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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Den 3: e april 2008 meddelade Nato att Georgien och Ukraina hade förbättrat 

sina möjligheter att kunna ingå som medlemmar i Atlantpakten och kunde därmed 

klassas som fullvärdiga aspiranter (http://www.nato.int). Ryssland utökade som svar 

på detta sin militära närvaro i trakterna av de georgiska utbrytarrepublikerna 

Abchazien och Sydossetien, vilka åter hade börjat hävda sina respektive krav om att 

helt bli friställda från Georgisk supremati. Georgien anklagade Ryssland för 

oprovocerad eldgivning på georgiskt territorium, något som tillbakavisades från ryskt 

håll, där man nu åter utökade sin närvaro. 

 

Upptrappningarna följde på varandra och tonen skärptes fram till att georgiska 

styrkor hamnade i öppen skottväxling med sydossetisk milis då man försökte 

återerövra den Sydossetiska huvudstaden Tschinvali. Ryssland anklagar i detta skede 

de georgiska styrkorna för att bruka övervåld och går efter några dagars strandade 

debatter i FN in i Georgien i egenskap av självutnämnd fredsivrande makt.  

Öppet krig mellan Ryssland och Georgien förklarades dagen därpå (2008-08-

08), vilket kom att rasa under cirka sex dagar (kontroversiellt,) då en vapenvila 

etablerades. Denna efterlevdes dock mindre samvetsgrant än vad som var avtalat och 

ryska trupper kunde obehindrat röra sig på georgisk mark i egenskap av, av Kreml 

godkända, fredsbevarande styrkor (Widmalm, Oskarsson & Berglund (2010)) 

 

Trots att direkta konfrontationer och offentliga utspel avtog i och med 

månadsskiftet augusti – september 2008 så fortlevde debatten kring fördelningen av 

skuldbörda för utbrottet av kriget under mer än ett års tid. Samtliga och ingen av de 

inbegripna parterna har fått bära skulden för de människoliv och skador som kriget 

kom att åsamka. Då något större tidspann inte har hunnit förflyta sedan stridernas 

avslut så är frågan fram till dags dato ett väldigt känsligt och kontroversiellt ämne i 

Kaukasus med omnejd (Ibid.). 

 

Jag ämnar i denna uppsats försöka förklara de olika parternas agerande med 

hjälp av realismen som teoribildning, dock kommer tolkningen att ske med stöd av 

http://www.nato.int/�
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den geopolitiska teoribildningen. Personligen finner jag intresse i denna konflikt då 

Ryssland och NATO under en längre tid har väckt min uppmärksamhet. Dessutom 

blir denna konflikt inte mindre intressant av att den ligger nära i tiden, samt att 

konflikthantering som sådant är ett ämne som intresserar mig djupt. 

 

Denna vår och sommar minns jag väldigt väl just i och med att svenska medier 

valde att på ett adekvat vis ingående belysa det allt stramare tonläget mellan 

Georgien och Ryssland, samt de tilltagande skärmytslingarna mellan georgisk militär 

och de tvenne autonomiernas milismän, ur vilka ett kort men intensivt krig på 

Georgiskt territorium emanerade. En stor del av anledningen till att jag valde att följa 

just denna oroshärd bland flera utgjordes av de uppenbara spänningarna mellan 

NATO och Ryssland, trots att de förstnämnda inte ens intog en passiv roll i striderna. 

I och med denna uppsats har jag fått förmånen att granska de synbara 

bakomliggande orsakerna på djupet, vilket jag för läsaren hoppas kunna 

vidareförmedla på ett illustrativt och sakligt vis. 

 

1.2 Disposition 

 

Vad som avses med följande disposition är att för läsaren kunna presentera och 

redovisa en kort och övergriplig redogörelse för de olika avsnittens innehåll i 

uppsatsen, samt att förhoppningsvis kunna skapa ett groende intresse hos läsaren. 

Här nedan följer en kortfattad sammanställning av de olika avsnitt som kommer att 

behandlas i uppsatsen: 

 

 Avsnitt 1: Ger en kort introduktion om verkan av konflikten mellan Georgien och 

Ryssland under sensommaren 2008, lite historiska basfakta om regionen som fick 

utgöra skådeplats, frågeställningar, och en diskussion kring det formulerade syftet, 

metod, samt avgränsningar och källkritik. 

 

 Avsnitt 2: Presenterar och behandlar de olika teorier som ska användas som grund 

för den slutliga analysen (Realism och geopolitisk teoribildning). 

 

 Avsnitt 3: Här redovisas det empiriska materialet som samman med teorierna ska 

utgöra grund för analysen 
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 Avsnitt 4: I detta kapitel företar jag mig en analys som grundar sig på de ansamlade 

teoribildningarna, samt vårens politiska skeenden och skärmytslingar, vilka föregick 

krigets utbrott, samt konfliktens orsak. 

 

Avsnitt 5: Lyfter fram en sammanfattande slutdiskussion där jag kommenterar och 

uttolkar teoriernas samklang med det empiriska materialet.  

 

Avsnitt 6: Presenterar överskådligt de referensmaterial som har tagits i bruk för 

studiens genomförande. 

 

1.1 Syfte 

 

För denna uppsats avser jag ta reda på, samt uttolka de direkta orsakerna som 

kom att föreligga kriget vilket utkämpades mellan Ryssland och Georgien i Kaukasus 

under sensommaren 2008. Dessa orsaker kommer strikt att analyseras utifrån 

realismens teoribildning, vilken jag kommer att begagna som huvudsaklig teoriform 

(så som den är återgiven av Martin Hall i internationella relationer (2006)). 

Utöver realismen kommer jag att använda mig av det teoretiska resonemanget 

kring geopolitik som ett för ändamålet synnerligen lämpligt komplement till 

realismen då marktvister, de facto, fick utgöra föremål för konflikten. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Då jag reflekterade över hur jag skulle närma mig konflikten på ett lämpligt 

och detaljinriktat vis började jag fundera över vilka synbara orsaker inom den 

internationella politiska sfären som kan sägas ha föranlett Rysslands val av agerande 

då man företog sig en fullskalig militär intervention på georgiskt territorium. På 

samma vis kan man fråga sig varför intresset för Kaukasus fick ny kraft då NATO 

bekräftat sitt intresse i Georgien som samarbetspartner. 

 

Kort och gott: Vilka bakomliggande skäl inom den internationella politiken kan 

sägas ha föranlett krigföringen i Georgien? 
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1.5 Korta historiska fakta om Sydossetien och Abchazien (1991-2008) 
1

De autonoma regionerna Abchazien och Sydossetien är båda belägna i de 

nordliga delarna av Georgien, mot gränsen till Ryssland. De, liksom Georgien, var 

fram till 1991 inkorporerade i Sovjetunionen och kunde efter dess fall åtnjuta en 

utökad form av självständighet, dock kvarblev deras existens i egenskap av 

protektorat, nu under Georgisk överhöghet. 

 

I efterdyningarna av Sovjets fall framförde de båda regionerna individuella 

krav om såväl utökat självstyre som faktisk självständighet. Georgien har förvisso 

gått med på att underhandla fram diverse eftergifter vilket lett till utökad 

autonomitet, men har vid förhandlingarna aldrig tillerkänt regionerna den 

självständighet de traktat efter. Flertalet väpnade konflikter har utkämpats då endera 

sida har funnit att rådande överenskommelser inte efterföljs så som de borde. I och 

med kriget mellan Georgien och Ryssland 2008 är de i praktiken självständiga, dock 

utan brett erkännande av omvärlden (http://www.landguiden.se.proxybib.miun.se/). 

