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Abstract

Denna uppsats undersöker Ryssland som ett fall av regional hegemoni. 
Ryssland kan betraktas som en regional hegemon i de post-sovjetiska länderna 

i  Europa, Kaukasus och Centralasien.  Teorin om regional hegemoni hävdar att 
stormakter  har  ett behov av  att maktmaximera och hålla borta konkurrenter om 
inflytandet i sina intresseområden. Analysen visar att Ryssland tillämpar en sådan 
strategi på  de tre  regionerna.  Denna uppsats  syftar  till  att  finna  tendenserna  i 
Rysslands status som en regional hegemon genom att se hur Ryssland utövar makt 
i  de  omkringliggande länderna och regionerna och hur dessa i  sin tur hanterar 
denna situation.  Efter Sovjetunionens fall  har Ryssland förlorat  inflytande  men 
försöker  återvinna  något  av  sin  tidigare  styrka.  Ryssland försöker  upprätthålla 
frusna konflikter för egen vinnings skull, samtidigt möter man på ökad konkurrens 
om  bl a  energimarknaden.  Resultatet av denna undersökning visar att Ryssland 
troligtvis inom en överskådlig framtid kommer förbli en regional hegemon med 
stort inflytande i sitt närområde. Hur pass mäktigt Ryssland förblir hänger dock på 
om Ryssland av egen styrka klarar av att upprätthålla sin hegemoni eller om detta 
egentligen  blir  ett  resultat  av  andra  aktörers  försiktighet  eller de  påverkade 
ländernas fortsatta tålamod.

Nyckelord: Ryssland, regional hegemoni, post-sovjet, 
Antal ord: 9865
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1 Inledning

1.1 Syfte och frågeställning

Sedan Sovjetunionens fall i början av 1990-talet har en ny global ordning tagit 
form och flertalet nya självständiga stater har etablerats. Flera av de länder som 
tidigare agerade satellitstater åt Moskva och räknades till det s k ”Östblocket” och 
Warszawapakten, har distanserat sig från Ryssland och integrerats i västlig och 
europeisk  gemenskap.  Däribland  ser  vi  nya  EU-länder  som Polen,  de baltiska 
länderna,  Tjeckien  med  flera.  Det  finns  dock  post-sovjetiska  stater  som  har 
upprätthållit  ett nära samarbete med Ryssland; Europas östslaviska länder samt 
staterna i Kaukasus och Centralasien. 

Ryssland har gått från en supermakt, i egenskap av Sovjetunionens kärna och 
grundare,  till  att  bli  kraftigt  försvagad vid unionens fall.  Inget  tyder  på att  en 
struktur liknande den Sovjetiska med Ryssland som den betydande stormakt det 
en gång var, kommer att återuppstå. Det som ändå har hänt är att landet sedan 
slutet av 90-talet har börjat återhämta sig på den globala arenan. 

Syftet med denna undersökning är att analysera huruvida Rysslands roll som 
en  regional  hegemon  och  maktfaktor  inom  sitt  närområde  har  förändrats. 
Undersökningens  mål  är  att  visa  på  tendensen  i  Rysslands  utveckling  som 
regional hegemon; håller landets maktposition på att förstärkas, försvagas eller är 
läget stabilt? Frågeställningen som ligger till grund för diskussionen lyder:  ”Vilka 
tendenser kan urskiljas vad gäller Rysslands roll som en regional hegemon?” .

Tidsramarna för uppsatsen är ett fokus på 00-talet fram tills idag, med avstamp 
i 90-talets början. Det geografiska område som undersökningen innefattar är de 
ovan nämnda post-sovjetiska regioner, vilka fortfarande skulle kunna klassificeras 
som Rysslands intressesfär och som fortfarande har ett  närmre samarbete med 
Ryssland. De stater som åsyftas är: Ukraina, Vitryssland och Moldavien i Europa; 
Georgien,  Armenien  och  Azerbajdzjan  i  Kaukasus;  Kazakstan,  Uzbekistan, 
Turkmenistan, Kirgizistan och Tadzjikistan i Centralasien.

Vi gör antagandet att Ryssland kan betraktas som en regional hegemon. Syftet 
med  uppsatsen  är  dock  inte  att  leta  bevis  för  att  Ryssland  definitivt  kan 
klassificeras som en regional hegemon, utan snarare används teorin som ett 
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verktyg för att kunna analysera tendensen för Rysslands inflytande och status i 
ovan nämnda regioner.

1.2 Metod och material

Denna uppsats är tänkt som en fallstudie där vi undersöker ett fall av regional 
hegemoni  i  förändring.  Den  regionala  hegemonen  är  alltså  Ryssland.  För  att 
utreda Rysslands status av regional hegemoni, undersöks de tre regioner som kan 
räknas  till  Rysslands  närområde  och  den  empiri  som vi  menar  att  teorin  kan 
appliceras på. 

Vi motiverar valet av dessa undersökningsområden med att Ryssland utgör en 
stark länk länderna emellan, framförallt via OSS-samarbetet. Samtliga länder har 
också  tidigare  varit  delar  av  Sovjetunionen  och  delar  därmed  en  gemensam 
historia med Ryssland som en auktoritet. Vi ser fortfarande en beroenderelation 
till Ryssland hos samtliga länder och ryska intressen i hela regionen. 

Anledningen  till  att  vi  tittar  på  de  tre  geografiska  områdena  (Europa, 
Kaukasus och Centralasien) först var för sig beror delvis på att denna indelning 
redan verkar vara etablerad bland forskare och därmed underlättar för insamling 
av material. Uppdelningen är också tänkt att göra uppsatsen mer överskådlig för 
läsaren.  Trots att  områdena visar  gemensamma karaktäristika,  finns skiljelinjer 
som gör det relevant att göra denna uppdelning. En sådan skillnad är t ex vilka 
externa aktörer som har intressen var och av vilket slag samt hur dessa intressen 
tar  sig  uttryck.  Dessa  externa  aktörer  utgör  en  viktig  del  för  att  kunna  finna 
förklaringar  för  tendenserna  i   en  regional  hegemons  status.  Tanken  är  att 
sammanföra  de  tendenser  vi  kan  utläsa  utifrån  respektive  område  för  att  i 
resultatdelen kunna ge en bild av Rysslands status som regional hegemon.

Vi  har  inte  ambitionen  att  utveckla  en  egen  teori  utan  har  istället  valt  att 
använda befintliga teoribildningar kring regional hegemoni för att kunna svara på 
vår fråga. Om man t ex hade velat göra en teoriprövande studie hade man kunnat 
tänka sig ett ’most likely case’ med Ryssland som ett fall av regional hegemoni. 
Dock tror vi att Ryssland är ett sådant klart fall av regional hegemoni att en sådan 
studie inte hade visat på något nytt och inte blivit särskilt intressant. Istället finner 
vi det mer fruktbart i detta fall att använda teorin för att undersöka en regional 
hegemons status. 

Vårt val av forskningsområde grundar sig i ett intresse för den post-sovjetiska 
kontexten och maktförhållandena däri. Vi tyckte att teorin om regional hegemoni 
på ett lämpligt sätt kan verka för att fånga upp den post-sovjetiska problematiken. 
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Genom att ta pulsen på Ryssland som en regional hegemon skulle man kunna 
få  en  uppfattning  om  Rysslands  roll  som  en  global  maktfaktor.  Ju  starkare 
Ryssland är på hemmaplan, desto starkare kan man tänka sig att landet även blir 
på ett internationellt plan. Ryssland är redan idag en viktig maktfaktor i Europa 
(inte  minst  på  grund  av  Europas  behov  av  rysk  energi).  Ur  ett  europeiskt 
perspektiv kan det alltså finnas flera anledningar att följa upp Rysslands status 
inom ”sin egen” region, vilken kan få efterdyningar även för övriga Europa både 
ekonomiskt och geo-politiskt.  

I den litteratur vi använt, har vi inte funnit så mycket analyserande utifrån just 
teorierna  om  regional  hegemoni.  Denna  studie  tillför  därför  ett  alternativt 
perspektiv på maktförhållandena i den post-sovjetiska kontexten. 

Vårt material har till största del bestått av artiklar, vilka har varit en bra källa 
till relativt färskt sekundärmaterial om vårt fall. 

Vi har givetvis haft som ambition att vara källkritiska till det material vi har 
använt  oss av och försökt att  bortse från politiskt  laddade ställningstaganden i 
vissa delar av materialet som kan ha varit färgade av artikelförfattarnas bakgrund.

Utifrån uppsatsens storlek och de uppsatta tidsramarna, har vi försökt redogöra 
för en liten del av den post-sovjetiska problematiken. Vi är införstådda i områdets 
komplexitet,  men menar att vår avgränsning och upplägg känns rättvisande för 
fallet.

1.2.1 Begreppsförklaringar

Oberoende Staters Samvälde (OSS)

OSS är den svenska förkortningen på det samarbetsorgan som grundades efter 
Sovjets  fall  av  de  dåvarande  ledarna  för  Ryssland,  Ukraina  och  Vitryssland. 
Samtliga av de länder vi undersöker i denna uppsats är, har varit medlemmar av 
eller deltar i OSS-samarbetet. Huvudsyfte är att vara ett organ för samordning av 
ekonomi- och försvarsfrågor. Samtliga av våra undersökningsobjekt har varit eller 
är medlemmar av organisationen. En ambition har varit att bl a göra OSS till ett 
frihandelsområde. (NE – OSS). I det material som ligger till grund för vår studie 
beskrivs ofta OSS som ett redskap för ryska intressen och inflytande.

Eastern Partnership (EaP)

Eastern Partnership är ett samarbetsprojekt initierat av Europakommissionen för 
att främja relationerna mellan EU och följande ex-sovjetiska stater:  Armenien, 
Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldovien och Ukraina. Syftet är att främja 
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bl a demokratiutveckling, ekonomiska reformer, energisäkerhet, miljöskydd osv 
(Eastern Partnership).

