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Abstract 

EU:s och Rysslands maktutövande över Moldavien framställs ofta som mycket 
olika, men den här uppsatsen visar på att det i båda fallen handlar om liknande 
postkoloniala strukturer – skillnaden ligger i vilken form av makt man använder 
inom dessa strukturer. 

Uppsatsen har som syfte att utifrån ett postkolonialt perspektiv och genom ett 
tillämpande av Joseph Nyes begrepp hård och mjuk makt, undersöka huruvida det 
faktiskt finns en betydande diskrepans mellan dessa aktörers agerande.   

Genom en fallstudie utreder vi de internationella relationerna mellan EU 
respektive Ryssland och Moldavien och analyserar dessa utifrån begreppen hård 
och mjuk makt. Uppsatsen ämnar därmed synliggöra olika former av postkolonial 
maktutövande och att dessa utförs av båda aktörer.  
 
 
Nyckelord: Moldavien; EU; Ryssland; postkolonialism; hård makt; mjuk makt 
Antal ord: 9863 ord 
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1 Inledning 

 

1.1 Kontext och syfte 

Det framstår ofta som att EU och Ryssland utgör två mycket olika sorters 
inflytande över Moldavien – EU vill utveckla och demokratisera, medan Ryssland 
vill kontrollera och dominera. Rysslands maktutövande är lätt att förstå som 
postkolonialt, det är intuitivt och dessutom mycket omdiskuterat. EU däremot 
beskrivs vanligtvis inte som en postkolonial makt utan som en aktör som 
visserligen blandar sig i Moldaviens angelägenheter, men på ett önskvärt sätt. 
Som författaren John Löwenhardt uttrycker det ”Their (Östeuropas, vår anm.) 
heart goes to ’Europe’ but the mind is painfully aware of dependence on Russia”. 
(Löwenhardt 2005:6f). Men är det verkligen så stor skillnad på EU:s och 
Rysslands maktutövande över Moldavien? 

Vi menar på att båda ländernas förhållanden till landet Moldavien kan förstås 
ur ett postkolonialt perspektiv, där internationella maktstrukturer tillåter dagens 
förhållanden. Relationerna och samarbetena mellan aktörerna är i själva verket 
asymmetriska vilket kan ses som uttryck för maktutövande och kontroll över 
Moldavien. Skillnaden mellan de två aktörernas maktutövande är att de använder 
sig av olika metoder – hård respektive mjuk makt. Det här är i sig ingen ny 
observation, det har skrivits om EU:s mjuka makt respektive Rysslands hårda 
många gånger innan. Men nu vill vi använda dessa resonemang i ett postkolonialt 
perspektiv för att visa på att det i slutändan helt enkelt handlar om olika former av 
postkolonialism. 

Det finns alltså olika sätt att utöva postkolonial makt, vissa mer explicita än 
andra. Risken är att den mjuka formen av postkolonial makt lätt blir mer osynlig, 
och dessutom kan de två formerna komma att värderas olika vad gäller legitimitet 
och komma att framstå olika önskvärda i såväl allmänhetens som andra politiska 
aktörers ögon. 

Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa och nyansera begreppet 
postkolonial makt för att synliggöra även den mjuka formen av denna. Vi vill 
synliggöra att både EU och Ryssland i det här fallet utövar hård och mjuk makt 
som kan förstås ur ett postkolonialt perspektiv och som är möjligt till följd av 
grundläggande strukturer i den internationella politiken. Och att Moldavien, som 
en politiskt och ekonomiskt svag stat, hamnar i kläm mellan dessa två stora 
internationella makter. 
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Vi ser dagens Moldavien som ett tydligt exempel på en svag stat som utsätts 
för postkolonialt maktutövande från internationellt starka aktörer. Moldavien är en 
liten men konflikthärjad postsovjetisk stat i sydöstra Europa med Ukraina och 
Rumänien som grannar. Efter Sovjetunionens uppbrott har denna stat genomlevt 
en svår konflikt rörande utbrytarrepubliken Transnistrien. Denna konflikt är än 
idag olöst och upptar stor fokus av inrikespolitiken (Nationalencyklopedin, 
Moldavien). 

EU har i sin tur under flera år satsat på ett samarbete med dess närmaste 
grannländer. European Neighbourhood Policy har sedan dess tillkomst innefattat 
riktlinjer för samarbete med Moldavien. EU har senare tagit initiativ till ett 
fördjupat samarbete genom Eastern Partnership initiative (Lapczynski 
2009:143ff). Dessa initiativ rör sig inom ramarna för såväl politiskt som 
ekonomiskt samarbete och tillåter EU att spela en stor roll i Moldaviens inre 
angelägenheter. 

Men EU är inte ensamma om att vilja ha närmare relationer med sina 
grannländer. Det finns även ett ökande intresse hos Ryssland att stärka och 
utveckla den ekonomiska relationen mellan landet och vad de kallar för “the near 
abroad”, vilken i första hand baseras på ett från dessa länder ekonomiskt beroende 
av Ryssland.  Vidare finns en vilja att exportera den inhemska ”managed 
democracy”-demokratimodellen till landets närmaste grannar i Väst (Löwenhardt 
2005:6ff). 

Förhållandena mellan Moldavien och EU respektive Ryssland är intressanta 
att undersöka då vi tror att de kan illustrera något som vi ser som ett stort problem 
i världen idag. Vi menar nämligen på det är just dessa postkoloniala relationer 
som är en stor orsak till de ojämlika förhållandena som vi kan observera mellan 
starka och svaga stater i världen idag. Förändring kräver enligt oss en djup 
förståelse av problemet. Av den anledningen finner vi det viktigt att synliggöra 
samt analysera en sådan form av maktutövande. 

 

1.2 Frågeställning 

 
Utifrån den nuvarande situationen i Moldavien och dess relationer med EU och 
Ryssland, har vi valt att problematisera dessa två politiska enheters utrikespolitik 
gentemot Moldavien, samt skillnader och likheter dem emellan. Vi menar på att 
man kan nyansera bilden av postkolonialt maktutövande genom att kategorisera 
enligt hård respektive mjuk makt, och att detta är viktigt för att kunna förstå de 
uttryck som maktutövandet tar sig idag. 

Av den anledningen lyder våra frågeställningar som följande: 
 
- Hur kan man förstå Rysslands och EU:s maktutövande över Moldavien ur ett 

postkolonialt perspektiv? Finns det skillnader och/eller likheter mellan aktörernas 
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maktutövande? Och i så fall hur kan dessa tolkas med avseende på hård och mjuk 
makt? 

  

1.3 Disposition 

 
För att besvara vår frågeställning kommer vi alltså att analysera Rysslands 
respektive EU:s utrikespolitiska förhållanden gentemot Moldavien. Vi börjar med 
att beskriva vår valda metod, samt vilket material vi använt oss av. Vi kommer 
sedan att gå vidare till en grundlig genomgång av vår teoretiska ansats där vi först 
förklarar vårt postkoloniala perspektiv, sedan Nyes teori om hård och mjuk makt 
vilken vi använder som analysverktyg. Här kommenterar vi även på hur de här två 
tillsynes olika perspektiven på internationella relationer kan användas tillsammans 
för att skapa en bredare bild av postkolonial makt. Efter en operationalisering av 
begreppen hård och mjuk makt går vi sedan vidare till analysen. Där kommer vi 
att behandla Ryssland och Moldaviens relationer, tolka dessa utifrån hård och 
mjuk makt samt sätta dem i ett postkolonialt sammanhang. Detta för att sedan 
göra detsamma med EU och Moldaviens relationer. På detta följer en slutsats och 
diskussion där vi sammanfattar vad vi kommit fram till kring aktörernas 
maktutövande och konsekvenserna för Moldavien. 
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2. Metod och material 

2.1 Val av fall 

 
Vårt intresse för Moldavien kan sägas ha uppstått till följd av ett 
inomvetenskapligt problem. Vi har fördjupat oss i ämnet och därigenom 
uppmärksammat att det rent generellt finns mycket lite vetenskapliga texter 
skrivet om landet. Vidare har vi intresserat oss för hur internationella makter 
påverkar landets inre angelägenheter och funnit en stor brist på teoretiserande 
forskning kring det här. En djupare insikt i Moldaviens nuvarande politiska 
situation visar tydligt att det i synnerhet finns två makter som har stort inflytande 
över landet: EU och Ryssland. Självklart finns andra aktörer som har inflytande 
över landet men inga kan jämställas med landets förhållande med EU och 
Ryssland. En hel del finns skrivet om Moldaviens relationer till såväl Ryssland 
som EU, men mycket lite om något alls, sätter det i ett teoretiskt sammanhang.  

Det är vår ambition att undersöka hur Moldavien har ”hamnat i kläm” mellan 
EU:s och Rysslands maktutövande och att sätta detta i ett teoretiskt sammanhang. 
En viktig anledning till att vi valt att titta på just Moldavien i det här 
sammanhanget är just att landet inte bara utsätts för maktutövande från en aktör 
utan från två. Dessutom är det tydligt att de två aktörerna utövar denna makt på 
olika sätt. Det blir därför mycket intressant att studera och jämföra dessa olika 
former av maktutövande och visa på att de båda ryms inom de postkoloniala 
strukturerna. 

