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Abstract 

This essay describes the will of states to cooperate in organizations so that they 

can respond towards relative power changes between them. The focus of the essay 

is Russia’s interests to cooperate in Central Asia in the organization Shanghai 

Cooperation Organization (SCO). I use Kenneth Waltz theory about defensive 

realism and Robert Keohane and Joseph Nye’s theory about interdependence to 

describe in the analysis in what context states act and what forces that can affect 

their cooperation.   The method of doing so is a descriptive one that is constructed 

in two parts.  

Firstly I describe different Russian interest in the SCO after that I use three 

key concepts based on the theories; Power, Cooperation and Interdependence to 

analyze the Russian earnings and costs for the cooperation.   

 The result of this analyze identifies three main areas of Russian interests for 

cooperation in the SCO; Central Asia as a region, the Russian – US relations, 

Russian – Chinese relations and different aspects on the cooperation with regards 

to the key concepts of the essay.  

  

 

 

Nyckelord: Samarbete, Maktförhållande, Interdependens, Ryssland och Shanghai 

Cooperation Organization 

 

Antal ord: 9727 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ...................................................................................... 2 

1.1.1 Frågeställning ............................................................................................. 2 

1.2 Metod ................................................................................................................. 3 

1.3 Material & källkritik ........................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................... 4 

1.5 Disposition ......................................................................................................... 5 

1.6 Tidigare forskning .............................................................................................. 5 

2 Teori ......................................................................................................................... 7 

2.1 Defensiv realism ................................................................................................. 7 

2.2 Interdependens ................................................................................................... 9 

2.3 Begreppsapparat ............................................................................................... 11 

2.3.1 Maktförhållande ....................................................................................... 11 
2.3.2 Samarbete ................................................................................................. 12 

2.3.3 Interdependens ......................................................................................... 12 

3 Shanghai Cooperation Organization .................................................................. 13 

4 Ryssland och SCO ................................................................................................. 16 

4.1 Ryssland och Centralasien ............................................................................... 16 

4.2 Ryssland och Väst ............................................................................................ 17 

4.3 Ryssland och Kina ............................................................................................ 18 

5 Ryssland och SCO utifrån begreppen ................................................................. 21 

5.1 Makt ................................................................................................................. 21 

5.2 Samarbete ......................................................................................................... 22 

5.3 Interdependens ................................................................................................. 23 

6 Slutsats ................................................................................................................... 25 

7 Referenser .............................................................................................................. 26 

 



 

 

Förkortningar 
 

CSTO                 Collective Security Treaty Organization 
 

EU                      Europeiska Unionen  
 
EURASEC         Eurasian Economic Community  

 
FOI                    Totalförsvarets Forskningsinstitut 

 
        NATO                North Atlantic Treaty Organization 

 
RATS                 Regional Anti- Terrorist Structure   

 
SCO                    Shanghai Cooperation Organization 

 
SIPRI                  Stockholm International Peace Recherch Institute    

 
 

 
 
 
 
    
 



 

 1 

1 Inledning  

I dagens värld kan vi se en framväxt utav flera stater som stärker sin maktposition 

och några som tillsynes förlorar sin maktposition. Att behålla sin maktposition 

som stat kan ses som viktigt utifrån ekonomisk- och militärsäkerhet. En stat vars 

makt är på nedgång kan tänkas eftersträva att kontrollera eller använda andra 

stater för att återbygga sin maktposition.  

Att sätta detta i relation till Ryssland och utvecklingen i Centralasien blir 

därmed intressant eftersom Ryssland tillsynes är en stat vars maktposition har 

dalat vilket medför att Ryssland tappar inflytande över Centralasien. En region 

som utifrån ett ryskt perspektiv ses som dess bakgård. 

 Kina är Rysslands huvudkonkurrent i regionen men också dess potentiellt 

största möjlighet att behålla sin maktposition. I den centralasiatiska regionen så 

påpekas ofta att Kina är den ledande statsmakten och därmed också 

nyckelspelaren i regionen. Kinas ekonomiska framgångar har banat väg för dess 

tillsynes starkare maktposition. Men är verkligen Ryssland helt uträknat eller är 

det så att Ryssland ser en möjlighet att stärka den egna internationella 

maktpositionen genom att ta del utav Kinas framgång? Eller använder Ryssland 

samarbetsorganisationer för att kontrollera Kinas utveckling i regionen så att den 

egna maktpositionen inte hotas? Regionen blir också central för Ryssland utifrån 

att i nuläget är det en av de få regioner där Ryssland inte behöver tävla med EU 

eller NATO, vilket är en situation som man från ryskt håll eftersträvar att behålla 

(Bailes&Dunay, 2007, 10).  

En faktor som kan ses som central för ryskt utrikespolitik är den historiska 

identitet som Ryssland bär med sig, den av en stormakt. Att använda sig av 

stormaktsidentiteten har fungerat legitimerande för ryska beslutsfattare. Detta 

medför att den ryska utrikespolitiken är sammanfogad med den ryska 

inrikespolitiken (Vendil&Jonsson, 2009, 248). 

Även om den ryska maktpositionen i början av 1990-talet var svag utifrån den 

klassiska uppfattningen om militär och ekonomisk makt så har Ryssland 

återhämtat sig under 2000-talet och är nu mer i fas med vad man kan anse vara en 

stormakt (Vendil&Jonsson, 2009, 254). Den ryska uppfattningen om Centralasien 

som dess bakgård och den historiska kontexten som finns i regionen medför att 

det finns en rysk självbild av att vara en regional hegemoni, en position som man 

inte är redo att överge (Lo, 2004, 308). Det finns ett intresse för Ryssland att 

behålla sin kontroll över pipelines som transporterar olja och gas från central 

Asien till väst. Ryssland har också slutit många långa avtal om att köpa olja och 

gas biligt av SCO medlemmar för att sedan själva sälja det vidare till ett mycket 

högre pris till EU stater (Oldberg, 2007, 29). Shanghai Cooperation 

Organization:s (SCO) medlemmar och observatörer har gemensamt kontroll över 
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17.5% av världens bevisade oljetillgångar och ca 50 % av världens naturgas 

tillgångar samt ca 45 % av världens befolkning (Bailes&Dunay, 2007, 3-4). 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Stater samarbetar under olika förhållanden och premisser i diverse organisationer. 

Detta är i sig inget underligt eller konstigt konstaterande. Det som dock gör det 

intressant är frågan om vad det är som får stater att samarbeta i organisationer. Är 

det som Kenneth Waltz beskriver att stater strävar efter överlevnad och 

samarbetar enbart med svagare stater för att kunna kontrollera och inte skapa 

osäkerhet och för att förhindra att andra stater ökar sin kapacitet. Därmed befästa 

den egna maktpositionen och säkra sin överlevnad i den anarkiska strukturen 

(Waltz, 1979,s. 102-105,127-130). Robert Keohane och Joseph Nye betonar det 

ökade utbytet mellan stater och beroendet mellan stater som skapas av det. Staters 

vilja att samarbeta styrs utav kostnader och vinster där målet är att öka vinster och 

minska förluster. Samarbeten är i grunden asymmetriska och den stat som är 

minst beroende av den andra inom samarbetet är den som åtnjuter mest makt 

(Keohane&Nye, 2001,s. 8-11).  

Syftet med uppsatsen är undersöka hur Ryssland kan använda 

samarbetsorganisationen Shanghai Cooperation Organization för att påverka den 

egna maktpositionen. Detta kan även ge en möjlighet till att se utvecklingen 

mellan Ryssland och SCO ur en större kontext och en mer generell uppfattning 

om hur stater agerar inom organisationer. I uppsatsen används neorealism och 

neoliberalism för att beskriva i vilken kontext stater agerar och då primärt skapa 

en uppfattning om Rysslands agerande och intressen i SCO.  

 

1.1.1 Frågeställning  

På vilket sätt kan stater använda samarbeten för att försöka bemöta förändringar 

i relativa maktförhållanden?  
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1.2 Metod  

Uppsatsen kommer vara en deskriptiv fallstudie tanken är att beskriva vilka 

intressen Ryssland ser inom SCO samarbetet. I undersökningen kommer ett 

enskilt fall stå i centrum dvs. Rysslands och dess intressen i SCO. För en 

fallstudie med endast ett fall är det själva analysenheten som står i centrum och 

syftet blir att beskriva den i detalj (Teorell&Svensson, 2007,s. 82). 