1.3 Teori

I denna uppsats har vi valt att använda oss av teorin om regional hegemoni. Vi ser 
den som lämplig för att beskriva den roll som Ryssland har i de post-sovjetiska 
staterna. 
Teorin om regional hegemoni har utvecklats inte minst av den realistiska skolan. 
Realismen gör antagandet att det internationella systemet är anarkiskt och menar 
att länder därför måste uppvisa en bestämd attityd för att inte trängas undan av 
andra. Den offensiva strukturella realismen, såsom utlagd och försvarad av John J. 
Mearsheimer, hävdar att åtminstone större länder måste maktmaximera i relation 
till varandra av säkerhetsskäl. Han ställer upp fem antaganden om förhållandena i 
det internationella systemet:

1. Det internationella systemet är anarkiskt.
2. Stormakter  är  genom  arv  kapabla  till  militära  offensiver  och  kan  därmed  skada 

varandra.
3. Stater kan aldrig lita på andra staters goda intentioner.
4. En stormakts primära mål är överlevnad.
5. Stormakter är rationella aktörer (Elman 2008 s. 22).

Han ansluter sig alltså till tankar om rational choice och en syn på grunderna 
för  mänskligt  handlande  som bottnande  i  egoism.  Mearsheimer  kritiserar  den 
defensiva  strukturella  realismen som hävdar  att  stater  bara strävar  efter  att  ha 
lagom mycket  makt.  Grunden till  detta är framförallt  ovanstående punkter och 
slutsatsen att man för att skydda sig själv, sina intressen och sitt territorium måste 
agera rationellt och sträva efter att öka sin makt i relation till andra staters. Dock 
gör havets hämmande inverkan på maktsfären att en stat aldrig kan bli en global 
hegemon  (Elman  2008  s.  23).  Det  mesta  en  stat  kan  hoppas  på  att  bli  är  en 
regional hegemon, den starkaste aktören i det egna närområdet och ännu bättre om 
det inte skulle finnas några andra regionala hegemoner i världen (Elman 2008 s. 
22).

Mares ger en lite annorlunda och något positivare bild av regional hegemoni. 
Han menar att en hegemon inte bara är en överlägsen kraft som bestämmer över 
mindre länder utan att hegemonens funktion också definieras av dess förmåga att 
tillhandahålla en kollektiv nytta som t ex fredliga mellanstatliga relationer inom 
regionen. Hegemonen bör se till att området är stabilt; utifrån hur väl den starka 
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staten  lyckas  tillhandahålla  en  allmännytta,  och  med  vilka  medel,  kan  det 
bedömas om en stat har ett hegemoniskt inflytande eller ej.

En regional hegemon skyddar länderna i regionen mot varandra men inte mot 
sitt  eget  inflytande  och  eventuellt  dåliga  beteende  (Mares  2001 s.  56f).  Den 
regionala  hegemonen  måste  alltså  fylla  en  positiv  funktion  för  dess  mindre 
grannländer för att kunna kallas en regional hegemon. Det kan dock ses som att 
Mares försöker fylla begreppet  ’regional hegemon’ med en positiv betydelse som 
inte  nödvändigtvis  är  meningsfull.  En  sådan  definition  gör  ju  inte  regionala 
hegemoner  till  godare  aktörer  utan  medför  bara  att  man  måste  finna  ett  nytt 
begrepp för regionala hegemoner som inte medför något gott för länderna i dess 
inflytelsesfär.

Hos Mares finner vi alltså en syn på hegemoni som något som ger fördelar och 
kan tillhandahålla en kollektiv nytta. Regionens eller säkerhetskomplexets mindre 
stater kan komma ur sitt säkerhetsdilemma genom att byta suveränitet mot fred 
och välstånd. Dessa mindre stater tvingas också lära sig att leva med de regler och 
uppförandekoder som den regionala hegemonin ställer upp (Mares 2001 s. 57).

Det  största  hotet  mot  en  regional  hegemon  är  en  rivaliserande  stormakt. 
Hegemonens policy blir att så långt som möjligt hålla andra stormakter utanför 
regionen eftersom de inser att om de etablerar egna intressen där så kommer de 
förr eller senare att utmana de rådande uppförandereglerna i säkerhetskomplexet 
(Mares 2001 s. 57).

Intressen  både  i  och  utanför  regionen  driver  hegemonen  att  tvinga  på 
underordnade  stater  sin  världsbild.  Ofta  tävlar  den  regionala  hegemonen  med 
andra stater utanför regionen om makt och inflytande. Den regionale hegemonen 
kan även kräva att underordnade stater allierar sig med dem själva, mot ens egna 
rivaler, trots att dessa småstater kanske inte har något intresse i att välja sida i 
konflikten. Eftersom även de underordnade staterna har sina egna nationella och 
privata  intressen  utvecklas  spänningar  som hegemonen ofta  försöker  lösa med 
våld (Mares 2001 s. 57f).

En hegemon kan utöva makt på tre nivåer:

• Direkt kontroll genom traditionell politik, piska och morot med uttalade politiska mål.
• Indirekt  kontroll  genom  att  hegemonin  strukturerar  den  generella  kontexten  som 

formar spelreglerna för staterna.
• Inflytande  över  idéer  och  ideologier  som  avgör  ett  handlandes  legitimitet  enligt 

aktören själv (Mares 2001 s. 58).

Det  finns  teorier  som  kritiserar  hegemonibegreppet,  framförallt  den 
posthegemoniska skolan bland annat försvarad av Beasley-Murray. Han tar upp 
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två aspekter av posthegemoni och sammanfattar dessa med att ”det finns inte och 
har aldrig funnits någon hegemoni”. Hans två huvudpunkter är:

• Teorin om hegemoni fungerar inte längre för att förklara samtidens sociala ordningar.
• Hegemoni har aldrig mer än verkat förklara nutidens sociala ordning (dvs. Det var en 

dålig teori från början, hegemoni har aldrig funnits och begreppet har spelat ut sin 
funktion (2003 s. 118).

Vi tycker  dock att  den realistiska  teorin  om regional  hegemoni  ger  en bra 
förklaringsmodell för fall som Ryssland och väljer att följa de realistiska skolan 
medvetna om att det trots allt finns kritik mot denna som t ex ovanstående.
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2 Ryssland

Den ryska utrikespolitiken,  framförallt  gentemot de postsovjetiska staterna,  har 
genomgått en del förändring under tiden efter Sovjetunionens fall. Alla tidigare 
allierade i  Warszawapakten hade år 2004 inträtt i NATO och 10 av de öst- och 
centraleuropeiska staterna  är numera med i EU. Förutsättningarna för den ryska 
utrikespolitiken har helt förändrats. Ryssland har rest sig till att bli en självsäker 
och handlingskraftig aktör både globalt och regionalt efter den period av svaghet 
och frustration som Sovjetunionens fall  medförde för landet.  Det  var svårt  för 
Ryssland, som var vant att behandlas som en supermakt, att acceptera att det egna 
inflytandet på världsmarknaden radikalt hade minskat.(Larrabee 2010 s. 34).

I den tidiga post-sovjetiska perioden förespråkade det ryska utrikesministeriet 
en institutionalistisk policy som erkände de forna sovjetstaternas fulla suveränitet 
och man strävade efter att agera i samklang med internationella lagar och normer. 
Ryssland sökte  stöd  från  CSCE (Commission  on Security  and Cooperation  in 
Europe) och FN för att medla i de etniska konflikter som blossade upp i kölvattnet 
efter det totalitära samhället, men fick inte mycket respons från dessa organ. När 
Ryssland tvingades handla på egen hand blev man istället anklagad av väst för att 
vara imperialistiskt. I Ryssland upplevde man att man inte behandlades som en 
like av de andra stormakterna och man började kräva fullvärdigt medlemskap i 
dåvarande  G7.  Ett  annat  önskemål  var  att  CSCE  skulle  utvidgas  till  en 
organisation  där  Ryssland  och  de  västerländska  staterna  skulle  kunna  ha  en 
jämställd status och där NATO skulle vara en underordnad organisation (Headley 
2008 s. 37).

De ryska drömmarna om att närma sig Europa slog inte in även om man fick 
sin plats i nuvarande G8. Istället för att söka samarbete med Ryssland och lobba 
för mänskliga rättigheter i forna Sovjet, koncentrerade sig väst i början på 1990-
talet  på saker som allmän intern integration.  I väst började man också fundera 
kring NATO:s framtid och överväga att ta in nya medlemsländer från den tidigare 
Warszawapakten.  Detta provocerade Ryssland som uppfattade de östeuropeiska 
ländernas  inträde  i  NATO  som ett  försök  att  exkludera  det  egna  landet  från 
europeisk gemenskap. Dessa länders syfte var mycket riktigt att distansera sig från 
Ryssland och närma sig EU-medlemskap. I Ryssland kvarstår en känsla av att väst 
utnyttjade  landets  svaghet  för  att  knuffa  ut  Ryssland  ur  dess  traditionella 
intressesfär. Denna känsla har bidragit till dagens mer hårdföra ryska politik och 
här hittar vi något av förklaringen till  Rysslands revanschlust (Headley 2008 s. 
38).
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Idag ser vi exempel på att Ryssland har börjat gå sin egen väg och gott klarar 
att  stå  på  egna  fötter.  Ett  av  dessa  exempel  är  problemen  med  det  tänkta 
samarbetet  Ryssland  och  EU  emellan  om  EU-projektet  ENP  (European 
Neighborhood Policy). Ryssland avvisade förslaget eftersom man ansåg att EU:s 
normativa  hegemoni  och  dess  implikationer  på  europeiska  värden  inte  var 
förenliga  med ryska idéer  om en legitim riktning för  internationellt  handlande 
(Haukkala 2008 s. 45). Relationerna mellan Ryssland och EU blir mer och mer 
problematiska  allteftersom Moskva  kräver  en  likvärdig  ställning  med  EU och 
samtidigt  tycker  att  EU  är  för  närgånget  och  gör  övertramp  på  den  ryska 
suveräniteten  (Haukkala  2008  s.  42).  Den  ryske  utrikesministern  Vladimir 
Chizhov uttalade i samband med förhandlingarna kring ENP att ”Ryssland är ett 
självtillräckligt land med sin egen syn på europeisk och euro-atlantisk integration” 
och vidare att man inte behöver ta någon hänsyn till ENP (Haukkala 2008 s. 43).

