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Sammanfattning 

I den här statsvetenskapliga uppsatsen studeras Europeiska Unionens (EU), en organisation 

med både över- och mellanstatlighet, folkrättsliga hänsynstagande gällande erkännandefrågor 

om nybildade stater. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning EU:s utrikespolitiska 

beslutsfattare visar folkrättsliga hänsyn i officiella uttalanden genom två förklaringsmodeller, 

realismen respektive idealismen. Syftet är även att pröva Ann-Marie Ekengrens 

analysschema, som är konstruerad att förklara staters agerande, på en hybrid organisation som 

EU. Materialet i studien baseras på primära källor, såsom EU:s officiella hemsida och 

sekundära källor, såsom nyhetsartiklar som analyserar händelseförloppet och motiven bakom 

dem. Detta har genomförts med hjälp av en argumentationsanalys och Ekengrens 

analysschema för att kunna kategorisera argumenten i ett realistiskt eller idealistiskt 

förklaringssätt. 

 

Utredningen påvisar realistiska och idealistiska särdrag i EU:s offentliga argumentation 

gällande Krims folkrättsliga och statsrättsliga kriterier. Med detta sagt var det ingen av 

teorierna som lyste starkare än den andre, vilket är ett unikt resultat. Utredningen visar även 

att teorierna kan förklara EU:s argument i erkännandeprocessen. I dessa argumentationer 

fanns både maktpolitiska och folkrättsliga hänsynstaganden att hämta. Ett av syftena var även 

att pröva Ekengrens analysschema som är uppbyggt i fyra delar där samtliga delar tillämpades 

i denna undersökning. Trots att modellen inte var avsedd för organisationer så blev alla frågor 

i analysschemat besvarade.  

 

Nyckelord: EU, Krim, Ryssland, Ukraina, realism, idealism, argumentationsanalys, 

erkännande, suveränitet 
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1.0 Inledning 

1.1 Problemformulering  

Förklaringen till utrikespolitiska beslut gällande erkännandefrågor har varit komplext och 

omfattas av många olika teorier och ideologier. Vid vissa staters erkännande har världen 

agerat likartat vid utdelningen av de jure- och de facto-erkännanden men i vissa situationer 

har världens stater en splittrad mening. De jure och de facto-erkännanden är två olika 

alternativ som stater har när en nybildad stat vill bli erkänd som suverän. Argumenten för och 

emot erkännanden studeras i realismens och idealismens förklaringar, vilka båda har tidigare 

använts för att studera EU:s utrikespolitik. Här finns dock en stor debatt kring huruvida 

ordinära teorier om internationella relationer (såsom realism och idealism) är tillräckliga eller 

om det behövs särskilda teorier för att förstå en hybrid organisationer såsom EU. Utifrån 

debatten kring huruvida hybrida organisationer kräver andra förklaringsmodeller än de 

typiska IR-teorierna blir det meningsfullt att pröva Ekengrens analysschema som är avsedd 

för stater och inte organisationer. 

 

1.2 Bakgrund 

Huruvida stater och andra aktörer visar folkrättsliga hänsynstaganden vid erkännandefrågor 

har utgjort många debatter under många år. Olika stater och hybrida organisationer har vid 

vissa fall resonerat likartat men i andra fall resonerat motstridigt. Det finns olika teorier om 

hur den internationella politiken fungerar och två teorier som kommer fram till två avgörande 

olika svar är idealismen: stater följer folkrättsliga kriterier vid erkännandefrågor och har som 

mål att upprätthålla den gemensamma folkrättsliga politiken, och realismen: stater förhåller 

sig till folkrättsliga principer i den mån egenintresset uppnås. Med hjälp av dessa två teorier 

ska ett unikt fall såsom konflikten av Krim studeras. Mer specifikt är det Europeiska 

Unionens (EU) argumentation till huruvida Krim uppfyller de folkrättsliga kriterierna. EU är 

en hybrid organisation som skapades av sex länder (Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, 

Nederländerna och dåvarande Västtyskland) i syfte att skapa fred i Europa. Till en början med 

skapade dessa länder ett unikt ekonomiskt partnerskap som på senare tid även blivit ett 

politiskt partnerskap. I dagsläget är det 28 europeiska länder som har förbundit sig till EU. 

Organisationen, som också är en överstatlig enhet, bygger på rättsstatsprincipen som innebär 

ett avtal med fördrag som medlemsländerna har kommit fram till genom en demokratisk väg. 
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Avtalen är bindande och innehåller bland annat gemensamma mål för diverse områden.1 På 

EU:s officiella hemsida skriver de att medlemsländerna har fått femtio år av fred, stabilitet 

och välfärd genom ett inval i EU. Ett medlemskap innebär fler fördelar som EU också 

nämner, men de betonar även vikten av mänskliga rättigheter och jämlikhet som är ett av 

EU:s viktigaste mål.2 

 

Huruvida EU upprätthåller mänskliga rättigheter och jämlikhet är ett ämne för sig som inte 

kommer att studeras djupgående i denna studie, men ämnet lär beröras i vissa områden. 

Denna studie behandlar istället huruvida EU förhåller sig till folkrättsliga kriterier vid 

erkännandet av Krim. Krim är en halvö som tillhör Ukraina men som också är historiskt 

sammankopplat med Ryssland. Krims komplexa historia utspelar sig i många år tillbaka i 

tiden. I modern historia har Krim tillhört Ryssland framtill 1991 då en folkomröstning hölls 

som resulterade till att majoriteten ville tillhöra Ukraina.3 Krim förklarade självstyre år 1992 

och år 1997 blev Krim en autonom republik tillhörande Ukraina.4 Konflikten mellan Ukraina 

och Ryssland gällande Krimhalvön ansågs vara löst och omvärlden var inte beredd på ännu en 

historisk konflikt gällande Krim. Konflikten kanske aldrig var löst, utan bara en långdragen 

process som hade tystats ner några år. 

 

Konflikten kan ses som en långdragen process genom att ryska trupper invaderade Krim-

regionen med pansarfordon den 27 februari 2014, efter flera års tillstånd utan krig bland 

samtliga parter. Den på nytt startade konflikten medförde dödsoffer som under modern tid 

inte får hända. Myndigheterna i Krim valde den 16 mars att hålla en folkomröstning för 

Krimborna där resultatet skulle få konflikten att upphöra. Myndigheterna i Krim meddelade 

Förenta Nationerna (FN) att 97 procent av dem som röstade gjorde det till förmån för 

regionen att tillhöra Ryssland. Detta innebar att de deltagna Krimborna i folkomröstningen 

ville tillhöra Ryssland och avlägsna sig från Ukraina. Vid denna tidpunkt förklarade Krim sin 

självständighet, som i sin tur enbart erkändes av Ryssland. Rysslands president Vladimir 

Putin undertecknade ett fördrag som skulle binda samman Krim och Ryssland. Däremot har 

regeringen i Kiev, Ukrainas huvudstad, förbundit sig att aldrig acceptera Krims 

                                                           
1 Möller Birger, Vad är EU… och vad kan det bli?, (2007), s. 11 
2 Europeiska Unionen, Basfakta om EU, (2014) 
3 Kolstoe Paul, Russians in the former Soviet Republics, Indiana University Press, (1995), s. 89 
4 The Ukrainian Weekly, 1997: the year in review, (1997) 
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självständighet eller en rysk annektering. FN:s generalförsamling antog resolutionen att inte 

erkänna folkomröstningen i Krim som fick sitt stöd av 100 länder. FN:s generalförsamling har 

bekräftat att de stödjer Ukrainas suveränitet och därför väljer att inte självständighetsförklara 

Krim genom att inte tillåta ett inval i FN.5 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning EU:s utrikespolitiska beslutsfattare, 

en organisation med både över- och mellanstatlighet, visar folkrättsliga hänsyn i officiella 

resonemang utifrån realismen och idealismen som Ekengren skapar ett analysschema av. 

Syftet innebär att empiriskt pröva bärkraften i realismens och idealismens teorier om i vilken 

omfattning EU visar folkrättsliga hänsyn vid erkännandefrågor. Detta sker genom att pröva 

Ekengrens analysschema för att se om den förklarar EU:s argument till nekandet av Krims 

suveränitet. Krim är ett unikt fall i erkännandeprocessen och anledningen till att analysera 

EU:s officiella argument. Krim är unikt med tanke på att staden förklarade sig självständigt i 

enbart tjugofyra timmar som sedan avsiktligt ville tillhöra Ryssland. Frågeställningarna är 

konstruerade efter Ekengrens analysschema som är en modell att utgå ifrån vid avgörandet av 

realistiska eller idealistiska beaktande: 

 

 Varför väljer EU att utesluta argument över huruvida Krim uppfyller de statsrättsliga 

kriterierna och speglar dessa realismens eller idealismens syn på erkännandefrågor? 

 Med vilka argument anser EU ha beslutskompetens gällande Krim och speglar dessa 

realismens eller idealismens syn på erkännandefrågor? 

 Med vilka argument överväger EU de jure- de facto erkännande respektive icke-

erkännande för Krim och speglar dessa realismens eller idealismens syn på 

erkännandefrågor? 

 

                                                           

5 United Nations, General Assembly Adopts Resolution Calling upon States Not to Recognize Changes in Status 
of Crimea Region, (2014) 
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1.4 Avgränsning 

Det här arbetet har avgränsats till att endast behandla EU:s argument huruvida Krim uppfyller 

de folkrättsliga kriterierna. Det innebär att en jämförelse med EU:s argument vid andra 

nybildade staters erkännanden inte kommer att tas upp. Mer specifikt kommer studien av 

argumentationerna att vara avgränsade mellan 27 februari 2014 till och med den 31 september 

2014. Det förstnämnda datumet syftar till den påbörjade ryska intervention på Krim halvön 

och det sistnämnda datumet är ett ungefärligt datum när ryska trupper började drar sig ur 

Krim. Debatter och argumentationer från EU gällande Krimkonflikten finns även efter 31 

september 2014 men är inte lika relevant i detta arbete eftersom att de ryska trupperna började 

drar sig ur från Krim då. Slutdatumet för studien var en aning svår att välja eftersom att ett 

avgivet datum för slutet av interventionen finns inte i skrivande stund. Poängen är att 

analysera argumentationerna i stundens hetta och inte göra en jämförelse med före och efter 

interventionen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

I tidigare forskning om EU, och teorierna realism respektive idealism, finns det oändligt 

mycket studier att hämta och ta del av. Det som däremot inte finns mycket studier om är 

huruvida organisationer beslutar i erkännandefrågor. Av den anledningen valde jag att 

använda mig av Ann-Marie Ekengrens resultat om huruvida Sverige har folkrätten i omtanke 

vid erkännande av nybildade stater. Detta är även en framträdande forskning inom området. 

Det som också avgjorde valet av tidigare forskning var primärt att testa om Ekengren och mitt 

resultaten visar densamma. Problematiken som härledes kan uppstå, med tanke på att 

Ekengrens forskning används i tidigare forskning samt teorikapitlet, är avvikande 

självständighet från Ekengrens studie. Lösningen på detta problem är att uppsatsen syfte är att 

pröva Ekengrens analysschema och därefter se om vi har kommit fram till samma svar. Det 

som också ökar självständigheten i denna studie är att Ekengren jämför officiella och 

inofficiella uttalanden, medan min studie baseras enbart på officiella uttalanden. 