                                                           
1 http://eurodialogue.org/files/fckeditor_files/georgia-map-4.jpg 

http://www.landguiden.se.proxybib.miun.se/�
http://eurodialogue.org/files/fckeditor_files/georgia-map-4.jpg�
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1.6 Metod och material 

 

Metoden som valts som lämplig att tillämpa för denna statsvetenskapliga 

uppsats är kvalitativ forskningsmetod, vilken har som definierat mål att utforma en 

distinkt förklaring av, och skapa en djupare förståelse för en viss företeelse. 

I denna uppsats skall jag således sträva efter att föra fram en för läsaren helt ny, 

eller ökad insikt i vilka relevanta tids- och rumsmässigt närliggande faktorer som 

syntes ligga till grund för kriget som under sensommaren 2008 kom att utkämpas 

mellan de två autonomierna Abchazien och Sydossetien, med Ryssland på sin sida, 

och Georgien. Utöver detta ämnar jag dessutom att på ett klart och tydligt vis 

presentera två teoretiska perspektiv genom vilka man kan utläsa bakgrund för de 

olika strategiska ställningstaganden och säkerhetsmässiga ingivelser som företogs, ur 

vilka denna konflikt sedan emanerade. 

 

Detta metodologiska tillvägagångssätt faller, som synes, väl samman med 

tolkningsläran, hermeneutiken, vilken har som funktion att förmedla punktinriktad 

förståelse för en unik företeelse (Bryman & Bell, 2005). Dessutom kan nämnas att 

hermeneutiken behandlar det språkliga bruket som medium för kommunikation. 

Språket och i synnerhet bruket av detta måste ses som lika fundamentalt som 

förståelsen för studieobjektet, vilket innebär att kunskapen och förståelsen kan 

förmedlas vidare på ett skriftligt vis. Enligt det hermeneutiska paradigmet kan 

tänkande och förståelse inte studeras avskilt för att det underförstått alltid är tvunget 

att en människa är beroende av adekvata underlag och tidigare erfarenheter (egna 

eller andras) för att kunna utveckla tankar och förståelse för arten av sitt studieobjekt 

(Olsson & Sörensen, 2001). 

 

En hermeneutisk forskningsprocess avser ge en fördjupande förståelse för 

studieobjektet i en spiralrörelse uppdelad på flertalet etapper där kunskapen 

portioneras ut i en logisk följd. Inom den hermeneutiska forskningen framhålls det att 

subjektiviteten, dvs. att man som forskare och människa (med eller utan avsikt), 

brukar sina egna högst personliga värderingar och preferenser, samt sin 

förståndsbetingade förförståelse som referensramar. Detta faktum är bekymmersamt 

att fjärma sig ifrån trots en professionell hållning (Ibid.). 
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Eftersom denna uppsats har som syfte att bringa en ökad förståelse för arten av 

de olika aktörernas agerande i konflikten och vilka faktorer som sannolikt kom att 

ligga till grund för dessa, så kommer den av dessa anledningar att karakteriseras av 

den hermeneutiska kunskapssynen. 

Beträffande metoden för anskaffning av studiematerial har jag i stor 

utsträckning använt mig av så kallad sekundärdata, dvs. information som redan har 

insamlats av andra forskare eller utgör så kallad processdata/registerdata, från 

exempelvis Landguiden (Ibid.). 

 

I min uppsats består de sekundära data uteslutande av den information jag har 

funnit ur litterära verk, tidskrifter, metod- och teoriböcker samt olika ämnesrelevanta 

webbsidor. Utöver detta har självfallet primära källor använts för genomförandet av 

studien, där officiella dokument utgivna av såväl NATO som Rysslands 

utrikesministerium har granskats i avsikt att klargöra dessa enheters förhållningssätt 

till den annalkande konfliktens epicentrum i Georgien. 

 

1.7 Avgränsningar 

 

I denna uppsats ämnar jag som nämnt att tolka de bakomliggande orsakerna till 

det krig som under sensommaren 2008 kom att utspela sig mellan Ryssland och 

Georgien. Jag avser inte beröra krigets skeende genom något djupare resonemang 

eller med skildringar av vilken sida som gjorde vad eller vilka som led störst 

förluster. I krig saknar detta förvisso inte betydelse för de inblandade, men för arbetet 

som sådant är det de facto irrelevant då jag de facto blott ser krigföring som ett val av 

verktyg på den internationella arenan, om än ett kontroversiellt sådant. Krig är, likt 

diplomati och monetära resurser, ”blott” ett medel man kan ta till för att kunna skaffa 

sig det man anser sig behöva. Det försvaras på intet vis, men jag väljer att inte 

tilldela själva krigföringen större betydelse än så. 

 

Jag tänker utgå ifrån att ett händelseförlopp går att dela upp i ”orsak och 

verkan”. Som redan nämnts ligger mitt intresse i orsakerna för krigets utbrott, inte 

kriget som sådant. Dock kommer jag att beröra såväl en prolog som en epilog till 

historien, vilken för all del inte kan sägas ha nått sin ände i dagsläget, som jag anser 

kommer bringa en extra nyans till analyskapitlet och min slutsats. 
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Jag ställer av praktiska skäl, för denna uppsats, upp tidsbegränsningar vilka 

spänner över tiden februari-september 2008 (med ett medvetet hålrum där ”verkan” 

(krigstillstånd) pågår) för att på så vis kunna kringgå de rimliga funderingar kring när 

i historien man rimligen kan skönja ursprunget till konflikten som kan uppstå, samt 

den likaledes relevanta frågan när en konflikt faktiskt är utagerad. 

 

1.8 Källkritik 

 

Inledningsvis ska vi slå fast vad innebörden av att vara källkritisk är. 

Andemeningen i detta förhållningssätt är att man har kunskapen och insikten att på 

ett klokt och väl övervägt vis kunna sålla bort källor, vilka ger bristfällig eller felande 

kunskap från dem som ger välgrundad adekvat kunskap. En korrekt källa skall alltså 

återge en korrekt bild av verkligheten. 

 

Traditionellt sett finns det fyra separata grundkriterier för en fullgott 

genomförd källkritisk hållning: äkthet, tid, beroende och tendens. Leth och Thurén 

(2000) utökar dessa med ytterligare tre kriterier, vilka görs gällande för bruket av 

Internet: världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet samt källans 

förutsättning och egenskaper (Ibid.). 

 

I detta fall har jag, som nämnts tidigare (se avsnitt 1.6), försökt ge korrekta 

källor genom att nogsamt gallra ut metod- och teoriböcker och tidskrifter som jag 

finner tillförlitliga. Vad gäller källor från Internet har jag kunnat undvika att ange 

källor från webbsidor med låg tillförlitlighet (bland vilka kan nämnas den ”moderna 

klassikern” wikipedia) och i stället valt att söka efter kunskap från internetsajter som 

innehåller mer tillförlitliga fakta, då helst från den ursprungliga källan. 
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2. Teori 
Följande avsnitt avser skildra och behandla teoribildningar inom ramarna för den 

statsvetenskapliga teoribildningen samt att, genom att senare i denna uppsats, 

möjliggöra tolkning av anskaffad empiri genom dessa teorier, för att genom analys 

kunna resonera fram ett logiskt mönster och skapa en förståelse för konflikten. Dessa 

nedanstående teorier kommer att kunna nyttjas på avsett vis när jag senare ska 

analysera orsaken till krigets upprinnelse. Mitt huvudsakliga fokus kommer att ligga 

på den realistiska teoribildningen. Beträffande de teoretiska resonemangen kring 

geopolitiska konflikter ämnar jag använda mig av denna som ett komplement för min 

i övrigt strikt realistiska tolkning. 