Urvalsprocessen för fallet bygger på premissen om ”tunga” fall, där en 

kombination mellan samhällsrelevans och teori avgör ifall fallet är relevant 

(Teorell&Svensson, 2007,s. 151). Ryssland och dess intressen i SCO är 

intressanta att undersöka ur ett samhällsperspektiv men också ur ett teoretiskt 

perspektiv. Utifrån ett samhällsperspektiv så är Ryssland och dess agerande inom 

SCO intressant då de har potential att påverka utvecklingen i den centralasiatiska 

regionen. Samtidigt är SCO också den ända säkerhetspolitiska organisationen där 

Ryssland och Kina men inte USA är medlem (Oldberg, 2007,s. 9). Det teoretiska 

perspektivet på vad som gör fallet ”tungt” och relevant är att det behandlar frågan 

om staters agerande i organisationer men även kan bygga på uppfattningen om 

stater och maktkonceptet och vad det är som får stater att samarbeta. Eftersom 

stater är centrala i dagens värld så blir dess agerande och intressen viktiga att 

undersöka. Ryssland som stat är intressant då dess läge mellan USA och EU i väst 

och Kina i öst kan påverka ryskt agerande.   Ryssland som stat har intressen och 

dessa intressen förklarar dess agerande därmed kan förekomsten utav olika 

intressen generera ett samband till deras agerande inom SCO.  

Detta till trots betyder inte att eventuella samband ger en möjlighet att säga att 

man identifierat ett orsak och verkan förhållande utan snarare så kan det visa rent 

deskriptiva och intressanta samband (Teorell&Svensson,2007,s. 27) mellan 

Rysslands olika intressen.  

Utgångsläget för den teoretiska användningen i uppsatsen kommer att vara av 

en teorikonsumerande karaktär. I en teorikonsumerande studie så står det enskilda 

fallet i centrum och teorin/teorierna används för att skapa en möjlighet till att 

förklara vad som skett i det specifika fallet (Esaiasson et al, 2005, 40). Teorierna 

är tänkta att användas för att skapa en förståelse i vilken kontext stater agerar. En 

viktig del i användandet av en teorikonsumerande ansats är att inte dra slutsatser 

av resultat för långt och jämföra det med andra i ett generaliseringssyfte. Det 

centrala är snarare huruvida de givna faktorerna från teorierna ger ett 

tillfredsställande svar på hur det blev som det blev i det specifika fallet (Esaiasson 

et al, 2005,s. 98).  

För att ta den regelrätta beskrivningen av en händelse till en vetenskaplig 

studie finns det ett behov utav att etablera en begreppsapparat över de centrala 

delarna för det beskrivna. För att sedermera med hjälp av begreppsapparaten dra 

slutsatser som inte framvisats utav det beskrivna materialet (Esaiasson et al, 

2005,s. 35-36). Kombinationen av beskrivande och teorikonsumerande medför att 

analysen bygger på att sätta de specifika intressena för Ryssland att vara med i 

SCO i relation till vad teorierna hävdar avgör staters agerande.  
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1.3 Material & källkritik  

Materialet för uppsatsen är baserat på sekundärkällor vilket bestått utav 

vetenskapligartiklar, rapporter och böcker publicerade om Rysslands olika 

intressen i Centralasien och dess relation till Kina och övriga världen. Min 

bedömning är att materialet är tillförlitligt och objektivt. Olika författare väljer att 

lägga tyngdpunkten på olika områden vilket medfört att materialet har varit 

mångsidigt. Det finns inslag utav obehandlat primärmaterial vilket är. SCO 

hemsida som jag använt mig av för att få information rörande fördrag som 

medlemsstaterna etablerat. Objektiviteten i att använda denna källa kan vara 

aningen tvivelaktig dock så anser jag att eftersom det handlar om paragrafer ifrån 

ett dokument att materialet i sig själv är objektivt och korrekt.   

 För att lyfta fram ett exempel på en litterär källa så har jag använt mig utav ett 

publicerat material från Stockholm International Peace Recerch Institute (SIPRI) 

där olika författare presenterar SCO från olika synsätt.  Ett exempel på rapporter 

och vetenskapliga artiklar som använts en rapport från Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) skriven av Ingmar Oldberg på uppdrag av 

försvarsdepartementet. Med detta vill jag visa att materialet som använts i 

uppsatsen är tillförlitligt och välgrundat.  

Det teoretiska materialet för uppsatsen är baserat utifrån tre författare.  De 

teoretiska grunden för defensiv realism kommer från Kenneth Waltz bok Theory 

of International Politics där han presenterar grunderna för en vidareutveckling av 

den klassiska realismen. Den teoretiska användningen utav interdependens 

kommer från Power and Interdependence skriven av Robert Keohane och Joseph 

Nye där de presenterar interdependensens påverkan på samarbete och makt. 

 

1.4 Avgränsningar  

En grundläggande avgränsning för detta arbete är att jag inte kommer att försöka 

utreda varför Ryssland som stat är med i SCO. Fokus kommer att vara en 

beskrivning av möjliga intressefaktorer för Ryssland att vara med i SCO. Det är 

Ryssland som är fokus och inte andra medlemmar i Shanghai Cooperation 

Organisation. En annan viktig avgränsning för uppsatsen är att den inte kommer 

att undersöka det enskilda beslutsfattandet från enskilda beslutsfattare utan 

snarare är inriktningen på ett mer generellt beslutsplan.  

En avgränsning för uppsatsen är också beskrivningen utav Ryssland 

förhållande med respektive SCO medlemsstat. Jag har valt att fokusera på den 

rysk- kinesiska relationen inom SCO då det är Ryssland och Kina som är 

huvudaktörer inom Shanghai Cooperation Organization. Det är inte 

organisationen i sig själv som en maktfaktor som är målet för uppsatsen utan att 

beskriva Rysslands intresse för samarbetet inom den.   
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Det kan finnas fler faktorer än de som jag beskriver dock har jag valt att 

fokusera på säkerhets- och ekonomiska aspekter. Då detta är centrala delar i 

teorierna men jag bedömer också dessa områden som viktiga för att beskriva 

samarbete generellt mellan stater.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleder med att presentera den teoretiska ramen som kommer användas 

för att beskriva konsekvenser och viljan för stater att samarbeta med andra stater. 

Därefter följer de centrala begreppen som den beskrivande analysen baseras på. I 

nästa del ges en bakgrundsbeskrivning till SCO följt utav en presentation utav 

Rysslands intressen för organisationen. Uppsatsen avslutas med en analys av de 

ryska intressena för SCO där dessa sätts i ett förhållande till de centrala begreppen 

och teorierna följt av en sammanfattande slutsats utav uppsatsen.    

 

1.6 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som genomförts på området utgörs bland annat av följande 

exempel. Inledningsvis så kan man nämna Kenneth Waltz bok Theory of 

International Politics och Robert Keohane och Joseph Nye bok Power and 

Interdependence, två inflytelserika böcker som behandlar stater, makt och 

samarbete utifrån olika grunder. Dessa två baserar jag det teoretiska ramverket på.  

Traditionelltsätt har tidigare forskningen om makt och stater utgått från 

uppfattningen om nationalstater med konkurrerande intressen och en vilja att 

upprätthålla deras oberoende och självständighet. Det primära verktyget för stater 

för att garantera detta har ansets vara deras militära förmåga. Stater beskrivs vilja 

maximera sin makt gentemot varandra och därigenom skapa en maktbalans 

(Baldwin, 2009,s. 178-92). Mycket forskning på makt har konstruerats kring hur 

man mäter makt mellan stater och vad makt är, ifall makt är grundat i staters 

resurser eller ifall makten ligger i ifall en aktörs agerande påverkar en annan 

aktörs agerande (Baldwin, 2009,s. 178-92).  

Makt som forskning har funnits med länge dock finns det fortfarande inte en 

vetenskaplig enighet om hur makt skapas och vilken roll det spelar i 

internationella relationer. De två ledande inriktningarna med respektive 

subinriktningar har varit och är uppfattningen om makt som resurser och makt 

som en form utav orsakssammanhang där en aktörs agerande påverkar en annan 

(Baldwin, 2009,s. 178-92).  Max Weber (1947) presenterade i The Theory of 

Social and Economic Organization en uppfattning om att makt är en aktörs 

möjlighet att genomföra sina mål trots motstånd från andra aktörer.  I och med 
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detta så aktualiseras staters förmåga att genomföra sina intressen på ett mer aktivt 

sätt inom maktforskningen. Detta vidareutvecklades sedermera till två delar inom 

maktforskning; den avsiktliga viljan att påverka en annan aktör och den 

oavsiktliga (Baldwin, 2009, s. 178-92). 

Uppfattningen om kombinationen utav makt och instutitioner är ett område 

som på senare tid växt fram exempelvis: Why Resist the Temptation to Apply 

Power Indices to the European Union? av Geoffrey Garrett och George Tsebelis 

som behandlar makt inom EU (Baldwin, 2009,s. 178-92). 
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2 Teori  

2.1 Defensiv realism  

Kenneth Waltz går emot uppfattningen om att stabila stater ger ett stabilt 

internationellt politiskt agerande. Även ifall varje enskild stat är stabil så betyder 

detta inte enligt Waltz att det genererar en stabil världspolitik. Detta beror på att 

även om alla stabila stater endast eftersträvar att förbättra den egna säkerheten så 

förblir ändå alla stater osäkra. Då de medel som stater har för att förbättra den 

egna säkerheten är medel som hotar andra staters säkerhet (Waltz, 1979,s. 64). 

