealistisk teori har utvecklats för att förklara och beskriva staters beteende och det finns 

därmed en bred grund att utgå ifrån. I min undersökning så utgår jag från de teorier som 

Kenneth N. Waltz och John J. Mearsheimer har utformat. 

 

De två händelseförloppen som undersöks ligger relativt nära i tiden och de tidigare 

undersökningar av Ryssland som en aktör i dessa utgörs främst av säkerhetspolitiska analyser 

och artiklar. De utgör en del av det material som jag undersöker. 

2 Metod 
Undersökningen omfattar en aktör, Ryssland, och två fall: Konflikterna under 2011-2012 i 

Libyen och Syrien. Jag börjar med att angripa den underliggande frågeställningen: Först 

undersöker jag Rysslands politiska, ekonomiska och militära intressen med avseende på 

Libyen och sedan med avseende på Syrien. 

 

Undersökningen genomförs som en kvalitativ textanalys av det empiriska materialet. Jag 

använder en metod för analys av meningsinnehåll i ett material.
20

 För att analysera 

meningsinnehållet så använder jag koder för att organisera materialet. Dessa koder kan tas 

fram induktivt ur materialet eller deduktivt från teorin.
21

 Jag väljer att deducera koder från 

teorin eftersom jag ska analysera Rysslands agerande med utgångspunkt i neorealistisk teori 

inom internationella relationer. I  kapitlet teori så tar jag fram de koder som jag sedan 

använder för att analysera undersökningens material. Jag delar in koderna i kategorier utifrån 

                                                 
19

 Prendergast, John and Sullivan, David (2008-07-24). Enough: IRRESOLUTION: The U.N. Security Council 

on Darfur. http://www.enoughproject.org/publications/irresolution-un-security-council-darfur, hämtad 120529. 
20

 Johannesen, Asbjörn och Tufte, Per Arne, Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 

2003, s. 109-115. 
21

 Ibid. s. 109. 

http://www.enoughproject.org/publications/irresolution-un-security-council-darfur
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forskningsfrågorna:
22

 Politiska intressen, ekonomiska intressen och militära intressen. Jag 

kommer att referera till koderna som indikatorer eftersom jag använder dem till att finna 

indikationer på, inslag av, teorin i det undersökta materialet.  

 

Jag inleder undersökningen med att läsa det insamlade materialet i sin helhet för att få en 

överblick och för att identifiera de stycken som är intressanta utifrån den underliggande 

frågeställningen. Detta ger mig ett första urval av materialet och minskar den mängd text som 

jag nu ska undersöka genom att använda indikatorer för att skilja ut de textelement som är 

relevanta för forskningsfrågorna. När arbetet med att skilja ut textelement är färdigt så 

sammanställs data enligt principen: 

 
”Text som innehåller ett meningsbärande text- 

element som identifierats med en indikator X” 

 

Indikator X 

”Ett annat stycke text som identifierats med en annan 

indikator Y” 

 

Indikator Y 

”Ett tredje stycke text, identifierat av samma indikator som 

den första texten X” 

Indikator X 

 

Efter detta första steg så är resultatet en kondenserad sammanställning av de meningsbärande 

textelementen. Genom att först sortera textelementen efter den indikator som de identifierats 

av och sedan under respektive kategori så blir resultatet lättöverskådligt:  

 

Politiska intressen 
”Text som innehåller ett meningsbärande text- 

element som identifierats med en indikator X” 

 

Indikator X 

”Ett annat stycke text som identifierats med en annan 

indikator Y” 

 

Indikator Y 

Ekonomiska intressen 
”Text som innehåller ett meningsbärande text- 

element som identifierats med en indikator Z” 

 

Indikator Z 

”Text som innehåller ett meningsbärande text- 

element som identifierats med en indikator A” 

 

Indikator A 

Militära intressen 
”Text som innehåller ett meningsbärande text- 

element som identifierats med en indikator B” 

 

Indikator B 

Den kondenserade sammanställningen av meningsbärande textelement kommer inte att 

redovisas i sin helhet eftersom det inte finns utrymme för det i uppsatsen. Jag använder den 

för att välja ut de textstycken som ska ingå i min redovisning av resultatet av 

undersökningen.
23

 Resultaten redovisas för respektive fall och indelat med de tre kategorierna 

som huvudrubriker. Utifrån resultaten av undersökningen så drar jag slutsatser vilka besvarar 

den underliggande frågeställningen. Jag fortsätter sedan arbetet med att besvara 

                                                 
22

 Ibid. s. 109-115. 
23

 “Att berätta är att välja”. Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm: Liber AB, 2005. s. 87. 
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undersökningens huvudsakliga frågeställning. Det sker genom att jag gör en analys av de 

sammanställda resultaten vilket ger underlag för att besvara frågan. 

 

En del av de indikatorer som tas fram kommer att behöva relateras till andra storheter för att 

storleksordningen på dess betydelse ska kunna avgöras. T ex så kan ingångna vapenavtal 

mellan Ryssland och Libyen vara av betydande storlek i relation till Libyens totala 

vapenimport medan de är obetydliga i relation till Rysslands vapenexport. 

2.1 Material 
Jag använder sekundära källor i min undersökning eftersom jag har gjort bedömningen att det 

finns tillräckligt med material att tillgå och att det inte är realistiskt att hinna med att intervjua 

primära källor under den tid som avsatts för den här undersökningen. 

 

För att få ett tillräckligt omfattande empiriskt material så inhämtar jag det från officiella 

Ryska källor som den ryska presidentens hemsida, den ryska regeringens hemsida och det 

ryska utrikesministeriets hemsida.  

 

Jag använder uppgifter om beslut, tal och uttalanden i FN från FN:s informationssida.  

 

Ytterligare material utgörs av analyser, artiklar och nyhetsrapportering. Analyser gjorda av 

ledande forskningsinstitut och lärosäten inom internationella relationer. Artiklar och 

nyhetsrapportering från Europeiska, amerikanska och ryska media. 

 

För att avgränsa min undersökning med hänsyn till det utrymme och den tid som avsatts för 

den så väljer jag att begränsa de ryska officiella uppgifter jag använder till Foreign Policy 

Concept
24

, National Security Concept 2000
25

, National Security Concept 2009
26

, samt ryska 

tal och uttalanden. Jag väljer dessa uppgifter eftersom de kommer att ge material som visar 

den Ryska utgångspunkten. De uppgifterna kommer ifrån ryska officiella källor som 

presidentens hemsida: President of Russia
27

, hemsidan för utrikesministeriet: Ministry of 

Foreign Affairs
28

 och FN:s informationssida: UN News Service
29

.  

 

De analyser jag kommer att använda hämtar jag från Stratfor, Center for Strategic and 

International Studies (CSIS), International Institute for Strategic Studies (IISS) och 

Utrikespolitiska Institutet (UI).  Valet föll på dessa eftersom de har relevant information om 

det jag vill undersöka.  

 

De artiklar som jag kommer att använda tar jag från Russia in Global affairs, Russia Beyond 

the Headlines, Jane‟s Defence Review, Russia Today, Pravda, CNN m. fl.. Jag väljer dessa 

eftersom de är erkända nyhetsleverantörer som får anses vara trovärdiga och för att det är 

nödvändigt att ta med media både från Ryssland och från väst för att undersökningen ska vara 

                                                 
24

 President of Russia (2008). Web portal of the president of Russia: The Foreign Policy Concept of the Russian 

Federation. http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2008/07/204750.shtml, , hämtad 120513 
25

 Permanent representation of the Russian Federation to the Council of Europe (2000):  National Security 

Concept of the Russian Federation, http://www.russiaeurope.mid.ru/russiastrat2000.html , hämtad 120513 
26

 Översättning av Rustrans(2009):  National Security Concept of the Russian Federation to 2020, 

http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020 , hämtad 120513. 
27

 http://eng.kremlin.ru/. 
28

 http://www.ln.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/main_eng. 
29

 http://www.un.org/en/unpress/advancedsearch.asp. 

http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2008/07/204750.shtml
http://www.russiaeurope.mid.ru/russiastrat2000.html
http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 

Mattias Ottis   

SA 12-14 

 

11 

 

om inte heltäckande så åtminstone mer balanserad. Avseende analyser och artiklar så kommer 

jag att använda uppgifter som publicerats 2008 eller senare i min undersökning. 

 

Jag använder sammanställningar av handelsstatistik från WTO, UN och SIPRI
30

.  

 

Jag använder mig av uppgifter som publiceras på engelska och svenska. Det innebär att jag 

använder uppgifter som översatts från ett annat språk. Det är viktigt att jag har detta i åtanke 

när jag går igenom undersökningens material. 

 

Undersökningens vetenskapliga underbyggnad utgörs av litteratur inom internationella 

relationer. Jag använder en översikt av teorier inom Internationella Relationer: Introduction to 

International Relations Theories and Approaches
31

 och litteratur inom realism och liberalism 

för fördjupning och perspektiv. 