 

Ann-Marie Ekengren gör en undersökning om huruvida svenska utrikespolitiska beslutsfattare 

har folkrätten i omtanke vid erkännandefrågor. Till grund för detta arbete är realismen och 

idealismen, vilka utgör två olika förklaringsmodeller. Utifrån dessa teorier diskuterar 

Ekengren huruvida stater tar hänsyn till folkrättsliga principer, som idealismen betonar, eller 
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om staters intresse utifrån ett maktpolitiskt perspektiv avgör staters erkännanden, som 

realismen hävdar. Ekengren valde att studera svenska utrikespolitiska beslutsfattare med två 

huvudfall, dessa är icke-erkännandet av Östtyskland 1955-1972, icke-erkännandet av 

Nordvietnam 1954-1969 men som tillslut fick sitt erkännande från Sverige år 1969. 

Författaren har använt sig utav tidigare hemligstämplande handlingar från 

utrikesdepartementet som visade hur Sverige tänkte igenom vissa beslut och vilka argumenten 

var för ställningstagandet i erkännandefrågorna. Författaren analyserade de överväganden 

som togs upp i det hemligstämplade dokumentet och jämförde dem med offentliga uttalanden 

för att se om det råder olikheter i officiella och inofficiella uttalanden, det vill säga, var de 

offentliga uttalanden från Sverige överensstämmande med vad de hade tänkt och diskutera 

bakom stängda dörrar?6 

 

Resultatet som Ekengren kommer framtill är att folkrättsliga kriterierna togs i hänsyn i en 

väldigt stor omfattning men att Sverige ändå utgick från ett maktpolitiskt perspektiv vid 

överväganden som visades i den interna diskussionen. I avslutningskapitlet i boken gör 

Ekengren en generell slutsats, att realismen förklarar, bättre än idealismen, hur pass stater 

överväger folkrättsliga principer i en hotsituation. Realismen menar att det finns 

legitimeringsskäl för att argumentera utifrån folkrättsliga principer i offentliga 

argumentationer, vare sig en hotsituation råder eller inte. Däremot menar realismen att 

folkrättsliga hänsyn inte visas vid inofficiella sammanhang om en hotsituation råder.7 

 

I denna studie, som tidigare nämnt, har Sverige visat folkrättsliga hänsyn vid 

erkännandefrågor mellan åren 1945-1995, men studien visar att realismens antaganden kring 

egenintresse och maktpolitiska överväganden förklarar Sveriges utrikespolitik vid 

erkännanden. Vid inofficiella sammanhang så visade det sig att svenska beslutsfattare hade 

säkerhetspolitik och ekonomi i åtanke, mer än folkrättsliga principer vid erkännanden. I 

officiella uttalanden gick det att se hur folkrättsliga kriterier och principer diskuterades mest. 

Detta betyder att de officiella och inofficiella resonemangen inte stämmer överens.8 

                                                           
6 Ekengren Ann-Marie, Av hänsyn till folkrätten? Svensk erkännandepolitik 1945-1995, Nerenius & Santérius 
förlag, (1999), s. 29-32 
7 Ekengren, (1999), s. 314 
8 Ekengren, (1999), s. 315 
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2.0 Teori 

2.1 Val av teori 

Jag har valt att använda Ann-Marie Ekengrens modell om huruvida beslutsfattare tar i hänsyn 

folkrättsliga principer i erkännandefrågor. Samma studie har använts i tidigare forskning och i 

teorikapitlet eftersom att jag använder Ekengrens studie på två olika sätt. I tidigare forskning 

används Ekengrens resultat i jämförelse med mitt resultat. Mitt syfte med att använda 

Ekengrens studie i tidigare forskning är att se om vi kommer fram till samma resultat eftersom 

att författaren skriver att;  

”Om inte ens Sverige, en stat med uttalade ambitioner att bedriva en utrikespolitik med 

folkrättsliga dimensioner, uppfyller kraven på hänsynstaganden till folkrätten är det troligen 

få stater som på allvar försöker agera i enlighet med folkrätten.”9 

I teoriavsnittet använder jag Ekengrens analysschema om idealismens och realismens syn på 

staters inofficiella folkrättsliga hänsyn i erkännandefrågor för att se om tolkningsramarna har 

generalitet som går att applicera på andra stater och aktörer än Sverige. Valet av Ekengrens 

teori grundar sig i syftet, som är att avgöra i vilken omfattning det förekommer folkrättsliga 

beaktande i erkännandefrågor, och till vilken teori de ger stöd. 

 

Vid användning av flera teorier så brukar det bidra till att de går att ställa dem mot varandra 

som i sin tur leder till ett mindre beroende av teorierna. Eftersom att detta arbete har dels 

teoriprövande ambitioner så passar det bra att enbart använda en teori. Eftersom att jag inte 

har två teorier som ställs mot varandra så har jag i teorikapitlet ett avsnitt med teorikritik som 

består av konstruktivismen i motsättning till realism och idealism, men även Barry Buzans 

teori om staten och statsbildning i motsättning till Ekengrens modell om stat och 

erkännanden.  

 

                                                           
9 Ekengren, (1999), s. 29 
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2.2 Ann-Marie Ekengrens teori om huruvida beslutsfattare tar i hänsyn 

folkrättsliga principer i erkännandefrågor 

I detta avsnitt finner vi teorier om aktörers erkännande av nyblivna stater. Detta avsnitt är 

uppdelat i tre olika rubriker som behandlar olika områden i erkännandeprocessen. Den första 

rubriken handlar om vilka de formella kriterierna är för nyblivna stater, och hur det ser ut i 

praktiken vid erkännande processer. Här förklaras distinktionen mellan teori och praktik, dvs. 

vad lagen säger och hur det ser ut i verkligheten. I den andra rubriken dras kopplingar till 

realism och idealism som förklarar komplexet och spänningen mellan å ena sidan teorier, 

principer och folkrätten och på andra sidan praktik, makt och politiska överväganden. 

Därefter görs en sammanfattning om realismen och idealismens synsätt via Ekengrens 

analysschema. Avslutningsvis finner vi teorikritik som består av konstruktivismen i 

motsättning till realism och idealism, men även Barry Buzans teori om staten och 

statsbildning i motsättning mot Ekengrens teori om stat och erkännanden. 

 

2.3 Vilka är kriterierna för nya stater som vill bli erkända? 

All territorium på jordklotet är fördelat till olika stater, detta innebär att om en ny stat ska 

bildas krävs det en delning av en redan existerande stat/stater eller att föra samman två 

existerande stater. Detta brukar ske med antingen fredliga överenskommelser eller med 

militära operationer. Om en regering väljer att använda metoden krigsföring för att vinna 

territorium så generar inte det automatisk till ett internationellt erkännande. Ett internationellt 

erkännande uppnås lättast genom att två stater frivilligt går med på att förklara den nya staten 

suverän genom folkrätten.10 Rent praktiskt sker erkännanden oftast genom uttalanden som 

förmedlas till den nya staten. I vissa fall sker det ”tysta tillvägagångssättet” som innebär att 

staten som vill förklara sig suverän och erkänd får en bekräftelse från FN:s generalförsamling, 

eller att två eller fler stater som vill bli förenade uppträder som en enhet.11  

  

Folkrätten 

Ekengren förtydligar och avgränsar folkrättsliga hänsynstaganden genom att sätta upp tre 

kriterier, vilka är; (1) att statsbildningen har ett folk, (2) ett territorium och (3) en organisation 

                                                           
10 Ekengren, (1999), s. 84 
11 Ekengren, (1999), s. 97 
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eller myndighet som styr och granskar territoriet.12 Ett exempel var när Jugoslavien efter 

andra världskriget ansågs vara en ny stat istället för en serbisk stormakt. Erkännande av stater 

kan bli komplicerade och långdragna på grund av diverse säkerhetstänkande men också på 

grund av ideologiska faktorer, vilket kommer att tas upp senare i arbetet.13  

 

Folkrättsliga principer har inte alltid varit tydliga och självklara, flertal gånger har 

folkrättsliga överväganden och prövningar behövts göra inför erkännande av delade stater. 

Vid delning av ett befintligt land så överförs internationella skyldigheter som har 

undertecknats på den befintliga staten, däremot så krävs det överenskommelser från den nya 

staten. Detta måste den nya staten ingå på eget initiativ. Vad som avses med detta är att den 

nya staten behöver ansöka om ett medlemskap i FN och den befintliga staten är fortfarande 

medlem, precis som innan. Detta gäller inte bara FN utan även andra organisationer och 

överstatliga organ. Om båda statsbildningar väljer att avstå från den gamla staten så måste 

båda ingå i nya internationella åtgärder.14 

 

De regelverk som ska beaktas i en statsbildningsprocess är Montevideodeklarationen som 

utfärdades i Uruguay, staden Montevideo år 1933, däremot så verkställdes inte den förens år 

1934. Detta regelverk innefattar fyra kriterier och som skall uppfyllas för att en nybildad stat 

ska erkännas som suverän.15 Dessa fyra kriterier är: (1) att den nya staten ska ha en bestående 

population, (2) ett angivet och avgränsat territorium, (3) en form av regering, dvs. en 

organisation ska granska territoriet och till sist (4) ha möjligheten att skapa och inrätta 

utrikespolitiska förbindelser. Det första kriteriet som avser befolkningen, så krävs det att 

befolkningen är bosatta i territoriet och inte nomader som reser in och ut ur landet med jämna 

mellanrum. Däremot krävs det ingen minimigräns gällande befolkning för att en stat ska bli 

erkänd. Det andra kriteriet gällande angivet territorium innebär inte strikta gränsdragningar, 

utan det räcker med att ett område är avsett för den nya staten. Det tredje kriteriet innebär att 

organisationen som ska utöva kontroll över territoriet bildar en form av regering som ska ha 

en verkställande makt och som kan bedriva den utan inskränkningar. Utifrån detta bildas en 

suverän stat. Det sistnämnda kriteriet, etablering av utrikespolitiska förbindelser, ansågs 

                                                           
12 Ekengren, (1999), s. 13 
13 Brierly John. L, The law of Nations. An Introduction to the International Law och Peace, Oxford, (1963), s. 151 
14 Ekengren, (1999), s. 84 
15 Taiwan Documents Project, Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, (2008) 
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tidigare vara väldigt viktig för att erkänna en stat men har numera en mindre betydande roll 

för att erkänna stater. De tre förstnämnda kriterierna är än idag aktuella vid ställningstagande 

av beslutsfattningen för statsbildningar. Dessa tre kallas för folkrättsliga principer som 

nämndes tidigare i arbetet.16 

 

Etablering av utrikespolitiska förbindelser har kritiserats eftersom att nya självständiga stater 

ibland har haft svårt att agera självständigt, till bakgrund av detta antagande så finns det små 

resurssvaga stater som inte lyckas upprätta utrikespolitiska relationer med andra stater. Detta 

gör att de inte lyckas försvara sin självständighet. Med tiden blev den så kallade 

självbestämmandeprincipen alltmer betydelsefull och avgörande än fullbordan av de 

traditionella kriterierna. Därav försvann mer eller mindre kriteriet på etablering av 

utrikespolitiska förbindelser och istället lade man fokus på kontrollkriteriet. Detta kriterium är 

det minst objektiva av samtliga folkrättsliga kriterier, denna innefattar en permanent kontroll 

av regeringen och att all territorium är kontrollerad samt har förmåga att försvara territoriet. 