Vi tror att våra resonemang kring de här fallen kan användas för att förklara 
andra former av postkolonialt maktutövande för liknande fall. Vi tror även att vår 
nyansering genom användandet av begreppen hård och mjuk makt kan komma att 
bredda definitionen av postkolonialt maktutövande genom att synliggöra fler 
former av detta. 

 

2.2 Val av metod 

 
Vi har valt att använda oss av forskningsdesignen fallstudie då vi anser denna vara 
det lämpligaste sättet att närma sig det här fallet. I vår undersökning väljer vi att 
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titta närmare på två analysenheter, dvs. Ryssland och EU, och vilken makt de 
utövar över landet Moldavien. Dessa analysenheter befinner sig i samma kontext 
då vi undersöker skillnader och likheter i deras agerande inom ett och samma 
land. Av den anledningen kan man här tala om en fallstudie i ordets rätta 
bemärkelse (Esaiasson et al 2007:121). 

Utifrån vårt val av forskningsdesign bör några ord nämnas om hur vi förhåller 
oss till teorin. Enligt den klassificering av undersökningar som Esaiasson m.fl. 
presenterar, genomför vi här en teorikonsumerande fallstudie. Detta då det i vår 
uppsats är fallet som står i centrum, vilket vi sedan väljer att undersöka med hjälp 
av en redan befintlig teori (Esaiasson et al 2007:99f,122). 

En fördel med fallstudiemetoden är att vi här får utrymme att undersöka fler 
aspekter av fallet än vad som hade varit möjligt med hjälp av en annan metod. På 
så sätt får vi en bredare empirisk grund vilken möjliggör en djupare och mer 
nyanserad analys. En viktig nackdel i anslutning till detta är dock 
fallstudiedesignens brist på generaliserbara slutsatser. Vi förstår därför att några 
allmängiltiga slutsatser omfattandes liknande fall inte kan dras.  Däremot ämnar vi 
här att synliggöra mönster och strukturer i dagens internationella arena vilka såväl 
politiska aktörer som allmänheten i stort ofta bortser ifrån. Vi menar att sådana 
osynliga strukturer idag påverkar många länders situation. Av den anledningen 
tror vi att vårt teoretiska ramverk och likaså de resonemang som framförs senare i 
texten kan komma till användning i liknande fall. Vi hoppas därför kunna bidra 
med intressanta slutsatser angående den rådande världspolitiken, vilka kan leda 
till vidare undersökningar av dess underliggande strukturer. 

 

2.3 Material 

För att analysera EU:s respektive Rysslands relationer till Moldavien har vi 
använt oss främst av två olika typer av material. Dels har vi använt primärmaterial 
i form av politiska dokument, exempelvis European Neighbourhood Policy, EU-
Moldova Action Plan. I brist på primärmaterial som direkt behandlar Ryssland 
och Moldaviens relationer använder vi oss av Rysslands National Security 
Strategy, vilket är ett av Rysslands viktigaste politiska mål.  Det här är inte 
nödvändigtvis en brist i vår undersökning då vi med hjälp av annat material hittat 
många viktiga aspekter angående relationen mellan dessa aktörer. 

Vi har även använt sekundärmaterial i form av vetenskapliga böcker, artiklar, 
samt ett fåtal populärvetenskapliga sådana som behandlar de tre huvudaktörerna 
framför allt med avseende på hård och mjuk makt samt postkolonialism. De här 
artiklarna och böckerna är vinklade åt olika håll och har olika teoretiska 
infallsvinklar som inte nödvändigtvis stämmer överrens med vår, men viktigt i 
sammanhanget är att vi utvunnit empiriskt material och en faktagrund som vi 
sedan tolkat utifrån vår egen teoretiska bakgrund. Vi har av denna anledningen 
inte direkt tillämpat någon utsaga från dessa artiklar och böcker utan att själva 
först ha tagit ställning till dem utifrån vår egna teoretiska ramar. Vid vissa 
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tillfällen har vi hållit med författarna i fråga men det har i så fall varit ett medvetet 
ställningstagande som motiverats löpande i texten.  

Vidare har vi konsulterat Nationalencyklopedin samt CIA World Factbook för 
att få information till de historiska bakgrunderna.  

Idealt hade vi haft ytterligare primärkällor i form av intervjuer med politiska 
aktörer inblandade i de frågor vi behandlar. Detta för att komplettera med en 
annan sorts material och få en mer nyanserad bild. Tyvärr har sådana intervjuer 
varit praktiskt omöjligt att genomföra med tanke på de tillgängliga resurserna. 

                 

2.4 Avgränsning och tidsperspektiv 

 
Några anmärkningar om avgränsning av studien är här på sin plats. För det första 
vill vi vara noggranna med att påpeka att det är de politiska aktörerna Ryssland, 
EU och Moldavien vi undersöker och mer specifikt dess beslutsfattare. Med andra 
ord innefattar vår studie inte förhållanden mellan företag i respektive land, 
organisationer, individer el. dyl. Vidare ämnar vi analysera hur Ryssland och EU 
påverkar landet Moldavien och inte tvärtom. Vi kommer heller inte att behandla 
Ryssland och EU:s relationer till varandra. 

Vi kommer i vår uppsats att tolka EU som en politisk enhet som inte kan 
jämställas Ryssland som nationalstat, men med fördel jämföras med denna. De två 
aktörerna blir jämförbara i och med att EU har en tydlig gemensam policy i frågan 
och eftersom det är just EU som omnämns som enhet i Moldaviens egna 
inrikespolitik. Vi kommer därför inte att behandla enskilda EU-länders relationer 
till Moldavien, utan lämnar en sådan utredning till andra skribenter; undantag görs 
dock av förståeliga skäl för Rumänien som omnämns i den historiska bakgrunden. 

En av våra huvudsakliga ambitioner i den här uppsatsen är att klargöra de 
viktigaste dragen i Rysslands respektive EU:s relationer till Moldavien. Att utreda 
ländernas relationer är snårigt och svårt att avgränsa. Vi vill tydliga med att det 
inte är möjligt att i en uppsats av denna storlek fånga upp allt av intresse inom 
dessa relationer. Därför rör vi oss på en makronivå, och har subjektivt valt ut de 
delar av relationerna som vi anser vara viktigast. 

Vad gäller tidsperspektiv inbegriper vår analys perioden från Sovjetunionens 
fall till vår nutida verklighet, år 2010. Fokus ligger på de senaste tio åren då 
maktutövandet blivit tydligt från båda håll. För att förstå dagens förhållanden 
krävs dock i många fall en historisk bakgrund och förförståelse, varför vi väljer att 
ta upp hela detta tidsspann.  
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3. Teoretisk ansats 

                 
Vi utgår i vår uppsats från ett postkolonialt perspektiv, vilket vi upplever 
beskriver på ett sanningsenligt sätt hur den internationella arenan är beskaffad. Vi 
tror på en förklaringsmodell inom vilken vi kan ta hänsyn till den internationella 
politikens struktur och dess inverkan på inrikespolitiken i ett land. Vi kommer 
nedan att utveckla hur vi tolkar postkolonialismen och hur vi använder det här 
perspektivet i vår uppsats. 

Vi tror dock att det finns väsentliga skillnader mellan EU och Rysslands 
maktutövande. Vi ämnar förklara dessa skillnader genom att använda oss av 
Joseph Nyes teori om hård och mjuk makt. Detta för att åstadkomma den mer 
nyanserade bilden av postkolonialt maktutövande som vi söker efter i vår 
frågeställning. Den här teorin och dess relevans till vårt undersökningsområde 
kommer också att behandlas nedan. Likaså kommer vi att tydliggöra varför vi 
väljer att kombinera det postkoloniala perspektivet med Nyes teori, något som inte 
är uppenbart vid första anblick och som utgör en central del av vårt bidrag. 

Vår definition och förståelse av postkolonialism bygger vi på Smith och 
Owens förklaring av denna i ”Alternative Approaches to International Theory” 
(Smith & Owens 2008). Vidare använder vi Joseph S. Nye’s definitioner av soft 
och hard power som de finns förklarade i hans bok ”Soft Power – the means to 
success in world politics” (Nye 2004) och hämtar mycket av hans resonemang 
från detta verk när vi bygger upp operationaliseringen av dessa begrepp. 

 

3.1 Postkolonialism 

Den postkoloniala skolan kan inte ses som en enda enhetlig teori, utan bör ses 
som en samling av kritiska idéer (Manzo 2009:262). Det här kräver en utförlig 
avgränsning av de valda fragmenten. Här redogör vi mer detaljerat för den delen 
av den postkoloniala skolan som vi använder oss av. 