 

Min egen utgångspunkt för att genomföra undersökningen är att jag har en mycket begränsad 

erfarenhet av ämnet internationella relationer. Jag är svensk och lever i Sverige vilket innebär 

att jag i första hand exponeras för en västorienterad nyhetsrapportering. Med västorienterad 

ska förstås att det finns en tendens att rapportera händelseförlopp med utgångspunkt i 

Europeiska och Amerikanska värderingar. 

2.2 Källkritik 
Rysslands agerande i samband med konflikterna i Libyen och Syrien ligger nära nutid och 

mycket av det empiriska materialet är i form av tal, uttalanden, artiklar och analyser återgivna 

i media vilket ställer krav på att kritiskt värdera källorna. Denna värdering gör jag utifrån de 

källkritiska principerna: Äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.
32

 

 

Äkthet strävar jag att uppnå genom att använda officiella källor som den Ryska presidentens 

och den Ryska regeringens hemsidor. De kan anses vara äkta i den meningen att de innehåller 

den officiella ryska politiken i form av dokument, tal och uttalanden. Artiklar som är 

granskade, peer-reviewed, får anses uppfylla höga krav på autenticitet. Huvuddelen av 

materialet jag använder är från de senaste två åren och resten från 2000-talet. Källors 

beroendeställning och tendens kan utifrån min frågeställning i viss utsträckning ha ett 

samband eftersom det av naturliga skäl råder olika uppfattning om Rysslands agerande i väst 

och i Ryssland. Det finns en tendens att i västliga media förklara Rysslands agerande utifrån 

ekonomiska intressen. Det är alltid av stor vikt att belägga uppgifter med av varandra 

oberoende källor. Det är även intressant för undersökningen att få med information från källor 

med olika tendens. 

2.3 Validitet och Reliabilitet 
När man undersöker ett empiriskt material med hjälp av indikatorer så kan resultatet vara 

beroende av vilka indikatorer som används. Det är därför viktigt att bilda sig en uppfattning 

om indikatorernas relevans. Ett sätt att undersöka validiteten är att använda samma indikatorer 

på två likadana fall.
33

 Jag undersöker en aktör i två fall som har likheter men jag kan inte 

                                                 
30

 Stockholm International Peace Research Institute 
31

 Jackson, Robert & Sörensen, Georg, Introduction to International Relations Theories and Relations. New 

York: Oxford University Press Inc, 2003. 
32

 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm: Liber AB, 2005. s. 13. 
33

 Johannesen, Asbjörn och Tufte, Per Arne, Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 

2003, s. 40. 
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förutsätta att aktörens agerande är lika, det är ju en del av forskningsfrågan. Jag har valt att 

deducera de indikatorer som jag ska använda från teorin. En teori är en förenkling av 

verkligheten och genomförandet av undersökningen kommer att skilja ut de informationsbitar 

som teorin säger är signifikanta för att förstå helheten. Om jag är stringent i min metod att ta 

fram indikatorer så har de därmed per definition hög validitet, de kan skilja ut 

informationsbitar som är signifikanta för undersökningen.  

 

Det material som jag kommer att använda i undersökningen utgörs av både primära och 

sekundära källor. Det jag undersöker rör en nations vitala intressen och jag förutsätter därför 

att man inte alltid explicit deklarerar dessa i den officiella, uttalade politiken. När det gäller 

sekundära källor så innehåller de ofta något slag av analys vilket kan ge materialet en tendens 

beroende på författarens ställningstagande eller den tes han eller hon driver. Genom att 

sammanställa uppgifter från oberoende källor så finns det en möjlighet att skilja ut 

tillförlitliga data. 

3 Teori 

3.1 Vetenskapsteori 
Teorier hjälper oss att förstå världen. Ett sätt att beskriva det är att en teori är som ett raster 

som vi lägger ut över det vi vill betrakta för att därigenom skilja ut tillräckligt med 

information för att kunna förstå det vi studerar men utan att det ska bli mer information än vi 

klarar av att mäta. Genom att förenkla det vi vill studera till ett begränsat antal mätbara 

faktorer som kan observeras, mätvärden, kan vi med hjälp av teorin omsätta dessa till en 

förklaring av hur världen ser ut eller hur den kommer att se ut. Teorier som säger något om 

hur världen bör vara benämns ”normativ teori”.
34

 ”Normativ teori argumenterar för vissa 

värdegrunder eller sysslar med en problematisering av dessa värdegrunder.”
35

 Teorier som 

beskriver hur saker och ting är kallas deskriptiva.
36

 

3.2 Teori inom Internationella relationer 
Internationella relationer är en vetenskap som i huvudsak har utvecklats under 1900-talet även 

om den inbegriper långt tidigare tänkare. Studier inom internationella relationer inriktar sig på 

staters ömsesidiga relationer och hur de bedriver sin utrikespolitik.
37

 

 

Teorier inom internationella relationer vill beskriva hur världens stater fungerar tillsammans, 

vilka mekanismer och drivkrafter det finns och hur de påverkar staters agerande. 

Jag har valt realistisk teori som utgångspunkt för min undersökning och kommer härefter att 

ge en kort översikt över den teoribildningen. Andra viktiga tankeriktningar inom 

internationella relationer är Liberalism och Konstruktivism. 

 

Till den klassiska realismen räknas Thucydides
38

 ( ca 400 f kr), Machiavelli
39

 (1400-talet) och 

Hobbes
40

 (1600-talet). För realister är frågor som rör statens säkerhet och överlevnad centrala. 

                                                 
34

 Bjereld Ulf, Demker Marie och Hinnfors Jonas, Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 76-77. 
35

 Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009 a.a., s 77 
36

 Ibid., s 77 
37

 Nationalencyklopedin. Internationell politik. http://www.ne.se/internationell-politik, hämtad 120518. 
38

 Jackson, Robert & Sörensen, Georg, 2003, a.a.  s. 70. 
39

 Ibid., s. 72. 
40

 Ibid., s. 74. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 

Mattias Ottis   

SA 12-14 

 

13 

 

Staten tillhandahåller säkerhet för dess invånare och skyddar dess territorium och skapar på 

det vis förutsättningar för befolkningen att leva ett rikt liv på det viset de önskar. Thomas 

Hobbes formulerade det som att utan staten som garant för säkerhet och beskydd så kommer 

invånarnas liv vara ”solitary, poor, nasty, brutish and short”
41

. Realister har en pessimistisk 

syn på människans natur och utgår från att internationella relationer i grunden är 

konfliktbetonade och att internationella konflikter löses genom krig.
42

 Det är stater som är de 

betydelsefulla aktörerna och de verkar i en världsordning där anarki råder. Anarki råder därför 

att det finns ingen överordnad myndighet som har inflytande över staters mellanhavanden. 

Internationell politik i en sådan världsordning grundas enligt realister på den makt en stat 

besitter och hur den bedömer andra stater, den makt de besitter och hur de kan tänkas komma 

att använda den. 

3.3 Realism inom internationella relationer 
Kenneth N Waltz formulerade 1979 en teori om internationella relationer som bygger vidare 

på tidigare realisters arbete.
43

 Waltz betraktar stater som lika enheter ingående i ett system. 

Han tar liten eller ingen hänsyn till dess invånare eller regering och han säger heller inget om 

hur en stat bör agera utan konstaterar bara att stater tvingas att agera på vissa sätt på grund av 

strukturen i systemet av stater.  Enligt Waltz så råder det anarki bland världens stater, det 

finns inte någon ”världsregering”. Världens stater ingår i ett system som enheter där alla har 

samma egenskaper. De skiljs bara åt av deras förmåga att påverka andra stater, vilken makt de 

kan utöva
44

. Systemet av stater definieras av de starkaste staterna, stormakterna. Waltz visar 

att en maktbalans mellan två stormakter är den mest stabila världsordningen.
45

 

 

Waltz arbete skiljer sig från tidigare realisters arbete i sin vetenskapliga ansats. Neo-klassiska 

realister som Hans J Morgenthau intresserar sig för hur en stats politik utformas, människorna 

som utformar den och de värderingar som påverkar dem.
46

 Även människan bakom politiken 

är föremål för deras studier och de har en hermeneutisk utgångspunkt i det att de vill tränga in 

i problemets kärna och förstå dess inre mekanismer. Från 1900-talets mitt så bidrog Waltz 

teorier till att utveckla arbetet inom internationella relationer till att bli mer positivistiskt. 