När detta blev kännetecken för erkännande av nya statsbildningar så betonades förbud mot 

förtida erkännanden. Under 1990-talet så minskade kontrollkriteriet sin betydande roll och 

istället ersattes demokrati och hänsyn till mänskliga rättigheter vid ett erkännande. Detta 

kriterium är än idag aktuellt.17 

 

De jure- och de facto-erkännanden 

De jure-erkännande är en folkrättslig benämning som påvisar rättsligt att alla tre kriterier är 

uppfyllda för att betraktas som en suverän stat.18 De facto-erkännande är precis som de jure, 

ett folkrättsligt erkännande, men som anspelar på den faktiska situationen.19 Allt efter 1960-

talet har stater mer eller mindre slutat erkänna stater genom de-jure eller de-facto. Däremot 

används båda distinktionerna inom erkännanden av regeringar och visade hur den erkännande 

staten bedömde den aktör som den erkände. De jure-erkännanden går inte att återkalla när den 

en gång har förärats, däremot ges de facto-erkännanden för att markera att staten är på god 

väg att uppfylla kraven, alltså ett temporärt erkännande som går att återkalla vid behov. Enligt 

professorn Ove Bring så innebär det i vissa situationer att användandet av det lägre 

                                                           
16 Ekengren, (1999), s. 85-86 
17 Ekengren, (1999), s. 86-87 
18 Bring Ove, De jure-erkännande, Nationalencyklopedin, hämtad: 2014-11-20 
19 Bring Ove, De facto-erkännande, Nationalencyklopedin, hämtad: 2014-11-20 
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erkännandet (de facto) betraktas som en missnöjesmarkering från staten som tillämpar de 

facto. Distinktionen mellan de jure- och de facto-erkännande tillämpades även i vissa fall när 

en stat uppstått på ett felaktigt sätt. Under hela världshistorien har territoriella maktkamper 

utlösts, både på fredliga och våldsamma sätt. Ett de jure-erkännande har sällan förärats vid 

våldsamma erövringar av territorium. De facto-erkännanden gavs även vid nya statsbildningar 

som inte hade ett folkligt stöd.20 

 

Icke-erkännanden 

Icke-erkännanden förekommer som en bestraffning inom den diplomatiska världen genom att 

de diplomatiska förbindelserna upphör. Enligt professorn Deon Geldenhuys i Johannesburg 

universitet är ett så kallat unisont icke-erkännande den värsta typen av icke-erkännande en stat 

kan få. Ett unisont icke-erkännande innebär att alla kriterier är uppfyllda men ändå sker en 

diplomatisk och politisk isolering. Detta är däremot ingen bra lösning för någon stat eftersom 

att folkrättsjurister hävdar att detta är skadligt för normsystemet som råder.21 Säkerhetsrådet 

kan med flera argument påvisa att en stat inte ska godkännas, dessa argument brukar bygga på 

sanktionerande arter. Motiveringen bakom beslut om icke-erkännanden från säkerhetsrådet 

har varit att den nybildade staten har begått brott mot folkrätten. Om beslutsfattare väljer att 

inte erkänna en stat så kan denne inte åstadkomma diplomatiska förbindelser med den 

nekande statsbildningen eftersom att diplomatiska förbindelser innebär automatisk ett 

erkännande. Vid ett nekande försämras kommunikationsmöjligheterna bland de insatta.22 

 

2.4 Realism och idealism som två olika förklaringsmodeller hos beslutsfattarna i 

den internationella arenan 

Realism och idealism är två teorier inom studiet av internationell politik som har många 

olikheter. Realismen och idealismen har ända sedan sina genombrott b.la. återgått till det 

ursprungliga tankesättet, tvättat bort sin framtoning, fått nya efterliknande ideologier och så 

vidare. I detta arbete kommer termerna realism och idealism användas som en 

samlingsbeteckning, trots att de bara har vissa antaganden gemensamt med den tidiga 

                                                           
20 Ekengren, (1999), s. 89-91 
21 Geldenhuys Deon, Isolated States: A Comparative Analysis, Cambridge University, (1990), s. 124 
22 Ekengren, (1999), s. 93-94 
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realismen respektive idealismen. Poängen med att använda en samlingsbeteckning för 

respektive teori är för att huvudfåran i teoribildningen kommer att användas.23 

 

Vad ligger i grunden till beslutsfattarnas uppträdande och beslut i den utrikespolitiska arenan, 

är det möjligtvis makt eller rätt det dominerande motivet? Realismen och idealismen har varit 

två dominerande perspektiv i studien av internationella systemet med fokus på makt och 

rättsbegrepp. Dessa teorier betonar olika aspekter som kan vara grunden för beslutsfattarnas 

agerande inom internationell politik. Realismens största intresse har varit att betona och 

förklara konflikter och intressemotsättningar medan idealismens största intresse har varit att 

betona och förklara samarbete och intressegemenskap. Med detta sagt så argumenterar 

realister t.ex. för att ekonomiska samarbeten är omöjliga bland stater när deras förhållande till 

varandra utmärks av konfrontation och konflikt inte håller för empirisk prövning. Till skillnad 

från realisterna så menar idealisterna att ekonomiska samarbeten bidrar till fredliga 

säkerhetspolitiska frågor.24 

 

För att återgå till att förklara realismens och idealismens synsätt på internationella politik så är 

dessa två ideologier oense om anarkins konsekvenser för staters agerande i den internationella 

arenan enligt Charles W Kegley Jr.25 Anarki kan definieras som regeringslöshet, d.v.s. i detta 

fall en internationell arena som inte har en härskare eller en statsmakt, ingen kontroll eller 

domstol som straffar länder för att brutit någon lag.26 Realismen hävdar att anarki får stater att 

bli osäkra på vad som är rätt och fel vilket gör att konflikter uppstår och en konstant 

maktkamp utlöses. Idealisterna anser att anarki inte åstadkommer osäkerhet och förvirring 

bland stater, att samarbetet ändå finns, men att en världspolis saknas i det internationella 

systemet.27 

 

De två olika teorierna har olika uppfattningar om hur pass samarbetsvilliga stater är och med 

vilken lätthet samarbete skapas. Realismen ser svårigheterna i samarbete medan idealismen 

                                                           
23 Ekengren, (1999), s. 40 
24 Ekengren, (1999), s. 40-42 
25 Kegley Charles W Jr, Controversies in International Relations Theory, St. Martin’s Press, (1995), s. 296 
26 Petersson Bo, Anarki, Nationalencyklopedin, hämtad: 2014-11-20 
27 Ekengren, (1999), s. 43 
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ser möjligheterna. Ännu en distinktion mellan teorierna är frågan om relativa och absoluta 

fördelar. Realisterna påstår att stater agerar enbart utifrån att stärka sin egen position i den 

internationella arenan medan idealister anser stater är villiga att förbättra det gemensamma 

utgångsläget, även om detta inte skulle leda till en vinst för staten. Den fjärde skillnaden är 

synen på staters utrikespolitiska målsättningar och vilka mål som prioriteras. För realisterna är 

säkerhetsmålet det allra viktigaste men för idealisterna är ekonomi och inrikespolitiska mål 

det mest betydande. Den sista distinktionen kommer att diskuteras i analysen, denna handlar 

om i vilken utsträckning stater agerar utifrån folkrätten enligt realismen och idealismen. I det 

stora hela kan vi dra slutsatsen att realismen betonar mer svårigheter, konflikter, maktkamp 

och har en relativ negativ syn på världen. Medan idealismen ser möjligheter, samarbeten, en 

vilja hos stater att bekämpa konflikter och en mer positiv syn på världen.28 

 

2.5 ”Hur förhåller sig de ovan nämnda potentiella kriterierna på en statsbildning 

till realismen respektive idealismen?”29 

Idealismens tankesätt skulle innebära att beslutsfattaren prioriterar de folkrättsliga 

principerna, dvs. att de folkrättsliga principerna är viktigast och därför ska dem uppfyllas först 

inför ett erkännande. Andra möjliga överväganden inför ett erkännande är om andra 

folkrättsliga sedeläror, i detta fall kan det t.ex. vara självbestämmandeprincipen, är 

överensstämmande med de tre folkrättsliga kraven och med ett erkännande. I jämförelse med 

realismen så skulle en realistisk beslutsfattare överväga en hotsituation, om erkännandet 

innebar en svår situation för beslutsfattarens stat ur ett säkerhetspolitiskt eller ekonomiskt 

perspektiv. Realister hävdar att beslutsfattaren ser över sitt lands egenintressen och om 

erkännandet exempelvis ger möjlighet till en ny marknad med tillgång till viktigt export som 

gynnar beslutsfattarens land så är det ett bra argument till erkännandet. Däremot avstår 

beslutsfattaren erkännandet av den nybildade staten om erkännandet innebär exempelvis 

säkerhetshot.30 

 

FN:s folkrättsjurister förespråkar och betonar vikten av att skapa en förenad och kollektiv 

erkännandepolitik som baseras på normer. De anser att det är viktigt att ha en kollektivisering 

                                                           
28 Ekengren, (1999), s. 43-44 
29 Ekengren, (1999), s. 87 
30 Ekengren, (1999), s. 87 
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av erkännanden som satte sin prägel under avkoloniseringen i Afrika, där länderna var enade. 

En viktig del ur idealismen är dess synsätt på samarbete, de förespråkar staters långsiktiga 

vilja till att samarbeta vilket är i likhet med FN:s betoning av kollektiv erkännandepolitik. 

Realismen som tidigare nämnt anser att enskilda stater agerar utifrån sina egenintressen och 

behovet av att vidmakthålla handlingsfrihet, som kan exemplifieras med när en enskild stat 

vill framhålla sitt ställningstagande genom att erkänna eller inte erkänna den nya 

statsbildningen. En anledning till varför idealismen förespråkar kollektivisering vid hantering 

av erkännanden är för att enskilda stater inte ska missbruka erkännanden genom att se det som 

ett politiskt medel för att uttrycka sina politiska intressen. Det som skiljer sig mellan 

realismen och idealismen i detta avseende är att idealisterna tror att stater är villiga att föregå 

med gott exempel genom att inte använda sin individuella erkännanderätt. Realisterna är 

ytterst tveksamma till att enskilda stater överlämnar sin individuella erkännanderätt eftersom 

att då kan de inte visa uppskattning eller ogillande av en stats handlande.31 

 

I fråga om de jure- och de facto-erkännanden så anser idealismen att beroende på vilken typ 

av erkännande ges har med att göra på vilket sätt den nya staten har kommit till makten, 

utifrån konstitutionella eller folkrättsliga kriterier. De anser att de facto-erkännande ges när 

den nya staten har undgått folkrättsliga kriterier för att nå makten, våld eller andra illegitima 

metoder. Realismen påstår att de jure-erkännandes ges när egenintresse gällande 

säkerhetspolitik och ekonomi är uppenbara genom den nya statsbildningen. Ett de facto-

erkännande ges enligt realismen vid säkerhetspolitiska eller ekonomiska hot, inte för att 

folkrättsliga principer har kränkts.32 

 

Vid icke-erkännanden anser det idealistiska perspektivet att om FN:s säkerhetsråd har nekat 

en ny stat dess suveränitet så kommer resterande stater att visa hänsyn gentemot FN:s 

önskemål. Idealismens motivering till detta påstående är att FN försöker vara en 

världsregering som vill upprätthålla fred bland stater, därav vill resterande stater samarbeta 

och följa FN:s delegationer. Realisterna menar att erkännandefrågor används utav stater som 

ett politiskt instrument för att uppnå sina realpolitiska intressen.33 

                                                           
31 Ekengren, (1999), s. 88-89 
32 Ekengren, (1999), s. 91 
33 Ekengren, (1999), s. 95 
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Ekengrens analysschema 

I det kommande analysschemat har Ann-Marie Ekengren gjort en jämförelse kring 

idealismens respektive realismens syn på staters inofficiella folkrättsliga hänsyn i 

erkännandefrågor. Ekengrens analysschema bygger på ståndpunkter från båda teorierna och 

kommer att hjälpa oss att tolka det empiriska materialet huruvida beslutsfattare tillhör det 

idealistiska eller realistiska perspektivet. Om den empiriska analysen påvisar 

hänsynstaganden av erkännandet genom att se över om den nybildade staten uppfyller 

folkrättsliga kriterier, att de jure-erkännande ges till en permanent stat som inte har använt sig 

utav folkrättsbrott för att nå fram till makten, att icke-erkännande av en stats nybildning inte 

tyder på missnöje med att folkrättsbrott har förövats, att kriterierna inte har uppfyllts eller att 

FN har valt att inte erkänna den nya staten, så stärks det att beslutsfattaren har agerat i 

erkännandet ur ett idealistiskt perspektiv med hänsyn till folkrättsliga normer. Om den 

empiriska analysen påvisar att beslutsfattaren har valt att erkänna en stats nybildning genom 

realpolitiska omständigheter som interpreterar att den enskilda staten har med stor sannolikhet 

försökt behålla kontrollen över sin beslutskompetens i erkännandet, att vissa beslut angående 

erkännandet tyder på ett politiskt avståndstagande, att ett icke-erkännande har varit ett 

politiskt instrument för att taktiskt bestraffa en annan aktör, att med sitt beslut av erkännandet 

uppnå någon form av uppskattning eller slippa ifrån missnöje från en annan aktör, så stärks 

faktumet att beslutsfattaren har ett realistiskt tankesätt i sitt agerande.34 

  

                                                           
34 Ekengren, (1999), s. 95-96 
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 Idealism Realism 

Kriterier för ett 

erkännande 

Statsrättsliga kriterier; ett folk 

ett territorium och en 

organisation 

som har kontroll över territoriet 

Anpassas efter rådande 

situation. 