Rysslands  hopp  om  att  OSS  skulle  bli  en  organisation  för  fortsatta  nära 
förbindelser inom det fallna Sovjetimperiet, en möjlighet för Ryssland att fortsätta 
utöva  makt  över  de andra  staterna  och kanske till  och  med en  ingång till  ett 
återupprättande av imperiet har i stor mån grusats. Ryssland vill t ex att FN skall 
ge  OSS statusen  av  en  internationell  organisation  som skulle  ha  ett  exklusivt 
monopol  över  fredsbevarande  insatser  i  Rysslands  södra  periferi  (Sokolsky  & 
Charlick-Paley  1999  s.  26).  Ukraina  som  är  ett  av  Rysslands  viktigaste 
”brödrafolk”  är  inte  ens  officiella  medlemmar  och OSS har  på  det  hela  taget 
kommit att bli en rätt verkningslös organisation där arbetet har hindrats av interna 
dispyter, motstridiga dagordningar samt Rysslands brist på resurser (Sokolsky & 
Charlick-Paley 1999 s. 28). Ändå är det tydligt att ambitionen finns där. I den 
ryska säkerhetspolicyn för OSS ingår bl a att göra utrymme för ett exklusivt ryskt 
inflytande,  minimera  utländskt  inflytande,  förebygga  lokala  krig  och  skydda 
etniska ryssar. Denna politik implementeras med hjälp av följande tre politiska 
verktyg:  integrering  av  OSS  under  rysk  dominans;  militära,  ekonomiska  och 
politiska medel för att underordna ländernas självständighet under ryska intressen; 
Rysslands  internationellt  erkända  roll  som  fredsbevarare  i  framförallt  de 
postsovjetiska staterna i södra Kaukasus (Sokolsky - Charlick-Paley 1999 s. 25).
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3 Europa

3.1 Bakgrund

Ukraina, Vitryssland och Moldavien är de länder i Europa som fortfarande kan 
tänkas falla under en rysk regional hegemoni idag. De tre länderna ingick alla i 
Sovjetunionen och är de enda europeiska länderna som deltar i OSS-samarbetet. 
De baltiska staterna, som ju också ingick i Sovjetunionen, var snabba med att ta 
avstånd från Ryssland och istället söka närmre förbindelser med väst och övriga 
Europa men gick aldrig med i OSS och är nu istället etablerade medlemmar i EU. 
Både Vitryssland och Moldavien är officiella medlemmar i OSS medan Ukraina, 
som  ej  har  ratificerat  stadgarna,  endast  deltar  men  alltså  inte  är  fullständig 
medlem. De östslaviska länderna Ukraina och Vitryssland  (samt Transnistrien i 
Moldavien) ligger även etno-kulturellt närmast Ryssland och får därmed en stark 
koppling till Ryssland. 
Ukraina, som tidigare kallats 'Lillryssland',  har en gemensam historisk identitet 
med de andra östslaviska länderna Ryssland och Vitryssland som alla tre har rötter 
i Kievriket  som enades på 900-talet. Ukraina och Vitryssland har inte existerat 
som självständiga  stater  förrän  på  1900-talet.  Gemensamt  har  man  också  den 
ortodoxa tron och andra kulturella egenheter samt sina östslaviska språkrötter – 
språken liknar varandra starkt och dessutom talar en majoritet i både Ukraina och 
Vitryssland ryska (NE-Ukraina).

Vid Sovjetunionens fall blev samtliga tidigare sovjetrepubliker självständiga. 
Ukrainas gamla politiska elit fortsatte länge att prägla landets politiska liv. I och 
med den orangea  revolutionen 2004-2005 visade  folket  sitt  missnöje  med den 
korrupta  makten,  valfusk  och  oegentligheter  från  framförallt  den  tidigare 
presidenten Kutjmas sida och hoppet tändes om en demokratisk förnyelse i landet. 
Dock blev det ingen genomgripande förändring och president Jushenkos löften 
om  EU-  och  NATO-medlemskap  kunde  inte  hållas.  Våren  2010  blev  Viktor 
Janukovitch, Jushenkos rival i valet 2004, ny president (Larrabee 2010 s. 38ff) 

I Moldavien, som ofta benämns som Europas fattigaste land, har man brottats 
med stora ekonomiska underskott och uppgiften att hålla samman landet och de 
två  utbrytarrepublikerna  Transnistrien  och  Gaugazien.  Ett  pro-ryskt 
kommunistiskt styre hängde kvar fram tills 2009 då en koalition av liberaler och 
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demokrater  lyckades  försätta  kommunisterna  i  opposition.  Den  nya 
maktkoalitionen  är  positivt  inställd  till  landets  vidare  integration  med  EU 
(Dangerfield 2011 s. 223).

Vitryssland som ofta kallas ’den sista sovjetstaten’ och ’Europas sista diktatur’ 
har sedan självständigheten inte  sett  mycket av demokratisk utveckling.  Under 
president Lukasjenko har presidentmakten stärkts och oppositionen kvästs. Den 
nuvarande  regimen  är  känd  för  att  kränka  mänskliga  rättigheter.  EU  och 
västvärlden försöker genom olika sanktioner förmå landet att bli mindre totalitärt 
men Ryssland står fast som en av landets sista allierade.

3.2 Beskrivning

Vilka tendenser kan vi då se vad gäller Rysslands ställning som regional hegemon 
i Europas post-sovjetiska stater?

Den  ukrainske  forskaren  Taras  Kuzio  ser  Ryssland  som  en  makthungrig 
panslavist: “In Russian eyes all three east Slavic peoples are branches of the one 
Rus’kiy narod, whose ‘natural’ state of affairs is unity under Russian leadership” 
(1998 s. 221). Han skriver lite ironiskt att Ryssland håller på att vänja sig vid sina 
nya  ’onaturliga’  gränser.  Vid  Sovjetunionens  fall  var  det  vitryska  nationella 
medvetandet svagt och landet föll snabbt in under rysk dominans. Kuzio går så 
långt  som att  säga att  Vitryssland gick  från självständighet  till  att  bli  en  rysk 
kvasi-stat (1998 s. 224). Detta gav bränsle  åt Rysslands syn på sig själv som en 
rättmätig ledare i de östslaviska länderna och synen på dessa som i någon mån 
ryska. Ryssland försökte sätta press på Ukraina för att de skulle gå samma väg 
som Vitryssland och släppa in det ryska inflytandet men Ukraina råkade ha bättre 
förutsättningar för att utvecklas självständigt som nation och bygga upp sin stat. 
Ukraina gav inte med sig och gick, som sagt, inte heller med helt i OSS. Ukraina 
såg OSS som ett medel för en ’civiliserad skilsmässa’. Man var för svag för att 
genast bryta sig loss från Ryssland och OSS och valde istället en medelväg med 
deltagande i OSS utan officiellt medlemskap. På så sätt behöll Ukraina en fot i 
Europa  samtidigt  som  man  stod  med  den  andra  i  Eurasien.  Ukrainas 
utrikespolitiska agenda var dock från början baserad på tanken om att ’återvända 
till  Europa’  (Kuzio  1998  s.  222). Ukrainas  nye  president  Viktor  Janukovitch 
kommer  troligen  inte,  trots  vissa  pro-ryska  drag,  att  överge  den  mer 
europaorienterade  kurs  som  landet  redan  slagit  in  på  under  tidigare  styre 
(Dangerfield  2011 s.  222).  I  Ukraina  och Moldavien  råder  en  etno-lingvistisk 
uppdelning  mellan  folk  i  vad  man  kan  kalla  ’västligt  orienterade’  och 
’ryskorienterade’.  Denna  uppdelning  förstärks  av  regionala  skillnader  i 
ekonomiskt beroende av Ryssland och gör frågan om att närma sig EU känslig. En 
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studie  2009  visade  att  42%  av  ukrainarna  ville  integreras  med  Ryssland 
(Dangerfield 2011 s. 225).

Om Rysslands inflytande en gång minskade i de tidigare Sovjetrepublikerna så 
har denna minskning nu avstannat och Ryssland har fortfarande en nyckelroll i 
dessa stater undantaget de baltiska. Ryssland kommer att, om man får tro artikeln 
”Russia’s Near Abroad: Geopolitical Outlook” (s. 1), inom en överskådlig framtid 
förbli  den  dominerande  makten  i  Kaukasus,  Centralasien,  Vitryssland  och 
troligtvis även Ukraina. Huvudorsaken till detta är att det inte finns något riktigt 
alternativ för dessa länder att ty sig till och ha som politiskt ankare. Löftena från 
EU om eventuellt  medlemskap är svaga och ger inte tillräckligt incitament för 
dessa länder att reformera sina politiska system och agendor vilket öppnar upp för 
ett ökat ryskt inflytande. Ryssland har också gjort olika försök med att integrera 
det  postsovjetiska  området  ekonomiskt   som  ett  alternativ  till  europeiskt 
inflytande. Dessa projekt har dock fungerat så dåligt att de inte har utgjort något 
hot  mot  t  ex  Ukrainas  vidare  integration  i  den  europeiska  gemenskapen 
(Dangerfield 2011 s. 223). 