Den koloniala verksamheten i form av territoriell och politisk kontroll av en 
stat, dess befolkning och dess resurser i syfte att gynna kolonisatörerna (Smith & 
Owens 2008:188) är utifrån en sådan definition inte längre en verklighet idag. 
Trots det lever tydliga strukturer och mekanismer kvar inom den internationella 
politiken vilka tillåter en liknande form av maktutövande verksamhet i världen än 
idag. Skillnaden är dock att faktisk territoriell ockupation inte längre används som 
medel för denna typ av imperialistiska praktiker, vilka istället kännetecknas av 
ekonomiskt, politiskt, kulturellt och militärt maktutövande (Smith & Owens 
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2008:188)(Loomba 2005:21f). Det är det här maktutövandet som vi vill 
undersöka.  

Med stöd i denna definition ser vi att postkolonialt maktutövande kan ta sitt 
uttryck i fyra former: kulturell, militär, politisk samt ekonomisk makt. Utifrån 
detta vill vi vidareutveckla de olika aspekterna av densamma. Detta för att göra en 
senare diskussion om Ryssland respektive EU:s maktutövande så tydlig som 
möjligt samt att klargöra hur vi knyter ihop vårt postkoloniala perspektiv med 
Nyes teori om hård och mjuk makt. 

Med politisk makt menar vi att den starka aktören kan anses ha betydande 
inflytande över den svagare aktörens inrikespolitik. Detta innefattar såväl faktiska 
politiska beslut som utformning av den politiska agendan. 

Militär makt innebär i sin tur antingen användandet av militära medel eller hot 
om detsamma i syfte att uppnå ett eget mål. Här syftar vi enbart på legitima 
militärmakter utfärdade av, i detta fall, EU och Ryssland, dvs. inte 
terroristgrupper, gerillor eller dylikt. I sammanhanget är omfånget samt resultatet 
av det potentiella eller faktiska militära ingripandet oväsentligt då all form av 
militära medel eller hot om sådan är en form av militär makt, om än i olika 
utsträckning.  

Vad det gäller ekonomisk makt menar vi att den starka aktören utövar makt 
över den svaga med ekonomiska medel, på så sätt att det påverkar den svagare 
aktörens ekonomi. Exempelvis syftar vi på utfärdandet av ekonomiska sanktioner, 
subventioner samt tullar. Det inbegriper även beroenderelationer mellan 
aktörerna, d.v.s. om ett ekonomiskt beroende finns dem emellan vilket kan leda 
till asymmetriska förhållanden.  

Kulturell makt är något mer diffust än de ovannämnda, men kan ses som att 
den starka aktören har ett stort inflytande över den svaga aktörens kultur.  Det här 
är i allmänhet inte något som är kopplat till de politiska beslutsfattarnas praktiker, 
men kan anses vara det i de fall då man som politisk aktör agerar aktivt för att 
skapa eller upprätthålla ett sådant inflytande. Det är i denna bemärkelse som vi 
kommer att ta hänsyn till kulturell makt.  

Vi menar att alla de här formerna av maktutövande kan anses vara av 
postkolonial karaktär i de fallen då de kan anses tillåtas av postkoloniala 
strukturer av svaga och starka politiska aktörer. Vi ämnar undersöka hur detta 
maktutövande tar sig uttryck i asymmetriska förhållanden aktörerna emellan, där 
Moldavien utsätts för stort inflytande och kontroll av de två internationellt starka 
makterna. 

Vi vill påpeka att alla praktiker mellan Moldavien och Ryssland eller EU inte 
behöver tolkas som direkt maktutövande. Vi är medvetna om detta och har inga 
ambitioner att hitta maktutövande där det inte finns. 

Ett frågetecken i anslutning till det ovan beskrivna är det uppenbara faktum att 
Moldavien i allmänhet inte brukar kategoriseras som en före detta koloni. I det här 
sammanhanget kan dock Moldavien, enligt oss, förstås som en sådan. 

Moldaviens historia är inte den av en självständig stat, då landet har ingått i en 
rad olika politiska enheter, varav de viktigaste i det här sammanhanget är 
Sovjetunionen (Nationalencyklopedin, Moldavien). Utgår man från Smith och 
Owens ovannämnda definition av kolonialism vilken beskriver de huvudsakliga 
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dragen som territoriell, ekonomisk och politisk kontroll av andra människors land 
och resurser (Smith & Owens 2008:188), skulle alltså kolonialismen kunna vara 
fullt applicerbar på Sovjetunionens tvångsinkorporation av andra stater. Rysslands 
nuvarande maktutövande över Moldavien kan alltså ses som en direkt fortsättning 
av de strukturer som upprättades under Sovjetunionens tid. 

Viktigt är dock att postkolonialt maktutövande inte nödvändigtvis behöver 
utövas av den före detta kolonisatören i fråga. Det handlar istället om att stater 
fortfarande kan anses ha en svag ställning i dagens internationella politiska 
ordning, till följd av kolonisering. Således kan dessa än idag utsättas för 
postkolonialt maktutövande från starka stater, oavsett. 

EU kan naturligtvis inte anses ha varit en politisk enhet före dess bildande år 
1993 (Nationalencyklopedin, Europeiska Unionen), av den anledningen kan man 
inte anse dem vara en före detta kolonisatör i definitionens sanna bemärkelse. 
Samtidigt är det väldigt viktigt att förstå att EU:s starka position idag, utifrån vårt 
postkoloniala perspektiv, delvis kan sägas bero på att unionen till stor del består 
av före detta kolonial- och stormakter. Vi kommer därför att behandla EU som en 
politisk enhet vars starka internationella ställning till stor del bottnar i 
postkoloniala strukturer. 

Postkoloniala strukturer lever alltså kvar och gör att Ryssland och EU idag är 
starka aktörer på den internationella, politiska arenan, medan Moldavien är en 
svag sådan. Dessa strukturer möjliggör en interaktion mellan starka och svaga 
stater baserad på gamla mönster. Det är just detta som möjliggör de starka 
aktörernas fortsatta dominans och kontroll över den svaga staten Moldavien. 

Rent intuitivt kan vi dock märka att det finns stora skillnader i hur de två 
aktörerna utövar sin makt på. För att förstå dessa skillnader inom ramen för 
postkolonial makt, ska vi tillämpa begreppen hård och mjuk makt och kombinera 
dessa två teoribildningar. Nedan följer en redogörelse för begreppen hård och 
mjuk makt  

 

3.2 Hård och mjuk makt 

 
Joseph Nye myntade begreppet ”mjuk makt” år 1991 i sin bok ”Bound to Lead: 
The Changing Nature of American Power” där han ville förklara USA:s makt i 
världsordningen. Han menade på att USA:s makt och inflytande inte bara vilade i 
dess militära och ekonomiska makt utan även i något annat: dess mjuka makt över 
omvärlden (Nye 1991). Begreppet vidareutvecklades senare i hans bok ”Soft 
Power – the means to success in world politics” (Nye 2004) och det är framför allt 
hans resonemang i denna bok som vi kommer att utgå ifrån i vårt arbete. Nye 
menar på att det finns två olika typer av makt som ett land kan utöva över sin 
omvärld – hård makt och mjuk makt. 
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Hård makt är den mer traditionellt använda maktformen som består i att kunna 
tvinga aktörer att göra som man vill. Andra länder gör som du vill på grund av 
den makt du har att straffa eller belöna dem. Nye nämner militär samt ekonomisk 
makt som ett exempel (Nye 2004:31). Hård makt består till stor del av 
användandet av morot och piska för att få sin vilja fram (Nye 2004:5). 

Mjuk makt däremot yttrar sig på ett annat sätt – det är makten att kunna 
attrahera människor eller länder och få dem att vilja samma sak som en själv. Här 
finns inget direkt tvång, utan makten består i att kunna ”shape the preferences of 
others” (Nye 2004:5) Det här sker exempelvis genom att ett lands kultur anses 
vara eftertraktad av omvärlden, eller genom att man som stat står för värderingar 
som är universellt hyllade. Det här attraherar andra länder samtidigt som det 
legitimerar det egna landets agerande i olika frågor (Nye 2004:5ff). 

Det är självklart inte så att ett land alltid håller sig till antingen hård eller mjuk 
makt, oftast använder sig länder av en kombination av de båda. Dock ämnar vi att 
generalisera genom att undersöka vilken form av maktutövande som är den mest 
använda av Ryssland respektive EU. 

 

3.3 Postkolonial hård och mjuk makt? 

 
Det är långt ifrån självklart att använda Nyes teorier om hård och mjuk makt i 
samband med postkolonialism. Men vi menar på att Nyes begrepp mycket väl kan 
inkorporeras i ett postkolonialt perspektiv. Vi insinuerar inte under några 
omständigheter att Nye och hans teori kring makt kan sägas tillhöra den 
postkoloniala skolan. Däremot vill vi använda oss av hans för oss mycket 
praktiska klassificering för att nyansera den allmänna uppfattningen kring 
postkolonial makt. 

En mycket viktig anledning till vårt val av Nyes teori bottnar i hur väl hans 
indelning av mjuk och hård makt överlappar med vår definition av postkolonial 
makt. Vi menar nämligen att de formerna av postkolonial makt som vi benämnt 
ekonomisk och militär makt kan tolkas som hård makt, medan kulturell makt och 
delvis även politisk makt överlappar med definitionen av mjuk makt.   