Beslutskompetens 

i erkännande- 

frågor 

På individuell stats nivå. 

Kollektivet genom FN:s försorg. 

Inval i FN innebär med 

automatisk ett erkännande 

På individuell stats nivå. 

Kollektivt genom FN:s försorg 

i icke-kontroversiella fall. Ett 

inval i FN innebär inte med  

nödvändighet ett erkännande. 

De facto- respektive 

de jure-

erkännanden 

De facto-erkännanden används 

för att markera att det råder 

osäkerhet om kriterierna kommer  

att förbli uppfyllda. De jure- 

erkännanden ges enbart om inga  

brott mot normer har begåtts. 

De facto-erkännanden används 

för att markera politiska 

avståndstagande. De jure- 

erkännanden ges för att fast- 

ställa villigheten att snabbt  

acceptera en ny stat. De jure- 

erkännanden ges företrädesvis  

om inga brott mot normer 

begåtts. 

Icke-erkännanden Ett icke-erkännande följer om 

kriterierna inte är uppfyllda, om 

en stat uppstått i strid med andra 

folkrättsliga principer eller om 

FN:s säkerhetsråd har beslutat 

om ett icke-erkännande. 

Ett icke-erkännande följer om  

staten vill utöva diplomatisk  

bestraffning, om den vill undgå  

andra staters sanktioner/  

missnöje eller om den vill vinna  

anseende hos andra stater. 

Bild 1: Ann-Marie Ekengrens analysschema om idealismens och realismens syn på 

staters inofficiella folkrättsliga hänsyn i erkännandefrågor.35 

 

                                                           
35 Ekengren, (1999), s. 97 
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2.6 Teorikritik 

Denna uppsats kan genomföras med andra modeller såsom Barry Buzans teorier om staten 

och statsbildning där undersökningen utgår från att analysera vilka teoretiska komponenter 

som behövs för att en nybildad stat ska nå suveränitet. Vid en sådan undersökning hade FN-

stadgor som reglerar erkännanden varit ett relevant material. De tre komponenterna Buzan tar 

upp är the idea of the state, the physical base of the state och the institutional expression of 

the state. Det två sistnämnda komponenterna stämmer överens med Ann-Marie Ekengrens 

schema, att en stat har en fysisk bas vad gäller befolkningen och territoriet och att sektionen 

måste ha institutioner i form av regering eller myndighet som styr över territoriet. Dessa 

komponenter analyseras utifrån realismen respektive idealismen som Buzan inte har valt att 

göra men den huvudsakliga skillnaden hos författarnas teorier om statsbildningen är att Buzan 

fokuserar även på en gemensam idé om staten som upprätthålls av befolkningen. Han menar 

att staten är en djupt rotad idé hos en grupp människor som håller ihop territoriet, politiken 

och samhället.36 Han menar att idén om en stat är den komponenten som upprättar legitimitet 

hos befolkningen. Buzan hävdar att dessa samtliga komponenter måste finnas för att en stat 

ska uppstå.37 

 

Vid användning av Buzans modell om staten och statsbildningen, tillsammans med folkrätten 

och dess internationella regelverk, skulle denna uppsats behöva lägga mer fokus på folkets idé 

om staten i samband med nationalitet. För uppsatsens materialanvändning skulle detta 

innebära ett material med Krimbornas argument för hur de känner en gemenskap sinsemellan 

och hur dess gemensamma bild ser ut på Krim som en nybildad stat. Detta är en kritik till 

Ekengrens analysschema som inte tar upp idén om Krim, och om idén stämmer överens med 

Krims nationalitet. Det kanske inte existerar en gemensam nationalistisk anda i Krim med 

tanke på de olika folkgrupperna som är bosatta i området men det skulle vara relevant att 

undersöka fenomenet i förhållande till folkomröstningen som visade att 97 % av befolkningen 

vill tillhöra Ryssland. Eftersom att majoriteten vill tillhöra Ryssland skulle de vara ytterst 

relevant att ha med Buzans komponent; idén om staten. En aspekt som Buzan inte har med i 

sin modell, som Ann-Marie Ekengren har med, är staters relationer till andra stater, det vill 

säga den internationella politiska arenan. Detta är trots allt en viktig faktor för staters 

                                                           
36 Buzan Barry, People, states and fear – An agenda for internation security studies in the post-cold war era, 
second edition, (1991), s. 64 
37 Buzan, (1991), s. 66 
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erkännanden och därav en stor anledning till varför jag inte valde att använda Barry Buzans 

modell. Vid erkännandefrågor är den internationella arenan avgörande för en nybildad stats 

suveränitet. 

 

Vid rapporteringen av Krimkonflikten går det att finna olika uppgifter beroende på vem som 

rapporterar vad. Ibland är en och samma händelse motstridig och det är svårt att veta vem som 

talar sanning. Ett svar på varför uppgifter är motstridiga är vem som tolkar vad, och utifrån 

vilket perspektiv som används, medvetet eller omedvetet. Som tidigare nämnt i teorikapitlet 

så anser realismen att alla stater agerar i den internationella arenan utifrån sina nationella 

intressen, med detta sagt så generaliserar de alla stater och hävdar att det finns ett mönster 

som alla stater går efter, medvetet eller omedvetet. Konstruktivismen däremot, betonar sociala 

dimensioner som en möjlig faktor till att förstå varför stater agerar som de gör i den 

internationella arenan. De sociala dimensionerna som exempelvis kan vara normer, är en 

faktor till hur staten ser på ett visst fenomen och agerar utifrån vad statens normer anser vara 

bra/dåligt. De anser att allt som står runtomkring människor och händelser är det som formar 

besluten som tas av människorna.38 Konstruktivismen är i stora drag mer intresserade av 

befolkningens identitetsuppfattning och i denna uppsats hade det inneburit ett mer fokus på 

EU:s syn på sig själva och syftet med EU. 

 

Det finns fler alternativa teorier som är lämpliga för att förstå internationella aktörers 

agerande i anknytning till ett erkännande. Ett av dem är identitetsbegreppet som användes 

flitigt under mitten av 1990-talet vid analysen av internationella relationer.39 Det finns 

möjligheter att utveckla teorier kring det internationella systemet utifrån identitetskursen som 

behandlar staters agerande. Grunden för en sådan teori är att individer och kollektiv känner ett 

behov av bekräftelse och en känsla av gemenskap med andra individer eller kollektiv.40 Det 

som avgjorde övervägandet mellan identitets teorier och realismen respektive idealismen var 

att identitetsbegreppet utgör svårigheter att pröva hypoteser gällande staters agerande utifrån 

folkrättsligt hänsyn. Detta skulle exempelvis innebära en studie om varför stater erkänner 

vissa stater och inte andra, där identitet kan förklara bland annat vi och dem dikotomin som 

                                                           
38 Fierke K. M, Dune et al, International relations theories – discipline and diversity, third edition, UK, (2013), s. 

190 
39 Campbell David, The return of Culture and Identity in IR Theory, Lynne Rienner Publishers, (1996), s. 17 
40 Lundgren Åsa, Europeisk identitetspolitik. EU:s demokratibistånd till Polen och Turkiet, Acta Universitatis 
Upsaliensis, (1998), s. 127 
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kan ge vissa svar på frågan. Men eftersom att denna studie fokuserar på folkrätten så skulle 

identitets teorier inte vara relevanta, åtminstone i tre av Ekengrens analysschema. 

Identitetsteorin skulle kunna förklara EU-Ukraina-, EU-Ryssland- och Ukraina-Ryssland 

relation, hur de ser på sig själva och på resten av världen. 
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3.0 Metod och genomförande 

3.1 Val av metod 

Det här arbetet är ett kvalitativt arbete som kännetecknas av undersökningar av den sociala 

världen som för det mesta utesluter standardiserade metoder som en form av datainsamling. 

Informationen som samlas in i kvalitativa studier, tillskillnad från kvantitativ forskning, är i 

allmänhet mer begränsad men har däremot fler tolkningsmöjligheter. Det här arbetet har 

därför fler tolkningsmöjligheter som är ett problem för studiens reliabilitet.41 Studien 

genomförs genom att försöka identifiera realistiska och idealistiska argumentationer. Det 

innebär att argument som indikerar på realistiska och idealistiska överväganden i EU:s 

uttalanden ska sättas in i Ekengrens analysschema för att lättare förstå vilken teori som 

förklarar uttalandet bäst. I och med att Ekengren skriver i sitt resultat att maktpolitiska 

intressen vägde tyngst i Sveriges beslut gällande erkännandefrågor blir min hypotes att EU:s 

uttalanden faller i samma kategori. 

 

Fallstudie 

Studien utgörs av en fallstudie av EU:s icke-erkännande av Krim som en suverän stat. En 

fallstudie brukar definieras som en typ av studie med avsikt att förklara eller ge 

rekonstruktion av ett specifikt fall,42 vilket sammanfaller bra med denna studies syfte. 

Definitioner av ett fall ser inte alltid likadant ut men i denna studie är detta ett fall av EU:s 

beslut av Krims suveränitet. Svante Nordin förklara suveränitet som en fullständig och 

gränslös makt som antingen en person eller ett statsorgan kan bedriva över alla människor 

som är bosatta i ett visst land eller territorium. Med detta sagt så innebär det att stater som 

använder sig utav suveräniteten har en självbestämmanderätt.43 I likhet med Nordin så skriver 

Joseph Nye, författare till Soft power – the means to success in world politics, att suveränitet 

kan förstås som en fullständig kontroll över ett territorium. Skillnaden mellan författarna är att 

Nye betonar staters juridiska rätt till suveränitet men att den kan överskridas av utomstående 

aktörer såsom EU och FN.44 

                                                           
41 Ormston Rachel, mfl, Qualitative Research Practice – A Guide For Social Science Students & Researches, 
second edition, SAGE Publications Ltd, (2014), s. 4 
42 Flick Uwe, Introducing research methodology – A beginner’s guide to doing a research project, London: SAGE 
Publications Ltd, (2011), s. 69 
43 Nordin Svante, m.fl., Statsmakt och suveränitet, SNS Förlag, (1990), s. 13 
44 Nye Joseph, Soft power – the means to success in world politics, PublicAffairs, (2004), s. 206 
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Inom kvalitativa ansatser finns fallstudier med olika tillvägagångssätt, i detta arbete kommer 

Glaser och Strauss metod inom fallstudier att användas. Denna typ av metod innebär att 

undersökning är en fallstudie i sig och inte just en enskild händelse. Därmed är fallstudien en 

utgångspunkt i studien.45 Syftet med att använda sig utav en fallstudie är att göra en teoretisk 

studie som innebär att testa, förbättra eller förkasta teorins manual.46 Studiens syfte är dels att 

pröva teorin för att se om jag kommer fram till samma resultat och dels konsumera den vid 

analysen av EU:s beslutfattare för att få svar på mina frågeställningar. 