Det internationella systemet är decentraliserat och anarkiskt, Waltz menar att 

anledningen till detta är att stater är jämställda dvs. att det inte finns en 

övergripande makt som de får stå till svars för. Ingen enskild stat har en möjlighet 

att beordra andra stater till ett visst agerande eftersom inga stater är tvingade till 

att följa de beordrade agerandet (Waltz, 1979,s. 88). Förekomsten utav 

internationella institutioner och organisationer och framförallt deras förmåga till 

att utöva kontroll menar Waltz ligger helt i händerna på de starkare staterna i det 

anarkiska systemet (Waltz, 1979,s. 88). För den defensiva realismen är 

utgångsläget att staters mål är överlevnad, därmed är alla beslut och allt agerande 

som en stat gör knutit till dess egen överlevnad (Waltz, 1979,s. 91). 

Förekomsten utav konflikter mellan stater beror enligt Waltz på att stater kan 

när som helst använda militära medel. Därmed så måste alla stater vara beredda på 

att konflikter kan blåsa upp eller att leva i ett osäkert förhållande gentemot andra 

mer miltärt aktiva stater (Waltz, 1979,s.102). Det naturliga utgångsläget mellan 

stater är det utav konflikt enligt Waltz. Detta betyder dock inte att det är konstant 

krig mellan stater, men eftersom varje stat enskilt kan avgöra ifall de vill använda 

våld eller inte, så kan konflikter mellan stater inträffa när som helst. Faktumet att 

det inte finns någon övergripande makt i den internationella strukturen som kan 

förhindra krig och konflikter är något som varje stat måste ta hänsyn till i sitt mål 

för överlevnad (Waltz, 1979,s.102).  

När en stat står inför ett val att samarbeta med andra stater för att skapa den 

tillsynes gemensamma vinsten så måste staten ta i beräkning faktumet om hur 

vinsten ska fördelas och vem som kommer tjäna mest på samarbetet. Skulle en 

vinst fördelas på ett sätt som en av staterna anser vara ofördelaktigt för den själv 

så finns risken att staten implementerar policy beslut för att skada eller eliminera 

andra stater (Waltz, 1979,s.105). Även om det finns stora vinster i ett eventuellt 

samarbete mellan stater så är samarbetet ömtåligt då staterna inte kan veta vad den 

andra kommer göra med den ökade kapacitet som vinsten förde med sig. Det är 
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alltså osäkerheten i den internationella anarkiska tillvaron som medför en ovisshet 

för stater om dess samarbetspartners framtida mål och agerande, vilket försvårar 

samarbeten mellan stater enligt Kenneth Waltz (1979,s.105).   

I den internationella anarkiska strukturen så oroar sig stater över dess 

överlevnad, en oro som mångt och mycket avgör dess beteende. Oron kan som 

tidigare nämnt generera misstankar om vinster och om samarbetspartners framtida 

agerande. Förutom detta så lyfter Waltz också fram oron över att hamna i en 

beroende ställning av andra stater som en viktig del i att förstå staters samarbete 

och hur stater påverkas av den internationella strukturen. Stater som har en hög 

import och export är i mångt och mycket beroende av andra stater för den egna 

ekonomiska säkerheten. För att inte hamna i ett stadium av osäkerhet så 

eftersträvar stater att försöka kontrollera den faktorn som de är beroende av 

(Waltz, 1979,s. 106). 

Om det nu är överlevnad som är målet för en stat varför etablerar den inte bara 

en koalition med en starkare stat? Stater som är fria att välja, väljer en svagare 

koalitionspartner detta eftersom det ofta är den potentiellt starkare 

koalitionspartnern som hotar staten (Waltz, 1979,s. 127).  

Utgångsläget är att stater inte eftersträvar att öka sin makt utan att garantera 

sin överlevnad, där makt är ett verktyg för att nå det slutgiltiga målet - överlevnad. 

På den tillsynes svagare sidan är staten mer uppskattad och säkrare givet att 

samarbetet genererar tillträckligt med försvarsmässiga funktioner för att avskräcka 

fiender (Waltz, 1979,s.127). En svagare sida har tillsynes mindre makt än en 

starkare men Waltz poängterar att staters mål är inte att maktmaximera utan att 

överleva och behålla sin position i det anarkiska systemet därmed så föredrar 

stater att samarbeta med stater som är tillsynes svagare än den själv (Waltz, 

1979,s.126). Istället för att maximera sin makt så försöker stater istället att 

balansera makten då de potentiella kostnaderna för att maximera är alldeles för 

höga enligt Waltz (1979,s.127).  

Den strukturella defensiva realismen kretsar kring begreppet makt och dess 

innebörd. Waltz delar inte uppfattningen om att man kan bedöma en stats makt 

inom enskilda områden, ekonomi, militärt eller dess politiska kapacitet. Eftersom 

att trots att en stat kan vara ekonomiskt stark så kan den fortfarande vara militärt 

svag. Vilket medför att deras överlevnad i det internationella anarkiska systemet 

inte är garanterad (Waltz, 1979,s.130). Ekonomisk eller militärstryka och andra 

kapacitetsområden för staten kan inte mätas enskilt för att avgöra en stats makt. 

En stats position i den internationella stukturen avgörs av hur stark den är inom 

alla kapacitetsområden eftersom staten är beroende av dess sammanvägda styrka 

för att kunna nå målet om överlevnad (Waltz, 1979,s. 131). Waltz identifierar 

följande område som relevanta för att avgöra en stats maktposition; 

befolkningsstorlekt och territorium, resurstillgångar, ekonomisk styrka, 

militärstyrka, politiskt stabilitet och utbildning (Waltz, 1979, 131). 
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2.2 Interdependens  

Utgångsläget för Keohane och Nye i deras uppfattning om interdependens är att 

etablera en möjlighet för att förstå hur relationen mellan ekonomi, politik påvekrar 

mönster i institualiserat internationellt samarbete med en utgångspunkt i makt och 

staters intressens roll i världspolitik (Keohane&Nye, 2001,s.xv). Det centrala för 

interdependens är beroendet mellan stater och konsekvenserna som detta beroende 

för med sig. Men vad är då beroende (egen översättning av dependence), Keohane 

och Nye definierar beroende till ett stadium där man blir bestämd eller signifikant 

påverkad av yttre krafter. Detta i sin tur gör att interdependens blir definierad som 

ett ömsesidigt beroende (Keohane&Nye, 2001,s.7).  

Beroendet mellan stater skapas utav ett flöde av transaktioner på antigen en 

bilateral eller internationell nivå, transaktionerna kan vara monetära, gods eller 

varor, människor och information. Så stater är idag allt mer ihopkopplade (egen 

översättning av interconnectedness) och det är ett ökande fenomen, dock är det en 

skillnad enligt Keohane och Nye på att vara ihopkopplad och interdependens och 

de är inte varandra givna.  

Skillnaden mellan ihopkopplad och ett ömsesidigt beroende ligger i 

uppfattningen om det finns en kostnad förknippat med varan, ett land som 

importerar all sin olja är beroende av fortsatts tillförsel, en stat som importerar 

andra varor, t.ex. lyxartiklar för samma kostnad är inte beroende av den varan för 

att staten ska kunna fungera och kan därför klara sig utan den (Keohane&Nye, 

2001,s. 8). Interdependens ska inte enligt Keohane och Nye begränsas till endast 

en uppfattning om att båda parter tjänar på beroende förhållandet eftersom en 

sådan definition skulle innebära att interdependens endast skulle kunna användas 

och förstås i en värld där hot om militärtvåld och konflikter mellan stater var 

ytterstå få (Keohane&Nye, 2001,s. 8). För att det ska vara interdependens för 

Keohane och Nye så måste det samarbetet alltid innehålla kostnader eftersom att 

interdependens minskar en stats självständighet. Dock är det svårt att på förhand 

avgöra ifall förmånerna med samarbetet överskrider eller underskrider 

kostnaderna som förknippas med samarbetet (Keohane&Nye, 2001,s. 8). För att 

analysera kostnader och fördelar i ett interdependensförhållande mellan stater kan 

man enligt Keohane och Nye använda två metoder. Att först undersöka de möjliga 

gemensamma vinsterna och de möjliga gemensamma förlusterna för de 

involverade. För det andra att se vilka relativa fördelar och 

fördelningsproblematik som interdependensförhållandet kan generera 

(Keohane&Nye, 2001,s. 8). Bara för att ett samarbete har ökande och 

gemensamma fördelar betyder inte detta att det kommer vara utan konflikter 

rörande distribueringen av dessa ökade gemensamma fördelar. Detta eftersom att 

stater eftersträvar att öka den egna delen utav vinsten från transaktionerna, trots 

att båda tjänar på samarbetet (Keohane&Nye, 2001,s. 9). Detta medför som 

Keohane och Nye påpekar att den ökade interdependensen inte enbart ska ses som 

en befriare från den gamla världen full utav mellanstatliga konflikter utan snarare 

att interdependesen i sig själv även den kan föra med sig konflikter mellan stater 

(Keohane&Nye, 2001,s. 9). Interdependens bör inte definieras utifrån en 
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uppfattning om att samarbetet mellan staterna är en jämn och balanserad 

interdependens. Snarare är det i de asymmetriska samarbetena där källan över 

makt och inflyttandet över andra stater ligger. Mindre beroende stater har en 

möjlighet att använda sig av interdependens förhållandet som en maktkälla för att 

påverka den andra staten eller staterna (Keohane&Nye, 2001,s. 9).  