Waltz utvecklade sin teori logiskt utifrån en uppsättning grundläggande antaganden.
47

 Han 

introducerade därmed ett långt mer naturvetenskapligt sätt att studera internationella 

relationer på. Den här utvecklingen kom att betecknas som neorealism. Den klassiska 

realismens intresse för hur internationella relationer fungerar på den nivån där besluten fattas, 

av statsöverhuvuden, delas inte av neorealismen. I Waltz teori har den nivån, jämfört med 

strukturen i det internationella systemet, en underordnad betydelse.
48

  

 

  

                                                 
41

 Hobbes, Thomas, Leviathan. Oxford: Blackwell, 1946, s. 82. 
42

 Jackson, Robert & Sörensen, Georg, 2003, a.a. s. 68. 
43

 Waltz, Kenneth N. Theory of international politics. New York: McGraw-Hill, 1979 
44

 Ibid., s. 88-101 
45

 Ibid., s. 204 
46

 Jackson, Robert & Sörensen, Georg, 2003, a.a.  s. 76 ff. 
47

 Waltz, Kenneth N. Theory of international politics. New York: McGraw-Hill, 1979. 
48

 Ibid, s. 100. 
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Waltz gör följande grundläggande antaganden om stater: 

 
They are unitary actors who, at a minimum, seek their own preservation and, at a 

maximum, drive for universal domination. States, or those who act for them, try in more 

or less sensible ways to use the means available in order to achieve the ends in view. 

Those means fall into two categories: internal efforts (moves to increase economic 

capability, to increase military strength, to develop clever strategies) and external efforts 

(moves to strengthen and enlarge one´s own alliance or to weaken and shrink an opposing 

one).
49

 

 

Förutsättningen för att Waltz teori ska vara tillämpbar är att två eller fler stater samexisterar i 

ett ”… self-help system …”
50

 Teorin beskriver stater som ingår i ett sådant system och agerar 

enligt de gjorda antagandena.  

 
It describes the constraints that arise from the system that those actions produce, and it 

indicates the expected outcome: namely, the formation of balances of power. Balance-of-

power theory is microtheory precisely in the economist‟s sense. The system, like a market 

in economics, is made by the actions and interactions of its units, and the theory is based 

on assumptions about their behavior. 

A self-help system is one in which those who do not help themselves, or who do so less 

effectively than others, will fail to prosper, will lay themselves open to dangers, will 

suffer. Fear of such unwanted consequences stimulates states to behave in ways that tend 

toward the creation of balances of power. Notice that the theory requires no assumptions 

of rationality or of constancy of will on the part of all the actors. The theory says simply 

that if some do relatively well, others will emulate them or fall to the wayside. Obviously, 

the system won‟t work if all states lose interest in preserving themselves. It will, however, 

continue to work if some states do, while others do not, choose to lose their political 

identities, say, through amalgamation Nor need it be assumed that all of the competing 

states are striving relentlessly to increase their power. The possibility that force may be 

used by some states to weaken or destroy others does, however, make it difficult for them 

to break out of the competitive system
51

 

 

Drivkrafterna för staterna har sitt ursprung i systemets struktur. Hur stater agerar för att nå 

sina mål, bevaka sina intressen och säkerställa sin överlevnad utvecklas i viss utsträckning av 

John Mearsheimer i boken The tragedy of great power politics.
52

 

 

Enligt neorealistisk teori så agerar stater för att säkerställa sin säkerhet. De vill slå vakt om 

eller öka den makt de besitter för de kan aldrig vara säkra på andra staters avsikter. Stater 

formulerar mål för sin utrikespolitik i form av intressen. Stater har ofta många intressen och 

inom olika områden. Om en stats intressen i en given situation kommer i konflikt med 

varandra så är det strävan att säkerställa statens säkerhet som fäller avgörandet om vilket 

intresse som väger tyngst. Hans J. Morgenthau, som utvecklat den neoklassiska realismen, 

uttryckte det som: 

 
Sometimes it may be necessary to trample on human rights for the sake of the national 

interest … it may be necessary to sacrifice a lesser good for a greater good and to choose 

                                                 
49

 Ibid s. 118. 
50

 Ibid s. 118. 
51

 Ibid, s. 118-119 
52

 Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton&Company Inc, 2003. s. 31 
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between evils: for realists that tragic situation is virtually a defining feature of 

international politics especially during times of war.
53

 

 

Statens säkerhet är avhängig av den makt den kan utöva och hur stor makt andra stater kan 

utöva, det innebär att stater strävar efter relativ makt.
54

 

 

Waltz neorealism har sitt ursprung i det kalla kriget med två stormakter som balanserar 

varandra i en stabil bipolär världsordning. Maktbalans beskriver Waltz ovan och det innebär 

att stater är mycket uppmärksamma på andra staters beteende för att inte riskera sin egen 

säkerhet. Efter Sovjetunionens fall så dominerades världsordningen av en stormakt, USA, 

fram till 2000-talets början. Internationell terrorism och konflikter i ”failed states” har bidragit 

till att försvaga USA:s ställning samtidigt som andra stater har vuxit sig starkare. Ryssland är 

idag åter en stormakt om än inte med världsledande inflytande som USA. Parallellt med 

världens utveckling så har också realistisk teori utvecklats. John Mearsheimer argumenterar, 

till stöd för Waltz, att neorealistisk teori är en generell teori som är tillämpbar både på 

historiska och framtida skeenden.
55

 

 

3.4 Val av Teori 
Jag har valt att utgå från neorealistisk teori inom internationella relationer eftersom Ryssland 

är att betrakta som en realistisk aktör.
56

 Den utrikespolitik som Ryssland för baseras på dess 

intressen
57

 vilket skiljer sig från t ex EU som har en uttalat värdebaserad utrikespolitik.
58

 Som 

jag tidigare har redogjort för så beskriver neorealistisk teori att stater har intressen och att 

stater agerar rationellt utifrån sina intressen. Dessa egenskaper har de som en följd av att de är 

en del av ett anarkiskt system bestående av lika enheter. Teorin beskriver inte något samband 

mellan det som sker inom enheterna och det som sker mellan enheterna (det som i teorin 

benämns ”unit-level” och ”system-level”). Detta är något som teorin har kritiserats för. 

Kritiker menar att teorin i detta avseende är ofullständig medan dess förespråkare framhåller 

att det är en styrka att teorin är allmängiltig och att den inte heller gör anspråk på att förklara 

allt. Kenneth N Waltz redovisar kritik mot teorin och bemöter den i ett antal essäer i boken 

Realism and International Politics.
59

 En följd av detta är att teorin inte beskriver hur staters 

intressen utformas eller vad de innehåller, bara vad de syftar till - Neorealistisk teori är 

deskriptiv. Inom den klassiska realismen så intresserar man sig mer för studier av hur stater 

leds och hur man utformar en effektiv utrikespolitik.
60

 Den klassiska realismen är som 

teoribildning mer normativ än den neorealistiska.  

 

Jag kommer i min undersökning av Rysslands agerande som stat att hålla mig på den nivån 

och inte gå vidare med att analysera den förda politiken, enskilda beslutsfattare och deras 

                                                 
53

 Hans J. Morgenthau citerad i Jackson, Robert & Sörensen, Georg, Introduction to International Relations 

Theories and Approaches. New York: Oxford University Press Inc, 2003, s. 77-78. 
54

 Mearsheimer, John J. 2003. a.a. s. 36. 
55

 Jackson, Robert & Sörensen, Georg, 2003, a.a. s. 89. 
56

 Igumnova, Lyudmila. “Russia‟s Strategic Culture Between American and European Worldviews”. Journal of 

Slavic Military Studies, Vol 24, Issue 2, April 2011, s 270. 
57

 Översättning av Rustrans(2009):  National Security Concept of the Russian Federation to 2020, 

http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020 , hämtad 120513 
58

 Igumnova Lyudmila. 2011, a.a.  s. 270. 
59

 Waltz, N Kenneth. Realism and International Politics. New York: Routledge 2008. 
60

 Jackson, Robert & Sörensen, Georg, 2003, a.a. s. 51. 
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värderingar. Därför så har jag valt att utgå från neorealistisk teori när jag genomför min 

undersökning. 