Vilken  form  tar  då  det  ryska  inflytandet?  Ryssland  har  fokuserat  på  två 
politiska områden för att  utöva inflytande:  förbättrade ekonomiska förbindelser 
och  tillhandahållande  av  politisk  legitimitet  för  makthavare  (”Russia’s  Near 
Abroad: Geopolitical Outlook” s. 1-2).

På det ekonomiska planet har man intresserat sig mest för energisektorn. Här 
finns mycket att säga om de statliga ryska energibolagens kamp på marknaden 
och ibland oschyssta metoder,  t  ex vid det  s  k gaskriget mellan  Ryssland och 
Ukraina 2006. Upprinnelsen till konflikten var att Ukraina som är starkt beroende 
av rysk energi och framförallt naturgas anklagades av Ryssland för att ha stulit 
gas  från  de  transitledningar  som  går  genom  Ukraina.  Ryssland  har  vid  flera 
tillfällen  stängt  av  gasflödet  i  syfte  att  straffa  Ukraina  eller  tvinga  landet  att 
acceptera ryska villkor. Dock är det inte bara Ukraina som har påverkats av dessa 
avstängningar utan andra europeiska hushåll blev utan gas, något som skadade 
Rysslands rykte som pålitlig leverantör. Ryssland har på olika sätt försökt öka sin 
självständighet  på  den  europeiska  energimarknaden  bl  a  genom byggandet  av 
olje- och gasledningen Nord Stream som direkt förbinder Ryssland med Tyskland. 
Den ukrainske presidenten Viktor Janukovitch har antytt att det kan vara aktuellt 
att  överföra ägandet av Ukrainas gastransportsystem till  Ryssland. Detta skulle 
dock innebära ett ytterligare ökat ryskt inflytande över den ukrainska ekonomin 
och skulle  förmodligen mötas av starkt politiskt  motstånd i  Ukraina (Larrabee 
2010 s. 40).

Ytterst handlar konflikterna över den ryska gasen om energisäkerhet och som 
nämnts är det inte bara Ukraina som har berörts av Rysslands förfarande. När 
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Ryssland  stängde  av  gasen  var  det  negativt  för  både  Ryssland,  Ukraina  och 
Europa. En effekt som dessa händelser dock har fått är att EU börjat jobba mer 
mot att diversifiera sina energikällor. Detta gör man bl a genom projektet Eastern 
Partnership  som  syftar  till  att  underlätta  kontakten  med  och  framförallt  de 
ekonomiska  förbindelserna  mellan  EU och sex  tidigare  Sovjetstater,  däribland 
Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Genom samtliga av dessa länder (undantaget 
Armenien) löper de olje- och gasledningar som försörjer Europa med energi. I och 
med  Eastern  Partnership  erbjuds  de  sex  deltagarländerna  stöd  för  att  öka  sin 
energisäkerhet  och  krisberedskap  (Bovt  2009  s.  20).  Bland  de  s  k  GUAM-
länderna (Georgien, Ukraina, Azerbajdzjan och Moldavien – Organisationen för 
Demokrati och Ekonomisk Utveckling) har man försökt sig på interna samarbeten 
för att tillsammans skydda planer på  gasledningar som skulle kunna verka fritt 
från FN:s eller OSS:s kontroll (Sokolsky - Charlick-Paley 1999 s. 29).

Den orangea revolutionen i Ukraina var ett hårt slag för Ryssland. Att se ’sin’ 
kandidat förlora mot en pro-demokratisk koalition som utlovade medlemskap i 
EU och NATO för Ukraina var åtminstone för Vladimir Putin ”det enskilt värsta 
strategiska bakslaget” under hans tid som president (Mattthews - Nemtsova s. 9). 
Ryssland har irriterat sig generellt på dessa typer av s k ”färgrevolutioner” inom 
OSS-området  som man anser  stöds utav väst (Abushov 2009 s.189).  Dock har 
Ukraina förändrats så mycket de senaste åren att även om Ryssland skulle försöka 
påverka landet kan de omöjligtvis kan gå tillbaka till att bli Rysslands lydstat. De 
orangeas  ”ukrainisering”,  som bl  a har inneburit  att  man förbjudit  ryska i  den 
nationella televisionen och i inträdesprov till universitetet, har skapat en distinkt 
ny  nationell  medvetenhet.  Vidare  har  Moskvas  skrämseltaktik  alienerat  och 
polariserat ukrainarna och undersökningar har visat att två tredjedelar av landet 
numera identifierar sig som ”européer” (Matthews - Nemtsova s. 9).

I  Moldavien  har  man liknande  problem med utbrytarrepubliker  som t  ex i 
Georgien (som kommer förklaras  senare i  texten)  men här väljer  Ryssland att 
ligga mer lågt. I en folkomröstning i utbrytarrepubliken Transnistrien i september 
2006 visade det sig att  97,1% av befolkningen var för självständighet med det 
slutliga målet att gå i union med Ryssland, medan 95% var emot ett återförenande 
med Moldavien. Det är dock svårt att tänka sig att det blir någon självständig stat 
av Transnistrien: västmakterna har gjort tydligt att man inte kommer att acceptera 
fler självständiga stater efter Kosovo. En union med Ryssland är otänkbar då det 
skulle göra Ryssland ansvarigt för ännu en kostsam exklav utöver Kaliningrad. 
Det är troligt att Ryssland kommer försöka upprätthålla status quo eftersom det 
hindrar EU från att expandera och samtidigt ger Ryssland ett viktigt fotfäste vid 
EU:s gräns. Transnistrien ger också Ryssland en möjlig bas för militär operation 
(”Russia’s Near Abroad: Geopolitical Outlook” s. 3). Moldavien, som klassas av 
Freedom House som ’delvis fritt’, är politiskt svagt och därför mottagligt för EU:s 
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inflytande. Moldavien är också det postsovjetiska land som är mest beroende av 
EU  vad  gäller  handel  och  det  finns  ett  starkt  stöd  för  europeisk  integration 
(Dangerfield 2011 s. 223). Moldavien spretar dock i sin politiska vilja att välja 
mellan EU och OSS, denna osäkerhet försvagar landets utveckling (Dangerfield 
2011 s.225).  Dessutom, om Moldavien  skall  ha skuggan av en chans till  EU-
medlemskap,  måste  frågan  om  Transnistrien  lösas  vilket  kräver  ett  aktivt 
samarbete från Moskva (Dangerfield 2011 s. 226).

Frågan som EU och väst ständigt brottas med är hur man skall kunna integrera de 
nyblivna självständiga europeiska staterna i den euroatlantiska politiska sfären. Är 
det tillräckligt med olika former av samarbeten, såsom European Neighbourhood 
Policy och Eastern Partnership eller måste det till medlemskap i NATO eller EU? 
Hur undviker man samtidigt att trampa Ryssland på dess känsliga tår? Dangerfield 
gör i sin artikel antagandet att EU:s relationer med de postsovjetiska staterna är ett 
subsystem till dess Rysslandsrelationer (2011 s. 216). Ryssland är motpolen som 
de tre länderna hela tiden förhåller sig till. EU:s satsningar har varit mest lyckade i 
Ukraina  och  Moldavien  som  redan  är  inräknade  bland  Europarådets  47 
medlemsländer medan Vitryssland är ganska ensamt om att inte uppfylla kraven 
(Dangerfield  2011 s.  217).  Trots  EU:s  närmanden mot  Vitryssland är  det  inte 
troligt att det kommer ske några större framsteg i integrationen utan ett maktskifte 
i landet (Dangerfield 2011 s. 225). Det råder ingen tvekan om att dessa tre länder 
tillhör Europa men det är inte säkert att de kommer integreras i EU även om de 
skulle uppfylla kraven (Dangerfield 2011 s. 218).

European  Neighbourhood  Policy  (ENP)  lanserades  2003  för  att  främja 
välstånd,  integration och  stabilitet  i  EU  och  dess  grannskap  och  stärka  och 
förbättra  relationerna  med  framförallt  Ryssland  (som  dock  valt  att  ställa  sig 
utanför samarbetet), Ukraina, Moldavien  och Vitryssland. Även om ENP erbjöd 
samarbete på den europeiska marknaden, blev det mycket kritiserat för att vara 
otillräckligt (Dangerfield 2011 s. 218). Nystarten med Eastern Partnership (EaP) 
blev nästan lika problematisk. Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov sade att 
”vi anklagas för att ha intressesfärer. Men vad är Eastern Partnership, om inte ett 
försök att utvidga EU:s intressesfär till  att inkludera Vitryssland?” (Dangerfield 
2011  s.  219).  För  Ukraina  och  Moldavien  är  samarbetet  i  EaP  och  ENP  ett 
otillräckligt substitut för fullt medlemskap i den europeiska gemenskapen. Enligt 
vissa har EU gett  Ukraina allt  för  lite  uppmuntran  eller  incitament  till  positiv 
förändring; det hade kostat EU väldigt lite att hålla dörren öppen för ett eventuellt 
medlemskap (Dangerfield 2011 s. 219). En reell chans till EU-medlemskap är det 
starkaste  incitamentet  för  politisk  reform.  Ändå  har  den  ukrainska  regimen 
genomfört många förändringar för att anpassa sig till EU:s juridiska normer 
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(Dangerfield  2011  s.  221).  Att  EU  försöker  konsolidera  sin  politik  gentemot 
Östeuropa innebär faktiskt en reell möjlighet till integration för dessa länder och 
skapar en ny spänst i relationerna mellan dem och EU. Dock menar kritiker att 
EaP har en alltför allmän prägel och att det krävs en satsning som är mer riktad till 
och  anpassad  för  respektive  land (Dangerfield  2011 s.  222).  EU:s  strategi  för 
Vitryssland, Moldavien och Ukraina har främst inneburit samarbete,’partnership’, 
snarare  än  medlemskap,’membership’,  men  det  har  ändå  lyckats  utgöra  ett 
framsteg för integrationen (Dangerfield 2011 s. 229).