 
2.1 Realismens teoribildning 

 

Realism är i statsvetenskapliga sammanhang ett samlingsnamn för en grupp 

teorier, vilka alla har som gemensam nämnare att de utgår ifrån begreppet makt som 

den fundamentala förutsättningen för analys av samtliga skeenden som förekommer 

inom internationell politik. 

Då stater av tradition förfogar över den i särklass största anhopningen av makt 

så ser teoretiker av denna skola just dessa konstellationer som de enda verkliga 

aktörerna. Att NGO: s existerar och verkar med viss mån av inflytande (jfr makt) tar 

man förvisso hänsyn till, men då man inte har någon tilltro till dessas relativa 

stabilitet, enär deras verksamhet i stor utsträckning vilar på staters gunst, så finner 

man dem inte vara enheter jämbördiga staterna i den internationella politiska sfären. 

(Gustavsson, Tallberg & Hall (2006)) 

 

Realismens teoretiker har sammanfattat tre centrala begrepp för att kunna 

återge en fullgod konsekvensanalys av staters förehavanden på det internationella 

planet. Säkerhetsdilemmat, maktbalans och polaritet. 

Säkerhetsdilemmat illustrerar den situation som den enskilda staten befinner 

sig i på den internationella politiska arenan. Militär makt utgör ett grundfundament 

för den enskilda staten, en garant för dennas säkerhet i den anarkiska omvärlden. 

Teoretiker av den realistiska skolan anser att i en värld som denna har var stat endast 

sig själv att sätta sin lit till, och i händelse av krig kan staten aldrig blint lita på att 
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dennas allierade kommer att komma den till undsättning. Ingen stat kan, eller bör, 

därav stå utan en egen militär makt (Ibid.). 

 

Vad som dessvärre är bekymmersamt med att disponera militära resurser är att 

man omöjligen kan nå en objektiv slutsats kring huruvida dessa är avsedda att tjäna 

ett offensivt eller defensivt syfte. Av detta att döma är det inte svårt att utläsa att två 

eller flera staters subjektiva slutsatser kring naturen hos en militär resurs inte 

rimligen faller lika ut, varför den stat, som initialt har skaffat sig militära resurser, 

per automatik ses som ett potentiellt hot bland dess grannstater. Som en direkt 

konsekvens av detta handlande kommer dessa närliggande stater att för sin säkerhet 

se sig nödgade att förse sig själva med en, allra minst, jämbördig militär makt för att 

kunna vara fullt kapabla att på egen hand kunna bemöta detta hypotetiska hot vid en 

eventuell framtida militär konfrontation. I detta skede är det svårt att utläsa vilken 

stat som har tungan på vågen och av naturliga skäl vill ingen finna sig i underläge, 

varför man på varsitt håll höjer sin militära beredskap En spiraleffekt för upprustning 

av militära resurser är således inledd (Ibid.). 

 

Då stater, som nämnt, inte kan sätta någon lit till sin motparts ord och 

försäkran, måste denna spiral ses som ohejdbar genom blott diplomatiska 

överläggningar och överenskommelser som åtgärder. Endast fördröjningar av den 

ohejdbara mekanismen kan komma till skott på detta vis, men dessa låter man förstå 

är verkningslösa i ett längre perspektiv. 

Något som alltför ofta ter sig frestande för stater, inbegripna i en dylik spiral, 

är att i förebyggande syfte attackera sin motpart, detta innan motparten står som 

ensam suverän. Åtgärder som i grunden är tänkta att främja den egna statens säkerhet 

påverkar per automatik känslan av säkerhet hos grannstaterna negativt, varför detta 

moment 22liknande problem just benämns säkerhetsdilemmat (Ibid.). 

 

 Jag valde suffixet ”liknande” i ovanstående styckes avslutande mening när jag 

beskrev arten av detta dilemma, ty det finns ett sätt att undgå öppet krig och det är 

genom att uppnå vad de realistiska teoretikerna kallar maktbalans. 

En maktbalans är uppnådd då de trätande staterna inte anser det mödan värt att 

gå ut i krig då deras militära resurser är jämbördiga i styrka och tillgången till 

ytterligare förstärkning är likartad. Man anser då att krigföring skulle bli ett allt för 
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kostsamt och riskabelt projekt att företa sig. Ett tillstånd av lurpassning på ömse 

antagonist infinner sig således där man tacksamt inväntar en försvagning hos den 

andre (att maktbalansen rubbas), samtidigt som man själv (staten) ser till att visa upp 

sig som likvärdig krigsmakt. Ett så kallat kallt krig har således infunnit sig (Ibid.). 

 

Maktbalans kan uppnås på antingen medveten väg där starkare makter lierar 

sig med den svagare parten i vad som ser ut att kunna blossa upp i ett fullskaligt krig. 

En maktbalans kan också uppstå på vad som i det närmaste liknar en naturlig följd, 

där de starkare staternas makt stärks, medan svagare elimineras eller helt bortses från 

då de saknar tillräcklig storlek för att uppnå reellt inflytande. De återstående staterna, 

vilkas makt vuxit sig beaktansvärt, befinner sig i och med detta i en helt annan sits än 

ifall de blott hade utgjort en anonym stat bland flera. De utgör nu vad som populärt 

brukar kallas stormakter (Ibid.). 

 

Trots den konstanta anarkiska naturen hos den internationella politiken så 

finner realismens anhängare att antalet stormakter på den internationella politiska 

arenan faktiskt befäster utformningen av den samtida internationella politiken. Man 

har valt att kalla detta fenomen polaritet. 

Polaritetens utformning kan te sig på olika vis, varvid det internationella 

systemet kan anta olika typer av karaktär, om den kommer att ge uttryck för en 

samtid av ett fredsliknande lugn eller krig och oro. Polaritet kan anta olika former, 

varav de mer framträdande kallas bipolaritet och multipolaritet. 

 

Ett bipolärt system tillåter, som namnet låter undslippa, blott två stormakter 

vars inställning till varandra danar den samtida internationella politiska sfären. För 

mindre stater erbjuder endera stormakt fördelar, varför man väljer att liera sig med 

den som bäst passar in för att kunna åtnjuta dessa. Denna typ av polaritet är den mest 

beständiga då man bara har två giganter att ta hänsyn till. Skulle en tredje eller flera 

stormakter räknas in som fullvärdiga poler så är det betydligt svårare att kunna 

förutse hur dessa aktörer är beredda att agera, om någon är beredd att byta 

allianspartner(s) och därmed rubba balansen (Ibid.). 

 

Detta system kallas för multipolärt och är sett till historien betydligt vanligare 

än det bipolära. Balansen som uppnås genom polaritet står emellertid fortfarande i 
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centrum, om än är den betydligt mer svåruppnåelig och ter sig, i och med det 

anarkiska klimatet, avsevärt mycket mer nyckfullt. 