3.5 Indikatorer på realism - Operationalisering 
Enligt Mearsheimer så eftersträvar stater största möjliga makt över sin omgivning för att 

säkerställa sin egen överlevnad. Om de inte kan uppnå världsherravälde så kommer de att 

eftersträva lokalt herravälde.
61

 Basen för den makt en stat kan utöva är dess materiella 

tillgångar och av dessa så är militär förmåga är den viktigaste tillgången.
62

  En stat strävar 

därför efter att utveckla sitt välstånd och öka sina materiella tillgångar. I sin strävan så 

formulerar stater målsättningar, intressen. ”… it is through the concept of the national interest 

that policymakers understand the goals to be pursued by a state‟s foreign policy. It thus in 

practice forms the basis for state action.”
63

  

 

Stater utövar makt för att få mer makt.
64

 Mearsheimer använder staters stridskrafter, BNP, 

tillgängligt kapital för militära investeringar och nyckeltal för export och import för att mäta 

den makt de kan utöva.
65

 Enligt Mearsheimer så utövar stater makt med flera olika medel; 

ekonomiska, diplomatiska och militära.
66

 Jag har nu visat att intressen är ett centralt begrepp i 

neorealistisk teori. De är uttalade målsättningar inom olika områden som utgör riktlinjer för 

hur utrikespolitiken ska föras.
67

 Vidare så drar jag slutsatsen att för att säkerställa sin 

överlevnad så har stater ekonomiska, militära och diplomatiska intressen. Jag valde när jag 

formulerade den underliggande frågeställningen att dela upp en stats intressen i politiska, 

ekonomiska och militära. Jag finner att det finns en överensstämmande uppdelning i teorin 

med de senare två kategorierna. Diplomati är en del av en stats utrikespolitik och i flera 

betydelser så används uttrycken synonymt.
68

 I betydelsen att de båda rör en stats utrikes 

angelägenheter så är de lika. Med utgångspunkt i neorealistisk teori så ska alltså politiska 

intressen ha betydelse för statens relation till andra nationer vilket jag måste ta hänsyn till. Jag 

anser därmed att det finns en teoretisk grund för att gå vidare med operationaliseringen. 

 

Nästa steg är att logiskt härleda indikatorer från teorin. Jag gör det uppdelat inom respektive 

kategori av staters intressen; politiska, ekonomiska och militära. 

3.5.1 Politiska intressen 
Enligt neorealistisk teori så är suveränitet; strävan att överleva och förmågan att agera 

rationellt för att nå sina mål grundläggande egenskaper för en stat.
69

 Jag väljer att betrakta 

suveränitet som en indikator på politiskt intresse. 

 

Stater strävar efter att öka sin makt. Det skapar förutsättningar för att säkerställa sin 

suveränitet. Maktbalans är ett centralt begrepp i neorealistisk teori och det innebär att om en 

stat får ett maktövertag så kommer de andra staterna i systemet sträva efter att motbalansera 
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det.
70

 Det innebär att stater förutom att öka sin egen makt även strävar efter att tillse att andra 

stater inte växer sig alltför starka.
71

 Territorier och dess naturtillgångar utgör en viktig del av 

basen för den makt en stat kan utöva.
72

 Territoriella angelägenheter betraktar jag som att man 

vill ha tillgång till ett territorium för egen skull och/eller för att man vill förvägra någon annan 

tillgång till det. Jag väljer att betrakta det som ett politiskt intresse. Naturtillgångar behandlar 

jag i min undersökning som ett ekonomiskt intresse. 

 

Sammanfattningsvis så är indikatorerna på politiska intressen följande: 

 Suveränitet 

 Maktbalans 

 Territoriella angelägenheter 

3.5.2 Ekonomiska intressen 
Ett land strävar efter att öka sitt välstånd.

73
 Det utgör enligt neorealistisk teori basen för den 

makt det kan utöva
74

 Det innebär att ett lands ekonomiska intressen utgörs av naturtillgångar 

som t ex olja och gas, handel med andra länder och näringsliv. Handel omfattar export och 

import av produkter och varor.  Näringsliv innefattar industrins investeringar i och avtal med 

andra länder.  

 

Indikatorerna på ekonomiska intressen är: 

 Naturtillgångar i form av olja och gas. 

 Export och import av produkter och varor. 

 Ryska företags investeringar i och avtal med andra länder. 

3.5.3 Militära intressen 
Strävan att överleva är en grundläggande egenskap hos en stat och det innebär att säkerhet är 

ett av dess viktigaste intressen.
75

 Stater strävar efter att öka sin militära förmåga.
76

 Ett sätt att 

öka den militära makt som en stat kan utöva är att skaffa tillgång till militära stödjepunkter i 

andra länder. Det skapar förutsättningar för att utöva makt långt ifrån det egna territoriet. 

 

Indikatorer på militära intressen är följande: 

 Säkerhet. 

 Militära baser. 

3.5.4 Sammanfattning – Operationalisering 
Jag har nu visat att stater enligt neorealistisk teori har intressen och att dessa kan delas in i 

olika kategorier. När jag formulerade mina forskningsfrågor så valde jag att studera Rysslands 

intressen uppdelat i politiska, ekonomiska och militära. Efter att ha visat att det finns stöd i 

teorin för en sådan indelning så fortsatte jag med att logiskt härleda indikatorer från teorin 

inom de tre kategorierna. Nästa steg är att använda indikatorerna i undersökningen av 

materialet. I nästa kapitel så redovisas resultat från undersökningen av de två fallen, Libyen 

och Syrien.  
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Undersökningen kommer inte att bli heltäckande eftersom de indikatorer som jag omsorgsfullt 

har deducerat från teorin utgör ett fåtal parametrar som enligt teorin har betydelse för att 

beskriva verkligheten. Det finns en risk för att resultatet blir ett annat om andra forskare väljer 

andra indikatorer. Undersökningen kan utökas genom att välja fler indikatorer och även 

genom att omfatta ett större empiriskt material. Som ett alternativ kan det empiriska 

materialet undersökas med andra metoder. Jag anser inte att det finns utrymme för att göra 

undersökningen större inom ramen för skrivandet av den här uppsatsen. 

4 Resultat av undersökningen 

4.1 Inledning 
I det här kapitlet så presenterar jag resultat från min undersökning av materialet. 

4.2 Ryssland – Libyen 

4.2.1 Politiska intressen 
Ryssland har i dokumenten Foreign Policy Concept

77
, National Security Concept (2000)

78
 och 

National Security Concept (2009)
79

 formulerat grunderna för sin utrikespolitik. Enligt The 

Foreign Policy Concept som utgavs 2009 så är målen för utrikespolitiken följande: 

 
In accordance with the uppermost priority of the national security policy, i.e. protection 

of interests of the individual, society and the state, main foreign policy efforts should 

focus on achieving the following chief objectives: 

to ensure national security, to preserve and strengthen its sovereignty and territorial 

integrity, to achieve strong positions of authority in the world community that best meet 

the interests of the Russian Federation as one of influential centers in the modern world, 

and which are necessary for the growth of its political, economic, intellectual and spiritual 
potential;

80
 

År 2000 så uttrycktes Rysslands intressen i National Security Concept som: 

 
Russia's national interests in the international sphere lie in upholding its sovereignty and 

strengthening its position as a great power and as one of the influential centres of a 

multipolar world, in development of equal and equitable relations with all countries and 

integrative associations and in particular with the members of the Commonwealth of 

Independent States and Russia's traditional partners, in universal observance of human 

rights and freedoms and the impermissibility of dual standards in this respect.
 81
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Suveränitet är ett centralt begrepp i rysk utrikespolitik och för ryska politiker så är det den 

grundläggande principen för ordningen i det internationella systemet. De är därför 

motståndare till allt som kan underminera nationalstaten 82
  

 

Ryssland var inledningsvis motståndare mot förslag i FN:s säkerhetsråd om sanktioner mot 

Libyen och tal om en intervention. Man kunde finna spår av misstänksamhet mot västs 

intentioner i rysk retorik och även uttryck för oro för att oroligheterna skulle sprida sig 

närmare Ryssland: 

 
All of this was apparently too much for the top Russian leadership. Medvedev warned 

about the rise to power of “fanatics” in the Middle East, and warned of “fires for decades 

and the spread of extremism” there. … He even suggested that “foreign elements” were 

fomenting these uprisings, and that their ultimate intention was to bring political change 

to Russia. … Prime Minister Vladimir Putin warned that “external interference” could 

lead to the rise of Islamists, and that their rise in North Africa could negatively affect 

other regions, including Russia‟s North Caucasus.
83

 

 

Den ryska ståndpunkten avseende interventioner är tydlig och det finns en stark kritik 

mot NATO med anledning av de interventioner som de har genomfört utan mandat från 

FN: 

 
The unilateral action strategy leads to destabilization of international situation, provokes 

tensions and arms race, exacerbates interstate differences, stirs up ethnic and religious 

strife, endangers security of other States and fuels tensions in intercivilizational relations. 