 

En viktig del i vetenskapliga uppsatser, vare sig uppsatsen är av kvalitativa eller kvantitativa 

ansatser är att uppfylla hög validitet och reliabilitet. Reliabiliteten diskuteras senare i detta 

avsnitt och vilka problem som kan förekomma i denna studie. Validitet är förmodligen det 

svåraste och största problemet för den empiriska samhällsvetenskapen. Problemet är att det är 

svårt att undkomma frånvaro av systematiska och osystematiska fel. För att undkomma 

problemet bör man mäta det som påstås skall mätas. Detta gör man genom att ha en god 

begreppsvaliditet och en hög reliabilitet som genererar till en god resultatvaliditet.47 Denna 

studie ska mäta EU:s grundläggande argument för att avgöra, med hjälp av Ekengrens teori, 

om organisationer såsom EU utgår från folkrätten vid erkännanden och i vilken utsträckning. 

Studiens validitetsproblem blir argumentationerna, eftersom att det finns oändligt många 

argumentationer som kan hämtas. För att undvika stora validitetsproblemet bör jag precisera 

hur valet av argumenten gjordes. Jag valde de argument som kännetecknade analysschemat, 

och de argument som har samma påstående. De påstående som valdes var: ”EU följer bara 

regler och normer, därför borde Ryssland också göra det” samt ”Ryssland kränker Ukrainas 

suveränitet och folkrätten”.  

 

Denna studie hade kunnat utföras som en jämförande fallstudie där teori konsumtion och 

prövning tillämpas.48 Som tidigare nämnt är Ekengrens teori inte konstruerad för hybrida 

organisationers agerande i erkännandefrågor och därav finns det möjlighet att pröva EU:s 

                                                           
45 Flick, (2011), s. 161 
46 Ormston, (2014), s. 28 
47 Esaiasson Peter, mfl, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, fjärde upplagan, 
Norstedts Juridik, (2012), s. 57 
48 Esaiasson, (2012), s. 109 
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relevans i Ekengrens teori vid sidan om exempelvis Rysslands agerande. Om resultatet visar 

att Rysslands agerande förklaras tydligt utifrån realismen eller idealismen men att EU:s 

agerande inte går att förklara så finns det någorlunda bevis för att påpeka att hybrid 

organisationer kanske kräver en teori för sig. Vid val av jämförande fallstudie så skulle det gå 

att jämföra Krim med t.ex. Palestina, där Sverige var det enda EU-landet som erkände 

Palestina. Anledningen till att denna studie inte är uppbyggd på det sättet är huvudsakligen för 

att syftet är att studera enbart EU:s agerande och för att en teori går att prövas även utan att 

jämföra med en annan teori eller ett annat fall.49 Krim är ett unikt fall och kräver djupa studier 

och därför är enfallsstudie tillräcklig. De djupare studierna består av EU:s hantering av det 

unika fallet för att se hur de generella principerna vid ett erkännande prövas och om 

kriterierna tillämpas på det speciella fallet, eller hanteras Krim på ett annat sätt?  

 

Argumentationsanalys 

Det finns olika typer av textanalys och argumentationsanalys är ett av dem som innebär att 

beskriva och värdera argumentationer i bland annat texter och debatter. Studiens analys 

kommer att bestå utav en argumentationsanalys som ska hjälpa till att beskriva och värdera 

argumentationen som EU lägger fram vid nekandet av Krims suveränitet.50 Inom 

argumentationsanalys finns det olika metoder som kan användas, i denna studie är Toulmins 

metod, ett modifierat alternativ, den mest relevanta eftersom att den vägleder oss hur 

forskaren ska identifiera argument. Vidare analysers argumentation utifrån (1) argumentet i 

sig, (2) dess påstående och (3) dess underbyggande premiss. Detta innebär att när argumentet 

är identifierat, så ska påståendet tolkas och till sist ska premissen (vad argumentet vill påpeka) 

förklaras.51 I det här sammanhanget kan en sådan analys se ut på detta sett; ”EU anser att 

Krim kränker folkrätten”, då kan detta argument tolkas som att Krim går emot 

självständighetskraven och premissen är att Krim förtjänar därför inte en suveränitet. Denna 

typ av utformning av argument kommer att hämtas från EU:s officiella hemsida som ger en 

överblickbar och summarisk information.  

 

                                                           
49 Esaiasson, (2012), s. 40 
50 Bergström Göran, Boréus Kristina, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, red., Studentlitteratur, (2012), s. 135 
51 Bergström & Boréus, (2012), s. 110 
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Ett problem med argumentationsanalyser är att dem kräver mycket plats, det vill säga många 

sidantal. Argumentationsanalyser kräver citat och i denna studie används Toulmins schema 

som innebär figurer, som också tar plats. Ännu ett problem med argumentationsanalyser är att 

jag inte får en tydlig vägledning kring tolkningen vilket utgör oändligt många 

tolkningsalternativ. Detta i sin tur utgör ett minde förtroende för studiens reliabilitet. 

Reliabilitetsproblem uppstår i och med att den kräver att en studie är transparent och tydlig. 

Reliabilitet kan förklaras bäst som; ”om samma studie skulle göras igen av en annan forskare, 

hade denna forskare fått samma svar?” Alltså kväs det att jag förklarar tillvägagångssättet 

noggrant för att utfallet ska bli detsamma.  

 

Eftersom att argumentationsanalysen utgör oändligt många tolkningsalternativ är det med stor 

sannolikhet att andra studier som valt precis samma metod och material, får ett annat 

resultat.52 I denna studie kommer varje steg att vara tydligt och transparent genom förklaring 

av tillvägagångssättet, de reliabilitetsproblem som utgör i denna studie är de alltför många 

tolkningsalternativ. Ett exempel på ett tolkningsproblem är premissens otydliga formulering 

som inte behöver vara strikt, därav blir det en tolkningsfråga om premissen är trovärdig eller 

inte. De premisserna jag kommer framtill är ur mitt perspektiv och min syn på 

argumentationerna, detta innebär med stor sannolikhet att andra forskare kommer få ett annat 

resultat. Hur hanteras dessa problem i denna uppsats? Det finns många sätt att tolka argument 

på men genom att välja två teorier så innebär det att tolkningen studeras utifrån dessa två 

specifika teorier som är ett sätt att hantera tolkningsproblematiken. Hur argumenten ska tolkas 

återfinns i realismens och idealismens perspektiv. 

 

I denna uppsats kommer Toulmins schema att användas för att forma en tabell som innefattar 

EU:s grundläggande argumentation för ett icke-erkännande av Krim för att belysa helheten i 

argumenten. Vidare analyseras argumentens faktorer för att avgöra tillförlitligheten. 

Problematiken som uppstår här är de ofantliga tolkningsalternativen som nämndes tidigare. 

Premissen som exemplifierades tidigare; ”Krim förtjänar därför inte en suveränitet” utifrån 

argumentet att ”EU anser att Krim kränker folkrätten” är en ganska relevant premiss men 

eftersom att premissen inte är verbalt eller skriftligt uttalad så kan den övervägas. I detta 

exempel är premissen ganska uppenbar men problem kan uppstå om argumenten är indirekta 

                                                           
52 Esaiasson, (2012), s. 57 
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och inte lika påtagliga. Ett argument som inte var lika påtaglig i studien var ”Ukrainas vilja att 

komma närmare EU var inte på bekostnad av Ryssland”.  Detta argument kanske har ett 

indirekt syfte som att legitimera det faktumet att Ukraina är beroende av EU och inte längre 

beroende av Rysslands ekonomi. 

 

3.2 Val av material 

Datainsamlingen baseras till stor del av primära källor, som innebär ursprungligt material som 

är den första publiceringen som behandlar händelsen. Tidningspublikationer är sekundärkällor 

som tar sitt material från antingen primärkällor eller sekundärkällor. Vilka källor som ska 

användas i en undersökning beror på syftet.53 Ett av mina syften är att förstå EU:s argument 

av Krims icke-erkännande. EU:s argument finner vi lättast i deras officiella hemsida där 

representanter av olika slag publicerar dokument och uttalanden. Poängen med uppsatsen är 

att undersöka officiella uttalanden, men de inofficiella dokumenten skulle vara minst lika 

intressanta, men är dessvärre svåra att få tag på. Därför bör man alltid ha i åtanke att allt som 

är officiellt behöver inte tyda på uppriktighet. I analysen finns det en sekundärkälla som är en 

artikel från Aftonbladet. Artikeln förklarar relationerna mellan samtliga inblandade parter i 

konflikten. Den andra sekundärkällan som används är nyhetssajten Europaportalen. 

Kompletteringen av två sekundärkällor bygger på att primärmaterialet var en aning begränsad 

och inte gav full inblick i övervägandena.  

 

3.3 Källkritik 

En viktig kritik som kommer att diskuteras vidare i avsnittet resultat är det officiella 

materialet som används i studien. Det är viktigt att belysa att officiella material inte alltid är 

hela sanningen. Det som uttalas verbalt och dokumenteras skriftligt i offentliga rum och 

hemsidor kan ha en mildare betoning än hur det egentligen står till. I kapitlet tidigare 

forskning så får vi reda på att Ann-Marie Ekengren har haft möjligheten att få tag på 

hemligstämplat material som jämfördes med det officiella materialet. Det som hittades i 

inofficiella dokument stämde inte överens med de offentliga uttalandena. Detta innebär inte 

per automatik att EU:s officiella dokument inte överensstämmer med de inofficiella 

dokumenten, men eftersom en ovisshet råder så bör det officiella ses med ett kritiskt öga. Det 

                                                           
53 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur AB, 
(1999), s. 131 
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som bör tas upp är sekundärkällornas tillförlitlighet. Denna sjunker genom att 

artikelskribenterna inte alltid är insatta i området som de uttalar sig om. Europaportalen är 

däremot en oberoende källa som hämtar fakta från EU:s officiella hemsida men även 

redaktörer som befinner sig på plats i Bryssel. Aftonbladet dessvärre är en mindre pålitlig sida 

men som krävdes för att komplettera den ekonomiska konflikten mellan Ryssland och 

Ukraina, då EU inte förklarar hela sanningen om vinster och förluster på deras egen hemsida.  
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4.0 Analys 

I analyskapitlet kommer jag att noggrant undersöka materialet för att reda på om EU har 

övervägt de folkrättsliga kriterierna utifrån realistiska respektive idealistiska förklaringssätt. 

EU:s argumentation kommer att presenteras och därefter preciseras i Toulmins schema. Detta 

kapitel är uppbyggt i tre avsnitt som följer Ann-Marie Ekengrens analysschema för att förstå 

erkännandefrågor utifrån realismen och idealismen. Ekengren har konstruerat fyra avsnitt, 

men i denna undersökning är de facto- och de jure- respektive icke-erkännande ihopsatt 

eftersom att EU:s medlemsstater är eniga om ett icke-erkännande genom medlemsstaternas de 

facto-erkännande.  