Maktens asymmetriska roll inom interdependens kan enligt Keohane och Nye 

delas in i två dimensioner; känslighet och sårbarhet, vilket är en direkt 

översättning från ”sensitivity” och ”vulnerability”(Keohane&Nye, 2001,s. 10). 

Känslighet inom interdependens innebär en stats påverkan av händelser i andra 

stater i dess enklaste mening. Förmågan från den enskilda staten att identifiera och 

politiskt bemöta förändringarna som skett i förhållande till ursprungsläget, hur 

snabbt genererar förändringar inom en stat kostsamma förändringar för en annan 

stat och vad detta kan få för effekt på staten (Keohane&Nye, 2001,s. 10). Denna 

påverkan mäts inte enbart i t.ex. ifall volymen av gods minskar mellan staterna 

utan framförallt kostnaden denna påverkan för med sig på samhället i stort och för 

dess regering (Keohane&Nye, 2001,s. 10).  Känslighet behöver inte bara finnas 

enligt Keohane och Nye i rent ekonomiska termer utan även av en social karaktär 

t.ex. spridningen av radikala studentgrupper under 1960-talet. Detta till skillnad 

från ekonomisk känsligt vilket kan exemplifieras med oljekrisen i Mellanöstern 

under 1970-talet och hur t.ex. USA och Japan påverkades (Keohane&Nye, 2001,s. 

10-11). Känslighet inom interdependens skapas inom ett ramverk av politiska 

beslut. Keohane och Nye utgår från att detta ramverk förblir oförändrat eftersom 

beslut om en ny policy inriktning kan vara problematiskt med en kort tidsrymd 

eller att staten inte ändrar inriktning då den följer ett inhemskt eller internationellt 

åtagande (Keohane&Nye, 2001,s. 10). Oljekrisen i Mellanöstern under 1970-talet 

visade att både Japan och USA som importerade stora delar av sin olja från 

regionen kunde påverkas negativt utav andra stater. Det kom inga nya 

policybeslut från regeringarna vilket lede till att priserna på bensin steg och deras 

ekonomier skadades och därmed så var den amerikanska och japanska ekonomin i 

ett vad Keohane och Nye skulle uttrycka som; ”sensitivity interdependence” 

förhållande (Keohane&Nye, 2001,s. 10).  

Dock kan man enligt Keohane och Nye inte enbart förstå asymmetrisk 

interdependens utifrån uppfattningen om känslighet och att policybeslut är 

långsamma processer som inte förändras. Stater har en möjlighet att välja 

alternativa handlingsplaner.  Keohane och Nye kompletterar därför känslighet 

med begreppet sårbarhet med vilket de menar de olika valmöjligheter och 

kostnader dessa medför (Keohane&Nye, 2001,s. 11).  För att återknyta till 

exemplet med olja som tidigare använts så kan man använda två stater som båda 

importerar lika mycket olja, rimligt är då att båda är lika känsliga för en eventuell 

prisökning. Keohane och Nye menar att ifall den ena staten har en möjlighet att 

välja ett annat alternativ t.ex. att öka den egna produktionen och den andra staten 

inte kan göra detta medför att den sistnämnda är mer sårbar än den 

första(Keohane&Nye, 2001,s. 11). 

Keohane och Nye poängterar att interdependensförhållande uppstår inom och 

påverkas utav nätverk av regler, normer och procedurer som syftar till att 

normalisera interdependensen och kontrollera dess effekter (Keohane&Nye, 
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2001,s. 17). De principer som konstituerar dessa nätverk mellan stater kallar 

Keohane och Nye för ”international regimes”(härefter benämnd som 

internationella organisationer). Även om internationella organisationers möjlighet 

att påverka på ett globalt plan är begränsat så menar Keohane och Nye att deras 

betydelse är betydligt större för att hantera interdependensförhållande mellan ett 

mindre antal stater (Keohane&Nye, 2001,s. 17). Internationella organisationer blir 

en mellanliggande faktor mellan maktstrukturen i det internationella systemet och 

de politiska och ekonomiska förhandlingar som utvecklas inom organisationen 

(Keohane&Nye, 2001,s. 18). Med detta menar Keohane och Nye att systemets 

struktur dvs. fördelningen av maktresurser mellan stater, påverkar organisationens 

formella och informella regler, normer och lagverk som finns inom 

organisationen. Organisationen i sig själv påverkar och till en viss del styr 

utvecklingen i den internationella strukturen då organisationen kan leda till 

förändringar (Keohane&Nye, 2001,s. 18). 

2.3 Begreppsapparat  

För att kunna besvara frågan om staters användande av samarbetsorganisationer 

för att kontrollera maktförhållanden så finns det som tidigare nämnt ett behov av 

att relatera till centrala begrepp och definiera dess innebörd. Detta för att skapa en 

möjlighet att beskriva Rysslands intresse av att vara med i SCO. Nedan kommer 

jag att presentera de begrepp som jag anser vara centrala för uppsatsen och 

möjligheten att besvara frågeställningen. Begreppen kommer att uppfattas på olika 

sätt då de två teorierna som används i uppsatsen beskriver och definierar dem på 

olika sätt. Samma förutsättningar gäller i analysen dvs. att nyckelbegreppen för 

uppsatsen kommer uppfattas på olika sätt även här.  

2.3.1 Maktförhållande  

Maktförhållande begreppet är centralt att beskriva för uppsatsen då det beskriver 

vad det är som får stater att samarbeta med varandra. Jag använder mig utav två 

teorier med två olika syner på vad ett maktförhållande är och hur de skapas för att 

beskriva i vilken kontext stater kan agera i. För Kenneth Waltz är makt inget 

självändamål utan snarare ett verktyg för stater att garantera och nå målet om 

överlevnad. Staters maktposition gentemot andra stater är knuten till dess 

kapacitetsområden dvs. befolkningsstorlek, territorium, resurstillgångar, 

ekonomisk stryka, militärstyrka, politiskt stabilitet och utbildning. (Waltz, 1979,s. 

131). 

För Robert Keohane och Joseph Nye härleds maktkonceptet till asymmetriska 

beroendeförhållanden mellan stater där staten som är minst beroende av den andra 

är den som åtnjuter mest möjlighet att påverka och därmed har mest makt 

(Keohane&Nye, 2001,s. 9). En stats känslighet och sårbarhet blir viktiga för att 

förstå den asymmetriska interdependensen.  
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2.3.2 Samarbete  

Att beskriva utifrån vilka grunder stater väljer att samarbeta på blir också 

viktigt för att kunna beskriva Rysslands intressen för SCO samarbetet. För 

Kenneth Waltz är samarbete mellan stater problematiskt, stater kan samarbeta då 

det tillsynes finns gemensamma vinster dock måste staten vara observant över hur 

dessa vinster fördelas och vem av parterna som tjänar mest på samarbetet. Detta 

eftersom vinster från ett samarbete ökar en stats kapacitet och en skiftande 

kapacitet påverkar maktbalansen mellan parterna.  Samarbete mellan stater är 

enligt Waltz ömtåligt då det för med sig en ovisshet om samarbetspartnerns 

framtida mål och agerande (Waltz, 1979,s. 105). Inleder en stat ett samarbete med 

andra stater så menar Waltz att stater väljer en samarbetspartner som är svagare än 

den själv utifrån uppfattningen om kapacitet (Waltz, 1979,s. 127).   

Robert Keohane och Joseph Nye definierar viljan till samarbete mellan stater 

på så sätt att det uppkommer pågrund av det ökande beroendet som finns mellan 

stater. Samarbetet i sig påverkas av staters vilja att öka vinsten från samarbetet 

och minska de möjliga förlusterna. Det blir därför viktigt för stater som 

samarbetar att se till gemensamma vinster och förluster inom samarbetet samt 

fördelningsproblematiken som kan uppstå (Keohane&Nye, 2001,s. 8-9).  

2.3.3 Interdependens  

Stater drivs av viljan att överleva enligt Kenneth Waltz i och med detta så finns 

det ett orosmoment för en stat ifall den skulle befinna sig i ett beroende 

förhållande gentemot en annan stat. Då den andra staten kan påverka och därmed 

riskera den egna statens överlevnad. Osäkerheten för den enskilda staten som ett 

beroende förhållande genererar menar Waltz leder till att stater försöker 

kontrollera utvecklingen inom beroendeförhållandet för att på så sätt garantera sin 

överlevnad i den anarkiska strukturen (Waltz, 1979,s. 106).   