Coercive measures with the use of military force in circumvention of the UN Charter and 

Security Council cannot overcome deep social, economic, ethnic and other differences 

underlying conflicts, undermines the basic principles of international law and leads to 

enlargement of conflict space, including in the geopolitical area around Russia.
84

 

 

Elevated to the rank of strategic doctrine, NATO's transition to the practice of using 

military force outside its zone of responsibility and without UN Security Council sanction 

could destabilize the entire global strategic situation.
85

 

 

Vitaly Churkin, Rysslands ambassadör till FN gjorde ett uttalande i samband med beslutet om 

resolution 1970: “… the purpose of the resolution was to end the violence and to preserve the 

united sovereign State of Libya with its territorial integrity. Security for foreign citizens, 

including Russian citizens, must be ensured.”
86

 Att Ryssland och Kina avstod från sina röster 

i säkerhetsrådet den 17 mars 2011 öppnade för utfärdandet av resolution 1973 som gav 

mandat för upprättandet av en No-Fly Zone över Libyen. Mot bakgrund av Rysslands uttalade 

motstånd mot interventioner så var det inte väntat att Ryssland skulle lägga ner sin röst. Det är 

att betrakta som ett trendbrott i den ryska utrikespolitiken. 
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I en artikel i Russia Beyond the Headlines så skriver Eugene Ivanov att Ryssland var hårt 

ansatt av västliga media när resolution 1973 behandlades. Khadaffis styrkor stod i begrepp att 

anfalla Benghazi och Ryssland hade fått ta på sig skulden för de oundvikliga civila offren om 

man hade använt sitt veto. 87
 

 

Professor Roland Dannreuther vid University of Westminster framhåller att det faktum att 

president Obama tagit frågan om en intervention i Libyen till säkerhetsrådet har betydelse. 

Till skillnad mot den föregående Bush administrationen så visar Obama en vilja att agera 

enligt internationell rätt. Konsekvensen av ett ryskt veto mot resolution 1973 skulle vara en 

avsevärd prestigeförlust för USA. Den uttalade ryska inställningen att man ska agera i 

enlighet med internationell rätt och omsorgen om relationen till USA hade en avgörande 

betydelse för hur Ryssland agerade. Att Libyen var av perifer betydelse för ryska strategiska 

intressen i regionen bidrog också.88 

 

4.2.2 Ekonomiska intressen 
Ryssland hade betydande ekonomiska intressen i Libyen och Putin agerade 2009 för att skapa 

bättre förutsättningar genom att skriva av 4,5 miljarder USD i gamla skulder från 

Sovjettiden.89 Ryssland har trots långvarig förbindelse med Libyen inte varit dess viktigaste 

handelspartner, värdet på handeln uppgick mellan 2000 och 2009 till 1 miljard USD. 90 Det 

ska sättas i relation till att enligt WTO så uppgick Rysslands export under 2010 till ett värde 

av 400 miljarder USD
91

 och att det totala värdet av Libyens import under 2010 uppgick till 

10,5 miljarder USD.
92

 

 

Vapenexport är en viktig del av Rysk handel med Libyen och ryska företag har intressen i 

oljefält och infrastruktur. Efter Khaddafis fall så är framtiden osäker för Ryska ekonomiska 

intressen i Libyen.  

Thus, Gazprom Neft planned to develop the Elephant field and was to buy half of Italian 

ENI stake in this project for 163 million US dollars. Now these plans will most likely not 

be fulfilled. Tatneft in Libya holds licenses to develop four sections in the Ghadames and 

Sirte districts with a total area of ··18,000 square meters. There the company has already 

drilled test wells and was producing oil - about 55 tonnes daily. It is unknown what will 

happen after the change of power in this country.  

Russian armourers will most likely lose a reliable sales market. Losses in this sphere will 

be huge – enough to remember that the Gaddafi government has ordered anti-ship 
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weapons systems worth 600 million euros, as well as the Yak-130 training planes. The 

contracts have not been implemented and are unlikely to be. 

In addition, the Russian defence industry has suffered losses worth 4 billion US dollars as 

a result of the UN Security Council sanctions, which prohibited any supply of arms and 

military goods to the Gaddafi regime. These data are official estimates of the 

Rosoboronexport arms exporting company.
93

 

SIPRI har uppgifter som bekräftar leverans av pansarvärnsrobotar, handburna luftvärnsrobotar 

och ”Tank destroyer” vapen under perioden 2006-2010 dock utan uppgifter om det bedömda 

ekonomiska värdet.
94

 

 

De ekonomiska sanktionerna mot Libyen fick kännbara konsekvenser för ryska ekonomiska 

intressen men inte värre än så enligt Jane‟s Defence Weekly. Förlusterna har kompenserats 

och mer därtill av höjda oljepriser. Trots uteblivna intäkter från ingångna vapenaffärer med 

Libyen så beräknar det statskontrollerade ryska vapenexportföretaget Rosoboronexport att öka 

sin försäljning under 2011 med 500 miljoner USD. 95 

De omedelbara konsekvenserna av sanktionerna mot Libyen och Khadaffis fall tycks alltså 

vara hanterbara för Ryssland men förlusten av Libyen som en marknad för vapenexport och 

tillgången till Libysk olja blir istället en fördel för andra aktörer.
96

 Ryssland förlorar sin starka 

ställning och det inflytande de haft över vilka som fått göra affärer i en av regionens mest 

lukrativa ekonomier. Ryssland får inte heller skörda frukterna av de kontrakt de vunnit efter 

att ha efterskänkt de gamla skulderna.97
 

4.2.3 Militära intressen 
Jag har inte kunnat finna några uppgifter om ryska militära baser i Libyen eller militär närvaro 

där. 

4.3 Ryssland - Syrien 
Grunderna för Rysslands agerande så som de formulerats i Foreign Policy Concept och 

National Security Concept redovisade jag i kapitel 4.2.1. De är lika giltiga för detta fall men 

jag upprepar inte dem här utan kompletterar med de aspekter som framkommit i min 

undersökning avseende Ryssland och Syrien. 
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4.3.1 Politiska intressen 
Ryssland ger uttryck för den geografiska utsträckningen av sina intressen i Foreign Policy 

Concept: 

 
Russia fully recognizes its responsibility for maintenance of security both globally and 

regionally and is prepared to take joint actions with all other States concerned aimed at 

finding solutions to common problems. Should our partners be unprepared for joint 

efforts, Russia, in order to protect its national interests, will have to act unilaterally but 

always on the basis of international law.
98

 

 

President Medvedev svarar på frågan om hur långt dessa intressen sträcker sig i en intervju 

med rysk tv, channel one, i augusti 2008: 
 

Finally, fifth, as is the case of other countries, there are regions in which Russia has 

privileged interests. These regions are home to countries with which we share special 

historical relations and are bound together as friends and good neighbours. We will pay 

particular attention to our work in these regions and build friendly ties with these 

countries, our close neighbours. These are the principles I will follow in carrying out our 
foreign policy.  

As for the future, it depends not only on us but also on our friends and partners in the 
international community. They have a choice.  

A.VERNITSKY (Channel One): Dmitry ANatolyevich, are the priority regions the 

territories that border Russia?  

DMITRY MEDVEDEV: The countries on our borders are priorities, of course, but our 
priorities do not end there.

99
 

Man beskriver i National Security Concept (2000) att Europa, Mellanöstern och Kaukasus är 

regioner som ingår i Rysslands intressesfär100 och det framgår av Foreign Policy Concept att 

Turkiet, Egypten, Algeriet, Iran, Saudi Arabien, Syrien, Libyen och Pakistan är några av de 

länder som man avser samarbeta med. 101  
 

När en resolution avseende Syrien var uppe för behandling i säkerhetsrådet i oktober 2011 så 

använde Ryssland och Kina sin vetorätt. Bland kommentarerna var följande: 

 
Following the vote, opponents of the text stressed their concern over the violence in 

Syria, but said that the threat of sanctions was counterproductive, maintaining that 

instead the Council should prioritize dialogue between the parties. They also stressed 

the importance of the principle of non-intervention in domestic affairs and respect for 

the sovereignty and territorial integrity of Syria. The representative of the Russian 

Federation said that his country‟s emphasis on the non-acceptability of military 

intervention had not been taken into account and he warned that the collapse of 
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President Assad‟s Government could destabilize the entire region. He expressed alarm 

that compliance with Security Council resolutions on the situation in Libya had been 

considered a model for future actions that could include the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO).
102

 

 

Den 4 februari 2012 så behandlade säkerhetsrådet ett nytt förslag till en resolution avseende 

Syrien vilket återigen Ryssland och Kina lade in sitt veto mot. Rysslands ambassadör vid FN 

sa i ett uttalande att våldet i Syrien måste stoppas och att Ryssland ska hålla ett möte med 

Syriens president Bashar al-Assad. Han uttryckte att Ryssland försöker finna en lösning men 

andra inflytelserika medlemmar i världssamfundet verkar för att avsätta den Syriska 

regimen.
103

 

 

Putin ger uttryck för Rysslands inställning till konflikten i Syrien i en artikel i Moskovskiye 

Novosti den 27 februari i år: 

 
No one should be allowed to employ the Libyan scenario in Syria. The international 

community must work to achieve an internal Syrian reconciliation. It is important to 

achieve an early end to the violence no matter what the source, and to initiate a national 

dialogue – without preconditions or foreign interference and with due respect for the 

country's sovereignty. This would create the conditions necessary to introduce the 

measures for democratization announced by the Syrian leadership. The key objective is to 

prevent an all-out civil war. Russian diplomacy has worked and will continue to work 

toward this end.
104

 

 

Stratfor skriver i en analys att Ryssland och Kina, båda länder med en begränsad demokrati 

och som en följd av detta inre oroligheter med protester mot regimen, kan inte tillåta att 

oroligheter av det här slaget att sprida sig till landet och kan heller inte samtycka till något 

slags interventioner som i framtiden skulle kunna tjäna som en förevändning för 

världssamhället att ingripa mot deras länder.105 

 

Fyodor Lukyanov, redaktör för Russia in Global Affairs skriver att Moskva inte försöker att 

bevara sina affärsförbindelser med Syrien utan vill återupprätta sin internationella status. 