En tredje form av polaritet, en enligt realismens teoretiker mycket riskabel och 

osäker sådan, existerar under namnet unipolaritet. I detta tillstånd existerar endast en 

stormakt, vilken helt står utan konkurrerande motpoler. Koncentrationen av makt är 

vad som får denna typ av polaritet att sticka ut från mängden som direkt farlig då 

samtliga teoretiker är överens om att en motpol (eller flera motpoler) behövs för att 

bibehålla ett internationellt lugn. Dock bör nämnas att ett sådant tillstånd ses som 

kortlivat och att ett bi-, eller multipolärt system, enligt teorin, kommer att upprättas 

naturligt (Ibid.). 

 

En kontinuerlig internationell stabilitet är svåruppnåelig enligt realisterna som 

ju avfärdar ett genuint internationellt samarbete mellan stater. Dock har en ambition 

att kunna förklara internationellt samarbete emanerat då det inte går att bortse från 

det faktum att sådant förekommer i vissa former. 

Teorin om hegemonisk stabilitet har uppstått som ett medel för att kunna 

bringa ljus i varför ekonomiska samarbeten de facto förekommer i en anarkisk värld, 

då i synnerhet mellan de västeuropeiska länderna och USA. Under det kalla kriget 

rådde ett cementerat bipolärt system mellan USA och Sovjetunionen på det 

säkerhetspolitiska planet, men beträffande den ekonomiska sfären var situationen 

unipolär till fördel för USA. 

Vad USA gjorde för att vinna internationellt stöd var att man ställde upp som 

ekonomisk trygghet för de stater som tog USA: s parti i det rådande internationella 

klimatet. En stabil grund för upprättande av frihandel etablerades därmed med i 

första hand västeuropeiska länder där USA ställde upp som givande part inom det 

ekonomiska samarbetet där man inte skydde att ta den ekonomiska bördan. Man såg 

detta som ett lämpligt pris att betala för det politiska stöd man i gengäld kunde 

åtnjuta i jämförelse med sin antagonist (Ibid.). 

 

Realismens främsta styrka ligger i dess tidlösa skepnad. Medan politiken på 

det inomstatliga området har förändrats åt det mer socialliberala hållet, med 

upprättande av allmännyttiga institutioner och ”universella” sociala skyddsnät inom 

de flesta länder sedan det andra världskrigets dagar, så har det internationella 

politiska klimatet i stort varit oförändrat. Internationellt sett ter sig världen som en 
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lika instabil sfär som alltid där ytterst små steg har tagits mot ett 

nationsöverskridande samarbete i den anda som etablerat sig inom merparten av de 

enskilda staterna. Man kan, trots medlemskap i fredsivrande institutioner såsom FN, 

inte till fullo lita på att man som stat står skyddad från yttre hot, trots fördrag som 

utlovar fred och endräkt. 

Kritik gentemot denna teoretiska skola brukar ofta riktas mot dess 

begränsande bild av den internationella sfären, där maktmedel och stat tilldelas 

oproportionerligt stor betydelse. Att man helt väljer att bortse från historiens olika 

tids- och rumskontextuella postulat som rör kulturella skillnader och förändringar, 

såsom upprättandet av statsöverskridande samarbeten och den, sett till historien, 

senkomna, mer humana, uppfattningen om mänskliga fri- och rättigheter, ses som 

inskränkt och en verifikation på dess smalspårighet. Dessutom anses teoribildningen 

fallera grovt på det faktum att krig nu för tiden i hög utsträckning är inomstatliga, till 

skillnad från hur krigföring bedrevs för bara ett sekel sedan (Ibid.). 

 

2.2 Geopolitiska konflikter 

 

Vid vissa tillfällen tilldelas specifika landområden en såpass stor betydelse att stater 

känner sig manade att gå ut i krig för att kunna ställa dem under sin kontroll, 

alternativt se till att antagonisten inte heller lyckas med detta. De olika anledningarna 

till särskilda områdens säregna betydelse för gängse part har en bred, så gott som 

oöverskådlig variation (Wallensteen (2007)) 

Det kan röra sig om områden vilka det är lätt att förstå att de kan utgöra 

trätoämnen. Orter som är strategiskt viktiga knutpunkter för handel och transport 

eller likaledes strategiskt viktiga att knyta till sig av militära orsaker. Det kan också 

röra sig om områden rika på sällsynta resurser av stort värde såsom olja. Även mer 

godtyckliga skäl kan föreligga en geopolitisk konflikt då stötestenen för osämjan 

utgörs av religiösa eller på annat vis symboliskt intrikata centrum där markens värde 

som sådant är underordnat värdet i prestigen att kontrollera området (Ibid.). 
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3. Empiri 
I detta kapitel ska det empiriska materialet, vilket samman med föregående 

teorikapitel kommer att tjäna som underlag för analysen, redovisas på ett adekvat 

och neutralt vis. Läsaren kommer att finna att händelseförloppet som föregick kriget 

i Georgien, samt dess inledning beaktas, liksom det omedelbara efterspel som följde 

på kriget, medan kriget som sådant, samt de eftermälen som än idag pågår och 

bearbetas utelämnas därmed. 

 

3.1 Händelseförlopp och aktioner 

 

En prolog till det stundande kriget mellan Ryssland och Georgien kom att utspela sig 

i början av 2008 då Kosovos självständighet utropades den sjuttonde februari 2008 

av en månaden gammal blocköverskridande koalitionsregering. Denna var ledd av 

den i ämbetet lika unga kosovanska premiärministern Hashim Thaqi. En betydande 

andel av Kosovos medborgare närde i detta läge stora förhoppningar om att man 

inom en snar framtid kan kvalificera sig för prövning för medlemskap hos såväl FN, 

EU, samt EU: s Schengensamarbete, vilket skulle befästa deras ställning som en 

suverän stat (Widmalm, Oskarsson & Berglund (2010)). 

 

Den nybildade republiken åtnjuter på kort tid ett utbrett erkännande av USA, 

samt ett stort antal västeuropeiska länder, bland vilka en majoritet av EU: s 

medlemsländer skyndsamt väljer att erkänna dess suveränitet. Serbien å sin sida, 

samt deras meningsfränder, med Ryssland i spetsen, förkastar tilltaget och får i FN 

igenom kravet att få utbrytelsen prövad av Internationella domstolen i Haag. Denna 

finner i juli månad till Serbiens förtret att Kosovos tilltag skedde helt i enlighet med 

de internationella bestämmelserna (http://www.landguiden.se). 

 

Den tredje april 2008 meddelar den nordatlantiska alliansen NATO vid deras 

toppmöte i Bukarest att de för medlemskap, sedan en tid tillbaka, kandiderande 

länderna Georgien och Ukraina nu har blivit accepterade som medlemsaspiranter. 

Innebörden av detta sägs vara att ett intensifierat samarbete ska till stånd, samt att en 

prövoperiod inför det definitiva medlemskapet har blivit inledd 

(http://www.nato.int). 

http://www.landguiden.se.proxybib.miun.se/�
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en�
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Under föregående månad hade såväl Sydossetien som Abchazien, vilka ser sig 

bli illa behandlade av den Georgiska regimen, uttalat krav om att FN skulle 

tillerkänna dem status som oberoende från Georgien, de förra med hänvisning till 

Kosovos unilaterala oavhängighetsförklaring under föregående månad. I detta skede 

lade den georgiska regeringen fram ett förslag om utökad autonomitet för Abchazien, 

där ett erkännande av georgisk supremati över regionen skulle utgöra garant för 

eftergiften. Detta förslag refuserades dock från abchaziskt håll (www.landguiden.se). 