Nyes klassificering blir mycket användbar för att synliggöra hur olika former 
av makt kan anses vara postkoloniala praktiker, samt jämföra europeiskt och ryskt 
maktutövande. Överlappningen mellan det postkoloniala perspektivet och 
begreppen hård och mjuk makt kommer att tydliggöras än mer under analysens 
och operationaliseringens gång. 
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3.4 Operationalisering: Indikatorer av hård respektive 
mjuk makt 

För att bedöma vilka former av makt som de två politiska enheterna använder sig 
av krävs det en operationalisering av begreppen hård och mjuk makt. Vi kommer 
här att ta inspiration från en modell som Nye presenterar i sin bok ”Soft Power” 
(Nye 2004:31). Nye definierar tidigare i samma bok militär och ekonomisk makt 
som hård makt och presenterar här de två formerna av denna tillsammans med 
mjuk makt. I modellen genomgår han tre steg genom vilka han konkretiserar 
maktbegreppen och således gör dem mer spårbara i verkligheten. Det är just det 
här vi eftersträvar i vår operationalisering och det passar därför mycket bra att 
utgå ifrån denna modell. Dessutom tar Nye i den här modellen upp just 
”government policies” (nedan översatt till politiskt agerande) som är just det vi 
vill komma åt i vår analys. 

Vi har dock valt att modifiera den något, då Nyes modell ursprungligen inte är 
tänkt som en operationalisering utan just en konkretisering. Vi har lagt till och 
omformulerat vissa begrepp för att se till att vår operationalisering fångar upp alla 
de aspekter av mjuk respektive hård makt som är intressanta i förhållande till 
politiskt agerande. Begreppen blir även något mer konkreta och praktiskt 
observerbara. 

Viktigt att påpeka är att hot om eller möjlighet till agerande också räknas som 
maktutövande för alla former av hård makt. Exempelvis är hot om sanktioner lika 
mycket ekonomiskt maktutövande som faktiskt utfärdande av sanktionerna. 
Likaså är en signalerad möjlighet till bistånd på vissa villkor, ett uttryck av samma 
makt. 
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	   Beteenden	   Primärvaluta	   Politiskt	  agerande	  

Militär	  makt	   Tvång	  
Avskräckande	  
medel	  
Skydd	  

Hot	  
Våld	  

Hot	  om	  våld	  
Användande	  av	  våld	  
Krigsföring	  
Alliansbildning	  

Ekonomisk	  
makt	  

Övertalning	  
Tvång	  

Betalningar	  
Sanktioner	  

Bistånd	  
Mutor	  
Sanktioner	  
Subventioner	  
Tullar	  
Tillämpande	  av	  resurspolitik	  

Mjuk	  makt	   Attraktion	  
Agendastyrning	  

Värderingar	  
Kultur	  
Policys	  
Institutioner	  

Diplomati	  
Institutionaliseringar	  

Förespråkande	  av	  egna	  
värderingar	  

Kultur	  
Förebild-‐	  och	  ledarroll	  
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4. Analys 

 

4.1 Moldavien – en bakgrund 

Moldavien anses vara ett av Europas fattigaste länder (CIA World Factbook, 
Moldova). Dess huvudsakliga inkomstkälla består av jordbruk, men landet har 
inga nämnvärda mineral- eller råvaruresurser (Nationalencyklopedin, Moldavien), 
något som gör de mycket beroende av just den förstnämnda sektorn. Landets 
befolkning består i första hand av rumänsktalande moldaver, ukrainare samt 
ryssar. Det officiella språket är i sin tur rumänska och kallas i folkmun för 
moldaviska. En stor del av befolkningen talar emellertid ryska (ibid.).  

Moldaviens historia är, som ovan skrivits, inte den av en självständig stat. 
Landet i dess nuvarande form skapades först år 1991, då man utropade sin 
självständighet från Sovjetunionen (Nationalencyklopedin, Moldavien). Innan 
dess har landet ingått i flera olika konstellationer. Historiskt sett var det en del i 
furstendömet Moldova, men sedan blev det inkorporerat i Ryssland år 1812, en 
del av Rumänien år 1918, och sedermera blev det en republik inom Sovjetunionen 
år 1939 (ibid.).   

Inom Sovjetunionen var Moldaviska SSR en autonom republik, men mycket 
gjordes för att motverka rumänsk nationalism, bl.a. uppmuntrades rysk och 
ukrainsk invandring till sovjetrepubliken (Nationalencyklopedin, Moldavien). År 
1991 utropade sig Moldavien som sagt till en självständig stat, men genast blev 
splittringar inom landet synliga. Det uppstod en konflikt mellan området 
Transnistrien, vars rysk-ukrainska befolkning utgör en majoritet, och övriga 
Moldavien, som började knyta allt starkare band med sitt grannland Rumänien. I 
Transnistrien menade man att Moldavien diskriminerade ryssar genom att bl.a. 
införa en lag som gjorde det obligatoriskt för alla arbetande som kom i kontakt 
med kunder att kunna både rumänska och ryska (Sanchez 2009:157).  Man var 
även orolig att Moldavien skulle återförenas med Rumänien (ibid.).  

I detta läge valde Ryssland att gå in i landet och stödde Transnistrien med 
militära medel när en väpnad konflikt bröt ut. Ryssland har sedan dess haft kvar 
styrkor i landet i fredsbevarande syfte (Popescu & Wilson 2009:321f). Ryssland 
har sedermera varit inblandade i konfliktlösning av Transnistrien-konflikten, men 
det som från början verkade utvecklas till mycket goda relationer mellan 
Moldavien och Ryssland, blev år 2003 mycket kyligare då man tog avstånd från 
det föreslagna fredsavtalet ‘Kozak Memorandum’ (Löwenhardt 2005:17,18). 
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Moldaviens nuvarande utrikesminister vid förfrågan om landets relationer med 
Ryssland idag uppges på Moldaviens regerings hemsida ha svarat att: 

“The only reason of more distant relations with Russia, lately, is the 
Transnistrian conflict. Transnistria stays just like a thorn between our countries, 
which share different stances as regards the Tiraspol separatist regime.” (Republic 
of Moldova Official Website)  

Idag är Transnistrien praktiskt sett en autonom republik inom Moldavien, men 
en politiskt stabil lösning är inte uppnådd och strävan att hitta en sådan upptar en 
stor del av landets inrikes- och utrikespolitik (Nationalencyklopedin, Moldavien). 
Förutom önskan att undvika vidare inbördeskonflikt och att ryska styrkor ska 
lämna landet, är Transnistrien en viktig angelägenhet av ytterligare ett skäl. Enligt 
EU:s analys av landet, finns nämligen den största delen av moldavisk industri och 
energitillverkning beläget inom Transnistriens gränser. (Country Strategy Paper 
2007:8) 

Ytterligare ett område i Moldavien har försökt att förklara sig självständiga 
sedan Moldaviens bildande, nämligen Gagauzien. Området blev aldrig en 
självständig stat, men har gjorts till en autonom del inom landet 
(Nationalencyklopedin, gagauzer). Då det här inte har lett till någon direkt 
konflikt, och det inte kan sägas påverka relationerna med vare sig Ryssland eller 
EU idag kommer vi dock inte att behandla Gagauzien i vår analys.  

4.2 Ryssland och Moldavien 

4.2.1 Huvuddragen i relationerna 

Moldavien är en av de postsovjetiska stater vilka mer eller mindre frivilligt är 
starkt beroende av Ryssland. Ryssland har ett självklart inflytande över området 
och man arbetar aktivt med att upprätthålla sin makt över vad man kallar för ”the 
near abroad” (Löwenhardt 2005:19). Enligt den Ryska Federationen kännetecknas 
den här regionen av en kamp om inflytande mellan EU och Ryssland i fråga om 
bl.a. vilken demokratimodell som bör tillämpas. Ryssland kommer därför inte att 
tillåta inkräktare i dess intressesfär (Löwenhardt 2005:24f, Tsygankov 2006:4). 
Rysslands maktutövande över Moldavien är mångfacetterat och kräver en 
grundlig analys. Det som vi ser som de viktigaste dragen i relationerna är 
sammanfattade nedan. 

Ryssland har sedan de aktivt gick in och stödde Transnistrien år 1992, haft en 
militär styrka på plats i landet. Styrkan kallas idag för fredsbevarande och man 
gör anspråk på att skydda den ryska befolkningen (Popescu 2009:322). Ryssland 
har även stor makt i och med Moldaviens beroende av landets naturgasresurser, 
något som även utnyttjats som ett politiskt instrument ett flertal gånger (Popescu 
2009:322). Moldavien är även ekonomiskt beroende av Ryssland vad gäller 
handel i övrigt och en mycket stor del av Rysslands utrikespolitiska fokus ligger 
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på att upprätthålla samt om möjligt även öka det ekonomiska beroende från de f.d. 
sovjetiska republikerna (Löwenhardt 2005:20,23f). 