Ryssland visar med sitt agerande att trots att Ryssland har tappat mark i Mellanöstern, Syrien 

är den enda nära partner de har kvar i regionen, så är de fortfarande en aktör vars åsikt det inte 

går att bortse ifrån. Genom att vara tydlig med sin avsikt att inte tillåta att säkerhetsrådet ger 

sitt mandat för en intervention i Syrien så blev det nödvändigt för arabförbundet och väst att 

ha en dialog med Ryssland. 106 
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Beroende på utvecklingen i Syrien så riskerar Ryssland inte bara att förlora basen för det 

inflytande som de kan utöva i regionen utan oroligheterna riskerar även att sprida sig till andra 

områden som Ryssland har ett uttalat intresse i. Stratfor skriver i en analys om de regionala 

geopolitiska
107

 förutsättningarna: 
 

There were, of course, more immediate geopolitical issues. As we have argued before, 

Iran is in the process of establishing a sphere of influence in which Syria plays a strategic 

role. If al Assad survives, his regime will be heavily dependent on Iran. Neither China nor 

Russia would be particularly troubled by this. Certainly, Russia does not want to see an 

excessively powerful Iran, but it would welcome any dynamic that would tie American 

power down in a long-term duel with Iran. Creating a regional balance of power would 

divert U.S. power in directions that would provide Russia with freedom for maneuver 

In the expansion of Iranian influence, Syria is now the major battlefield. What we have 

now seen is that China and Russia recognize the battlefield and for now are prepared to 

side with Iran against the United States, a move that makes clear sense from a balance of 

power perspective.
108

 

 

4.3.2 Ekonomiska intressen 
Linnea Ahlgren vid Utrikespolitiska institutet skriver i en artikel den 23 mars i år om 

Rysslands geopolitiska intressen avseende Syrien: 

 
Ryssland fruktar att Iran skulle bli nästa steg om kraftfulla åtgärder mot Syrien tillåts.  

… 

Olje- och gasexporten är inte enbart Rysslands största ekonomiska inkomstkälla, utan 

även dess starkaste utrikespolitiska verktyg. Ryssland håller redan idag på att tappa mark 

då det gäller exporten av olja österut från Centralasien, främst till Kina, som bygger upp 

egna transitvägar som inte längre behöver gå över rysk mark. Att förlora delar av olje- 

och gastransporten även västerut, till den europeiska huvudmarknaden, skulle vara 

förödande för ryska intressen. Att nyfunnen olja och gas skulle kunna gå över ett 

sanktionsfritt och västvänligt Iran, är en av Moskvas värsta mardrömmar. 

… 

Den omfattande vapenhandeln mellan de båda länderna är också en av anledningarna till 

varför Ryssland så envist strävar emot en resolution som fördömer Assadregimens 

beteende. Ryssland stod för 72 % av Syriens vapenimport under åren 2007 till 2011 enligt 

SIPRI och senast i januari i år skrev den syriska regimen på en order värd 550 miljoner 

dollar på ryska stridsplan.
109

 

 

Enligt uppgifter från WTO så var Ryssland 2010 på femte plats av de länder som Syrien 

importerade mest ifrån med 6,3 % av den totala importen, vilket motsvarade 1,1 miljarder 

USD. I en artikel i CNN Money framgår att Ryssland sedan länge varit den främsta 

leverantören av vapen till Syrien och att för närvarande finns kontrakt på vapenaffärer till ett 

värde av fyra miljarder USD. 2010 stod Syrien för 6 % av Rysslands totala vapenexport. 
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Förutom vapenaffärer så har Ryska företag investeringar och projekt i Syrien till ett 

sammanlagt värde av 20 miljarder USD. De viktigaste är inom energisektorn.110: 

Stroitransgaz has worked in Syria since 2000. At present, the contracts are being realised 

to build the Arab gas pipeline with a total length of 319 kilometres and the gas processing 

plant (South Middle Area Gas Exploitation Project). 

The gas processing plant is the second facility, which was built by Stroitransgaz in Syria. 

In 2005 the Russian company won the tender for the construction of the gas processing 

plant in central Syria.
111

 

4.3.3 Militära intressen 
Ryssland fastställer i National Security Concept att de betraktar följande som hot mot sina 

militära intressen:  

 Främmande länder som etablerar militära baser och har en stor militär närvaro i den 

omedelbara närheten av Rysslands gränser.  

 Konflikter nära Rysslands och CIS medlemsstaters gränser. 

För att säkerställa den ryska nationella säkerheten så har Ryssland, under vissa 

omständigheter, behov av att ha militär närvaro i vissa strategiskt viktiga regioner.112 

 

Det råder en enad uppfattning bland Ryska analytiker att om regimen i Syrien faller så 

kommer det att resultera i en allvarlig etnisk konflikt som i sin förlängning innebär ett 

inbördeskrig och att en sådan utveckling även kan få långtgående konsekvenser för 

stabiliteten i norra Kaukasus och Centralasien.113 

Ryssland disponerar en marin anläggning belägen i Tartus, Syrien. 2011 var den under 

renovering
114

 Det tjänstgör 150 militära rådgivare från den Ryska Federationen i Syrien, 

huvudsakligen i luftförsvaret.
115

 

5 Analys 
 

Här följer en sammanställning av resultat från undersökningen uppdelat på respektive fall och 

därefter de slutsatser som jag drar från dessa. Här besvaras frågan: Vilka är Rysslands 

politiska, ekonomiska och militära intressen i Libyen och Syrien? 

5.1 Rysslands politiska, ekonomiska och militära intressen avseende Libyen 
Ryska intressen är tydligt definierade i rysk utrikes- och säkerhetspolitik vilket framgår av 

dokumenten Foreign Policy Concept och National Security Concept. Dessa är nationens 
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säkerhet, suveränitet och territoriell integritet. Dessa reflekteras på Libyen genom att 

Ryssland inledningsvis var en stark motståndare till sanktioner mot Libyen. Motståndet 

grundade sig på två Ryska intressen. Dels att stå upp för suveräniteten och hävda staters 

okränkbarhet och dels en oro för att en intervention skulle få till följd att regimen Khadaffi 

skulle falla vilket skulle leda till ännu mer oro och konflikter inom Libyen vilka på sikt 

riskerar att sprida sig till det för Ryssland känsliga området i norra Kaukasien. En intervention 

innebär ett kraftigt intrång i en suverän stats inre angelägenheter och Ryssland kan bara 

acceptera interventioner som sker med stöd av internationell rätt.  

 

Rysslands främsta ekonomiska intressen i Libyen är i första hand oljan och i andra hand 

vapenaffärer. Ryssland förfogar över världens näst största oljereserv och är inte direkt 

beroende av Libyens olja men det ger konkurrensfördelar att ha inflytande över den. President 

Putin skrev 2009 av skulder till Libyen motsvarande 4,5 miljarder USD för att stimulera till 

bättre handelsförbindelser. Det förelåg 2011 kontrakt med rysk vapenindustri till ett värde av 

4 miljarder USD samt därutöver kontrakt i storleksordningen hundratals miljoner USD med 

rysk industri inom olja och infrastruktur. Sanktionerna mot Libyen har alltså medfört stora 

förluster för rysk industri. Dessa förluster har dock för Ryssland uppvägts av ökade oljepriser 

och rysk vapenindustri uppger att de gjorde vinst 2011 trots uteblivna affärer med Libyen. 

 

Samarbetet mellan Ryssland och Libyen går långt tillbaka i tiden och det är ett uttalat ryskt 

intresse. Att ha relationer med vänligt sinnade stater i olika strategiska regioner i världen 

innebär en möjlighet att utöva inflytande i de regionerna.  Rysslands intresse för att utöva 

inflytande i Libyen är kopplat till oljan. Rysk oljeindustri behöver marknader att etablera sig 

på för att utveckla sin teknik och även om Ryssland är självförsörjande med olja så är kontroll 

över världens olja ett maktmedel i sig.  

5.1.1 Sammanfattning 
Rysslands politiska intresse i Libyen utgörs av viljan att ha en tillräckligt omfattande relation 

med landet så att Ryssland kan utöva inflytande i regionen och framförallt så att de kan 

påverka vilka som får tillgång till landets olja och i vilken omfattning. Det senare är i lika hög 

grad ett ekonomiskt intresse. Libyen som marknad för rysk vapenindustri är också ett 

ekonomiskt intresse. Rysslands militära intresse för Libyen utgörs av en farhåga att de 

allvarliga oroligheter som de befarar ska uppstå till följd av Khadaffis fall ska sprida sig till 

Rysslands närområde, främst Transkaukasien. 