 

En kort tid efter detta tilltag meddelar Ryssland att man nu väljer att dra sig ur 

det befintliga avtal om handelssanktioner mot såväl Abchazien som Sydossetien som 

1996 upprättades mellan Oberoende Staters Samvälde (OSS): s medlemsländer. I och 

med denna aktion hävdade man att de postulat som man gjorde gällde för tiden för 

upprättandet, inte längre kan ses som aktuella i den nya tidskontexten, varför man ser 

det som förlegat (Ibid.). 

 

Rysslands utrikesministerium väljer att den tredje april, samma dag som 

NATO höll sitt toppmöte i Bukarest, i ett pressmeddelande att klargöra hur 

Abchaziens och Sydossetiens presidenter Sergey Bagapsh och Eduard Kokoity har 

beklagat sig för Rysslands president Vladimir Putin där man uttrycker djup oro för 

sina respektive folks säkerhet. Det ryska utrikesministeriet väljer att kommentera 

dels hur man ser sig uppfatta den senaste tidens händelseförlopp mellan Georgien 

och deras två nordliga självstyren, samt hur Ryssland som federation ser på möjliga 

konsekvenser av georgiska regeringens strävan efter ett medlemskap i NATO 

(http://www.mid.ru/brp). 

I detta för omvärlden öppna meddelande anklagar Ryssland Georgien för att 

medvetet verka för en ensidig destruktiv politik i de redan konfliktdrabbade 

regionerna. Man fortsätter meddelandet med att beskriva hur Georgien agerat 

aggressivt gentemot Abchazien och Sydossetien genom att rusta upp sin militär på ett 

oroväckande offensivt och provokativt vis (Ibid.). 

 

Vidare berör man som sagt de intensifierade kontakterna mellan Georgien och 

NATO, där man beskriver Georgiens ”envisa” ambitioner att gå med i NATO som 

ett av de främsta skälen till Bagapshs och Kokoitys oro. Man väljer att understryka 

att Sydossetiens utrikespolitiska ambitioner inte går i samklang med Georgiens. 

http://www.landguiden.se/�
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/af03c091ee962106c3257424002c1427?OpenDocument�
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Dessutom framhåller man Bagapshs rädsla för att den georgiska regeringen, när man 

väl lyckats med sina ambitioner att uppnå medlemskap, inte kan emotstå frestelsen i 

att omedelbart utnyttja sin nyvunna makt för att kunna kuva det Abchaziska folket en 

gång för alla (Ibid.). 

 

För ryskt vidbekommande säger sig Putin dela de två autonomiernas oro över 

Georgiens intensifierade kontakt med NATO. Man utlåter att man ställer sig 

skeptiska till anledningarna för detta och vidhåller att om ambitionerna syftar till att 

utsätta Abchazien och Sydossetien för ytterligare förtryck så skulle det vara ett 

lönlöst och destruktivt beteende. Man säger sig känna sympati med de två 

autonomiernas befolkning och, inte minst, deras ryska befolkning och påvisar 

anledningen till att man tidigare under året hävde embargot gentemot dem, samt att 

man är beredd att fördjupa ett mångsidigt samarbete för att kunna bevara freden i 

regionerna (Ibid.). 

 

Alltsedan Abchazien och Sydossetien i början av 1990-talet försökt bryta sig ur 

den georgiska statens supremati har fredsbevarande styrkor bestående av georgiska 

och ryska soldater varit stationerade i de tvenne provinserna. Då Georgien ser sig 

som rättmätig herre över dessa regioner har man ofta sett de ryska trupperna som en 

bekräftelse på att Georgiskt inflytande med avsikt hållits på avstånd med hjälp av 

Kreml. Efter regionernas försök att bryta sig loss i mars hårdnade tonen och 

våldsamheter bröt ut, främst i Sydossetien. Georgiens styre anklagade de ryska 

trupperna för att stödja de lokala separatisterna och förse dem med vapen och dylikt 

materiel (Cornell & Starr (2009)). 

 

Flera väpnade konfrontationer mellan Georgisk militär och Sydossetiska 

separatister ägde rum under sommaren 2008, men det var först när georgiska styrkor 

försökte återerövra Sydossetiens huvudstad som Ryssland valde att intervenera mot 

Georgien på georgiskt territorium. Strider kom snart att äga rum även i Abchazien. 

Ett fullskaligt krig var således ett faktum (Ibid.). 
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Epilog: Georgien fick se sig som besegrade i detta krig och förlorade 

kontrollen över såväl Abchazien som Sydossetien, vilka nu hyste ryska styrkor att 

bevaka gränslandet. I och med krigets slut deklarerade Ryssland att man erkände de 

båda utbrytarstaternas suveränitet, dock fick man inte något positivt genljud från 

majoriteten av världens stater. Blott Nicaraguas regering valde att göra detsamma 

(http://www.landguiden.se). 

 

Vid slutet av augusti, bara några dagar efter att Ryssland erkänt deras 

självständighet, meddelade Sydossetiens regering att man hade inlett en planläggning 

som syftar till att man ska upptas som delstat i den ryska federationen. Man uttryckte 

stor förhoppning om att man inom kort åter skulle vara förenade med sina etniska 

fränder i det redan ryskkontrollerade Nordossetien. Samtidigt kom dessutom en ny 

överenskommelse mellan Sydossetien och Ryssland i dagen, vilken ger Ryssland 

rätten att upprätta militära baser i Sydossetien. Ett liknande avtal tecknades inom kort 

med Abchazien (http://www.timesonline.co.uk). 

Då varken Abchazien eller Sydossetien har nått ett utbrett erkännande som 

självständiga stater, bemyndigade att råda över sina regioner, sågs detta som ett 

försök av Ryssland att tillgodogöra sig landyta på Georgiens bekostnad. Ryssland 

gav som svar på detta till EU att om man upprättade handelsembargon så skulle det 

komma att skada tvenne parter, varför effekten skulle utebli. Till NATO meddelade 

man att det vore hyckleri från deras sida att fördöma tilltaget att erkänna Abchaziens 

och Sydossetiens självständighet och att fortsatt antipatiskt beteende från dessas sida 

kan komma att få oåterkalleliga konsekvenser för den fortsatta stabiliteten i 

relationen dem emellan (Ibid.). 

 

 

4. Analys 

 
Avsikten med analysen för detta arbete är att tolka de bakomliggande orsakerna till 

att krig bröt ut mellan Ryssland och Georgien under augusti månad 2008. 

Mitt val att i huvudsak tolka händelseförloppet utifrån den realistiska teoribildningen 

ligger i min fascination över teoribildningen som sådan, vilken under lång tid har 

http://www.landguiden.se/�
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4635843.ece�
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kunnat åtnjuta vidspridd acceptans för hur den kan tillämpas för att bringa svar på 

internationella politiska frågor. 

 

Inledningsvis kan jag förtälja att denna analys kommer att behandlas på ett 

enkelt men klassiskt dramaturgiskt vis, där jag låter kronologin sköta ordningen för 

min tolkning av Georgiens och Rysslands handlingar, ur vilka kriget parterna 

emellan kom att emanera. NATO kommer också att tilldelas stort utrymme då deras 

roll i denna historia är av största vikt. Givetvis kommer jag inte att utelämna 

Abchaziens och Sydossetiens del i historien, men huvudfokus kommer att ligga på de 

trenne huvudrollsinnehavarnas trätomål. 