För Keohane och Nye skapas interdependensen mellan stater utav flödet av 

varor och tjänster mellan dem. Det centrala att ta i beaktning är vilken av staterna 

som är mest beroende då den därmed har högst kostnader för interdependensen 

vilket påverkar dess självständighet. Keohane och Nye betonar att interdependens 

skapar beroende mellan stater, ett beroende som för med sig konsekvenser för 

samarbetet (Keohane&Nye, 2001,s. 8,17).  
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3 Shanghai Cooperation Organization 

Ursprunget för Shanghai Cooperation Organization (SCO) går att spåra till Sovjet 

tiden då det fanns stora spänningar mellan Sovjet och Kina rörande deras gränser. 

Detta problem utvecklades sedan till en multilateral karaktär i och med Sovjets 

fall och de central asiatiska staternas självständighet (Bailes&Dunay, 2007, 4). 

SCO består idag utav Ryssland, Kina, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och 

Uzbekistan och etablerades i dess nuvarande form 2001 dock går samarbetet 

tillbaka längre än så. Redan under 1996 så etablerades den första versionen som 

då fick namnet ”Shanghai Five” alla ovanstående utom Uzbekistan var delaktiga, 

det är dock utav vikt att notera att ”Shanghai Five” inte var en 

samarbetsorganisation utan snarare ett verktyg för att de fem medlemmarna att 

interagera mer frekvent.  

Syftet var att lösa de gränskonflikter som fanns mellan staterna samtidigt som 

det skulle bygga gemensamt förtroende för varandra (Oldberg, 2007, 10). Under 

2001 så valde de dåvarande ledarna för medlemsstaterna att institutionalisera det 

utbyte som fanns och skapa en mer permanent och stabil organisation (Oldberg, 

2007, 10). SCO skapades och Uzbekistan togs också in som medlem och under 

2002 skrevs en deklaration där grunderna, målen och principerna för 

organisationen skrevs ner (Oldberg, 2007, 10).   Medlemskap i SCO för en stat 

görs möjligt genom att staten är en del utav Centralasien men som också i sin tur 

delar de gemensamma principer och mål som etablerats för SCO dock så måste ett 

medlemskap godkännas av statsöverhuvuden från de redan existerande 

medlemsstaterna (Oldberg, 2007, 11). Stater kan även bli uteslutna eller avstängda 

från SCO samarbetet. Sedan 2004-2005 så finns det även en del 

observatörsmedlemmar inom SCO dvs. stater med insyn i organisationen men 

som inte är fullvärdiga medlemmar. Mongoliet, Pakistan, Indien och Iran är idag 

klassade som observatörer i SCO och därmed också potentiella framtida 

medlemmar (Oldberg, 2007, 12).  

Inom SCO är alla medlemmar likställda gentemot varandra, därmed så har 

ingen medlemsstat mer makt eller någon form utav veto rätt gentemot de andra 

staterna. Är en medlemsstat inte villig att implementera ett specifikt samarbetes 

projekt så finns där inga problem i detta. Om andra stater inom SCO skulle vilja 

implementera projektet är de fullt möjligt att de gör detta (Oldberg, 2007, 11). 

SCO:s design är i dess mest basala grund ett nätverk för stater i regionen där 

årliga toppmöten är det primära spelfältet för medlemsstaterna (Bailes&Dunay, 

2007, 5). Det finns tre nivåer för representanter där medlemsstaterna interagerar; 

presidenterna från staterna träffas årligen under den nivån så träffas 

premiärministrar samt ministrar från t.ex. utrikesdepartementet, 

försvarsdepartementet m.fl. (Oldberg, 2007, 11).  
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Utöver SCO:s funktion som en mötesarrangör mellan representanter för 

medlemsstater så finns det sedan 2002 två permanenta institutioner, ett sekretariat 

i Beijing och en samverkans organisation mot terrorism; ”Regional Anti- Terrorist 

Structure” (RATS) som i sin tur är lokaliserad till Uzbekistans huvudstad, 

Tashkent (Oldberg, 2007, 11). RATS huvuduppgift är inte att fungera som en 

gemensam säkerhetstjänst i fält utan ska snarare fokusera på utbyte av information 

mellan medlemsstaternas olika säkerhetsorganisationer (Bailes&Dunay, 2007, 5).   

Den framväxande ekonomiska potentialen för dels de enskilda 

medlemsstaterna men också för regionen som helhet har lett fram till att det under 

2005 etablerades ”SCO Inter-Bank Association” och ”SCO Business Council” 

vars syfte är att främja den allt mer viktiga ekonomiska aspekten utav SCO, 

framförallt den framväxande rollen som en viktig aktör inom energi försäljning 

(Bailes&Dunay, 2007, 5). SCO samarbetet finansieras utav medlemmarna i 

organisationen och precis som i många andra likartade organisationer så bidrar 

varje medlemsstat efter dess förmåga. Detta gör att Ryssland och Kina är de två 

stora bidragsgivarna till organisationen och ligger på runt 24 % var utav den totala 

summan (Oldberg, 2007, 12).  

Ett av de viktigaste dokumenten för SCO är fördraget från 2002 där 

medlemsstaterna statuerar vad målet med SCO samarbetet ska vara samt också 

vilka områden som ska prioriteras i samarbetet. Dokumentet är SCO:s 

grundpelare där samarbetet preciseras och konkretiseras. I fördragets första artikel 

fastställer medlemsstaterna vad huvudmålen och uppdraget för organisationen ska 

vara. SCO ska verka för att stärka tilliten och vänskapen mellan staterna samt 

verka för säkerhet och stabilitet i den Centralasiatiska regionen. Medlemmarna 

ska också arbeta för att gemensamt motverka terrorism, separatism och extremism 

i alla dess former samt gränsöverskridande brottslighet så som trafficking och 

narkotika smuggling. SCO ska också uppmuntra regionalt samarbete inom t.ex. 

politik, ekonomi, energi, transport och även andra områden där det finns 

gemensamma intressen för medlemsstaterna. Skapa förutsättningar för en 

balanserad ekonomisk tillväxt och social och kulturell utveckling inom 

medlemsstaterna och regionen generellt. Etablera en integration i världsekonomin 

och där verka för en rättvis politiskt och ekonomisk världsordning. SCO ska 

samarbeta med andra internationella organisationer och stater och motverka 

internationella konflikter samt gemensamt söka lösningar på problem som kan 

uppstå under 2000-talet (sectsco1, artikel 1). Fördraget från 2002 identifierar 

även, utöver målen för SCO, flera huvudområden där samarbetet mellan staterna 

ska finnas. I artikel tre så fastställs att samarbetet ska upprätthålla freden i 

regionen och förbättra säkerheten i Centralasien. Samarbetet ska generera 

gemensamma uppfattningar om utrikespolitik inom områden där det finns ett 

gemensamt intresse men också öka samspelet mellan medlemsstaterna i 

internationella organisationer där de också är medlemmar.  

Ett annat viktigt samarbetsområde som nämns i artikel tre är nedrustning och 

vapenkontroll och som tidigare nämnts att gemensamt bekämpa terrorism och 

andra former utav kriminella aktiviteter så som smuggling och narkotika handel. 

Inom ekonomi och infrastruktur så ska SCO samarbetet etablera regional 

ekonomisk tillväxt mellan staterna och förbättra flödena av varor, tjänster, kapital 
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och teknologi mellan medlemmarna. SCO medlemmarna ska även samarbeta för 

att förbättra den regionala infrastrukturen inom transport, kommunikation och 

energi utvecklingen (sectsco2, artikel 3). 
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4 Ryssland och SCO  

4.1 Ryssland och Centralasien 

Centralasien är en region som Ryssland bedömer faller inom dess intressesfär och 

området har en politiskt och strategisk relevans geopolitiskt och inom energi 

försörjningen (Raquel Freire, 2009,s. 126). Eftersom Ryssland ser Centralasien 

som en viktig del i vad man från ryskt håll bedömer som sin intressesfär finns det 

också ett behov från ryskt håll att kontrollera utvecklingen i regionen och göra 

den positiv för Ryssland. SCO samarbetet ger Ryssland en möjlighet att 

kontrollera Kina och dess allt mer aktiva roll och ökade inflyttande i Centralasien 

(Troitskiy, 2007,s.33-34). Kontroll genom ett ökat samarbete. 

Utvecklingen i den Centralasiatiska regionen är viktig för Ryssland då den ses 

som strategiskt viktigt för Rysslands utveckling. En anti-rysk utveckling eller ett 

generellt försämrat säkerhetsläge i regionen skulle hota Ryssland och dess 

intressen (Bailes&Dunay, 2007,s. 10).Rysslands mer aktiva roll i Centralasien kan 

ha påverkats av faktumet att den ryska militära och ekonomisk makten var 

avtagande under 1990-talet. Samtidigt så började flera av de Centralasiatiska 

staterna att försöka diversifiera deras utrikespolitik och handelspartners för att 

därigenom minska sitt beroende av Ryssland. Ryssland hade ärvt ett inflyttande 

över Centralasien från Sovjettiden som dock minskande gradvis under 1990-talet 

(Jonson, 2005,s. 185). 