Om EU på allvar gör sitt intåg i Vitryssland, Ukraina och Moldavien, kommer 
man att stöta på hinder från Rysslands sida. Ryssland som försöker etablera sig 
som en global och regional makt har förespråkat ett ’euroasiatiskt’ snarare än ett 
’euroatlantiskt’  samarbete  för  de  tre  länderna  (Dangerfield  2011  s.  227). 
Rysslands  ’soft-power’-  strategi   innefattar  allt  från  en  retorik  som  betonar 
’brödraskapet’, till  inflytande i media och strategiska investeringar i framförallt 
energisektorn. Man satsar också på att locka med medlemskap i olika multilaterala 
institutioner  som  ger  konkreta  fördelar.  Exempelvis  ger  medlemskap  i  OSS:s 
Collective Security Treaty Organisation (CSTO) möjlighet att köpa ryska vapen 
till  låga priser. En slutsats man kan dra av det sista är att Ryssland försöker ta 
enkla genvägar till integration men inte satsar på seriösa och hållbara lösningar 
(Dangerfield 2011 s. 228). Att man hellre drar med sig Vitryssland, Ukraina och 
Moldavien  österut  mot  närmre  samverkan  med  länderna  i  Centralasien  är  ett 
tydligt tecken på att Ryssland vill bli en stark regional aktör i det område där man 
känner sig hemma. Bland dessa länder är Ryssland relativt  sett rikare och mer 
demokratiskt  än i  sällskap av EU:s stater.  I  ett  euroasiatiskt  sammanhang kan 
Ryssland  ägna  sig  mer  ostört  åt  odemokratisk  politik  och  kränkningar  av 
mänskliga rättigheter. Att man vill få med sig de europeiska OSS-länderna blir 
alltså logiskt ur ett maktmaximerande synsätt. 
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4 Kaukasus

4.1 Bakgrund

Det  var  inte  förrän efter  Rysslands intåg  i  Kaukasusregionen som en ny geo-
politisk uppfattning om och indelning av regionen i fråga påbörjades. De lokala 
intressena kom i andrahand efter Rysslands egna intressen i regionen (Ismailov - 
Papava 2008 s. 287). Kaukasusregionen har haft försök till  självständighet och 
integration inom regionen vid ett par tillfällen, bland annat under 17-och 1800-
talen. I början av 1900-talet utropades dessutom de centrala delarna till en federal 
kaukasisk  republik,  vilken  dock  föll  samman  efter  bara  en  månads  tid  och 
regionen  delades  in  i  de  tre  staterna;  Armenien,  Azerbajdzjan och  Georgien 
(Ismailov - Papava 2008 s. 284). Staterna återinförlivades i det ryska imperiet, nu 
som delar av det nybildade Sovjetunionen.  Efter Sovjets fall blev de tre staterna 
åter  självständiga,  medan  de  nordliga  delarna  av  Kaukasus  förblev  en  del  av 
Ryssland.  Dessa  södra  delar  hade  fram till  självständigheten  varit  under  rysk 
kontroll i över 200 år (Abushov 2009 s. 189). Landsuppdelningen i regionen, som 
uppstod till  följd av Sovjets  fall,  samt grundandet av de nya suveräna staterna 
därefter, har visat sig bli en av de mer problematiska efterdyningarna i den post-
sovjetiska kontexten. Det känsliga läge som uppstått i Kaukasus-regionen gör att 
regionen skiljer  sig ifrån de övriga post-sovjetiska regionerna, och därmed blir 
även Rysslands relation till regionen i fråga kanske särskilt speciell. 

Torbakov beskriver denna region som en region med ”stora post-imperiella 
sår”  (2010  s.  35).  Vad  han  åsyftar  är  den  generellt  sköra  situationen  i  Södra 
Kaukasus, som till stor del är ett arv av två imperiers fall, alltså inte enbart det 
sovjetiska utan även det osmansk-turkiska. Av de tre post-sovjetiska regionerna, 
vilka behandlas i denna uppsats, är Kaukasus om möjligt det tydligaste exemplet 
på  det  komplicerade  läge  en  plötslig  imperiell  kollaps  kan  lämna  bakom sig. 
Osäkra gränsdragningar och historiska dispyter,  har lett  till  en överlag instabil 
region med komplexa relationer mellan regionens olika stater. Den huvudsakliga 
bakomliggande problematiken sammanfattas här i tre generella problemområden 
för att ge en övergripande bild av bakgrunden och en förståelse till Rysslands roll 
och agerande därpå.
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Området  innehar  först  och främst  den enda pågående mellanstatliga  konflikten 
inom  hela  OSS-området;  det  vill  säga  landsdispyten  mellan  Armenien  och 
Azerbajdzjan  angående  Nagorno-Karabach  (Abushov  2009  s.  195).  Det 
omtvistade  området  har  en  armenisk  majoritetsbefolkning,  men  ligger  som en 
enklav officiellt inom Azeriskt territorium. Både Armenien och Azerbajdzjan gör 
därmed anspråk på området. Det andra problemområdet är också det en territoriell 
konflikt, och innefattar Georgiens problem med utbrytarrepublikerna Abchazien 
och Sydossetien i landets nordliga delar, vilka båda angränsar till Ryssland. De 
georgiska inhemska konflikterna kan ses som avspeglingar av liknande inhemsk 
problematik  som  Ryssland  upplever  i  den  ryska  nordliga  sidan  av 
Kaukasusregionen,  där  konflikten  om  Tjejtjenien  kanske  är  det  mest  kända 
exemplet.  I  den  georgiska  kontexten  blir  därför  Rysslands  agerande  ytterst 
intressant.

Det tredje problemområdet är av en något annorlunda karaktär och innefattas 
av den historiska tvist som präglar Armenien och Turkiet, vilket än idag satt sina 
spår  i  regionen  och  likt  de  övriga  problemområden  även  har  betydelse  för 
Rysslands inflytande och agerande i regionen i fråga. 

4.2 Beskrivning

Rysslands intressen i centrala Kaukasus, och den strategi man använder sig av för 
att  upprätthålla  ett  inflytande  i  regionen,  har  bland  annat  inneburit  stöd  till 
utbrytarrepubliker, lojalitetskrav från de tre sydkaukasiska staterna och en önskan 
att  kunna  monopolisera  på  energitransporten  från  Kaspiska  havet.  Dessa 
tillvägagångssätt  har  över  tid  lett  till  ett  minskat  förtroende  för  Ryssland  i 
framförallt  Georgien  och  Azerbajdzjan  (Abushov  2009  s.  187).  Abushov 
beskriver i sin artikel Rysslands policys gentemot före detta Sovjetreubliker som 
att  ha  neo-imperialistiska  drag.  Ryssland  har  haft  som  mål  att  minska 
suveräniteten och öka reintegrationen av före detta sovjetrepubliker in i den ryska 
intressesfären. Bland annat beror detta beteende från ryskt håll på att man helt 
enkelt  har  haft  svårt  att  erkänna  dessa  staters  suveränitet  i  både  inrikes-och 
utrikespolitik efter den långa period av ryskt styre i området (Abushov 2009 s. 
189).  Denna bakgrund kan förklara den ovilja Moskva har visat  upp gentemot 
potentiella integrationsmodeller de kaukasiska länderna sinsemellan. Ismailov och 
Papava tar upp exempel på potentiella lösningar till integration i regionen, typer 
av modeller som skulle kunna tänkas fungera för att stärka regionen och samtidigt 
agera brobyggande i en region med diverse inneboende konflikter och dispyter. T 
ex nämner man ett  förslag på ett  grundande av ett  så kallat  ”United States  of 
Caucasus” (Ismailov - Papava 2008 s. 286). Ryssland å sin sida vill inte se någon 
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djupare integration mellan de kaukasiska länderna med utgångspunkt ur sina egna 
intressen i  området.  Från Moskvas sida är man helt  enkelt  rädd att  en djupare 
regional  integration  skulle  kunna  leda  till  att  området  i  fråga  bryts  loss  från 
Rysslands sfär  och  att  Ryssland kan tappa  kontroll  över  sina  egna intressen  i 
området. Ett förslag på integrationsmodell som kommit från ryskt håll, och som 
alltså passar Rysslands egna intressen, har varit en slags 3+1 modell (Ismailov - 
Papava 2008 s. 286). Detta förslag kan tolkas som en modell där regionen i fråga 
förvisso  skulle  ges  möjligheter  att  integreras,  men  ändock  utifrån  ett  ryskt 
perspektiv och snarare som en integration med Ryssland i första hand än inom 
regionen självt. 

De främsta  argumenten  Ryssland använder  i  sin  strävan att  behålla  ett 
inflytande i regionen är dels ryska säkerhetsintressen och dels att se till de ryska 
minoriteternas intressen (Abushov 2009 s. 189). Från Moskvas håll vill man bland 
annat kontrollera konflikter runt Rysslands gräns för att förhindra en spridning till 
ryskt territorium och just Kaukasus har ansetts vara ett speciellt kritiskt fall med 
hög risk av så kallad överspillningseffekt på Ryssland (Abushov 2009 s. 191). 
Abushov menar dock att Rysslands neo-imperialistiska ambitioner inte direkt kan 
ses som lyckade då Ryssland i sin roll som ”centret” i fråga inte verkar ha varken 
någon klar strategi för periferin eller kommit till några direkta avslut i vad man 
kan tänkas vilja uppnå (Abushov 2009 s. 189). Zevelëv tar t ex upp exemplet om 
den ryska diasporan, där han pekar på att argumentet med de ryska minoriteternas 
intressen snarare i praktiken används som ett instrument från Rysslands håll att 
behålla sitt inflytande i olika områden än som ett faktiskt mål från Rysslands sida 
(2001  s.  168).  Den  överspillningseffekt  Abushov  talar  om  syftar  givetvis  på 
konflikterna  Georgien  har  med  de  två  utbrytarrepublikerna  Abchazien  och 
Sydossetien, konflikter som Ryssland är rädd för skulle kunna spilla över på de 
nordkaukasiska  regionerna  inom ryskt  territorium (2009 s.  191).  Ryssland har 
använt splittringen i Georgien för att skapa en fiende i Georgien i Nordkaukasus, 
och därmed hämmat försök till kaukasisk integration initierat av Georgien i början 
av 1990-talet (Abushov 2009 s. 192f).