5.2 Rysslands politiska, ekonomiska och militära intressen avseende Syrien 
Syrien är ett land som Ryssland uttalat att de avser samarbeta med och mellanöstern ingår i 

Rysslands intressesfär. Syrien är en förutsättning för att Ryssland ska kunna utöva inflytande i 

regionen och efter Khadaffis fall så är Syrien dessutom det enda arabland som Ryssland har 

samarbete med.  

 

Utvecklingen i Syrien har geopolitiska implikationer. Om Assad blir kvar vid makten så 

kommer han att vara beroende av Iran. En sådan regional maktbalans kommer att binda USA i 

maktkampen med Iran under lång tid framöver vilket ger Ryssland handlingsfrihet.  

 

Ryssland och Kina är båda länder som kan anses ha en begränsad demokrati. Det förekommer 

oroligheter inom båda länderna med protester mot regimen och krav på förändringar. Det sista 

de båda länderna vill är att oroligheter av det slag som förekommer i Syrien ska få fäste i det 
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egna landet och man kan heller inte samtycka till något slags interventioner som i framtiden 

skulle kunna tjäna som en förevändning för världssamhället att ingripa mot deras länder. 

 

Ryssland strävar efter att etablera sig som en stormakt i en multipolär världsordning.  Genom 

sitt agerande avseende Syrien så har Ryssland visat att de är en aktör som man inte kan bortse 

ifrån.  

 

Ryssland stod för 72 % av Syriens vapenimport under åren 2007-2011 och det finns uppgifter 

om att det föreligger kontrakt på vapenaffärer till ett värde av 4 miljarder USD. Ryssland var 

2010 på femte plats bland de länder som Syrien importerade mest ifrån och importen uppgick 

till ett värde av 1,1 miljarder USD. Rysk industri, främst inom energisektorn, har för 

närvarande kontrakt i Syrien till ett värde av 20 miljarder USD. Men det är inte tillgången på 

gas i Syrien som är mest intressant utan det är transitvägarna för de stora olje- och gasfälten i 

Kazakstan, Turkmenistan och Uzbekistan. Olje- och gasexport är Rysslands starkaste 

utrikespolitiska verktyg och därför vill man kontrollera tillgången till dessa olje- och 

gasfyndigheter. Ryssland befarar att om Syrien faller så öppnar det möjligheter för USA att 

kontrollera mellanöstern och kuva Iran. Det vore en oönskad utveckling om Iran blev 

västvänligt och öppnade för att låta oljan från Centralasien transitera den betydligt kortare 

vägen söderut genom Iran istället för västerut genom Ryssland. Det skulle innebära att 

Ryssland förlorade kontrollen över vilka i väst som har tillgång till oljan i Centralasien. 

 

I Ryssland så bedömer man konsekvenserna av om Assad faller på ett helt annat sätt än i väst. 

Det finns en genuin uppfattning om att det kommer att leda till inbördeskrig vilket även kan få 

långtgående konsekvenser för stabiliteten i norra Kaukasus och i Centralasien. 

 

Ryssland disponerar en marin anläggning i Syrien och man har under våren genomfört ett 

flottbesök där med en hangarfartygsgrupp. Det tjänstgör 150 Ryska militära rådgivare i 

Syrien, huvudsakligen inom luftförsvaret. 

5.2.1 Sammanfattning 
Rysslands politiska intresse är framförallt att bevara sitt inflytande i regionen och därigenom 

säkerställa att man kan kontrollera västs tillgång till olje- och gasfyndigheterna i Centralasien. 

Ryssland har ett uttalat intresse av att värna statens suveränitet. Det tar sig avseende Syrien 

uttryck i ett starkt motstånd mot interventioner. Genom ett tydligt ställningstagande och 

användandet av sin vetorätt i säkerhetsrådet så tjänar det även syftet att återetablera Ryssland 

som stormakt.  

 

Rysslands handel med Syrien uppgår till ett värde av 5 miljarder USD och den utgörs till 

största delen av vapenexport. Rysk industri har kontrakt i Syrien till ett värde av 20 miljarder 

USD. 

 

Marinbasen i Syrien är Rysslands enda militära stödjepunkt i Medelhavet. Ryssland befarar 

att om Assad faller så kommer konflikten att sprida sig till Transkaukasien som gränsar till 

Ryssland. 
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6 Resultat och avslutande diskussion 

6.1 Inledning 
I den här delen så besvaras undersökningens frågeställning. Jag utgår från de slutsatser jag 

drog föregående kapitel när jag svarar på frågan hur Rysslands egenintressen påverkade dess 

agerande i FN:s säkerhetsråd i samband med konflikterna i Libyen och Syrien. Sedan följer en 

diskussion med återkoppling till syfte och frågeställning och den valda teorin och metoden. 

Avslutningsvis så gör jag reflektioner och ger förslag på vidare forskning. 

6.2 Resultat 
Ryssland var från början motståndare till sanktioner mot Libyen vilket är i linje med de 

intressen som de har formulerat i sin utrikespolitik. De ändrade dock uppfattning och röstade 

den 26 februari 2011 för resolution 1970 som fördömer bruket av dödligt våld av alla parter i 

Libyen och auktoriserar internationella sanktioner mot Libyen. Den 17 mars 2011 antogs 

resolution 1973 som auktoriserade upprättandet av en No-Fly Zone. Ryssland avstod från att 

rösta vilket var ett trendbrott avseende den tydliga hållning man fram tills då haft angående 

interventioner. Ryssland hade förutom ett uttalat motstånd mot interventioner ekonomiska 

intressen i Libyen, främst olja och vapenhandel. Detta kom att stå i konflikt med en ökande 

press från länder i väst om en humanitär intervention. President Obama visade genom att ta 

frågan om en intervention i Libyen till säkerhetsrådet att man hade en vilja att följa 

internationell rätt till skillnad mot den tidigare Bushadministrationen. Detta är viktigt för 

konsekvensen av ett ryskt veto skulle innebära både en avsevärd prestigeförlust för USA och 

en försämrad relation till USA för Ryssland. Detta samtidigt som Ryssland starkt förordar att 

interventioner ska sanktioneras av FN. Rysslands vapenaffärer med Libyen upphörde i och 

med de utfärdade sanktionerna och värdet av ingångna kontrakt var tveksamt allteftersom det 

såg mindre och mindre sannolikt ut att Khadaffi skulle kunna sitta kvar vid makten. Genom 

att lägga ner sin röst vid omröstningen om resolution 1973 så visade Ryssland att man 

värderade principen om interventioner beslutade av säkerhetsrådet och relationen till väst 

högre än sina ekonomiska intressen i Libyen.  

 

Ryssland lade in sitt veto mot de resolutioner avseende situationen i Syrien som behandlades i 

säkerhetsrådet i oktober 2011 och i februari 2012. Frågan om en intervention i Syrien handlar 

för rysk del främst om geopolitiska intressen och säkerhet. Rysslands geopolitiska intresse i 

Syrien är över allt annat att ha kontroll över olje- och gastransporten från Centralasien till väst 

och där spelar Syrien en avgörande roll för Ryssland. Syrien är det enda landet i mellanöstern 

som Ryssland har ett etablerat samarbete med och är därmed en förutsättning för Ryssland att 

utöva inflytande i regionen. Ryssland har en militär stödjepunkt i Syrien, den enda marinbas 

som Ryssland har tillgång till i Medelhavet. Avseende Rysslands säkerhet så är den Ryska 

bedömningen att konsekvenserna av en intervention i Syrien kommer att leda till inbördeskrig 

vilket riskerar att destabilisera hela regionen och det kan i sin tur få konsekvenser för stater i 

Rysslands närområde, främst Transkaukasien. 

 

Genom att använda sin vetorätt i säkerhetsrådet för att stoppa resolutioner som innebär en 

intervention mot Syrien så har man inte bara återgått till att vara konsekvent i sin hållning 

avseende interventioner utan även visat att man är en inflytelserik aktör i världen. Med den 

pågående konflikten i Syrien så är framtiden för Ryska ekonomiska intressen i Syrien osäker.  

Men det är inte handel med och investeringar i Syrien som Ryssland inte har råd att förlora 

utan Ryssland vill förhindra att de geopolitiska förutsättningarna i regionen ändras till fördel 
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för USA och Europa vilket skulle innebära en risk för att den makt som Ryssland kan utöva 

genom sina olje- och gastillgångar minskar. 

 

6.2.1 Hur påverkade Rysslands egenintressen dess agerande i FN:s säkerhetsråd i 
samband med konflikterna i Libyen och Syrien? 
 