 

Som nämnts i prologen till kapitel tre så bröt sig Kosovo ur den serbiska 

överhögheten i februari månad 2008. Händelsen som sådan uppmärksammades stort 

och den nybildade republiken erhöll ett såväl brett som skyndsamt stöd av främst 

europeiska stater. Detta uppmärksammades och bringades åter i ljuset då Sydossetien 

under följande månad på samma vis ville hävda sin självständighet. 

Man framförde krav att av FN bli prövade på samma vis som Kosovo, där 

internationell rätt skulle ligga till grund för utfallet, vilkas positiva stöd sågs vara lika 

självklart även i detta fall ansåg man. Dock uteblev stödet och Georgiens regering 

försökte släta över missnöjet med mindre löften om utökad autonomitet. 

 

Historien var densamma då även Abchazien ville förklara sig som en 

självständig stat. Gehöret uteblev från såväl FN som genom FN erkända stater. Även 

grannlandet Ryssland, som börjat visa ett tilltagande stöd för utbrytarrepublikerna, 

höll sig i detta stadium avvaktande, men valde kort efter att häva de tolv år gamla 

sanktioner man i samförstånd med OSS upprättat mot dem. Georgien valde att även 

de hålla en låg profil i detta skede. 

Här kan man tydligt se exempel på hur en maktbalans har etablerats mellan 

Georgien och Ryssland. Georgien kan på intet vis matcha Rysslands militära 

resurser, varför intervention helt kan uteslutas för deras del. Ryssland å sin sida ser 

inte Georgien som ett hot, men att intervenera mot dem vore direkt dumdristigt då 

följderna av omvärldens reaktioner sannolikt skulle vara fatala. Ett tillstånd som på 

ytan är så likt fred bibehålles. 
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Först månaden därpå, då NATO under sitt toppmöte deklarerade den fortsatt 

positiva hållningen till att Georgien aspirerar som medlemsland, samt att det 

framförliggande samarbetet dem emellan skulle intensifieras, bestämde sig 

Georgiens nordlige granne för att det låg i tiden fälla ett yttrande i saken. Putin valde 

i sitt pressmeddelande att resolut trycka på två knappar: Medkänsla och skuldbörda. 

Putin inleder meddelandet med att understryka den djupa oro och empati han 

känner för de Abchaziska och Sydossetiska folken, vilka lever i armod och ovisshet 

kring vad den georgiska regimen kan tänkas ta till för medel för att kuva dem. 

Förföljelse, hävdar han, är redan ett faktum som försummas, där skuldbördan helt 

ligger hos Georgiens regering, vilken ser igenom fingrarna med detta. 

Vidare i brevet raljerar han över den georgiska regeringens snudd på fåfänga 

dröm om att upptas i NATO, något som i samma andemening uttrycks med oro över 

konsekvenserna för utbrytarrepublikerna om så skulle ske. Gång på gång framhävas 

det georgiska styrets nyckfulla natur, vilken näppeligen skulle förändras till det bättre 

av att få ta del av den makt som NATO förfogar över. 

 

I detta skede har Georgiens ambitioner kommit i dagen. För att kunna 

tillförskansa sig större makt och inflytande över sina autonoma regioner har man 

vänt sig till NATO för att ansöka om medlemskap. Landets egna militära resurser är i 

det närmsta frugalt utrustade gentemot Rysslands åtskilliga förband, men med 

Natoländerna som samarbetspartners skulle de få ett säkerhetspolitiskt uppsving som 

skulle kunna kasta om den rådande maktbalansen från att vara den betydligt mycket 

svagare staten, till att bli sedd med större aktning. Blotta medlemskapet inom NATO 

gör förvisso inte Georgien jämbördig Ryssland sett till inflytande, men den nyvunna 

positionen skulle försvåra det för Kreml att intervenera mot deras inomstatliga vilja, 

att återta kontrollen över de autonoma regionerna, något som den georgiska 

regeringen antar skulle skänka frid till landet. 

 

NATO: s ambitioner får inte heller glömmas bort i detta resonemang. Trots det 

av NATO upprättade ”Partnerskap för fred”-projektet (http://www.nato.int), i vilket 

även Ryssland ingår, måste man hålla i minnet att enligt realismens grundläggande 

uppfattning om internationell politik kan ingen fullständig bilateral välvilja 

maktfaktorerna emellan förekomma. Att blint lita på sin förhandlingsmotpart och 

sänka garden kan stå en dyrt i förlängningen. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm�
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NATO är förvisso ingen stat, så att utifrån realismen påstå att denna 

konstellation kan räknas som jämbördig en enhetsstat är att fara med osanning. Dock 

kan dess konstruktion och därav dess möjlighet att kunna hävda sig internationellt 

förklaras med teorin om hegemonisk stabilitet och maktbalans. 

 

Staten som historiskt utgjort hegemoni i denna konstellation är USA, vilken 

utgör den i särklass mäktigaste partnern i skaran, sett till såväl ekonomisk styrka, 

som militär dito. De stater som har valt att gå med i NATO har uppenbarligen 

noggrant beaktat och accepterat de fördelar som finns att åtnjuta av att utgöra part i 

en dylik allians med en så mäktig allierad, samt att medlemmarna vid deras initiering  

har svurit att understödja varandra om någon blir attackerad. 

 

Förvisso återkommer vi här till säkerhetsdillemmat, för hur säker kan en 

medlemsstat vara på att ens kontraktsfränder kommer en till undsättning då man 

befinner sig i nöd? Självfallet finns inga oomkullkastliga garanter för detta, men det 

finns här en bärkraft i teorin om hegemonisk stabilitet, utifrån vilken man får 

förmoda att medlemsstaterna även i detta fall (tills vidare) väljer att spela enligt de 

regler som organisationen satt upp. Fördelarna väger upp nackdelarna i att för 

stunden engagera sig i en dylik organisation. Detta är ju goda skäl för de mindre 

medlämsländerna, men de större staterna gör av detta att döma inte någon synbar 

vinst i att ta del i detta samarbete. Deras anledning till engagemang av sådan sort kan 

förklaras med maktbalansen. 

 

Vad var stat enligt realismen traktar efter är säkerhet och balans. NATO har en 

motpart i postsovjetiska OSS väpnade samarbete. Genom att liera sig med mindre 

stater kan man minimera riskerna för att mellanstatliga oroshärdar blossar upp där 

man tvingas intervenera och därmed utsätta det egna folket för fara. För att 

förekomma sådana risker är det klart fördelaktigt att alliera sig med mindre starka 

stater så att man i en viss utsträckning kan kontrollera deras agerande, samt avhålla 

dessas potentiella antagonister från att attackera dem. 

Denna vinstbaserade balans kan dock inte sägas återfinnas mellan NATO och 

Ryssland, trots deras medverkan inom projektet ”Partnerskap för fred”. Förvisso vill 

man verka för ett internationellt klimat som främjar freden för de individuella 

staterna, vilket besparar staterna stora kostnader och risker, men något multilateralt 
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samarbete står dock inte att finna dem emellan. Vad som snarare tycks framträda är 

en vaksam maktbalans med geopolitiska förtecken. 