 

4.1 EU:s argument över de statsrättsliga kriterierna för ett erkännande 

Det offentliga materialet som har används i denna undersökning visar att EU:s argument över 

de statsrättsliga kriterierna (som tillhör folkrätten) i relation till Krim varit minimala i 

offentliga uttalanden, nästintill inga alls. Eftersom att EU inte har valt att uttala sig om 

huruvida Krim uppfyller kriterierna så är inte detta avsnitt uppbyggt med Toulmins 

analysschema. I detta avsnitt kommer de statsrättsliga kriterierna analyseras med hjälp av 

Ekengrens analysschema för att förstå varför EU inte valt att uttala sig om kriterierna. 

 

Stora delar av debatten kring Krimkrisen har fokuserats på Ukrainas suveränitet och 

Rysslands våldsamma annektering istället för huruvida Krim uppfyller de statsrättsliga 

kriterierna. Det unika fallet har inte argumenteras utifrån om Krim uppfyller de statsrättsliga 

kriterierna, såsom (1) att statsbildningen har ett folk, (2) ett territorium och (3) en organisation 

eller myndighet som styr och granskar territoriet. Här uppstår en fundering kring varför denna 

debatt är utesluten och inte lika viktig som att Ukrainas suveränitet kränks? Huruvida Krim 

uppfyller de statsrättsliga kriterierna nämns inte men huruvida Ryssland går emot folkrätten är 

ett helt ämne för sig. Detta antagande är relevant på så sätt att EU väljer att tala om vissa 

angelägenheter men utesluter andra. En möjlig förklaring till att EU väljer att utesluta 

debatten kring huruvida Krim uppfyller kriterierna kan vara för att det skulle göra Krim mer 

legitimt och fokus kring Rysslands felaktiga annektering skulle få mindre uppmärksamhet. 

Om EU hade konstaterat att Krim uppfyller de statsrättsliga kraven så hade det förmodligen 

varit ett bra argument för Krimborna och resten av världen att erkänna Krim. För om vi utgår 

från de tre grundläggande kriterierna så uppfyller Krim dem; de har ett folk, ett avgränsat 
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territorium och en pålitlig myndighet som kan styra området. Krim är redan en autonom 

republik i Ukraina som medför en självständig och pålitlig myndighet. Med detta sagt finns 

det tecken på realistiska tankesätt med tanke på att realisterna skulle förklara detta uteslutande 

där kriterierna för ett erkännande anpassas efter rådande situation. Den rådande situationen i 

Krim är unik; den ryska annekteringen är klart och tydlig emot folkrätten och Ukrainas 

konstitution men detta gör inte Krims statsrättsliga kriterier mindre viktiga. Efter 

folkomröstningen i Krim fanns det ett facit i handen; ett folk som ville tillhöra Ryssland. 

Denna omröstning förklarades ogiltigt och därav kan uteslutandet ses som realistiska 

förklaringar. Krims situation är unik och här tas inte huruvida Krim uppfyller kriterierna i 

hänsyn vilket realismen förklara bättre än idealismen.  

 

En annan möjlig förklaring till att EU inte väljer att uttala sig om kriterierna kan vara att 

Ukraina är en prioriterad partner för EU. De har åtagit sig ett politiskt engagemang som gör 

framsteg mot politisk associering och ekonomisk integration. EU ser Ukraina som ett 

prioriterat samarbetsland inom europeiska grannskapspolitiken (ENP) och det östliga 

partnerskapet (EAP).54 Avtalet innebar även att EU skulle stödja Ukraina i ekonomiska och 

politiska svårigheter vilket Ukraina befinner sig med Krimkrisen. Som tidigare nämnt, ett 

uttalande om huruvida Krim uppfyller kriterierna hade med stor sannolikhet inneburit ett 

mindre fokus på kränkandet av Ukrainas suveränitet. Det är svårt att dra en slutsats kring 

varför EU inte nämner kriterierna utifrån samarbetsavtalen med tanke på att EU också hade 

samarbeten med Ryssland. 

 

Att ta reda på vilka samarbeten EU prioriterar är svårt när inga konkreta uttalanden finns att 

redogöra för men det som går att klarlägga i denna analys är argument om mänskliga 

rättigheter. Som tidigare nämnt ökade hänsynstagandet av demokrati och mänskliga 

rättigheter vid ett erkännande på 90-talet. I maj 2014 skrev EU rådet ett offentligt dokument 

om Krims tillfälliga situation och vad Ukraina bör göra för att underlätta den rådande krisen. I 

punkt 6 framkommer situationen gällande mänskliga rättigheter i området och EU hävdar att 

Krim, tillsammans med Ukraina bör åtgärda minoriteternas utsatthet. De minoriteter som 

befinner sig i Krim är bland annat ukrainska och ryska tatarer som blir diskriminerade för sin 

                                                           
54 European Union, Fact Sheet, EU-Ukraine relations, (2014), s. 1 
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etniska bakgrund.55 Även i detta fall kan inte idealismen förklara EU:s val att uttala sig om 

mänskliga rättigheter, som kan ses som ett växande kriterium även om den inte tillhör de tre 

grundläggande folkrättsliga kriterierna, då realismen har en ganska flexibel syn på kriterierna, 

dvs. ibland tillämpas de och ibland inte och att båda sätten går att förklaras utifrån 

egenintresse. Idealismen hävdar att kriterierna ska övervägas vid varje erkännande medan 

realismen betonar att kriterierna tas upp beroende på den rådande situationen. Situationen som 

råder är bland annat diskrimineringar i Krim området och därför måste detta åtgärdas innan ett 

erkännande från EU kan ges, tillsammans med en tillbakadragning av ryska militära trupper. 

Med detta sagt finner vi ännu ett bevis för realistiska förklaringssätt. Den flexibla realistiska 

synen gör den mer användbar i både uttalanden och icke-uttalanden eftersom att båda 

förklaras som egenintresse. 

 

4.2 EU:s argument av beslutskompetens i erkännandefrågor 

I detta avsnitt kommer EU:s beslutskompetens tas upp; bland annat hur EU ser på sig själva 

och hur EU förhåller sig till andra stater. Som tidigare nämnt har Ukraina och EU utvecklat en 

dynamisk relation. Sedan 1991, när Ukraina blev ett självständigt land har Ukraina och EU 

bildat ett partnerskap och samarbetsavtal. EU menar att syftet med den starka relationen är att 

skapa ett samarbete mot en successiv ekonomisk integration och fördjupad politisk 

associering. Den 21 mars 2014 valde EU:s stats- och regeringschefer och Ukrainas 

premiärminister Arseny Yatsenyuk att underteckna ett avtal som innefattar politiska 

bestämmelser mellan EU och Ukraina. Med detta undertecknade strök EU att stödja Ukraina 

vid svåra politiska och ekonomiska tider.56 Jan Tombinski, ambassadör för EU i Ukraina, 

skriver i en artikel i EU:s officiella hemsida om sin ankomst till Ukraina och hur värdefull 

relationen mellan EU och Ukraina är samt vilka fördelar Ukraina vinner på alla avtal som har 

undertecknats av samtliga parter. Tombinski skriver även att han, tillsammans med EU, 

beklagar över Rysslands inblandning i Ukrainas suveräna rätt om självbestämmande gällande 

framtida ekonomiska och utrikespolitiska beslut.57 EU och Ukraina har inlett många avtal och 

har under åren bildat en stark relation. EU har fått kritik från Ryssland om att EU har valt att 

stå på Ukrainas sida eftersom att de har inlett ett partnerskap. Ryssland menar att den starka 

                                                           
55 European Union, Council counclusion on Ukraine, (2014) 
56 European Union, Overview of political relations, (2014) 
57 Tombinski Jan, The Association Agreement is the solution – not the problem, (2013) 
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relationen mellan EU och Ukraina ödelägger Rysslands relation med Ukraina. EU:s 

kommissionär Stefan Füle svarade så här på kritiken: 

”The wish of Ukraine to develop closer ties with the European Union was a sovereign choice. Yet 

instead of respecting this choice and accepting that it was not at the expense of Russia, Moscow opted 

for confrontation, creating the most serious crisis in Europe since the end of the World War II.”58 

 

EU har uttalat sig vara neutrala i krisen och vill enbart följa regler och normer som EU står 

för. I citatet nedan finner vi ett gemensamt uttalande av EU rådets ordförande Herman Van 

Rompuy och EU kommissionens ordförande José Manuel Barroso av Krim konflikten: 

”[…]Only working together through diplomatic processes, including direct discussions between the 

Governments of Ukraine and Russia, can we find a solution to the crisis. The European Union has a 

special responsibility for peace, stability and prosperity on the European continent and will continue 

pursuing these objectives using all available channels […]”59 

 

Avslutande kommentarer av kommissionären Stefan Füle på europaparlamentets debatt om 

Rysslands invasion i Ukraina: 

”[…]let us do everything in our power to help the Russian leaders not to make yet another grave 

mistake. A mistake his successors and history teaches us certain lessons would apologise for it, as they 

already did, the mistake that would turn the multipolar world into a zero polar world where only one 

rule applies that there are no rules.”60 

 

  

                                                           
58 European Union, Stefan Füle: ”What does Maidan mean?”, (2014) 
59 European Commission, Joint statement by President of the European Council Herman Van Rompuy and 
President of the European Commission José Manuel Barroso on Crimea, (2014) 
60 European Union, Crimea referendum: major threat to the stability of the European borders, (2014) 
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Toulmins schema 1: 

1. Argument 

Ukrainas vilja att komma 

närmare EU var inte på 

bekostnad av Ryssland 

Påstående 

EU följer bara regler och 

normer, därför borde 

Ryssland också göra det 

Premiss 

Ukraina måste prioritera sina 

intressen 

2. Argument 

EU har ett speciellt uppdrag 

att upprätthålla fred, 

stabilitet och välstånd 

Påstående 

EU följer bara regler och 

normer, därför borde 

Ryssland också göra det 

Premiss 

EU vill vara rättvis och vill 

samtliga parters bästa 

3. Argument 

Världen ska hjälpa 

Rysslands ledare att inte 

göra ännu ett historiskt 

misstag 

Påstående 

EU följer bara regler och 

normer, därför borde 

Ryssland också göra det 

Premiss 

Rysk aggression och 

maktkamp är föråldrande 

och borde ersättas med 

nutidens demokrati 

 

De potentiella premisserna i ovanstående tabell är tillvisso tolkningsbara men samtidigt 

väldigt antagliga i bemärkelsen att det är högst troligen osannolikt att EU har i uppdrag att 

starta en konflikt med Ryssland. Ett medlemskap i EU försvårar länders förmåga att hamna i 

våldsamma konflikter och EU är tydliga med vikten av fred på kontinenten och därför kan 

premisserna anses som goda. För att premisserna ska vara någorlunda giltiga och påståenden 

en skälig förutsägelse krävs det att argumenten är korrekta eller i varje fall troliga. Frågorna 

blir då följande: Har Ryssland något att oroa sig över EU och Ukrainas partnerskap? Är EU:s 

ända avsikt att följa regler och normer? Gör Ryssland ett historiskt misstag genom att angripa 

Krim? För att ta reda på om dessa argument är troliga, och om de speglar realistiska eller 

idealistiska tankesätt, så behövs en lite djupare diskussion om hur EU förhåller sig till FN:s 

försorg. 