På liknande sätt  som man legitimerar  sitt  inflytande med hänsyn till  ryska 
minoriteters intressen, har man använt en liknande taktik angående folkgrupperna 
i de georgiska utbrytarrepublikerna och har därmed samtidigt  i viss mån lyckats 
flytta nordkaukasiernas fokus på suveränitet från Ryssland och andra anti-ryska 
strömningar till  en Moskvalojalitet och ett gemensamt samarbete mot Georgien 
och stöd för de georgiska utbrytarrepublikerna från nordkaukasiskt håll (Abushov 
2009 s.  193). På 1990-talet  använde Ryssland konflikterna i Georgien som ett 
påtryckningsmedel för att utkräva lojalitet från landet. I utbyte mot rysk assistens 
för att då försöka hindra splittring av Georgien, fick man landet att gå med i OSS-
samarbetet (det sista landet att gå med) och samtidigt gå med på att upprätta ryska 
militärbaser på georgiskt territorium (Abushov 2009 s. 194). Den georgiska 

17



Lunds universitet STVA21
Statsvetenskapliga institutionen HT10

Handledare: Ted Svensson

ledningen var dock missnöjd med den bristande hjälp man i praktiken fick ifrån 
Moskvas håll  och sedan Putinregimens  övertag i  slutet  av 1990-talet  ändrades 
Rysslands hållning till att istället ge stöd åt utbrytarrepublikerna, samtidigt som 
Georgien blev tvungen att söka nya allianser i väst, inte minst USA och NATO. 
Efter ett OSCE möte 1999 blev Ryssland tvunget att stänga sina baser i Georgien t 
ex (Abushov 2009 s. 197). Men trots att Rysslands beteende lett till ett minskat 
förtroende  och  att  andra  aktörer  som USA,  NATO  och  EU  delvis  fått  större 
utrymme  som  konkurrenter  till  Rysslands  hegemoni  och  ställning  i 
Kaukasusområdet,  menar  Torbakov i  sin artikel  att  Ryssland ändock stärkt sin 
geo-politiska ställning efter det rysk-georgiska kriget år 2008. Kriget kan ses som 
en urartning av den politiska tvist mellan Georgien och Ryssland som påbörjades i 
slutet  av  1990-talet  då  Ryssland  allt  tydligare  tog  ställning  för  Georgiens 
utbrytarrepubliker  och  Georgien  allt  tydligare  distanserade  sig  från  Ryssland. 
Torbakov  pekar  på  att  kriget  har  exponerat  västs  oförmåga  att  skydda  sina 
allierade i området, i detta fall Georgien, samtidigt som Ryssland lyckats erkänna 
utbrytarrepublikernas  självständighet  (2010  s.  32).  Även  Ismailov  och  Papava 
nämner hur de mer ekonomiskt utvecklade länderna, inte minst i väst, ofta intar en 
”vänta-och-se”  hållning  när  det  gäller  Kaukasusområdet  just  på  grund  av  det 
generellt instabila läget (2008 s. 290). Detta påverkar inte minst den ekonomiska 
utvecklingen i regionen och därmed möjligheterna att fjärma sig från Ryssland. 
De etno-territoriella  konflikterna  i  Georgien  har  dessutom fått  landets  NATO-
aspirationer att läggas på is och det ser i nuläget ut som att Georgien kommer att 
fortsättas exkluderas från att bli en fullständig medlem (Abushov 2009 s. 206). På 
ett sätt har Rysslands mål med att hålla Georgien utanför NATO-medlemskap och 
samtidigt  hålla  konkurrenter  borta  från  närområdet  lyckats,  problemet  för 
Ryssland är att beteendet får andra konsekvenser som på sikt ändå kan minska 
landets  inflytande  i  regionen  på  andra  plan.  Georgien  har  t  ex  lämnat  OSS-
samarbetet efter den korta väpnade konflikten med Ryssland 2008. 

Azerbajdzjan, likt Georgien, är det andra landet i regionen som försöker att 
distansera  sig  från Ryssland.  Tidigare  nämndes  skäl  för  rysk hegemoni  bl  a  i 
Moskvas  vilja  att  monopolisera  energitransporten  från  Kaspiska  havet. 
Azerbajdzjan,  som  gränsar  till  just  Kaspiska  havet,  är  det  land  med  kanske 
starkast  förutsättningar  att  stärka  sin  suveränitet  från  Ryssland  med  tanke  på 
landets egna rikedomar när det kommer till tillgångar av just fossila bränslen som 
olja och naturgas (Ismailov – Papava 2008 s. 293). Rysslands policys gentemot 
Azerbajdzjan  har  till  stor  del  formats  av  den  inter-statliga  konflikt  som 
Azerbajdzjan har med grannen Armenien angående Nagorno-Karabakh (Abushov 
2009 s.  195).  Armenien är Rysslands främsta allierade i  Kaukasus,  mycket  på 
grund  av  landets  geo-politiska  isolation  mellan  fienden  Azerbajdzjan  och 
antagonisten  Turkiet  (Torbakov  2010  s.  36f).  Även  de  kulturella  likheterna 
Ryssland delar med Armenien (t ex är Armenien liksom Ryssland ett övervägande 
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kristet land till skillnad från det muslimska Azerbajdzjan) spelar roll i ländernas 
relation till varandra menar Abushov (2009 s. 195). Rysk militär har t ex satts in 
till  stöd  för  Armenien  vid  vissa  tillfällen  när  konflikten  mellan  parterna 
intensifierats. Detta har tidigare lett till att en dåvarande pro-rysk azerisk regim 
avsattes  och  ersattes  med  en  ryskfientlig,  pro-turkisk  och  västvänlig  regim 
tillsattes i landet  (Abushov 2009 s. 195). Ryssland fick trots omständigheterna 
under 1990-talet till stånd en vapenvila mellan de båda länderna, som motkrav att 
Azerbajdzjan  skulle  delta  i  OSS-samarbetet  (Abushov 2009 s.  196).  Efter  det 
rysk-georgiska kriget 2008 försökte Turkiet, i form av extern aktör och potentiell 
konkurrent  till  Rysslands  hegemoni,  att  profitera  på  Rysslands  då  försämrade 
internationella rykte. Landet såg nu en chans att öka sin makt i området genom att 
försöka förbättra de ansträngda relationerna till  Armenien och samtidigt pressa 
Armenien  angående  Nagorno-Karabach  konflikten  (Torbakov  2010  s.  37f). 
Armenien  var  redan  innan  det  rysk-georgiska  kriget  blockerat  av  Turkiet  och 
Azerbajdzjan,  och landets nära relation till  Ryssland har isolerat  landet än mer 
efter kriget (Torbakov 2010 s. 33). Den etniska och lingvistiska länk Azerbajdzjan 
har med Turkiet  har länge bekymrat Moskva som ser den som en öppning för 
Turkiet att konkurrera om Rysslands inflytande i området (Abushov 2009 s. 202). 
Det är alltså ingen slump att Ryssland skulle motsätta sig ett sådant försök som 
detta från Turkiets håll (Torbakov 2010 s. 31). En normalisering mellan Armenien 
och Turkiet skulle inte enbart stärka Turkiets roll i Kaukasus, utan även på sikt 
EU:s och USA:s roll (Torbakov 2010 s. 34). Rysslands strategi har alltså inneburit 
att  förbättra relationerna med Azerbajdzjan,  ett  Azerbajdzjan som på grund av 
delningen  från Turkiet  trots  allt  har  ett  visst  behov  av  stabila  relationer  med 
Ryssland, och samtidigt hålla Armenien nära knutet till Moskva (Torbakov 2010 
s. 37). På detta vis upprätthåller Ryssland en viss status qou och har även lyckats 
utnyttja Turkiets försök till normalisering med Armenien till sin egen fördel; detta 
genom att  visa  på Turkiets  oförmögenhet  att  i  form av medlare   uppnå några 
egentliga  förändringar  i  relationerna  mellan  de  kaukasiska  länderna.   Mycket 
riktigt  lyckades  inte  Turkiet  att  uppnå något  konkret  i  detta  försök (Torbakov 
2010 s. 38). Abushov nämner att ett viktigt kriterium för en makts hegemoni är att 
vara den enda polen i  ett  regionalt  säkerhetskomplex och menar   att  Ryssland 
aldrig  upphört  vara  denna  regionala  makt  i  Kaukasus.  Varje  allians  som kan 
producera nya poler anses konkurrera om stormaktens status (2009 s. 200). Detta 
förklarar  Kremls  ovilja  till  att  välkomna  en  försoning  mellan  Turkiet  och 
Armenien. Rysslands behov att maximera inflytandet i regionen uppfylls genom 
att bidra till att vidhålla obalansen (Torbakov 2009 sid. 36). 