Diversifieringen av utrikespolitiken och viljan från Centralasiatiska stater att 

minska sitt beroende av Ryssland kulminerade efter 11 september attackerna 

2001. De centralasiatiska stater slöt då bilaterala avtal med USA om etableringen 

av militärbaser i staterna. En utveckling som Ryssland ansåg ofördelaktig och en 

utveckling som skulle flytta maktbalansen i regionen till USA:s fördel (Alison, 

2004,s.469,478).  

Centralasien blir också strategiskt viktigt för Ryssland utifrån att i nuläget är 

det en av de få regioner i världen där Ryssland inte behöver tävla med EU eller 

NATO utan fortfarande behåller ett övertag över inflytande och påverkan. Detta är 

en situation som man från ryskt håll eftersträvar att behålla även i framtiden 

(Bailes&Dunay, 2007,s. 10). 
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4.2 Ryssland och Väst  

Genom SCO får Ryssland en möjlighet att etablera en större integration gentemot 

Centralasien men framförallt en möjlighet att skapa ett samarbete som både är 

oberoende från och som ett alternativ för det ryska samarbetet med EU och 

NATO. Med SCO får Ryssland en möjlighet att visa att man inte är beroende utav 

väst utan även har en möjlighet att etablera samarbete med Centralasien 

(Troitskiy, 2007,s.33). Från ett ryskt perspektiv så sänder SCO samarbetet 

signalen gentemot EU att det finns fler aktörer som är bereda att köpa rysk 

naturgas och gentemot NATO så ger SCO en möjlighet för Ryssland att hävda att 

Centralasien fortfarande är under deras intressesfär och därmed inte kommer 

tillåta ett starkt inflyttande från NATO och då primärt USA (Troitskiy, 2007,s.33). 

Även om Ryssland vill motverka amerikansk hegemoni i världspolitiken 

innebär detta inte automatiskt att det finns en fientligt inställd attityd gentemot 

USA.  Ryssland inser vikten av att behålla ett självständigt men vänskapligt 

förhållande gentemot USA. Ryssland är trots allt delvis beroende av den 

västerländska ekonomin för att kunna nå en ekonomisk framgång (Raquel Freire 

& Amando Mendes, 2009,s. 39). Från ett militärt perspektiv så är inte SCO i sig 

själv en motpol till t.ex. NATO eller andra försvarsorganisationer. SCO är inte en 

försvarsorganisation och det finns inga överenskommelser om gemensamt försvar 

ifall en medlemsstat skulle bli anfallen (Troitskiy, 2007,s.34). Dock finns det en 

vilja från ryskt håll att etablera en tydligare militär roll för SCO genom en 

integration med Collective Security Treaty Organization (CSTO). En organisation 

som består av Armenien och Vitryssland och alla medlemmar i SCO förutom 

Kina där Ryssland är den tongivande aktören. Den största skillnaden mellan SCO 

och CSTO förutom att Kina inte är medlem är att CSTO är en försvarsallians 

vilket SCO inte är. Det finns en vilja utifrån ett ryskt perspektiv att göra SCO till 

en del utav CSTO en möjlig utveckling som Kina motsätter sig. Detta eftersom då 

hade Ryssland haft kontroll över säkerhetsutvecklingen i euroasiatiska regionen 

samtidigt som Ryssland hade fått större kontroll över SCO och därmed Kina 

(Wishnick, 2009,s. 30).  

Men bara för att det finns misstänksamhet från ryskt håll gentemot Kina 

betyder det inte att det inte existerar områden där samförstånd och gemensamma 

mål finns, förutom det tidigare nämnda terrorism, separatism och fundamentalism. 

Ryssland och Kina delar också intresset av att hålla USA och NATO utanför 

Centralasien och genom SCO samarbetet kan Ryssland till viss del påverka den 

kinesiska attityden gentemot USA och NATO men framförallt så ger SCO en 

möjlighet för Ryssland att kontrollera de svagare medlemsstaternas attityd 

gentemot USA och NATO (Oldberg, 2007,s. 25).  

 Ryssland har använt sig utav SCO för att påverka USA:s och NATO:s 

närvaro i regionen genom att använda inflytande och påtryckningar på SCO 

medlemmarna som har avtal med NATO. Under 2005 så tvingade Ryssland 

tillsammans med Kina via en SCO resolution att NATO skulle ta fram en 

tidsgräns för deras närvaro i regionen och att amerikanska trupper skulle lämna 

sin bas i Uzbekistan (Oldberg, 2007, s.25). Även de amerikanska trupperna som 
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fanns stationerade i Kirgizistan innefattades utav denna resolution och NATO 

tvingades även lämna den basen (Mankoff, 2009,s. 220). 

4.3 Ryssland och Kina  

Det ryska och kinesiska samarbetet har utvecklats sedan SCO etablerades och 

parterna har löst många tidigare problematiska områden där konflikter mellan de 

två funnits t.ex. rörande gränsområden. Det går inte att bortse från faktumet att 

Ryssland och Kina båda är tävlande med målet att nå ett ökat ekonomiskt 

inflyttande i Centralasien. Det finns dock en misstänksamhet inom Ryssland och 

Kreml inför den kinesiska viljan att etablera ett större ekonomiskt samarbete inom 

SCO. Från ryskt perspektiv finns det en vilja att utvecklingen får ett större fokus 

på säkerhetssamarbete ett område där de beräknar ha en större möjlighet till att 

utöva kontroll eftersom Kinas ekonomiska makt överstiger den ryska (Wishnick, 

2009,s. 30). SCO ger fördelar för Kina på så sätt att det ökar dess möjlighet för 

handel med medlemsstaterna samtidigt som det ger Kina en möjlighet att vara 

delaktig i regionalt säkerhetssamarbete. För Kina blir SCO en brygga in i 

Centralasien. För Ryssland blir det därmed viktigt att vara delaktig och 

pådrivande inom SCO då det institualiserade samarbetet ger Ryssland en 

möjlighet att påverka den kinesiska expansionen i regionen (Mankoff, 2009,s. 

218-219). Även om det finns en misstänksamhet från Ryssland gentemot Kina så 

finns det ett flertal frågor som de har gemensam uppfattning om. Detta gäller 

framförallt kampen mot separatism, terrorism och fundamentalism där samarbetet 

mellan SCO medlemmarna och då framförallt Ryssland och Kina är effektivt 

(Vendil Pallin, 2010,s. 262). Vad som gör just detta område särskilt effektivt inom 

SCO samarbetet är faktumet att alla medlemsstaterna identifierar detta som 

problematiskt inom de enskilda staterna och ser en möjlighet att gemensamt lösa 

problemen (Vendil Pallin, 2010,s. 262). Kinesiska viljan att stärka den 

ekonomiska aspekten utav SCO samarbetet möts i dags läget med skepsis från 

ryskt håll. Det finns en misstänksamhet gentemot de kinesiska intentionerna 

bakom ökad ekonomiskt samarbete. Då Kina är den starkaste ekonomiska parten i 

samarbetet så finns det en oro att Kina skulle dominera det ekonomiska utbytet 

inom SCO vilket skulle medföra att Kina kunde tillskansa sig fler fördelar från 

samarbetet än Ryssland (Vendil Pallin, 2010,s. 262).   

En av de mest centrala rollerna som SCO fyller för Ryssland är att 

organisationen etablerar en möjlighet att kontrollera en balansgång mellan 

samarbete, konkurrans och en skiftande maktbalans mellan Ryssland själv och 

Kina (Bailes&Dunay, 2007,s. 10). Ryssland kan inte bortse från att Kina är en 

viktigt och stark aktör och viljan att utmana det ökande kinesiska inflytandet är 

sparsamt. Detta eftersom det generella maktövertaget tillsynes verka finnas hos 

Kina dock med ett undantag från kärnvapenkapacitet (Bailes&Dunay, 2007,s. 10). 

Kinas ekonomiska frammarsch i Centralasien leder till investeringar i regionen 

och behov av en stabil och säker energitillgång. Detta stärker den ekonomiska 

utvecklingen i Centralasien samtidigt som det minskar inflyttandet från USA och 
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EU vilket är i linje med Rysslands intressen. Det blir därför naturligt för Ryssland, 

som påverkas utav utvecklingen i Centralasien, att etablera och vara delaktig i en 

samarbetsorganisation där det finns en möjlighet att påverka utgången till något 

som bedöms som positivt för Ryssland (Bailes&Dunay, 2007,s. 11).  