Slutligen finns Ryssland ständigt närvarande på många andra sätt, ett viktigt 
inslag av Rysslands förhållande med Moldavien består av ett stort kulturellt 
inflytande. Exempelvis är det ryska språket mycket utbrett runtom i landet 
samtidigt som den Ryskortodoxa kyrkan är den största religiösa enheten 
(Nationalencyklopedin, Moldavien) något som Popescu och Wilson tolkar som 
mjuk makt (2009:319). Överlag kan man tala om ett stort kulturellt arv från 
Sovjetunionen som än idag skapar starka band mellan Ryssland och Moldavien.  

4.2.2 Militär makt 

Den Ryska Federationen har egenmäktigt förklarat ensamrätt på maktutövandet 
över den postsovjetiska regionen och har av den anledningen utfärdat tydliga 
varningar mot andra aktörer med liknande målsättningar i detta geografiska 
område (Tsygankov 2006:4). Samtidigt har Ryssland vid olika tillfällen uttalat 
löften om möjligheten att vid behov använda sig av militära aktioner utanför dess 
suveräna territorium i förebyggande syfte (Tsygankov 2006:2). Man har även 
uttalat att Ryssland kommer att ingripa militärt i de fall då de anser att ryska 
medborgares rättigheter kränks eller riskerar att kränkas (Popescu & Wilson 
2009:322, Uri Ra’anan 1995:20). 

I Moldaviens fall får det här konsekvenser för hanterandet av konflikten i 
utbrytarrepubliken Transnistrien. Rysslands aktiva militära stödjande av 
Transnistrien under konflikten år 1992, kan tydligt tolkas som ett utövande av 
militär makt. Det främsta skälet angett till varför Transnistrien ville bryta sig loss 
från Moldavien var som ovan nämnt att man fruktade för nära band till Rumänien 
och eventuell återförening av Moldavien och Rumänien, samt att man ansåg att 
ryssar diskriminerats i och med lagarna rörande språkbruk (Sanchez 2009:157). 
Att Ryssland då aktivt gick in och stödde Transnistrien med militära medel ser vi 
som ett maktutövande och straff mot Moldavien för att man hade knutit för nära 
band med Rumänien. Här ser vi alltså ett fall av användande av våld, alltså hård 
makt. 

Rysslands fredsbevarande aktioner har sedan långt tillbaka tolkats som ett 
användbart tillvägagångssätt för Ryssland att sträva efter (Almond 1995:47). Idag 
har den Ryska Federationen som sagt kvar militära styrkor i Moldavien, nu i form 
av fredsbevarande styrkor. Enligt Popescu och Wilson fanns där 1200-1500 
soldater år 2008 (Wilson & Popescu 2009:322). Moldavien har inte godkänt 
truppernas närvaro och försöker förhandla sig till ett avlägsnande av dessa (ibid.). 
Enligt Bugajski använder Ryssland de fredsbevarande styrkorna som ett sätt att 
behålla makt och inflytande över området och att kontrollera den politiska 
utvecklingen. (Bugajski 2004:4). Att Ryssland har sådana ambitioner verkar 
intressant nog bekräftas i deras National Security Strategy där man kan läsa 
följande: 

”93. Russia believes that the maintenance of strategic stability and equitable 
strategic partnership can be supported by the presence of contingents of the 



 

 16 

Armed Forces of the Russian Federation in conflict zones, on the basis of norms 
of international law, with the goal of resolving political, economic and other 
challenges by non-military means.” (Russia’s National Security Strategy to 2020) 

Ryssland har även lager av ammunition i Transnistrien (Nationalencyklopedin, 
Moldavien) och detta tillsammans med militärens fortsatta närvaro menar vi på 
kan ses inte bara som faktiskt brukande av militär makt utan även som hot om en 
eskalerad sådan; framför allt tolkat i samband med Rysslands uttalade policy att 
ingripa där de anser att ryska medborgare hotas eller kränks. Här har vi alltså ’hot 
om våld’, som också är en form av militär, hård makt. 

4.2.3 Ekonomisk makt 

En stor del av Rysslands utrikespolitik fokuserades under Putin på att säkra den 
ekonomiska makten över postsovjetiska länder (Tsygankov 2006:10). Bugajski 
uttrycker det som att: “Putin views economic relations as an especially valuable 
means of gaining political influence” (Bugajski 2004:4). Ryssland har idag ett 
stort övertag vad gäller både handel och investeringar i de postsovjetiska länderna, 
däribland Moldavien (Löwenhardt 2005:7,20,23,40). Det här övertaget har enligt 
många, kommit att utnyttjas vid ett flertal tillfällen.  

Ett tydligt exempel på maktutövande är den ryska bojkotten av moldaviskt vin 
som pågick mellan åren 2005-2007 (Popescu & Wilson 2009:323). 
Vinproduktionen är en mycket viktig inkomstkälla för den moldaviska ekonomin 
och därför fick det här stor inverkan på landet (CIA World Factbook, Moldova). 
Enligt Ryssland handlade detta om en följd av vinets sämre kvalité (Tsygankov 
2006:17), men det finns många olika tolkningar av detta beslut, där de flesta pekar 
på ekonomiskt maktutövande. Ett sätt att förstå detta beslut på är, enligt Andrei 
Tsygankov, som ett försök från Rysslands håll att pressa Moldavien och 
Transnistrien att förhandla kring den interna konflikten mellan dem (ibid). Oavsett 
vilket politiskt mål som ligger bakom aktionen, tolkar vi det som en form av 
sanktioner, alltså ekonomiskt maktutövande. 

En annan central aspekt av rysk ekonomisk makt är energipolitiken. Ryssland 
har länge varit den främsta exportören av olja och gas till postsovjetiska stater, 
vilket sätter många av dessa, däribland Moldavien, i en svår situation av beroende 
(Löwenhardt 2005:20,23, Verdun & Chira 2008:434). Vissa menar på att den 
Ryska Federationen medvetet har förhandlat sig fram till en omfattande kontroll 
av energiresurser samt skaffat sig en strategisk kontroll över transportmedel av 
desamma i f.d. sovjetiska stater (Tsygankov 2006:5, Bugajski 2004:4ff). Putin har 
tidigare uttalat sig om att: 

“Russia enjoys vast energy and mineral resources which serve as a base to 
develop its economy; as an instrument to implement domestic and foreign policy. 
The role of the country on international energy markets determines, in many 
ways, its geopolitical influence” (Ebel 2009:9). 

En mycket stor del av Moldaviens energiförsörjning kommer från Ryssland, 
vilket gör dem mycket beroende av Ryssland (Country Strategy Paper 2007:7). 
Beroendeförhållandet i sig kan möjligtvis ses som ett uttryck för postkoloniala 
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förhållanden, men kan inte ensamt tolkas som ett maktutövande. Däremot har 
Ryssland ett flertal gånger utnyttjat Moldaviens ekonomiska beroende i syfte att 
uppnå ett visst mål, och det är detta som blir intressant i förhållande till vår 
analys. Ryssland har utnyttjat beroendeförhållandet genom att stänga av 
naturgastillgången till Moldavien i politiskt känsliga lägen rörande situationen i 
Transnistrien (Wilson & Popescu 2009:322). Det här tolkar vi som tillämpande av 
resurspolitik, och alltså ekonomisk, hård makt.  

4.2.4 Mjuk makt 

Tsygankov menar på att Ryssland på senare tid har gjort intressanta ändringar i 
landets utrikespolitiska strategi, där man visat ett allt större intresse för mjukt 
maktutövande (Tsygankov 2006:6). Popescu & Wilson menar däremot att en del 
av ryskt mjukt maktutövande är nytt, men att mycket även finns kvar sedan 
Sovjetunionens tid (Popescu & Wilson 2009:319). Det senare påståendet anser vi 
stämmer bäst överrens med verkligheten, och nedan presenterar vi de tecken på 
mjukt maktutövande som vi ser som de viktigaste för relationerna. 

Det ryska inflytandet över postsovjetiska stater såsom Moldavien går inte att 
förneka. Den historiska aspekten förefaller mer än självklar, då Moldavien 
tidigare varit en republik av Sovjetunionen. Den före detta ryska presidenten 
Vladimir Putin har under sitt styre inte tvekat på att lyfta fram den historiska 
kopplingen mellan länderna i sin utrikespolitiska agenda (Tsygankov 2006:1,2). 
Ett exempel på detta är bildandet av det ryska departementet för “Interregional 
and Cultural Relations with Foreign Countries” (Tsygankov 2006:2). De 
historiska kopplingarna i sig är svåra att direktöversätta till ett mjukt 
maktutövande, men just anspelningen på en gemensam identitet och historia som 
görs i politiska sammanhang gör att vi tolkar detta som en tydlig form av mjukt 
maktutövande av Ryssland. Inom vår operationaliseringsmodell tolkar vi in detta 
som anspelning på kultur, som alltså inbegrips av mjuk makt.  