 

Att NATO och OSS bevakar varandras förehavanden är uppenbart. Man företar 

sig vad man kallar koordinerade övningar i angränsande länder, inte sällan i sådana 

vilka nyligen har befunnit sig i smärre kontroverser med något av motpartens 

medlemsländer för att understryka att ens närvaro aldrig är långt borta, att man 

bevakar balansen. Förvisso brukar den andra parten opponera sig mot sådana 

övningar, alternativt företar man sig en liknande övning, men vanligtvis leder 

kontroversen inte till några repressalier, utan dör sakteliga ut. 

Varför då dessa maktdemonstrationer som inbegriper, inte bara medlemsländer 

utan också (som i Georgien) aspirerande sådana? Under det kalla kriget talade man 

om ”Järnridån” som skar genom Europa och separerade Öst från Väst, men denna 

ridå föll de facto före Sovjets och Warszawapakten. Behovet av att fysiskt kunna 

särskilja endera sidan från den andra genom tillförskansad mark verkar kvarstå. 

 

”Gränsen” mellan Öst och Väst har i maklig takt vandrat österut då ett antal 

postsovjetiska stater valt att sälla sig till såväl EU som NATO. Stater som Georgien, 

vilka en gång låg en försvarlig bit in i det Sovjetiska territoriet, har på sistone öppet 

visat upp att man inte längre är avogt inställda till Väst och NATO, något som OSS, 

med Ryssland i spetsen, verkar se som ett uppenbart intrång i deras traditionella 

”komfortzon”. Maktbalansen är således rubbad. 

I fallet med Georgien ägde under våren och sommaren 2008 skärmytslingar 

rum mellan Georgisk militär och separatister från Abchazien och Sydossetien, vilka 

enligt Georgien är synbart mer välbeväpnade än tidigare. Ryssland inledde 

truppförflyttningar mot den Ryskgeorgiska gränsen för att påvisa att 

händelseutvecklingen i Kaukasus i allra högsta grad angår dem. Georgien reagerar på 

dessa två faktorer och deras säkerhetsdillemma föranleder att de anklagar Ryssland 

för att förse separatisterna med vapenmakt, något som Kreml tillbakavisar. 

 

För att hävda sina geopolitiska intressen i utbrytarrepublikerna väljer Georgien 

att attackera Sydossetiens huvudstad, utifrån vilken man hoppas att en gång för alla 

kunna återta kontrollen över regionen. I detta skede känner Rysslands regering att 

Georgien har rubbat maktbalansen i regionen, varför för dem uppenbara skäl att 
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intervenera mot Georgien har kommit i dagen. Man såg här en möjlighet i att dels 

kunna sända ut budskapet om sin överlägsna makt till det georgiska folket för att få 

dem att inse det riskabla deras regering har utsatt dem för genom att på ett obstinat 

vis sätta sig på tvären mot sin granne och forne bundsförvant, samt att gentemot 

NATO kunna manifestera sin syn på vilken maktbalans man tycker bör råda i 

regionen de traktar efter att knyta till sig. 

 

Efter krigets avslut fick Georgien de facto se det som så att två av landets 

självstyren nu helt hade fjärmats från dess kontroll. Rysslands geopolitiska manöver 

att upprätta militärbaser i de berörda regionerna, samt verka för en framtida 

inkorporering av dem i den ryska federationen innebär en resolut rubbning av den 

före kriget etablerade maktbalansen mellan dem och Georgien, dock måste det 

framhävas att Ryssland blott agerat efter säkerhetsdilemmats regler. Man skönjade 

ett hot mot den etablerade maktbalansen, vilket omöjliggjorde bibehållandet av 

denna. Att inte agera offensivt kunde mycket väl ha resulterat i en, ur ryskt 

perspektiv negativ, förskjutning av maktbalansen. 

 

Ehuru Abchazien och Sydossetien i praktiken hade lyckats undslippa georgisk 

supremati så fann, föga överraskande, varken FN eller NATO: s medlemsländer inte 

att de hade kvalificerat sig för berättigad oavhängighet i sitt nuvarande tillstånd utan 

de sades fortfarande utgöra georgiska autonomier. Dock kunde inget entydigt 

utlåtande emanera ur FN då Ryssland lade in sitt veto mot ogiltigförklaringen, varvid 

ett dödläge kom att uppstå. 

Denna låsta situation uppstod dock inte inom NATO, vilkas medlemmar klart 

och tydligt såg sina geopolitiska intressen i regionen bli utmanade av Rysslands dito. 

Den förändrade maktbalansen i Kaukasus bergstrakter var ett faktum utifrån vilket 

NATO nu fick välja nya strategier att kunna uppnå en, enligt sitt synsätt, lämplig 

fördelning av maktbalansen, varför nya med Georgien gemensamma övningar 

började planeras, detta som en demonstration av ens intentioner i området. 

 

Då varken Abchazien eller Sydossetien uppnådde en allmän acceptans som 

självstyrande stater kom också Rysslands ambitioner att upprätta militärbaser inom 

regionerna att uppfattas som en enlig internationell rätt illegal annektering av 
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georgiskt territorium, men ehuru dylika reaktioner proklamerades av såväl EU som 

FN så bar de ingen reell verkan mot tilltaget. 

I detta ändar så också de på förhand uppsatta tidsramarna relevansen för en 

fortsatt uppföljning av krigets efterspel och de olika aktörernas handlanden i frågan. 

 

 

5. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Mitt syfte med denna uppsats var att jag i denna kvalitativt utformade fallstudie 

ville fördjupa mig inom, samt utröna orsakerna vilka kom att emanera i, kriget 

mellan Georgien och Ryssland i de kaukasiska autonoma regionerna Abchazien och 

Sydossetien 2008. Som primära teoretiska verktyg för att kunna genomföra min 

analys av konfliktens bakomliggande faktorer valde jag att begagna mig av den 

realistiska teoribildningen, understödd av den för ändamålet synnerligen behjälpliga 

geopolitiska teoribildningen. 

 

I detta kapitel ska det klargöras huruvida jag uppfattar att mitt syfte med min 

uppsats har uppnåtts på ett adekvat vis. Utöver detta ska även frågeställningen 

tillgodoses och en bedömning ifall svar står att finna för denna. Frågeställningen löd 

som bekant som så att jag ville ta reda på vilka synbart bakomliggande politiska skäl 

som, via de realistiska och geopolitiska teoribildningarna, kunde sägas ligga bakom 

kriget på georgisk mark. 

Ett händelseförlopp sker i två faser: Orsak och verkan. Inget sker utan att det 

finns en bakomliggande orsak till detta skeende. Orsaken må vara planerad eller 

slumpartad, bestå av en faktor eller flera, men utan orsak finns det ingen 

verkningskraft. Verkan har jag som sagt lämnat därhän. Faktorerna som utgör orsak 

för verkan är de jag har valt att beakta. 

 

Att geopolitiska förtecken präglade konfliktens art från ett skede som sträcker 

sig längre bak i tiden än mina på förhand uppsatta ramar tillåter är synnerligen 

uppenbart. Kampen om indirekt kontroll över Georgiens territorium och öde 

utkämpas på ett tydligt vis mellan de tvenne maktfaktorerna NATO och Ryssland. 