Genom att lägga ner sin röst vid omröstningen om resolution 1973 i FN:s säkerhetsråd så 

visade Ryssland att man värderade principen om interventioner beslutade av säkerhetsrådet 

och relationen till väst högre än sina ekonomiska intressen i Libyen.  

 

Att Ryssland lade in sitt veto mot de resolutioner avseende situationen i Syrien som 

behandlades i säkerhetsrådet i oktober 2011 och i februari 2012 var främst en konsekvens av 

den geopolitiska betydelse Syrien har för Ryssland. Ryssland vill förhindra att de geopolitiska 

förutsättningarna i regionen ändras till fördel för USA och Europa vilket skulle innebära en 

risk för att den makt som Ryssland kan utöva genom sina olje- och gastillgångar minskar. 

 

6.3 Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Rysslands agerande kan förklaras utifrån realistisk 

teori. Valet av teoretisk utgångspunkt gjorde jag efter att ha övervägt att genomföra 

undersökningen med utgångspunkt både i liberalism och i realism. Jag bestämde mig för att 

använda metoden kvalitativ textanalys och för att tillämpa metoden genom att logiskt härleda 

de indikatorer jag sedan skulle använda för att undersöka det empiriska materialet från teorin. 

Antalet indikatorer har betydelse för undersökningens validitet och eftersom utrymmet för den 

här uppsatsen är begränsat så bestämde jag mig för att enbart utgå från realistisk teori. Jag 

undvek därmed att hamna i ett validitetsproblem men fick ett smalare teoretiskt perspektiv. 

 

Efter att ha beskrivit metoden så fortsatte jag med att redogöra för den teoretiska 

utgångspunkten. Eftersom det är Rysslands agerande som stat som undersöks och 

forskningsfrågorna omfattar de intressen Ryssland har som stat så fann jag när jag fått en 

djupare insikt i teorin att det var lämpligt att utgå från neorealistisk teori. Vad innebar det att 

jag valde det neorealistiska perspektivet? Neorealistisk teori är ganska sparsamt utformad och 

den utgår från en uppsättning med antaganden om staters egenskaper. Som jag beskriver i 

uppsatsens teoridel så har teorin både förtjänster och begränsningar. Den kan beskriva staters 

agerande utifrån en begränsad uppsättning av möjliga drivkrafter. Det innebär att i 

undersökningar med utgångspunkt i neorealistisk teori så är omfattningen av möjliga utfall i 

form av resultat begränsade till det som teorin omfattar. Det är en förtjänst för den här 

undersökningen eftersom utrymmet är begränsat och teorin gjorde det möjligt att utveckla 

verktyg för att undersöka materialet med god validitet. Men för att få ett bredare perspektiv i 

svaret på frågan hur Rysslands egenintressen påverkade dess agerande i FN:s säkerhetsråd i 

samband med konflikterna i Libyen och Syrien så bör man välja en bredare teoretisk grund att 

utgå ifrån. Jag har även valt att avgränsa mig i hur djupt jag ska gå i frågeställningen. Jag 

håller mig på nivån där jag studerar Ryssland som stat och går inte djupare genom att 

analysera den förda politiken, individuella beslutsfattare och de värderingar som de utgår 

ifrån. För att gå djupare så är min uppfattning att den neorealistiska teorin är inadekvat och 

utgångspunkten ska istället vara den klassiska (neoklassiska) realismen av de skäl som jag 

beskriver i teoridelen. Jag valde att utgå från Kenneth N. Waltz arbete eftersom det var han 

som 1979 formulerade den neorealistiska teorin. John J. Mearsheimers realism är mer 
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offensiv men jag fann att hann hade en något högre konkretiseringsgrad i sina beskrivningar 

av staters drivkrafter och intressen vilket var användbart för min undersökning.  

 

För att få en bredare och djupare förståelse för Rysslands agerande och dynamiken i 

händelseförloppen så skulle det vara intressant att även utgå från liberalism och 

konstruktivism. 

 

Efter att ha visat att det finns stöd i teorin för en uppdelning av en stats intressen i politiska, 

ekonomiska och militära så fortsatte jag med att utveckla indikatorer. Jag valde att göra det 

deduktivt för att vara stringent avseende att undersökningen skulle genomföras med 

utgångspunkt i teorin. Ett alternativ som jag övervägde var att arbeta både deduktivt från 

teorin och induktivt från empirin genom att i operationaliseringen ge exempel på hur de olika 

intresseområdena tog sig uttryck i empirin. Metoden kvalitativ textanalys medger att man 

identifierar kategorier eller teman i empirin induktivt. Jag förkastade det alternativet eftersom 

jag inte tyckte att det var tillräckligt stringent med avseende på undersökningens syfte som är 

att förklara Rysslands agerande utifrån realistisk teori. 

 

Undersökningen genomfördes enligt den beskrivna metoden och jag fann att det inte fanns 

utrymme att redovisa de olika stegen i uppsatsen. Att redovisa sammanställningen av 

meningsbärande textelement skulle öka undersökningens transparens. Det är ett begränsat 

utrymme avsatt för den här uppsatsen och för att redovisningen skulle få plats så skulle jag 

istället kunna minska antalet indikatorer. Det skulle minska omfattningen av undersökningen 

men också innebära att validiteten i undersökningen minskar.  

 

Den ordning jag valt var att först undersöka Rysslands intressen med avseende på Libyen och 

sedan med avseende på Syrien och därefter, med utgångspunkt i resultaten, analysera 

Rysslands agerande i säkerhetsrådet. Jag övervägde även arbetsgången att undersöka 

Rysslands agerande i FN:s säkerhetsråd separat. Undersökningen genomförs på två plan. Dels 

på den internationella arenan som i den här undersökningen avgränsats till säkerhetsrådet och 

ryska tal och uttalanden. Dels regionalt avseende Libyen och Syrien vilket i den här 

undersökningen har avgränsats till de politiska, ekonomiska och militära intressen som 

Ryssland har i Libyen och Syrien. Problemet med den valda arbetsordningen skulle kunna 

vara att undersökningen genomförs samtidigt på de två planen. Med beaktande av de gjorda 

avgränsningarna så blir skillnaden mellan de två angreppssätten dock så liten och jag ansåg att 

redovisningen av resultaten inte blev lika ”upphackad” med det första alternativet. 

 

Jag använder resultaten från undersökningen för att svara på den underliggande 

frågeställningen. En konsekvens av att jag studerar Rysslands agerande i två fall är att jag 

funnit en del resultat som är giltiga för båda fallen. De resultat som jag sedan arbetar vidare 

utifrån när jag analyserar Rysslands agerande har jag valt att inte redovisa dubbelt eftersom 

jag då utgår från båda fallen. Analysen av Rysslands agerande leder till svaret på uppsatsen 

huvudfrågeställning och därmed är syftet uppnått; Rysslands agerande kan förklaras utifrån 

realistisk teori. 

 

En styrka i den neorealistiska teorin är att den förhåller sig objektiv. Alla stater tillskrivs 

samma grundläggande egenskaper och har samma grundläggande drivkrafter. Det bidrar i den 

här undersökningen till att identifiera de verkliga underliggande orsakerna till Rysslands 

agerande. 
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6.5 Reflektion 
Med staters intressen som perspektiv så blir det snart ganska tydligt vad som egentligen ligger 

i vågskålarna och vad som är retorik. Geopolitiska intressen har störst betydelse i det 

avseendet och där kan man se en stor skillnad mellan Rysslands intressen i Libyen och i 

Syrien vilket jag tror kommer att fortsätta att fälla avgörandet för Rysslands agerande. Det är 

intressant att notera att de tungt vägande geopolitiska intressena inte har någon central plats i 

nyhetsrapporteringen. Av nyhetsrapporteringen framgår också en stor skillnad mellan det som 

skrivs i Ryska media och det som skrivs i väst och min uppfattning är att det går tillbaka till 

att man har i grunden olika uppfattningar. I västmedia så framhålls Ryska ekonomiska 

intressen men man skriver inte så mycket om de vinster som länderna som hjälpte rebellerna 

att fälla Khadaffi har gjort. Mycket på bekostnad av Ryska intressen i Libyen. 

 

Även om det faller utanför ramen för den här undersökningen så kan man inte bortse från att 

USA:s agerande i Syrienfrågan är avgörande för utvecklingen. Ur ett realistiskt perspektiv så 

genomförs humanitära interventioner bara när det överensstämmer med nationella intressen 

och kan därmed även ibland misstänkas vara en förevändning för att uppnå nationella mål.
116

 

Det mänskliga lidandet får en underordnad betydelse i det storpolitiska maktspelet. 

 

6.6 Förslag till vidare forskning 
En utvidgad undersökning av samma fall som inkluderar andra aktörer som t. ex. USA samt 

väljer en bredare teoretisk utgångspunkt skulle kunna ge en bredare och djupare förståelse för 

Rysslands agerande. 
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