Trots den ryska rädslan för den kinesiska ekonomiska makten så har 

handelsutbytet ökat mellan staterna och det har förhandlats fram flera avtal om 

rysk energiförsäljning till Kina (Troitskiy, 2007,s.33). Men även om det rysk- 

kinesiska ekonomiska samarbetet ökat så finns där motsättningar. Kina vill inom 

ramen för SCO etablera frihandelszoner mellan medlemstaterna för att stärka den 

egna ekonomiska tillväxten. Från ryskt håll betonas istället att SCO ska fortsätta 

och fokusera på energisamarbetet, ett område som bedöms mer fördelaktigt för 

Ryssland och därmed också generera större vinster från samarbete (Oldberg, 

2007,s. 28).   

Misstron från ryskt håll angående Kinas ekonomiska intentioner med SCO 

samarbetet så är ekonomiskt samarbete och tillväxt en utav grundpelarna inom 

SCO. Det ekonomiska delarna utav SCO innefattar flera olika områden dock så 

fastställde organisationen under 2006 att transport, informationsteknologi och 

energi skulle vara prioriterade ekonomiska samarbetsområden för SCO (Oldberg, 

2007,s. 18). 

En stor del utav den ryska exporten gentemot Kina är olja och gas enligt 

beräkningar från 2006 så bestod ungefär 49 % av den ryska exporten till Kina utav 

olja och gas. Detta motsvarade dock endast 11 % utav den kinesiska 

marknadsandelen för denna typ utav varor. Det finns en vilja från Kina att utöka 

det ekonomiska samarbetet inom energi med Ryssland. Det finns emellertid en 

oro i Ryssland att de blir för ekonomiskt beroende utav naturgas och 

oljeförsäljning till Kina (Yeung&Bjelakovic, 2010,s. 275-276).  

Ett problematiskt område för SCO samarbetet och framförallt det rysk-

kinesiska förhållandet är den ryska motvilligheten att gå med på Kinas planer att 

etablera en frihandelszon inom SCO.  Ryssland har sagt nej till detta ett flertal 

gånger och delar utav förklaringen kan vara att Ryssland är en ledande stat inom 

en annan samarbetsorganisation i Centralasien nämligen Eurasian Economic 

Community (EURASEC). Detta är en ekonomisk samarbetsorganisation där även 

alla de andra medlemmarna i SCO är medlemmar förutom Kina. Inom EURASEC 

finns det redan en etablerad frihandelszon. Dock är EURASEC en organisation 

där Ryssland inte behöver konkurrera på samma sätt med Kina, istället vill 

Ryssland att den ekonomiska utvecklingen för SCO primärt bör konstrueras kring 

energi och transport, områden som Ryssland ser potentiella vinster (Oldberg, 

2007,s. 28).   

Själva kontroll- och insynsmekanismen som SCO ger Ryssland över den 

kinesiska ekonomiska utvecklingen är utav särskild vikt och kan ge en stor 

förståelse till Rysslands intressen för organisationen. Ryssland upplever och 

påverkas, som många andra stater, av Kinas större ekonomiska möjligheter. 

Kinesiska exporten till Ryssland hotar den ryska inhemska industrin och 

marknaden och det finns en oro att detta kommer skada den ryska ekonomin 

framöver. Motståndet gentemot Kinas ligger mycket i dess mer aggressiva 

ekonomiska mål i Centralasien men också en generellt ökande irritation över 
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kinesiska prisdumpningar, subventioner och andra verktyg för att påverka handeln 

som skadar den ryska exporten (Stobdan, 2008,s. 535).  Det finns en rysk oro över 

att ifall det ekonomiska utbytet mellan Kina och Ryssland inte förändras så 

kommer Ryssland tillslut bli ett bihang till den kinesiska industrin och förse den 

med råvaror (Stobdan, 2008,s. 536).  

Även om SCO illustrerar en bild av en enad front från de två stormakterna i 

organisationen så finns det en underliggande konkurrens mellan Ryssland och 

Kina över energi resurserna i Centralasien. Kina har under de senaste åren försökt 

att få tillstånd en större energi tillförsel från de centralasiatiska SCO 

medlemmarna, t.ex. så öppnades 2006 en 998km lång pipeline från Kazakstan 

som en del för att trygga energitillförseln och det finns även investeringsplaner i 

Uzbekistans energitillgångar (Stobdan, 2008,s. 537). Detta medför att den ryska 

kontrollen över Centralasiens energitillgångar minskar. Ryssland har under lång 

tid åtnjutit nästintill totalkontroll över pipelines från Centralasien, vilket medfört 

att Ryssland kunnat köpa gas och olja jämförelsevis biligt från de centralasiatiska 

SCO medlemmarna för att sedan sälja det vidare till ett betydligt högre pris till 

t.ex. stater i Europa (Oldberg, 2007,s. 29). En position som påverkas tillsynes 

negativt ifall SCO staterna börjar sälja gas och olja till Kina istället. Ryssland har 

tydliga ekonomiska intressen i den centralasiatiska regionen som leder till både 

samarbete och konkurrans mellan SCO medlemmarna och Ryssland och då 

framförallt Kina. Delar utav den ryska möjligheten att påverka ligger i dess 

kontroll över energi resurser och försäljning utav dessa. Förlorar man kontrollen 

över Centralasien till Kina medför detta att Ryssland tappar i möjlighet att 

använda energi som ett verktyg för påverkan (Oldberg, 2007,s. 29). 



 

 21 

5 Ryssland och SCO utifrån begreppen   

Analysen för uppsatsen grundar sig på syftet att beskriva Rysslands intressen för 

att samarbeta och vara delaktig inom Shanghai Cooperation Organization. Detta 

ska ske mot bakgrund av de två teoretiska ramverken för att beskriva i vilken 

kontext stater kan agera utifrån. Analysen bygger på de tre begreppen; makt, 

samarbete och interdependens för att på så sätt kunna ge en beskrivning av 

relationen Ryssland och Shanghai Cooperation Organization.  

5.1 Makt  

Maktförhållanden mellan stater avgörs av staters position i den internationella 

strukturen. Positionen i sin tur avgörs utav staters kapacitet dvs. ekonomi, militär, 

territorium, tillgång på resurser, politisk stabilitet och utbildning (Waltz, 1979,s. 

131). Samtidigt så eftersträvar inte stater att utöka sin makt utan snarare att 

förskansa tillräckligt med makt för att behålla och stärka sin position i den 

internationella strukturen (Waltz, 1979,s. 91).   Utifrån maktförhållanden som dels 

kan tänkas påverkas av SCO men också vara en grund för Rysslands medlemskap 

kan ett par punkter beskrivas för att ge en klarhet.  

Centralasien verka vara en viktig del i Rysslands geopolitiska strategi för att 

kunna upprätthålla och kontrollera utvecklingen över olika kapacitetsområden. 

Framförallt inom den ekonomiska sfären med olja och naturgas som 

utgångspunkt.  

Men även den militära kapaciteten spelar in för Ryssland inom SCO. En utav 

huvuduppgifterna för SCO samarbetet är att bekämpa separatism, terrorism och 

extremism. Ryssland har sedan tidigare problem med detta i framförallt Kaukasus, 

ett gemensamt samarbete inom SCO kan tänkas underlätta och kontrollera 

utvecklingen för Ryssland. 

Regionen fungerar som en del utav den ryska ekonomin, Ryssland köper 

naturresurser från stater i Centralasien och säljer det sedan vidare till Europa till 

ett högre pris (Oldberg, 2007,s. 29). Att etablera SCO och vara en nyckelaktör i 

organisationen kan därmed generera en kontrollerande funktion över 

energiförsäljningen från SCO medlemsstaterna och därmed påverka 

energiförsäljningen så den fortsätter vara gynnsam för Ryssland. 

Utgångsläget för Keohane och Nye är att det finns asymmetriska 

maktförhållanden mellan stater när de samarbetar, asymmetrin utgörs utav att den 

stat som är mest beroende inom samarbetet är den som innehar minst makt 

därmed är den stat som är minst beroende utav samarbetet den som åtnjuter mest 

makt. Central blir därmed att förstå ifall Ryssland eller Kina är den svagare 
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aktören och vad konsekvenserna utav detta blir. Ett perspektiv som också går att 

applicera på förhållandet mellan Ryssland och Centralasien som region. Ryssland 

verkar för närvarande inte vara beroende utav SCO för deras ekonomiska 

utveckling då organisationen i sig inte är avgörande för att trygga de ryska 

ekonomiska intressena i regionen, olja och naturgas. EURASEC verkar fylla en 

större funktion för att hantera ekonomiska intressen i regionen ett problem som 

uppstår är att Kina inte är medlem i EURASEC därmed kan det vara svårt för 

Ryssland att bedöma dess sårbarhet och känslighet gentemot Kina. Ryssland 

verkar dock vara den asymmetriskt svagare parten rörande det ekonomiska utbytet 

i naturresurser då deras marknadsandel utav den kinesiska importen är 

förhållandevis låg. SCO samarbetet blir därmed viktig för Ryssland i och med att 

det ger en möjlighet att påverka de allt mer större ekonomiska intressen som Kina 

har i Centralasien i ett längre perspektiv. Centralasiatiska stater som Kazakstan 

och Uzbekistan som hittills varit beroende utav Ryssland för att kunna tjäna 

pengar på försäljningen utav naturresurser får i och med Kinas allt större behov 

utav energi en möjlighet att minska sitt beroende utav Ryssland och sälja till Kina 

istället. Ryssland är därför både sårbar och känslig för Kinas ekonomiska 

utveckling i regionen såvida inte Ryssland själv kan utnyttja Kinas ekonomiska 

intressen till egen fördel. Det är här som SCO och för den delen andra 

samarbetsorganisationer blir viktiga då det etablerar möjligheter för Ryssland att 

påverka utvecklingen.  