En annan viktig aspekt av ryskt mjukt maktutövande ryms även den inom 
kulturell makt. Ryssland har satsat på att främja rysk kultur för att på så sätt 
attrahera utomstående länder. Det officiella “Russian language” programmet kan 
här fungera som exempel för initiativ på detta område. Inom det här initiativet har 
Ryssland främjat användningen av det ryska språket inom de postsovjetiska 
staterna. Detta har gjorts inom såväl utbildning som handel samt inom media och 
internet (Tsygankov 2006:5). Ryska är mycket riktigt ett mycket stort och 
inflytelserikt språk i Moldavien (Nationalencyklopedin, Moldavien). 

Ryssland har som uttalad policy att ge stöd till NGOs som stöder ryska 
intressen, vilket Wilson och Popescu tolkar som mjuk makt (Wilson & Popescu 
2009:319f). Det här hade visserligen kunnat tolkas som hård ekonomisk makt, då 
det trots allt handlar om ekonomiska transfereringar, men vi anser ändå att det i 
slutändan är mer mjuk makt än ekonomisk. Utifrån vår modell tolkar vi detta som 
förespråkande av egna värderingar, alltså mjuk makt. 
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4.2.5 Ryssland som postkolonial makt 

Ovan har framgått att Ryssland, som förväntat, främst använder sig av hård makt 
gentemot Moldavien, men att där även finns en ansenlig del av mjuk makt. Nu 
återstår att visa att dessa maktutövanden, såväl hård som mjuk, vilar på 
postkoloniala strukturer. Vi börjar med det hårda maktutövandet och går sedan 
vidare till det mjuka. 

Till att börja med, är Rysslands inblandning i Transnistrien-konflikten ett 
exempel på postkolonialt agerande som kan anses bygga på kvarliggande 
strukturer i relationerna länderna. Man kan tolka det som att koloniala mönster 
finns kvar i den ryska politiken där man än idag tror sig ha den legitima rätten att - 
delvis - ockupera andra suveräna stater. Dock handlar det idag om en ny form av 
ockupation där faktisk territoriell makt inte är målet utan medlet. Vi menar på att 
målet snarare är att påverka Moldavien politiskt och samtidigt att säkra en fortsatt 
postkolonial makt över området. Rysslands närvaro i Transnistrien-konflikten 
fungerar på så viss som ett indirekt utövande av inflytande över landet Moldavien.  

En del av postkolonial makt består, som vi utredde i vår teoretiska ansats, i att 
upprätthålla asymmetriska handelsmönster som skapar en beroendeställning hos 
den svaga aktören. Det här ser vi tydliga tecken på i Rysslands ekonomiska 
maktutövande över Moldavien. De här asymmetriska förhållandena ser vi, i detta 
fall, som en kvarlevnad från Sovjetunionen som upprätthålls av Ryssland och som 
tillåter postkolonialt, ekonomiskt maktutövande. Mer specifikt, är det alltså här i 
form av hård ekonomisk makt. På grund av dessa postkoloniala strukturer kan 
Ryssland utöva hård, ekonomisk makt över Moldavien genom att exempelvis 
bojkotta moldaviskt vin. 

Ännu ett tydligt exempel gällande handelsmönster, är energihandeln. 
Moldavien är som vi sett, beroende av Rysk energiförsörjning, något som också 
kan anses vara kvarlevande från Sovjetunionen då Moldavien fick all sin energi 
från Ryssland. Som Chloë Bruce påpekar i sin artikel ”Power Resources” är 
naturgas en särskilt intressant energikälla då det skapar mycket rigida strukturer 
som är svåra att bryta (Bruce 2007:30). Detta eftersom naturgas kräver avancerad 
infrastruktur i form av en pipeline och gör strukturerna svårare att ändra än de 
som blir av exempelvis oljehandel (ibid.). I det här fallet finns pipelinen kvar 
sedan Sovjetunionen. Det här menar vi på visar mycket tydligt på kvarlevande 
postkoloniala strukturer, då pipelinen finns kvar sedan Sovjetunionen (Bruce 
2007:30f) och än idag gör Moldavien beroende av rysk naturgas. Även i det här 
fallet ser vi alltså postkoloniala strukturer, i det här fallet i form av mycket 
konkret infrastruktur, som tillåter postkolonialt maktutövandet, som vi här kan 
klassificera som ekonomisk hård makt. 

Det är dock inte bara hård makt som kan tolkas som postkolonial, som vi 
påpekat många gånger ovan. Vi har sett att man från Rysslands håll anspelar på en 
gemensam historia, och även att man försöker främja användandet av det ryska 
språket. Det här menar vi på kan tolkas som postkolonial mjuk makt. Den 
gemensamma historien samt språket är båda ett resultat av Moldaviens förflutna 
som del av Ryska Imperiet och Sovjetunionen. Det gemensamma arvet blir i detta 
fall en postkolonial struktur som tillåter ett mjukt maktutövande från Rysslands 
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håll då deras attraktionskraft ökar. Vi ser här ett försök från Rysslands håll att 
upprätthålla dessa postkoloniala strukturer. 

Inte helt oväntat kan vi nu se tydliga tecken på rysk postkolonial verksamhet i 
Moldavien. Emellertid bör vi här även lyfta fram att detta postkoloniala 
maktutövande inte enbart sker genom militära aktioner. Istället kan vi här fasställa 
att den Ryska Federationens postkoloniala praktiker har väldigt olika karaktär. Vi 
kan här tala om såväl hård som mjuk makt.  

4.3 EU och Moldavien 

  

4.3.1  Huvuddragen i relationerna 

  
Moldavien har sedan år 2003 satsat på integration med EU och gjort detta till sitt 
främsta utrikespolitiska mål (Verdun & Chira 2008:433). EU och Moldaviens 
internationella relationer är, som Popescu och Wilson påpekar, betydligt mycket 
mer institutionaliserade än Ryssland och Moldaviens relationer (Wilson & 
Popescu 2009:318). Vi kommer i vår analys främst att utgå ifrån det som vi ser 
som de viktigaste avtalen mellan EU och Moldavien.  

År 2005 skapades European Neighbourhood Policy (ENP) på initiativ av EU. I 
policyn behandlas EU:s relationer och samarbete med sina närmaste grannländer.  
Huvudsyftet är just att fördjupa detta samarbete och framför allt att grannländerna 
ska närma sig EU och anpassa sig efter EU:s regelverk. (Country Strategy Paper 
2007:2f). Enligt Lapczynski handlade ENP om att använda morötter istället för 
piskor (Lapzcynski 2009:144), alltså att locka till sig grannländerna genom att 
erbjuda möjligheter till fördjupat samarbete och förmåner till följd av detta. 

Moldavien innefattas av ENP och har, som alla andra berörda länder, en egen 
EU Moldova Action Plan (EURMAP) som specificerar aktörernas relationer och 
framtida utveckling av dessa. EURMAP har blivit en viktig del av Moldaviens 
egen vision för dess utveckling och diskuteras flitigt inom inrikespolitiken 
(Verdun & Chira 2008:432f). 

Det är omdebatterat till vilken grad ENP öppnar upp för potentiellt framtida 
inträde i EU. Officiellt utesluter ENP medlemskap inom snar framtid. Samtidigt 
menar vissa att det finns dokument inom ramverket som verkar visa på att 
medlemskap trots allt kan vara en möjlighet. Man pekar bl.a. på det faktum att 
ENP till stor del liknar de förutsättningar för medlemskap som tagits fram i 
Copenhagen Criteria år 1993 (Verdun & Chira 2008:431f, 434), något som med 
andra ord gör grannländerna mer redo för medlemskap.   

Moldavien har själva uttryckt att EU integrationen är en ” ...irreversible 
strategic objective of the foreign and domestic policy of the Republic of Moldova” 
(Republic of Moldova Official Website). Något som i sin tur stöds av EU-
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politiker (Verdun & Chira 2008:433f). Moldaviens ambitioner att närma sig 
Europa kan märkas av på landets retorik på många sätt, bl.a. i det att deras 
utrikesminesterie nu heter “Ministry of Foreign Affairs and European Integration” 
(Republic of Moldova Official Website). 

Samarbetet med Moldavien och övriga Östeuropa har fördjupats ytterligare 
genom Eastern Partnership (EaP) som trädde i kraft i december 2008. EaP stödjer 
ytterligare reformer i Östeuropa för att de ska närma sig europeiska värderingar 
och standard (Lapczynski 2009:143,147,151). 

Som vi då sett har EU stort inflytande över Moldaviens inre och yttre 
angelägenheter. Vi ska nu fördjupa oss i analysen av maktutövandet genom att 
titta på hård och mjuk makt.  

  

4.3.2 Militär makt 

Vi ser inga tecken på faktiska militära praktiker eller hot om desamma i relationen 
mellan EU och Moldavien. Inte heller finns det fredsbevarande styrkor belägna i 
Transnistrien. Däremot har det funnits diskussioner om en möjlig europeisk insats 
i Transnistrien, vilken först stoppades av Ryssland år 2003 och senare även av EU 
medlemsstater år 2006 (Wilson & Popescu 2009:326). Allianser har inte heller 
slutits mellan EU och Moldavien. Av den anledningen ser vi inget direkt militärt 
maktutövande över Moldavien från EU:s sida. 