 

Som tidigare nämnt har FN valt att inte erkänna Krim, och 100 stater valde att stödja FN:s 

beslut. EU väljer att referera FN:s uttalande om Ukrainas territoriella integritet som finns i 

FN:s generalförsamlings resolution nummer 68/262. EU anser att FN:s beslut är korrekt och 

att med tanke på att FN inte valt att erkänna Krim så finns det inte någon anledning till att EU 

skulle erkänna Krim. EU stödjer FN:s försorg men väljer ändå att uttala sig om deras uppdrag 
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och hur de vill förtydliga europeiska normer. I de offentliga uttalandena framför inte EU att 

det stora engagemanget för Krimkrisen beror på att EU stödjer Ukraina i svåra ekonomiska 

och politiska situationer. EU argumenterar enbart att engagemanget tyder på fredliga motiv 

från EU. Det som sker i Ukraina kanske påverkar EU med tanke på samtliga samarbetsavtal, 

men som tidigare nämnt, EU väljer att inte nämna det som ett skäl till ingripandet. 

 

I ovanstående argumentationer finner vi idealistiska tankesätt såsom att EU:s mål är att 

upprätthålla fred och sprida historiska misstag och hur vi ska lära oss av dem. EU, som 

beslutsfattare, kan tolkas i argumentationerna att de har agerat i erkännandefrågan ur ett 

idealistiskt perspektiv genom att hänvisa till FN:s beslut och valt att ha FN som grund till sina 

argumentationer. Eftersom att EU väljer att hänvisa till FN så skulle inte argumentationerna 

tyda på realistiska inslag eftersom att realismen betonar att ett inval i FN inte innebär med 

nödvändighet ett erkännande. Om EU inte hade valt att hänvisa till FN, men ändå uttalat sig 

om varför EU väljer att gå in i konflikten (sanktioner mot Ryssland) så hade realistiska 

förklaringssätt varit aktuella. 

 

Det som däremot kan ses utifrån realistiska förklaringssätt är första argumentet där EU 

försvarar ukrainskt val att bilda ett partnerskap med EU. De menar att partnerskapet inte är på 

bekostnad av Rysk-Ukrainsk relation. Det finns absolut ett stort tolkningsalternativ i denna 

argumentation men den premissen som jag kom framtill är att Ukraina måste prioritera sina 

intressen, och de valde att samarbeta med EU, men att detta inte skulle betyda något för den 

Rysk-Ukrainska relationen. Detta argument från EU är inte hela sanningen och ett närmare 

partnerskap med EU innebar ett svagare partnerskap med Ryssland för Ukrainas del. Ukraina 

har under en lång period varit ekonomiskt beroende av Ryssland men har under senare tid valt 

att samarbeta med EU som har inneburit ett mindre beroende av Ryssland, vilket självfallet 

gynnar EU.61 Vid det här laget innebär det att analysen påvisar att beslutsfattaren, EU, har valt 

att inte erkänna Krim genom realpolitiska omständigheter som interpreterar att EU har med 

stor sannolikhet försökt behålla kontrollen över sin beslutskompetens i icke-erkännandet. 

 

                                                           
61 Aftonbladet, Ukraina – protesterna dag för dag, (2013) 
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4.3 EU:s argument över de jure och de facto respektive icke-erkännandet av 

Krim 

I EU:s officiella hemsida finner vi europeiska kommissionens utredning av fallet Krim. I 

dokumentet framkommer syftet om att öka EU-medborgarnas och företagens medvetenhet om 

riskerna i samband med den ekonomiska och finansiella situationen i Krim. Poängen med 

dokumentet är att påvisa Rysslands illegala annektering av Krim som EU grundar sitt 

politiska icke-erkännande på. EU menar att den olagliga annekteringen av Krim går emot de 

territoriella folkrättsliga kriteriet, dvs. överskridande av Ukrainas territorium. Den 16 mars 

hölls en elektronisk folkomröstning i Krim som visade att ca 97 % av befolkningen vill 

tillhöra Ryssland. Den 20 mars avvisade europeiska rådet folkomröstningen och menade att 

den var olaglig och är uppenbarligen i strid med den ukrainska konstitutionen. EU menar att 

resultat av folkomröstningen är ogiltigt på grund av att folkomröstningen hölls under felaktiga 

omständigheter, dvs. vid ryska trupper som befann sig i Krim.62  

”We recall that deployment of Russian forces is a violation of Russia's international commitments. Let 

me stress that the EU does not and cannot recognise the outcome of a referendum under these 

circumstances.”63 

 

Ryska militära trupper intog Krim, ukrainskt territorium, den 3:de mars 2014 med syfte att 

erövra Krim genom våldsamma medel. EU:s dåvarande utrikespolitiska chef Catherine Ashton 

uttalade sig om denna situation under en presskonferens i Bryssel den 3:de mars 2014. Den 

dåvarande representanten för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik och vice 

ordförande för kommissionen gjorde följande uttalande:  

”Any possible movements, action and stationing of forces must be in accordance with international 

law and commitments, notably under the UN Charter and the OSCE Final Act, the Budapest 

Memorandum of 1994 as well as bilateral treaties such as the one regulating the stationing of the 

Black Sea Fleet. I call on all sides to decrease the tensions immediately through dialogue, in full 

respect of Ukrainian and international law. The unity, sovereignty and territorial integrity of Ukraine 

must be respected at all times and by all sides. Any violation of these principles is unacceptable. More 

than ever, restraint and sense of responsibility are needed.”64 

                                                           
62 European Commission, (2014), s. 3 
63 European Union, Remarks by EU High Representative Catherine Ashton following the Foreign Affairs Council, 
(2014), s. 1 
64 European Union, Statment by EU High Representative Catherine Ashton on the developments in Ukraine’s 
Crimea, (2014) 
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I takt med denna händelse fortsätter EU att inte erkänna Krim. Europeiska rådet tillsammans 

med FN:s generalförsamling anser att Ukrainas territoriella integritet kränks av Ryska 

federationen.65 Som följd för ryska annekteringen av Krim har EU valt att förbjuda nya 

investeringar av privatpersoner och företag enligt EU jurisdiktion. Detta innebär att all 

försäljning, transport och exploatering av naturresurser av Krim är totalt förbjudet. EU 

fortsätter att argumentera för Krims självständighet, att den går i strid med ukrainsk lag. EU 

fortsätter att neka Krims erkännande och påpekar att EU:s medlemsstater är eniga om ett icke-

erkännande med tanke på att EU länderna har gett de-facto erkännande, vilket i detta fall 

innebär att de konstaterar situationen men att Krims uppkomst inte accepteras.66 Detta innebär 

även att EU och dess medlemsstater inte erkänner nya ryska lagstiftningar i Krim. 

Medlemsstaternas de facto-erkännande innebär för EU att de kan utföra sanktioner mot 

Ryssland: 

”While non-recognition by the EU and its Member States of the illegal Russian annexation 

of Crimea/Sevastopol also means that the EU and its Member States do not recognise 

new Russian legislation on Crimean issues as valid, the fact remains that any businesses 

which desire to establish or continue business relations with Crimea/Sevastopol will have 

to do so bearing in mind that Russian legislation is de facto applied. The following 

paragraphs therefore seek to give some, necessarily incomplete, indication of what the de 

facto application of Russian legislation in Crimea/Sevastopol might entail for foreign 

businesses.”67 

 

  

                                                           
65 European Commission, (2014), s. 2 
66 European Commission, (2014), s. 3 
67 European Commission, (2014), s. 4 



35 
 

Toulmin-schema 2: 

1. Argument:  

Ryssland går emot de 

territoriella folkrättsliga 

kriterierna genom 

överskridande av landyta 

Påstående:  

Ryssland kränker Ukrainas 

suveränitet och folkrätten 

Premiss:  

Illegal intervention 

2. Argument: 

Folkomröstningen var 

ogiltig på grund av att den 

hölls under felaktiga 

omständigheter 

Påstående:  

Ryssland kränker Ukrainas 

suveränitet och folkrätten 

Premiss:  

Ryska trupper som befinner 

sig i Krim kan möjligtvis 

påverka Krimbornas beslut 

3. Argument: 

EU:s medlemsländer har de 

facto erkänt Krims 

självständighet 

Påstående: 

Ryssland kränker Ukrainas 

suveränitet och folkrätten 

Premiss: 

Illegal intervention 

 

I tabellen ovan är argumentationerna för EU:s de facto- och icke-erkännande av Krim relativt 

uttryckliga och lättöverskådliga. Premisserna till dessa argumentationer är återigen med stor 

sannolikhet rimliga. Ryssland gick emot folkrätten och det räknas som en illegal intervention, 

när militära trupper befinner sig i ett visst område vågar inte lokalbor protestera mot dem och 

EU uttrycker ett starkt missnöje kring Rysslands invasion i ett ukrainskt territorium som begår 

brott mot folkrätten vilket medlemsstaterna har uttryckt i ett de facto-erkännande och EU i ett 

direkt icke-erkännande. EU väljer att bestraffa Ryssland och Krim genom att förbjuda alla 

former av nya investeringar i Krim. Om EU hade valt att åstadkomma diplomatiska 

förbindelser med Krim så hade det inneburit per automatik ett erkännande, därav har EU valt 

att bestraffa dem istället. Det allra uppseendeväckande i argumentationerna för ett icke-

erkännande är Rysslands roll och mindre om den demokratiska folkomröstningen. EU påstår 

att folkomröstningen strider mot den ukrainska konstitutionen i samband med att ryska 

militära trupper befinner sig i området men faktum är att majoriteten stödjer en rysk 

annektering. Problematiken, som premissen beskriver, är att ryska trupper kan möjligtvis ha 

påverkat Krimbornas beslut. Det som däremot bör tas i hänsyn är att folkomröstningen hölls 

på ett demokratiskt vis. 
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EU har kortfattat förklarat att medlemsstaterna har varit eniga i beslutet om ett de facto-

erkännande som bygger på idealismen utifrån Ann-Marie Ekengrens analysschema där de 

facto-erkännanden används för att markera att det råder osäkerhet om kriterierna kommer att 

förbli uppfyllda. De är tydliga med att förklara att så länge ryska trupper befinner sig i Krim 

kommer EU:s medlemsstater inte att erkänna Krim. Den andra teorin, realismen, betonar att 

stater som använde de facto-erkännanden vill markera politiska avståndstaganden men i detta 

fall har varken EU och medlemsstaterna tagit avstånd från konflikten, tvärtom, de har 

engagerat sig och visat stöd för Ukraina.  

 

Enligt Ann-Marie Ekengrens analysschema utifrån EU:s icke erkännande skulle EU agerat 

utifrån ett idealistiskt perspektiv. Ryssland valde att erövra territorium genom våld vilket går 

emot folkrätten. Däremot har inte Krim valt att förklara sig självständiga genom våldsamma 

medel som kan ge antagandet om att EU agerat utifrån ett idealistiskt perspektiv svaghet. 

Krims folkomröstning visade ett starkt ryskt stöd och trots det var EU fastbeslutna om att inte 

erkänna Krim. Den ständiga maktkampen mellan Ryssland och Ukraina kanske borde läggas 

åt sidan och istället fokusera på vad Krimborna vill. Ett av folkrättens kriterium är att en 

statsbildning erkänns om den nya statsbildningen har ett angivet och avgränsat territorium, 

vilket Krim har. Det som däremot EU lägger fokus på är hur detta territorium erövras, vilket 

ska erövras genom fredliga processer. Poängen med detta är att det är viktigt att belysa 

Krimbornas vilja också, med tanke på att EU inte nämnt det i sina uttalanden. 