5.2 Samarbete  

Samarbete mellan stater kan enligt Kenneth Waltz vara problematiskt då vinster 

från samarbetet påverkar staters kapacitet och det går inte att avgöra hur ökningen 

av kapacitet påverkar samarbetet därmed föredrar stater samarbete med en svagare 

aktörer (Waltz, 1979,s. 127).  

Trots att SCO även består utav Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och 

Uzbekistan så är Ryssland och Kina huvudaktörerna inom samarbetet då det är de 

som erhåller den största makten inom SCO i termer utav kapacitet. Därmed blir 

samarbetet mellan Ryssland och Kina centralt inom SCO, man skulle kunna gå så 

långt och påstå att utan ett fungerande samarbete mellan de två så fungerar inte 

SCO. Problemtiken som kan uppstå i deras samarbete är utan tvekan Rysslands 

oro över de ekonomiska vinster som Kina kan få utifrån samarbetet och 

konsekvensen utav Kinas stärkta kapacitet och hur det påverkar maktförhållandet 

mellan dem och därigenom inflyttandet över Centralasien. Kombinationen utav en 

rysk oro för Kinas ekonomiska kapacitet och en möjlig kinesisk irritation över 

Rysslands försök att kontrollera utvecklingen i SCO kan komma att skapa en oro i 

samarbetet rörande framtida vinster och agerande från aktörerna.  

Även om det finns en oro för konsekvenserna utav förändringar i 

maktpositionen mellan Ryssland och Kina så samarbetar de ändå. Ett samarbete 

som grundas utifrån att det finns ett ökat beroende mellan staterna. Även om det 

finns en konkurrenssituation mellan Ryssland och Kina rörande tillgångar på 
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naturresurser i Centralasien så är båda staterna i nuläget delvis beroende utav 

varandra. De måste samarbeta för att utvecklingen ska vara positiv för båda. 

Ryssland är till en del beroende utav Kina för att kunna diversifiera sin 

energiförsäljning och därmed minska sitt beroende gentemot Europa. Samtidigt 

som Kina ökar sin efterfrågan på energi för att kunna behålla sin ekonomiska 

tillväxt. Att samarbeta för att nå de gemensamma fördelarna verkar då gynnsamt.  

Det råder också ett behov av samarbete mellan Ryssland och Kina i förhållandet 

till deras intresse av att balansera USA:s roll i regionen. En uppgift som de inte 

enskilt kan klara av utan samarbete är en nödvändighet. Genom samarbete inom 

SCO kan de påverka USA:s roll i Centralasien.  

Samtidigt finns det ett egenintresse för samarbete bland medlemmarna inom 

SCO och Ryssland som påverkar relationen mellan SCO medlemmarna. 

Egenintresset ligger i staters vilja att öka vinsterna från ett samarbete och minska 

de möjliga förlusterna. För Ryssland ger SCO möjligheten att öka sin ekonomiska 

utveckling, vilket får ses som en vinst, samtidigt ges också en möjlighet att 

minska risken för en negativ ekonomisk utveckling i förhållande till Kinas större 

inflyttande bland SCO medlemmarna.   

Ryssland ser också en vinst i att etablera ett starkare samarbete mellan SCO 

och CSTO och därmed inrikta samarbetet åt säkerhetsområden. Vinsten i att öka 

samarbetet mellan CSTO och SCO för Ryssland ligger i att detta skulle kunna 

etablera en större möjlighet över inflytandet i SCO då Ryssland bedömer att de 

har en större möjlighet till inflytande över säkerhetsfrågor än ekonomi där Kina är 

den starkare parten.  

 

 

 

 

5.3 Interdependens  

Ett interdependens förhållande är i grunden ett ömsesidigt beroende 

förhållande mellan två eller flera stater. Ett problem som uppstår menar Kenneth 

Waltz är att desto mer beroende en stat är av någon annan för att tillgodose t.ex. 

ekonomin desto osäkrare är staten och osäkerheten genererar en vilja att 

kontrollera den eller det staten är beroende av (Waltz, 1979,s. 106).  Detta medför 

att i ett förhållande med ett ömsesidigt beroende finns där en vilja från aktörerna 

att kontrollera varandra då det är det ända sättet att eliminera osäkerheter och 

därmed garantera överlevnad i den anarkiska strukturen. Men hur ska man då se 

på Ryssland intressen i SCO utifrån denna uppfattning om interdependens? De två 

tydligaste delarna där det finns ett beroende förhållande är mellan de 

centralasiatiska staterna och Ryssland och Ryssland – Kina.  Dels är Ryssland 

beroende utav dem för sin ekonomi men SCO medlemmarna spelar också en roll 

för säkerheten i Ryssland genom RATS- samarbetet mot terrorism. SCO kan 

därmed fungera för att kontrollera beroende förhållandet och utifrån det skapa en 
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tillfredsställande nivå för att minska oro och osäkerhet inom 

beroendeförhållandet.  

Interdependens är förknippat med beroende mellan stater med gemensamma 

vinster men också kostnader och förluster menar Keohane och Nye (2001,s. 8).  

Vinsten i SCO för Ryssland är att det underlättar den rysk – kinesiska 

relationen till en viss grad, samtidigt så får Ryssland en möjlighet att stärka 

relationen med de centralasiatiska staterna. Den ryska ekonomin som till en stor 

del är grundad på försäljning utav naturresurser får genom SCO en möjlighet att 

expandera gentemot Kina men också att kontrollera sitt inflyttande över regionen. 

Samtidigt som Ryssland med hjälp av Kina får en möjlighet att påverka och 

kontrollera USA:s och EU:s intressen i Centralasien.  

Dock finns det även potentiella kostnader för SCO samarbetet för Ryssland. 

En tänkbar kostnad för Rysslands ökande interdependens med Kina är det ökande 

kinesiska inflyttandet som det medför dels inom SCO men också i regionen 

generellt samt att det kan försätta Ryssland i en position som råvaruleverantör 

vilket gör den ryska ekonomin känslig för prisändringar på marknaden.   

De tänkbara vinsterna kan tänkas överskrida kostnaderna för SCO samarbetet 

under förutsättningen att Ryssland kan styra SCO inriktningen på organisationen.  
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6 Slutsats   

Arbetet har presenterat två teoretiska ramverk för att skapa en förståelse för vilken 

kontext stater agerar utifrån. Själva materialet för uppsatsen har lyft fram olika 

perspektiv på Rysslands intressen för att samarbete inom SCO. De tre 

huvudområdena är; Centralasien som region, Rysslands relation till väst och den 

rysk- kinesiska relationen. Analysen för uppsatsen har baserats utifrån begreppen 

makt, samarbete och interdependens som sedan applicerats på det beskriva 

materialet.  

Analysen och materialet lyfter fram ett par övergripande punkter som blir 

centrala för beskrivningen och frågeställningen. I analysen konstateras det att 

Rysslands intressen i SCO kan ses på olika sätt. SCO kan dels fungera för att 

bemöta Kinas allt större roll i Centralasien, en region som Ryssland under lång tid 

har haft kontroll över. Relationen till Kina verkar till stor del vara pragmatisk dvs. 

att Ryssland gärna arbetar med och utvecklar SCO på områden där de själva har 

störst intresse men är inte fullt lika intresserade av områden där Kina tros ha 

fördelar.   

Centralasien är ett viktigt område för Ryssland både när det gäller ekonomiska 

och säkerhetspolitiska intressen. Att bibehålla ett inflyttande över regionen när 

andra aktörer börjar etablera sig är därmed viktigt för Ryssland. Kostnaderna att 

tappa inflytande över regionen kan tänkas överskrida kostnaderna utav samarbetet 

och de möjliga interdependens förhållande som SCO skapar.  

Intressesant är att se de vinster som samarbetet medför, framförallt genom de 

påverkans möjligheter som staterna gemensamt har mot USA. En möjlighet som 

utan samarbetet verkar vara svår att uppnå då varken Ryssland eller Kina enskilt 

är starka nog att bemöta USA.  

I uppsatsen har jag beskrivit och redovisat material som tillsammans med 

analysen uppfyller syftet att beskriva Rysslands intressen för samverkan inom 

SCO. Uppsatsens resultat går inte att generalisera då de faktorer som beskrivs kan 

anses specifika för just Rysslands agerande i SCO.  Det kan emellertid vara troligt 

att staters agerande är snarlika och grundar sig på likartade principer.    
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