   

4.3.3 Ekonomisk makt 

I EURMAP talas det mycket om ekonomiska reformer vilka bör genomföras i 
Moldavien. Vi anser att reformerna till stor del återspeglar västerländska 
värderingar, och detta kommer därför att behandlas i avsnittet om mjuk makt. 
Däremot finns även klara tendenser till ekonomiskt maktutövande i dessa 
reformer. Tydligast är nog att EU framhåller möjligheter att vid ett senare skede i 
samarbetet öppna upp de ekonomiska gränserna och på så sätt skapa en gemensam 
marknad mellan EU och Moldavien (Verdun & Chira 2008:434,437). Vidare talar 
man inom EaP tydligt om en free trade area mellan EU och grannländerna 
inbegripna av EaP (Lapczynski 2009:147). Det här ser vi som en form av 
ekonomisk makt, enligt vår modell, då det pekar på möjligheten att avskaffa 
tullar. 

EU tar idag inte ut några tullar på jordbruksprodukter från Moldavien 
(Jordbruksverket – De här avtalen finns). Jordbruk är också en av de viktigaste 
delarna av Moldaviens ekonomi (CIA World Factbook, Moldova) så det här får i 
sammanhanget ses som mycket betydande. Enligt EU:s rapport om Moldaviens 
ekonomi i dess ”Country Strategy Paper” utgör EU idag Moldaviens främsta 
importkälla och näst största exportmarknad(Country Strategy Paper 2007:9). De 
har alltså en betydande handel aktörerna emellan, något vi tror kan vara starkt 
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kopplat till frihandelsprinciperna som EU tillämpat. Vi ser det här som en form av 
ekonomisk maktutövande som EU tillämpat genom att upphäva tullar och på så 
sätt påverka Moldaviens handelsmönster.  

Inom EaP har det även utformats ett system av assistance funds. Dessa 
kommer att fördelas mellan partnerländerna i proportion till omfattningen av varje 
lands faktiska implementering av de avtalade reformerna (Lapczynski 2009:147). 
Även här är det frågan om en ekonomisk makt, denna gången i form av bistånd. 

Moldavien är som tidigare påpekats mycket beroende av rysk 
energiförsörjning vilket påverkar landet på ett påtagligt sätt. EU har 
uppmärksammat detta och tagit initiativ till olika reformer inom Moldavien för att 
motverka detta beroende (EU/Moldova Action Plan – Energy).  I det här 
sammanhanget har man inom EaP även skapat Energy Interdependence 
(Lapczynski 2009:151). Där vill man involvera Moldavien i ett europeiskt 
energisamarbete istället. Det här samarbetet kan i sig inte ses som ett ekonomiskt 
maktutövande, men det är i sammanhanget intressant att reflektera över att EU vill 
skapa beroendeförhållanden mellan EU och Moldavien för att motverka dem 
mellan Ryssland och Moldavien. Vi lämnar frågan huruvida detta kan komma att 
utvecklas till ett framtida maktutövande, öppen för vidare diskussion. 

 

4.3.4 Mjuk makt 

 
EU utövar mjuk makt över Moldavien på ett flertal sätt. Vad gäller mjuk makt är 
det som sagt oftast lättast att se resultaten; att Moldavien frivilligt anpassar sig 
efter EU:s regelverk, att de inkorporerar de utvecklingsstrategier som EU lägger 
fram direkt in i sin inrikespolitik, osv. Nedan ska vi dock försöka se på exempel 
på hur EU faktiskt går tillväga med att utöva mjuk makt. Att fånga alla 
maktutövanden i sammanhanget är svårt, för att inte säga omöjligt, och vi vill 
därför göra klart att exemplen, särskilt på denna punkt gällande EU:s mjuka makt, 
inte är heltäckande. Dock anser vi att de utgör en viktig del av det mjuka 
maktutövandet som EU utövar över Moldavien.  

Till att börja med, är EU inblandad i så kallade conflict settlement negotiations 
kring Transnistrien-konflikten. Man har enligt EU själva, varit inblandade sedan 
2005, då man började tillämpa ett ”5+2”-format där förhandlingarna sker mellan 
Moldavien, Transnistrien, Ukraina, Ryssland samt OSCE och USA samt EU är 
med observatörer (Country Strategy Paper 2007:7). Det här ser vi som en form av 
diplomati och även som ett sätt för EU att anta en ledarroll i sammanhanget. Det 
handlar alltså om en form av mjuk makt. 

Vidare menar vi att EU kan anses fungera som en institutionalisering av 
särskilda europeiska värderingar. EU själva uttrycker det som att ”As a global 
player, the EU promotes its norms, values and interests…” (Country Strategy 
Paper 2007:2).  Man kan också se detta förespråkande och förkroppsligande av 
egna värderingar i EU:s arbete och retorik kring europeiska värden såsom 
demokrati, en fri marknad och mänskliga rättigheter. Nye resonerar i ”Soft 
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Power” om att en sådan institutionalisering av egna värderingar leder till ökad 
legitimitet för aktören i fråga att arbeta för dessa värderingar (Nye 2004:10). Det 
här placerar vi alltså in under institutionaliseringar i vår modell – alltså en form av 
mjuk makt. 

Vi ser även tecken på att EU genom olika praktiker gentemot Moldavien 
förespråkar vissa egna värderingar. Ett exempel är som ovan nämnt EURMAP, 
som bl.a. förespråkar ekonomiska reformer vilka man menar på ska leda till en 
ökad välfärd samt bättre levnadsstandard för befolkningen i landet. Detta menar 
man från EU:s håll ska uppnås genom en förbättrad business climate (Verdun & 
Chira 2008:433). Inom detta ramverk läggs därför mycket stor fokus på 
Moldaviens övergång till en marknadsekonomi och likaså på de nödvändiga 
ekonomiska reformerna som krävs för att uppnå denna (Verdun & Chira 
2008:433). Man har även spekulerat i att skapa en free trade area länderna 
emellan. Det här anser vi återspegla det ekonomiska system och kapitalistiska 
värderingar som EU själva står för, och vi tolkar alltså detta som förespråkande av 
egna värderingar, en form av mjuk makt. 

Vidare uppmuntrar EU till ändringar av den moldaviska lagstiftningen för att 
föra densamma närmare acquis communautaire (Verdun & Chira 2008:431,436, 
Freyburg et al 2009:926,928), dvs. den kompletta lagstiftningsramen gemensam 
för alla unionens medlemsländer (European Comission, The JRC-Acquis 
Multilingual Parallel Corpus). På så sätt får EU möjlighet att sprida de värden som 
finns implicita i unionens lagstiftning (Freyburg et al 2009:917). Vidare talar man 
i det här sammanhanget även om en rörelse mot en liknande modell av governing 
programmes (Verdun & Chira 2008:436). Det här är ytterligare en målsättning 
som visar tydligt på EU:s ambitioner på att exportera den egna 
demokratimodellen. 

En närmare granskning av EURMAP och dess landsspecifika och konkreta 
mål för samarbetet med just Moldavien, visar fler påtagliga tecken på viljan att 
exportera den egna modellen.  Den genomgripande ambitionen med detta 
samarbete är att stärka demokratiska och rättsliga institutioner för att på så sätt 
öka medvetenheten om och efterföljningen av ‘rule of law’, mänskliga rättigheter 
och demokrati i Moldavien (Verdun & Chira 2008:433). 

I EaP förklaras att man bl.a. ämnar ”främja europeiska värderingar ... i ett 
bredare Europa” [vår översättning] (Lapczynski 2009:143). I detta initiativ finns 
en explicit europeisk önskan för ett moldaviskt närmande i riktning mot unionens 
egna normer och standarder. Man talar även här om demokrati, rule of law samt 
mänskliga rättigheter som en förutsättning för ett fördjupat samarbete med den 
Europeiska Unionen (Lapczynski 2009:147,151). Något som tyder på en 
asymmetrisk relation i samarbetet där det så kallade närmandet enbart sker från 
Moldaviens sida; samt ett förespråkande av egna värderingar som tyder på mjuk 
makt.                  

Ett annat viktigt inslag av mjukt maktutövande från EU:s håll, även detta i 
nära anslutning till ovannämnda resonemang, handlar om unionens vaga 
ställningstagande till Moldaviens möjligheter till ett framtida medlemskap. EU 
använder sig i samband med den här frågan av en otydlig och svävande retorik. 

 



 

 23 

Exempel på en sådan retorik hittar vi i Verduns och Chiras artikel där de 
citerat valda utdrag av Moldaviens Country Strategy Paper : ”the partnership is 
intended in particular to promote Moldova’s transition to a full-fledged 
democratic and market economy... able to share the EU’s stability, security and 
prosperity” aspekter som Verdun och Chira menar kännetecknar ett medlemskap. 
Samtidigt menar man i landets Strategy Paper att detta i själva verket kommer att 
ske ”in a way that is distinct from EU membership”. Dock väljer man att avsluta 
dokumentet med meningen ”the Action Plan has provided a concrete tool for 
furthering Moldovas European aspiratons” vilken enligt Verdun och Chira och 
även oss ger ett väldigt otydligt budskap (Verdun & Chira 2008:434). 