På grund av Rysslands ibland aggressiva förhållningssätt  till  Kaukasus, har 
Georgien och Azerbajdzjan blivit tvungna att hitta alternativ till att balansera ut 
Rysslands inflytande i regionen. 
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Det  första  bakslaget  för  Ryssland  kom  redan  i  slutet  av  90-talet  då  OSS-
samarbetet  misslyckades  med  att  integrera  gemensamma  utrikes-  och 
säkerhetspolicys och både Georgien och Azerbajdzjan hoppade av organisationens 
militära gren (CSTO). Georgien och Azerbajdzjan har också ingått  den regionala 
alliansen GUAM (tidigare GUUAM) tillsammans med Ukraina och Moldavien 
för att balansera ut Rysslands inflytande, en allians som från ryskt håll uppfattas 
som ett försök av dessa länder att tillsammans röra sig i en riktning mot väst och 
från  Ryssland (Abushov 2009 s.  197).  Alla  de kaukasiska  länderna  (inklusive 
Armenien) deltar även i EU:s program 'European Neighbourhood Policy'  där man 
tillsammans  med  EU  kommit  överens  om  planer  för  ländernas  utveckling 
(Ismailov – Papava 2008 s. 289). Det möjligtvis tyngsta bakslaget för Ryssland, 
åtminstone  på  längre  sikt,  torde  ändock  vara  BTC-ledningen  vars  syfte  är  att 
transportera  energiresurser  till  Europa  från  Kaspiska  havet  via  Azerbajdzjan 
(Baku)  –  Georgien  (Tbilisi)  och  Cheyhan  i  Turkiet.  Projektet,  som har  både 
amerikanska och europeiska intressen, är tänkt att dels kringgå Ryssland och på så 
vis reducera EU:s beroende av rysk energi och undvika framtida konsekvenser 
med rysk energidiplomati,  samt dels  även att  kringgå Iran (Ismailov -  Papava 
2008 s. 291), vilket är av säkerhetsintresse inte minst för USA och dess krig mot 
terrorismen. USA:s inflytande i regionen har alltså ökat avsevärt under det senaste 
årtiondet och BTC-ledningen är ett exempel på detta. Detta har givetvis skett på 
bekostnad av Rysslands inflytande och länder  som Georgien och Azerbajdzjan 
favoriserar nu USA framför Ryssland som allierad (Abushov 2009 s. 201). EU:s 
drastiskt ökade intressen har även lett till att USA och EU kunnat koordinera sina 
intressen i  regionen (Ismailov -  Papava 2008 s.  293).  Det som för närvarande 
upprätthåller rysk dominans i området är de frusna konflikterna och Armeniens 
isolation. Abushov menar på att Ryssland de facto har ett intresse i att upprätthålla 
de frusna konflikterna och att landet tjänar på den ”kontrollerade instabiliteten” 
(Abushov 2009 s. 209). 
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5 Centralasien

5.1 Bakgrund

Kazakstan var det första centralasiatiska landet som föll under ryskt styre. Redan 
på 1700-talet togs det som nu utgör det kazakiska territoriet över av det då ryska 
imperiet (CIA – Kaz). De övriga fyra områdena annekterades av Ryssland under 
sent  1800-tal  och  samtliga  områden  kom att  bli  delstater  inom Sovjetunionen 
(CIA – Kirg;Tad;Tur;Uzb).

Under 1950-60 talen uppmanades medborgare av Sovjetunionen, som en del 
av  ett  sovjetiskt  befolkningsprogram,  att  befolka  de  nordliga  delarna  av  det 
glesbefolkade Kazakstan. Emigrationen till Kazakstan, som till stor del bestod av 
ryssar men även andra deporterade nationaliteter, ledde till att landet vid tiden  för 
Sovjets  fall  bestod  av  en större  del  icke-Kazaker  (CIA – Kaz).  Detta  har  fått 
betydelser  för  landets  fortsatta  goda relationer  med Ryssland och det  har  inte 
blossat  upp  någon  etnisk  nationalism  eller  anti-ryska stämningar sedan 
självständigheten (Abushov 2009 s. 207).

Samtliga  fem länder  blev  självständiga  stater  1991 efter  Sovjets fall,  med 
diverse resultat  (CIA – Kirg;Tad;Tur;Uzb). I Tadzjikistan följde ett inbördeskrig 
mellan regionala fraktioner som slutade 1997. Landet är även det fattigaste av de 
centralasiatiska länderna  (CIA - Tad) medan Kazakstan utgör det rikaste av de 
fem länderna, mycket tack vare stora naturtillgångar (CIA – Kaz).

5.2 Beskrivning

Precis  som  i  Kaukasusregionen  är  kontrollen  över  energitillgångar  en  av  de 
viktigaste  anledningarna   bakom  Rysslands  intressen  i  Centralasien.  Höjda 
inkomster från olja och gas har ökat Rysslands ambitioner att inta en dominant 
roll i regionen (Spechler – Spechler 2010 s. 615). Sett till både den geografiska, 
demografiska och ekonomiska realiteten i regionen, är Rysslands dominanta roll 
om möjligt mer självklar än i övriga regioner. Miljoner ryssar bor i regionen, inte 
minst i Kazakstan på grund av den politik som Moskva drev under Sovjettiden. 
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Däri  återfinns  argumentet  om att  värna  om rysk  diasporas  intressen.  Moskva 
ligger också närmre geografiskt än både Peking, Washington och Bryssel, och har 
därmed  en  närmre  kontakt  med  de  centralasiatiska  länderna  än  potentiella 
konkurrenter  (Spechler  -  Spechler  2010  s.  617).  Två  av  de  centralasiatiska 
länderna  gränsar  till  Kaspiska  havet,  nämligen  Kazakstan  och  Turkmenistan 
(liksom  Azerbajdzjan  i  Kaukasus)  och  gör  därmed  anspråk  på  dess  viktiga 
naturresurser. Trots självständighet från Ryssland komplicerar dock det instängda 
geografiska läget  transporten av olja  och gas till  världsmarknaden.  Fortfarande 
idag  passerar  majoriteten  av  ledningarna  ryskt  territorium.  I  god  tradition  av 
kazakisk-ryskt  samarbete  ökar  även  energisamarbetet  länderna  emellan 
(Baizakova 2010 s. 104f). Något som också skiljer Centralasien från exempelvis 
Kaukasus är inställningen till  Ryssland. Spechler nämner förvisso den arrogans 
Ryssland visat den centralasiatiska regionen, något författarna ironiskt benämner 
som  ”post-imperialistisk  baksmälla”  (2010  s.  618).  Trots  detta  är  tilltron  till 
Ryssland  generellt  stor  i  Centralasien.  Undersökningar  har  visat  på  att 
centralasiater  uppfattar  Ryssland  som den mest  pålitliga  partnern  och att  man 
föredrar Ryssland framför andra intressenter som Kina och USA. Intressant är 
även att tilltron länderna emellan är lägre än tilltron till externa aktörer överlag, 
med undantag för Kirgizistan som visar på en relativt hög tilltro till Kazakstan. 
Kina, som kan ses som en potentiell rival till Ryssland i regionen, väcker nästan 
en fientlig uppfattning bland centralasiaterna, medan landet möjligtvis har bättre 
relationer med eliterna i länderna (Kerr 2010 s. 136). Författarna är dock överens 
om att Centralasien inte i längden kan ses som ett säkert kort för Ryssland. Kerr 
ger i sin artikel exempel på hur oberäknelig regionen i fråga är och att regionens 
handlande utgår från principen ”den som erbjuder mest” (2010 s. 144). Sokolsky 
och Charlick-Paley beskriver även hur de flesta av staterna i regionen har visat på 
förmågan att utöka sin suveränitet och spela ut externa makter mot varandra (1999 
s. 24). Det finns flera  exempel  på hur centralasiatiska länder  skiftar  i lojalitet. 
Turkmenistan har, efter att tidigare låtit transportera sina energitillgångar nästan 
exklusivt via Ryssland, börjat ingå avtal med andra aktörer. Även Kazakstan har 
vänt sig till  europeiska ingenjörer när det gäller  energiutvinning från Kaspiska 
havet och har ingått avtal med Kina angående oljeexport. Kazakisk olja kan även 
komma att transporteras via den USA-sponsrade BTC-ledningen som nämndes i 
avsnittet  om Kaukasus.  Detta  trots  att  Ryssland  äger  andelar  i  de  kaukasiska 
oljefälten (Spechler – Spechler 2010 s. 620f). Även om förtroendet för Ryssland 
verkar vara relativt stort i Centralasien jämfört med andra aktörer, så har EU och 
Kina  börjat  konkurrera  på  allvar  med  Ryssland  om  resurstillgångar  och 
transporter.  Inte  minst  Kina  har  dessutom  visat  sig  vara  betydligt  mer 
handlingskraftiga och effektiva än Ryssland i regionen och sponsrar bl a byggen 
av nya energiledningar och diverse andra projekt, medan Ryssland istället  dröjer 
med en hel del utlovade projekt från sin sida (Spechler – Spechler 2010 s. 622ff). 
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Författarna är dock tydliga med att understryka att omvärlden inte har råd med att 
stöta sig med Ryssland genom att uppfattas som alltför konkurrerande och att de 
är  väl  medvetna  om  detta  faktum.  Både  EU,  Kina  och  USA  har  intressen  i 
regionen  i  fråga  och  då  Centralasien  är  strategiskt  viktigt  i  både  kriget  mot 
islamistisk terrorism och mot internationell droghandel kan man inte kringgå att 
Ryssland behövs som en viktig  samarbetspartner  (Spechler – Spechler 2010 s. 
626).  Ovilja  till  demokratiska  reformer  hos  de  olika  centralasiatiska  ländernas 
regimer är även något som gynnat Rysslands regionala maktfaktor gentemot andra 
aktörer som EU och USA. Exempel på detta kan man finna i Uzbekistan som har 
försökt att  under en period få till  stånd ett  fördjupat samarbete med USA i ett 
försök  att  bryta  sig  loss  från  sitt  beroende  av  Ryssland.  När  den  uzbekiska 
regimen slog ner något som kan liknas vid försök till färgrevolution liknande den i 
Ukraina,  möttes  man  med  fördömanden  från  USA:s  sida  (Kerr  2010  s.  144). 
Ryssland å andra sidan har inte fördömt det auktoritära styret i bl a Uzbekistan, 
vilket  gör  att  regimer  som  denna  inte  haft  mycket  annat  val  än  att  fortsätta 
samarbetet  med  Ryssland  (Spechler  -  Spechler  2010  s.  627f).  För  stater  som 
Turkmenistan och Uzbekistan har alltså nära band med Ryssland fortsatt visat sig 
attraktiva  då Moskva helt  enkelt  inte  kräver  öppna demokratiska  strukturer  av 
dessa  på det  sätt  som  väst gör.  Detta  hjälper  de  sittande  politiska  eliterna  att 
befästa sina positioner samtidigt som det tillåter Ryssland att bygga långsiktiga 
ekonomiska band (”Russia’s Near Abroad: Geopolitical Outlook” s. 1-2). Dock så 
har  den  förvärrade  situationen  i  Afghanistan  gett  USA utökade  incitament  att 
fördjupa relationerna med de centralasiatiska länderna, och därmed fått modifiera 
sin kritik mot auktoritära regimer. Samtidigt undviker man att reta upp Moskva 
med  sin  närvaro  då  alla  parter  har  en  viss  konsensus  gällande  kriget  mot 
terrorismen, inte minst från amerikanskt håll (Spechler - Spechler 2010 s. 627ff). 
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6 Resultat