Att tillförskansa sig Georgien är lika viktigt för NATO som det är för Ryssland att 
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förhindra just detta. En förskjutning av maktbalansen kan liknas vid talesättet ”Den 

enes bröd, den andres död” då Georgien är beläget direkt öster om Svarta havet, i en 

region som traditionellt dominerats av OSS, men som beroende på Georgiens öde 

riskerar att vackla. Denna insikt har utan tvivel nått tvenne läger. 

 

En liknande kamp i mindre skala, om än så viktig för händelseutvecklingen av 

denna historia, vilken också bar uppenbar prägel av tydliga geopolitiska intressen var 

den som utkämpades mellan Georgien och, initialt, de tvenne utbrytarstaterna. Att 

kontrollera de omstridda landområdena utgör en fundamental förutsättning för 

autonomiernas fortsatta existens. På samma vis vill jag hävda att den georgiska staten 

anser att man resolut måste bejaka sin äganderätt till regionerna för att få bukt med 

de destabiliserande faktorer dessa laglösa områden utgör. 

 

Som nämnts ovan spirar stor osäkerhet kring vilken betydelse en skiftning i 

inflytande över Georgien kan ha för dess grannstater. Säkerhetsdilemmat gör sig 

påmint hos såväl Ryssland, som via Kreml får sägas företräda OSS, (inte mycket 

tycks ha förändrats sedan sovjettiden då Kreml fortfarande utgör hegemoni) som 

NATO. För Rysslands vidbekommande känner man av oron över vad som riskerar 

att ske med de övriga OSS-ländernas inställning till sin allians egentliga värde om 

NATO lyckas rucka på den nyckelsten Georgien på sätt och vis utgör. Än så länge 

har man ett hav som en naturlig buffertzon till sin västliga motpart och den ämnar 

man verka för att bibehålla. 

 

NATO (vilkas samarbete även detta bygger på en hegemonisk dominans från 

USA: s sida) å sin sida måste rimligen se den uppenbara risken i att om OSS lyckas 

kuva Georgien och omstörta landets ambition att bli ett fullvärdigt Natoland så kan 

man så tvivel kring NATO: s beständighet hos de postsovjetiska medlemsländerna. 

Då den internationella sfären som bekant är anarkisk i sin natur skulle denna 

händelsekedja inte helt orimligt kunna innebära ett, i förlängningen, lika fatalt öde 

för NATO: s vidbekommande som för OSS. 

 

Dilemmat för den georgiska regeringen måste rimligen sägas bestå i att om 

autonomierna skulle lyckas bryta sig loss från den georgiska suprematin så skulle 

deras faktiska makt blottas som försumbar, något som inte får ske för en stat i den 
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internationella sfären. Den för tiden sittande regeringen har tydliga ambitioner att 

närma sig ett västerländskt samarbete där NATO kan utgöra garant för bibehållen 

nationell trygghet, där oroligheterna kan stävjas. 

 

Den maktbalans som under krigets upptakt initialt råder mellan OSS och 

NATO skulle jag vilja påstå på allvar verkligen har försökts bibehållas då de tvenne 

konstellationerna har beaktat de positiva verkningarna av att låta status quo råda. 

Ingen av parterna rönte förluster i att vidmakthålla detta läge som rådde. Vad som de 

facto kan sägas ha rubbat den upprättade maktbalansen på avlägset håll vill jag hävda 

var Kosovos över förväntan lyckade utbrytning ur Serbien. Utan detta fall, vilket 

Sydossetien och Abchazien under efterföljande månad tyckte skulle verka 

prejudicerande för deras respektive sak, kan man omöjligen utröna huruvida det 

stundande kriget ens hade brutit ut. 

 

Ytterligare en faktor, vilken inte heller kan sägas ha verkat för den vacklande 

maktbalansens bibehållna stabilitet, är den att NATO valde att fördjupa sina 

kontakter med Georgien under april månad. I detta fall antar jag att NATO genom 

detta ämnade stärka Georgiens pondus gentemot de riskfaktorer man rimligen ansåg 

att de separationsivrande regionerna utgjorde för den bibehållna freden. Dock tycks 

Ryssland ha uppfattat detta tilltag som ett tecken på att maktbalansen behövde en 

motsvarande ”knuff” från Ryskt håll för att kunna hållas i fortsatt balans. 

Georgien uppfattade å sin sida det som att deras maktbalans gentemot Ryssland 

började dala, varför en maktdemonstration i form av en skärpt hållning till och 

intensifierad intervenering inom de båda autonoma regionerna iakttogs. I och med 

detta agerande antar jag att man förmodligen sätter lit till att NATO ska garantera 

deras säkerhet och således utgöra det säkerhetsmässiga understöd som Georgien 

anser sig behöva för att i fortsättningen kunna hävda sig internationellt. 

Som man märker här har maktbalansen redan fallit till förmån för 

säkerhetsdilemmat där de olika parterna på respektive vis ämnar manifestera sin 

makt för antagonisten för att på så vis avhålla denne från att agera ”oklokt”. Det 

viktiga i detta, tycker jag mig se, är att konfliktens respektive parter simultant verkar 

påverkas av att maktbalansen redan då Kosovos oavhängighet fastslagits fallit till 

föga till förmån för det instabila säkerhetsdilemmat. 
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Konflikterna kom som bekant att emanera i ett fullskaligt krig där Georgien får 

sägas stå för det slutgiltiga aktiva valet att ta klivet från orsak till verkan då man 

attackerade Sydossetiens huvudstad. De föreliggande skärmytslingar och utspel som 

förekommit mellan parterna Georgien och utbrytarrepublikerna, Georgien och 

Ryssland, samt Ryssland (OSS) och NATO måste då sägas befinna sig i den 

föregående fasen, benämnd orsak. 

 

Jag finner, då detta arbete ska avrundas och summeras, att teoribildningarna 

realism och geopolitik synnerligen väl kan brukas för att förklara detta krigs 

bakomliggande orsaker. Någon exklusivitet i detta åstadkommande bör man nog inte 

tilldela dem då jag är övertygad om att exempelvis liberalismen även den skulle 

kunna förklara hur de olika faktorerna har kunnat emanera i krigföring. 

Att studera den händelseutveckling vilken så småningom kom att resultera i 

fullskaligt krig har varit intressant då de olika turerna har varit många och 

vändningarna inte alltid så självklara. Att dessutom få tolka händelseförloppet utifrån 

realismen har varit inte bara intressant utan också roande, då realismens världsbild 

ter sig tämligen protektionistisk och cynisk. För detta arbete kändes det dock som att 

cynismen från tid till annan var väl befogad då aktörerna agerade på sätt som kändes 

som stöpta för just denna teoribildning. Dessutom kan jag inte säga annat än att 

aktörernas hållning under upptakten till kriget definitivt var av protektionistisk natur. 

Den geopolitiska teoribildningen anser jag som synes också ska ha kommit till 

sin rätt då föremålen för de olika trätoämnena inför det stundande kriget 

undantagslöst inkorporerar frågan som berör den stora vikten av kontroll över mark. 

Teoribildningarna samspelar dessutom på ett behagligt vis under analysens gång, där 

de med dynamik kompletterar varandra väl. 

Som avslutning kan jag dock förtälja att liberalismens teoribildning hade varit 

intressant att använda sig av för detta arbete som en kontrast mot realismen, det vill 

säga att utföra två parallella uttolkningar av skeendena, för att ta reda på huruvida de 

ter sig som varandras diametrala motsatser eller ej. 
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