 

Det idealistiska perspektivet förklarar icke-erkännande genom att de statsrättsliga kriterierna 

inte är uppfyllda, om en stat uppstått i strid med andra folkrättsliga principer eller om FN:s 

säkerhetsråd har beslutat om ett icke-erkännande. Realismen förklarar däremot detta beslut 

som att en stat vill utöva diplomatisk bestraffning, om den vill undgå andra staters 

sanktioner/missnöje eller om den vill vinna anseende hos andra stater. Realismen betonar 

staterna egenintresse, om de gynnar dem att erkänna Krim så gör de det och tvärtom, detta 

innebär att realismen har en väldigt flexibel syn på kriterierna. Detta innebär att ibland 

tillämpas de och ibland inte men att båda alternativen går att förklaras genom egenintresse. I 

fallet med Krim är det svårt att avgöra om EU skulle vilja bestraffa Ryssland, med tanke på 

att varken Ryssland eller Ukraina är medlemsstater i EU. Det som går att konstatera är att EU 
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nekar Krims suveränitet för att den nybildade staten uppstått i strid med andra folkrättsliga 

principer som i detta fall är våldsamma medel. Det går också att konstatera att FN:s 

säkerhetsråd inte har valt att införa Krim i FN som skulle innebära per automatik ett 

erkännande. EU har visat ett starkt stöd för kränkningen av Ukrainas suveränitet, folkrättsliga 

principer och FN:s säkerhetsråds beslut som tyder på idealistiska förklaringar. Trots att 

realismen har en flexibel syn på kriterierna, och att icke-erkännandet av Krim kan tolkas som 

egenintresse, så finner vi starkare stöd för idealismen förklaring i denna avdelning.  

 

Ett realistiskt förklarande på EU:s icke-erkännande blir svagare genom att EU och Ryssland 

har varit i partnerskap där EU-länderna är beroende av ryska naturresurser.68 De officiella 

uttalandena tyder inte på diplomatiska bestraffningar för att vinna anseende hos andra stater, 

tvärtom, de diplomatiska bestraffningarna från EU är ett medel som ska få Ryssland att 

begripa den felaktiga lösningen på problemet. Däremot kanske de inofficiella dokumenten 

och överenskommelser tyder på diplomatiska bestraffningar, men det går inte att konstatera 

eftersom att sådant material inte är tillgängligt. Trots att EU:s argument inte tyder på 

diplomatiska bestraffningar tror jag att det är svårt att säga att idealismen överväger i denna 

analys. Realister menar att ekonomiska samarbeten är omöjliga bland stater när deras 

förhållande till varandra utmärks av konfrontationer och konflikter. Ryssland och EU har haft 

många ekonomiska samarbeten men trots det har EU varit snabba att föra sanktioner mot 

Ryssland.  

 

  

                                                           
68 Europaportalen, (2014) 
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5.0 Resultat och slutsats 

I detta kapitel kommer resultaten att framföras och redogöras. Först kommer 

frågeställningarna att besvaras i kronologisk ordning och därefter kommer en slutsats att 

presenteras. Syftet med undersökningen kommer att diskuteras för att se om teorierna och 

analysschemat var väsentliga i denna undersökning. Till sist diskuteras och exemplifieras 

vidare forskning. 

 

5.1 Resultat 

 Varför väljer EU att utesluta argument över huruvida Krim uppfyller de statsrättsliga 

kriterierna och speglar dessa realismens eller idealismens syn på erkännandefrågor? 

Resultatet är att det är omöjligt att konstatera just varför EU väljer att utesluta argument 

huruvida Krim uppfyller de statsrättsliga kriterierna. Det är även omöjligt att konstatera om 

det är medvetet eller omedvetet uteslutande med tanke på att inga officiella argument finns att 

hämta. Det går däremot att anta, med stor sannolikhet, att uteslutandet bygger på Rysslands 

felaktiga annektering och att EU vill att fokus ska ligga där. EU:s debatt kring Krimkonflikten 

bygger på Rysslands intervention och hur Ukrainas suveränitet kränks. En debatt kring 

huruvida Krim uppfyller de statsrättsliga kriterierna skulle möjligtvis ge Krim mer legitimitet 

och fokus kring Rysslands felaktiga annektering skulle få mindre uppmärksamhet. Om EU 

hade konstaterat att Krim uppfyller de statsrättsliga kraven så hade det förmodligen varit ett 

bra argument för Krimborna och resten av världen att erkänna Krim. Det som däremot går att 

fastställa är EU och Ukrainas ekonomiska samarbete och satsning på Krim. Detta kan även 

vara en anledning till varför EU inte vill tala om Krims statsrättsliga kriterium, eftersom att 

EU har förberett stora satsningar på halvön. Speglar uteslutandet av argument realismen eller 

idealismen? Eftersom att realismen påstår att kriterierna diskuteras beroende på rådande 

situation så speglar uteslutandet realismen. 

 

 Med vilka argument anser EU ha beslutskompetens gällande Krim och speglar dessa 

realismens eller idealismens syn på erkännandefrågor? 

De tre argument som förs av EU gällande dess beslutskompetens är bland annat att (1) 

Ukrainas vilja att komma närmare EU var inte på bekostnad av Ryssland, (2) EU har ett 

speciellt uppdrag att upprätthålla fred, stabilitet och välstånd och att (3) världen ska hjälpa 
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Rysslands ledare att inte göra ännu ett historiskt misstag. Det är högst troligt osannolikt att 

EU har i uppdrag att starta en konflikt med Ryssland med tanke på att EU förespråkar fred 

och demokrati på kontinenten. Inte nog med att de förespråkar dessa normer, de har även 

regler och lagar som innebär för samtliga medlemsstater svårigheter att starta konflikter 

sinsemellan. Dessa argument var väldigt tolkningsbara och kan ses genom realismen och 

idealismen. Det första argumentet, att Ryssland inte ska behöva oroa sig över Ukraina och 

EU:s relation, tyder på egenintresse från EU, vilket realismen förklarar. Ukraina prioriterar 

ekonomiska samarbeten med EU vilket självfallet blir en vinst för EU, och en ”förlust” för 

Ryssland. De resterande två argumenten förhåller sig mer till idealismen eftersom att dessa 

förespråkar fred, demokrati och icke-våldsamma medel. EU, som beslutsfattare, kan tolkas i 

argumentationerna att de har agerat i erkännandefrågan ur ett idealistiskt perspektiv genom att 

hänvisa till FN:s beslut och valt att ha FN som grund till sina argumentationer. Eftersom att 

EU väljer att hänvisa till FN så skulle inte argumentationerna tyda på realistiska inslag 

eftersom att realismen betonar att ett inval i FN inte innebär med nödvändighet ett 

erkännande. Sammanfattningsvis finner vi realistiska och idealistiska tankesätt i denna 

frågeställning. Det blev en kombination av bådadera, beroende på hur argumentationerna 

tolkas. 

 

 Med vilka argument överväger EU de jure- de facto erkännande respektive icke-

erkännande för Krim och speglar dessa realismens eller idealismens syn på 

erkännandefrågor? 

Det påstående som samtliga tre argument bygger på är att Ryssland kränker Ukrainas 

suveränitet och folkrätten. Vid det här laget valde EU att inte åstadkomma diplomatiska 

förbindelser med Krim eftersom att det hade inneburit per automatik ett erkännande, vilket 

EU inte vill. Det allra uppseendeväckande i argumentationerna för icke-erkännandet är 

Rysslands roll, och mindre fokus om den demokratiska folkomröstningen. Däremot så förlorar 

folkomröstningen sin legitimitet när ryska militärer befinner sig i territoriet eftersom att, som 

premissen beskriver, de ryska militärerna kan ha påverkat resultatet. Medlemsstaterna var 

eniga om ett de facto-erkännande som bygger på idealismen där den hävdar att ”det råder 

osäkerhet om kriterierna kommer att förbli uppfyllda”. De är tydliga med att förklara att så 

länge ryska trupper befinner sig i Krim kommer EU:s medlemsstater inte att erkänna Krim. 
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EU har visat ett starkt stöd för kränkningen av Ukrainas suveränitet, folkrättsliga principer 

och FN:s säkerhetsråds beslut som tyder på idealistiska förklaringar.  

 

5.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis övervägde realismen i den första frågeställningen, realism tillsammans 

med idealism i den andra frågeställningen och i den sista övervägde idealismen även om det 

fanns få realistiska särdrag i argumenten. Med detta sagt var det ingen av teorierna som lyste 

starkare än den andre, vilket är ett unikt resultat. 

I Ann-Marie Ekengrens resultat kommer hon framtill att beslutsfattarna i offentliga 

sammanhang visar omfattande folkrättsliga hänsyn, men att maktpolitiska reflektioner väger 

tyngst i interna argumentationer. I liknelse med Ekengrens resultat argumenterar EU utifrån 

folkrättsliga hänsyn och de offentliga argumentationerna bygger på folkrätten. Till skillnad 

från Ekengrens resultat fanns det maktpolitiska överväganden i de offentliga argumenten och 

inte enbart folkrättsliga hänsynstaganden. Ekengrens och mitt resultat, av de officiella 

argumenten, skiljer sig en aning men är i stort sett väldigt lika. De är lika på så sätt att EU 

talar om folkrätten men väljer samtidigt att utesluta argumentationer om huruvida Krim 

uppfyller de statsrättsliga kriterierna. Ekengren har haft inofficiella argument att jämföra de 

offentliga argumenten med, vilket jag inte hade möjlighet att få tag på. 

 

I liknelse med Ekengrens studie, var mitt syfte att empiriskt pröva bärkraften i realismens och 

idealismens teorier om i vilken omfattning EU visar folkrättsliga hänsyn vid 

erkännandefrågor. Detta genomfördes med hjälpa av att pröva Ekengrens analysschema för att 

se om den förklarar EU:s argument till nekandet av Krims suveränitet. Den slutsatsen jag kan 

dra är att realismen och idealismen kunde förklara EU:s agerande i erkännandeprocessen. EU 

är förvisso en hybrid organisation med både mellanstatlighet och överstatlighet som många 

forskare menar att de behöver en teori för sig. Däremot finns det att hämta maktpolitiska 

argument samt folkrättsliga, vilket gjorde teorierna lämpliga för denna typ av undersökning. 

Ekengrens analysschema, som är konstruerad för stater, funkade bra att använda på EU trots 

att den inte är utpräglat teoretisk för organisationer. Analysschemat var uppbyggt i fyra delar 

som en forskare ska fokusera vid undersökningar av erkännandefrågor. Samtliga delar 

tillämpades i denna undersökning där EU placerades in. Modellen hjälpte till att avgränsa och 

finna relevanta argument för att avgöra huruvida argumenten är realistiska eller idealistiska. 
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Trots att modellen inte är avsedd för organisationer så blev alla frågor i analysschemat 

besvarade. 

 

Diskussion 

Vid analyser av konkreta fall, såsom Krimkonflikten, går det inte att förvänta sig att EU ska 

uttala sig på ett odiplomatiskt sätt att ”vårt maktintresse är att driva tillbaka Ryssland och 

försvaga Rysslands makt”. Maktargument uttalas inte alltid öppet. I denna undersökning 

hjälpte realismen och idealismen att finna maktargument respektive folkrättsliga 

hänsynstaganden trots att maktpolitiska argument inte är lika uppenbara. Dessa två teorier 

hade varit intressanta att använda om Ryssland och Ukraina förhandlade på ett fredligt sätt 

och därifrån analysera EU:s argument om erkännandet. Det hade även varit intressant att 

analysera två medlemsstater som intar olika ståndpunkter i erkännandefrågor, där skulle det 

gå att överväga hur pass europeiserade staterna är. För vidare forskning rekommenderas att 

använda samtliga aktörer, modeller och teorier men i nulägets situation. En sådan 

argumentationsanalys bygger på hur EU förhåller sig till folkrättsliga och statsrättsliga 

kriterier efter att ryska militära trupper inte längre befinner sig i Ukraina. 
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