Att ge ett absolut svar på vart Rysslands roll som en regional hegemon är på väg 
är kanske inte rimligt, och har ej heller varit vår ambition, men vi kommer att 
nedan diskutera de tecken som vi ändå menar på skulle kunna ge oss en bild av 
tendenserna. Först kommer de argument som talar för Rysslands fortsatt förstärkta 
regionala hegemoni ges. Därpå följer det som kan tala emot. 

En strategi som vi kan se som befäster Rysslands regionala hegemoni är hur 
Ryssland  utnyttjar  regionala  motsättningar  för  att  hindra  länderna  från  att  bli 
starka  tillsammans.  Detta  sker  exempelvis  i  Kaukasus  där  Ryssland  försöker 
upprätthålla en status quo i de pågående konflikterna inom regionen. Istället för 
att  aktivt  jobba  för  en  försoning  mellan  Armenien  och  Azerbajdzjan,  så  ser 
Ryssland fördelarna i  att konflikten förblir olöst. Förvisso har man agerat för en 
vapenvila, men man stannar vid det. Detta agerande stämmer överens med Mares 
idéer om att en regional hegemon ska skydda de mindre länderna i regionen mot 
varandra men inte mot sin egen makt.

Genom att även stödja de georgiska utbrytarrepublikerna och därmed försvaga 
Georgien  ökar  man samtidigt  även på Armeniens  isolation  då landet  är  starkt 
allierat  med Ryssland,  en isolation som förhindrar  en integration och stabilitet 
inom regionen. Detta resonemang stämmer med teorin om att regional hegemoni 
inte  hjälper  till  att  minska  konflikter  i  ett  område.  Detta  försvagar  inte  bara 
regionen i stort utan avskräcker även utländska aktörer från att investera eller våga 
ingå djupare samarbeten som t ex NATO, därmed fortsätter Ryssland att trygga 
sin maktposition  i  regionen.  På liknande sätt  använder  man sig av den frusna 
konflikten Moldavien har med utbrytarrepubliken Transnistrien.  Förvisso håller 
man här från ryskt håll en lägre profil, men man tjänar ändå på att det råder ett  
”status  quo” då detta  sätter  käppar i  hjulet  för eventuell  EU-utvidgning.  Detta 
beteende  överensstämmer  med  Mearsheimers  resonemang  om  stormakters 
rationella agerande och maktmaximering. Genom att knyta vissa små och svaga, 
men  dock  strategiskt  viktiga,  länder  till  sig  lyckas  Ryssland  vidga  sin 
säkerhetszon och samtidigt hålla borta potentiella konkurrenters inflytande. 

Det faktum att EU och USA/NATO är försiktiga med att inkludera länder i 
Rysslands intressesfär för att inte irritera Ryssland, tyder på att Ryssland har en 
respektingivande ställning som talar för dess regionala hegemoni. 

En annan sak som talar för ett fortsatt starkt ryskt inflytande i hela det post-
sovjetiska området är det gemensamma kulturella och lingvistiska arv som byggts 
upp under århundraden av rysk imperialism. Detta ger Ryssland fördelar gentemot 
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andra  aktörer,  vilket  man  kan  se  i  exemplet  med  förtroendet  för  Ryssland  i 
Centralasien bland annat. 

Rysslands  egna  uppfattning  om  demokrati,  som  skiljer  sig  från  den 
traditionella västerländska idén, är mer kompatibel med auktoritära regimer och 
tvivelaktiga demokratiska styren som man kan finna exempel på inom den post-
sovjetiska kontexten. Då Ryssland inte kräver några demokratiska reformer från 
sina  samarbetsländer  och  därmed  ger  viss  legitimitet  åt  dess  odemokratiska 
regimer, söker sig hellre dessa länder till Ryssland än EU och USA. Detta ger mer 
inflytande för Ryssland i området. Ett exempel är Vitryssland som utan Rysslands 
stöd kanske hade sett sig mer tvingat att integreras med EU och därmed ytterligare 
minskat Rysslands inflytandesfär.

Europa är fortfarande beroende av rysk energi vilket kan vara en anledning till 
EU:s försiktighet mot Ryssland. I och med byggnaden av Nord Stream kommer 
Europa även ytterligare öka sin import av rysk energi och därmed sitt beroende av 
Ryssland.  Frågan  om  Rysslands hegemoniska  ställning  är  till  stor  del  en 
ekonomisk  fråga.  Ju  mer  ekonomiska  resurser  Ryssland  har,  desto  bättre 
förutsättningar finns för dess hegemoniska ställning. Samtidigt försöker dock EU 
att diversifiera sina energikällor genom att importera olja från Centralasien och 
Kaukasus.  Frågan är  om en balans  kommer  uppnås eller  om importen fortsatt 
kommer att vara överhängande rysk.

För Ryssland innebär  dock  dessa satsningar från EU att man får konkurrens 
och tappar sin starka ställning på den europeiska energimarknaden,  vilket kan få 
ekonomiska konsekvenser för Ryssland i ett längre perspektiv. Vi ser även hur EU 
ökar  på  sin  ställning  på  andra  områden  i  både  det  östslaviska  Europa  och 
kaukasiska länderna i form av olika påbörjade samarbetsprojekt,  samtidigt som 
Kina  lockar  framförallt  Centralasien  med  sin  växande  ekonomi  och  vilja  till 
investeringar.  Kina  har  dessutom  en  tolerans  (likt  Ryssland)  för  auktoritära 
regimer. 

Exempel  på hur Ryssland fått  minskad status  och en förlust  för den ryska 
hegemonin kan man se  i  de  olika  försök till  distansering  ifrån  Ryssland som 
uppvisats i en del länder. Däribland Ukraina, Georgien Azerbajdzjan och nyligen 
Moldavien där en EU-vänlig regim tillsatts. Rysslands självsvåldiga agerande och 
skrämseltaktik mot vissa länder som t ex mot Georgien och Ukraina kan ses som 
förklaringar till att länder nu distanserar sig ifrån Ryssland. På så sätt är Ryssland 
delvis själv orsaken till att man eventuellt förlorar inflytande och därmed minskar 
sin hegemoniska ställning.  Skillnaden här har varit att Ryssland inte har kunnat 
erbjuda något tillräckligt  attraktivt  ”paket” att  locka länder med och att  man i 
vissa  fall  inte  erbjuder  mycket  mer  än  en  mer  hårdför  ”hard-power”  strategi 
(Abushov 2009 s.  208).  Utifrån  Mearsheimers  teori  om stormakters  rationella 
agerande kan man kanske säga att Ryssland agerar rationellt på kort sikt men på 
lång sikt snarare irrationellt. Enligt Mares tanke om att en regional hegemon skall 
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bidra med en allmännytta kan Rysslands ibland tafatta bidrag och fokus på den 
hårda linjen ses som något som på sikt gör att Ryssland inte fullt ut kan uppfylla  
sin roll som regional hegemon. Abushov menar dock att det är en viktig del av 
Rysslands manifestation som stormakt att just fokusera på att applicera framförallt 
säkerhetspolitiska och militära och i mindre mån ekonomiska maktmedel på sitt 
intresseområde (2009 s. 208).

Av de tendenser som vi sett som pekar åt ena eller andra hållet tycker vi oss 
ana att det väger över åt att Ryssland inte kommer att förlora sin hegemoni helt i 
första taget.  Vi tror att Ryssland  fortsatt  kommer  att  vara en regional hegemon. 
Dock kan det mycket väl bli så att en del länder, framförallt de europeiska, lyckas 
distansera sig ännu mer från Ryssland.  Det kan även bli så att Ryssland förlorar 
sin  hegemoni  på  ett  ställe  (t  ex  Europa)  men  vinner  på  ett  annat  (t  ex 
Centralasien).

Det som vi kan se nu är att  Ryssland redan har förstärkt sin ställning som 
hegemon i sin region sedan 90-talets mitt och mycket tyder på att den ställningen 
inte kommer att försvagas avsevärt inom den närmsta tiden. Frågan blir dock om 
Ryssland kommer att ha tillräcklig egen styrka att fortsätta som hegemon, eller 
om konkurrensen från andra aktörer kommer lyckas med att delvis tränga undan 
Ryssland. Det finns även en paradox som kan bli avgörande; Rysslands dominanta 
stil  kan  mycket  väl  slå  tillbaka  mot  dem själva  och de  egna ambitionerna  att 
upprätthålla  en  hegemoni,  samtidigt  kan  andra  aktörers  försiktiga  hållning 
oavsiktligt  ge  bränsle  till  en  ytterligare  förstärkning  av  Rysslands  status.  Om 
denna  paradoxen  fortsätter,  så  kommer  balansen  upprätthållas  och  Rysslands 
hegemoni fortsätta i snarlik form.
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