Vidare exemplifieringar av en liknande otydlig retorik hittar vi i Löwenhardts 
artikel “Stuck in the middle” i vilken han lyfter fram ett brev skrivet av 
komissionären Chris Patten och High Representative Javier Solana på uppdrag av 
General Affairs and External Relations Council, GAER. Brevet behandlar dessa 
två framträdande tjänstemännens tankar kring en ny östeuropeisk satsning. I 
denna delar Patten och Solana upp EU:s närmaste samarbetspartners i tre 
kategorier baserade på varderas möjligheter till medlemskap. Här skriver de hur 
den första gruppen, Balkanländerna, finns med i unionens utvidgningsplaner, 
medan den andra gruppen, belägen vid Medelhavet, inte har några som helst 
utsikter på medlemskap. När det kommer till den tredje och sista gruppen, 
nämligen sydöstra Europa med bl.a. Moldavien på  kartan, talar man i helt andra 
ordalag och menar att ”our future eastern neighbours fall somewhat 
uncomfortably in between” (Löwenhardt 2005:29,30). 

En sådan retorik ger endast diffusa antydningar utan några som helst 
framtidslöften. Dock är sådana antydningar i det här sammanhanget en 
välfungerande form av mjuk makt. Genom att öppna möjligheten till ett framtida 
medlemskap kan EU influera utomstående stater att ta till sig den lagstiftning och 
praxis som kännetecknar unionens styrelsemodell. På så sätt får den Europeiska 
Unionen ett mycket bra tillfälle att sprida dess demokratiska modell samt dess 
implicita värden. Detta utan att behöva utöva hård makt i någon större 
utsträckning. 

EU:s retorik av vaga löften och riktlinjer kan passa in på många olika politiska 
ageranden i vår operationaliseringsmodell, men samtliga är former av mjuk makt. 
Dels kan det ses som en form av diplomati, som knyter nära band och samarbeten 
mellan aktörerna. Dels kan det ses som förespråkande av egna värderingar, då EU 
i sambandet antyder att Moldavien bör anpassa sig efter EU:s värderingar för att 
eventuellt kunna vara medlemsland. Samtidigt så skapar den en form av ledarroll 
för EU, då Moldavien som aktör är osäker på vad som rimligtvis kan hända i 
framtiden utan gör bäst i att följa de råd som EU ger. Att försöka definiera vilken 
av dessa som EU:s agerande bäst passar in på är fruktlöst, klart är att det är en 
form av mjuk makt. 
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4.3.5 EU som postkolonial makt 

 
I EU:s fall är de postkoloniala strukturerna inte lika tydliga som i Rysslands. EU 
har aldrig koloniserat Moldavien och det finns inga konkreta strukturer eller 
infrastrukturer som kvarvarande pipelines att peka på. Men det är nu viktigt att ta 
sig till minnes, det vi poängterade i vår teoriansats: att postkolonialismen som vi 
tolkar den, tar sitt främsta uttryck i upprätthållandet av en internationell ordning 
bestående av svaga och starka politiska aktörer. I denna postkoloniala ordning, 
innehar de starka aktörerna sin internationellt starka ställning till följd av sin forna 
koloniala makt. De här strukturerna tillåter en fortsatt maktutövning och dominans 
över de svaga staterna. I Rysslands fall har vi sett mycket tydliga strukturer då 
Ryssland faktiskt kan ses som en f.d. kolonialmakt över själva Moldavien, men nu 
ska vi se hur EU kan tolkas som en postkolonial makt genom att tolka relationerna 
i ett samband av den här internationella maktordningen som tillåter asymmetriska 
förhållanden och därmed en form av postkolonialt maktutövanden.  

Till att börja med ska vi titta på dokumenten ENP, EaP och EURMAP som 
sådana. Det faktum att samtliga är skapade på initiativ av EU och sedermera har 
antagits av Moldavien och inkorporerats i landets inrikespolitik ser vi som en 
antydelse på asymmetriska förhållanden. Dokumenten återspeglar klart 
eurocentriska värderingar då de betonar att Moldavien ska anta demokratiskt styre 
(såsom det är definierat av EU), marknadsekonomi, mänskliga rättigheter mm. 
Det talas mycket tydligt om att Moldavien ska närma sig EU:s standard och 
värderingar. Det handlar alltså inte om att Moldavien och EU ska mötas i ett 
samarbete utan om att Moldavien ska närma sig EU. Det här ser vi som ett ännu 
tydligare tecken på asymmetriska förhållanden.  

Vi menar alltså på att dessa asymmetriska förhållanden är ett tecken på 
postkoloniala strukturer där EU är en stark aktör som kan utöva makt över 
Moldavien som svag aktör. I det här fallet tillåter strukturerna att EU utövar mjuk 
makt över Moldavien som märks i att de utövar en attraktionskraft gentemot 
Moldavien som går med på EU:s förslag angående dess inrikespolitik och 
utveckling och rättar sig efter EU:s regelverk.  

Men precis som Rysslands postkoloniala makt inte bara är hård makt, har vi 
sett att EU:s inte bara är mjuk. EU utövar som sagt ingen direkt militär makt över 
Moldavien men de utövar definitivt ekonomisk makt.  

Vi har sett att de utför ekonomisk makt i form av bistånd, tullar – eller snarare 
avskaffande av tullar – och samarbete kring energiförsörjning. Anledningen till att 
de kan utöva denna makt menar vi är att de är starka internationella 
handelsaktörer, även detta till följd av att de postkoloniala strukturerna. De tillåter 
även ekonomiskt asymmetriska förhållanden som öppnar upp för hårt, ekonomiskt 
maktutövande .  
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5. Slutdiskussion – mjuk och hård makt 
som postkolonialism i Moldavien 

Då har vi alltså sett att såväl Ryssland som EU använder sig av mjuk och hård 
makt i förhållande till Moldavien. Som förväntat ser vi dock att de använder dem i 
olika grad. EU har mer fokus på mjuk makt och Ryssland på hård, men det är 
sannerligen intressant att Ryssland även använder mjuk makt och EU hård.  

Vi har även sett att maktutövandet från båda håll kan förstås ur ett 
postkolonialt perspektiv. Det har visat sig att aktörernas praktiker av hård och 
mjuk makt tillåts av postkoloniala strukturer. Deras starka internationella 
ställningar ger dem möjligheten att utöva postkolonial makt i varierande former, 
över den svaga staten Moldavien.  

Vi har sett att EU:s maktutövande tillåts av det faktum att de är en stark 
internationell aktör. Det här yttrar sig i att de har omfattande resurser, vilket gör 
att de kan utöva hård ekonomisk makt. Den starka internationella ställningen ger 
dem också en attraktionskraft och gör det möjligt att utöva mjuk makt som 
exempelvis gör att Moldavien närmar sig EU:s värderingar och regelverk, men 
inte tvärtom. Vad gäller Ryssland har vi sett att deras maktutövande till största del 
bygger på strukturer som finns kvar sedan Sovjetunionen. Trots att man ofta 
uppfattar Rysslands hårda makt som mer negativ än EU:s mjuka makt, kan vi nu 
dra som slutsats att båda i själva verket är grundade på samma form av skadliga 
strukturer. Vi har även dragit som viktig slutsats att både hård och mjuk makt kan 
uppfattas som former av postkolonial makt. 

Det framstår ofta i såväl EU:s som Rysslands retorik som att båda aktörerna 
har för avsikt att hjälpa och utveckla Moldavien. Samtidigt bidrar de här 
strukturerna till asymmetriska förhållanden där Moldavien i slutändan hamnar i 
kläm. Som exempel skulle vi vilja lyfta fram Moldaviens handelsmönster. Landet 
har länge haft asymmetriska handelsförhållanden med Ryssland vad gäller energi 
samt jordbruksprodukter. Det här vill EU åtgärda genom att uppmuntra 
Moldavien att diversifiera sina handelsmönster. Resultatet blir att Moldavien 
börjar handla med EU mer, och som vi sett skapas även där ett asymmetriskt 
beroendeförhållande. Moldavien hamnar således i kläm mellan dessa två 
postkoloniala makter.  

Det här kan vid första anblicken verka som en ganska hopplös illustration av 
landets situation. Det är dock viktigt att minnas att vi använder oss av detta 
postkoloniala perspektiv för att synliggöra skadliga strukturer som vi menar 
tillåter orättvisor på den internationella arenan. Det är inte vår mening att bidra till 
ett upprätthållande av dessa förhållanden genom att bidra till en diskurs inom 
vilken svaga stater ofta framställs som offer. Vi menar inte att Moldavien är en 
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hjälplös aktör i sammanhanget. Däremot tycker vi att det är mer skadligt att inte 
synliggöra dessa mönster än att låta dem plats i debatten.  
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