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Abstract 

The aim of this essay is to examine which of the two approaches within the field of conflicts 

that best explains the conflict between Georgia and Russia using negotiations, dialogue and 

conciliation. According to the first approach negotiations are used to handle a conflict, 

according to the second approach negotiations are used to solve a problem.  The focus will be 

on how the two states acted and how the dialogue from the European Union as a conciliator 

was brought before the war escalated in 2008. The EU is today an important actor within the 

international politics and has established close relations to the two states. The conflict goes 

back in history and is still not solved. 

 

In the fields of international studies, there is a realistic view that claims the international 

politics to be shaped by suspicions between states as main actors. War is never far away, what 

is claimed to be solved through diplomacy. Within this field there are two approaches that 

explain conflicts. In order to conduct the survey I have chosen to use the qualitative analytic 

method and apply it on statements and reports from the three actors. The result is that neither 

of the both approaches gives a good explanation of the conflict, while they both have gaps and 

the actors did not always act as they were supposed to. 
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1 Introduktion 

I det första kapitlet av uppsatsen introduceras ämnet och en presentation av 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar, disposition och tidigare 

forskning följer. 

 

Diplomati kan ses som ett internationellt ramverk inom vilket förhandlingar på internationell 

nivå äger rum. Den klargör vilka spelregler och normer som gäller i internationella 

förhandlingar. Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg förklarar i deras Internationella 

relationer från 2006 att diplomati ”handlar om konsten att lösa internationella problem på ett 

fredligt sätt”. Det finns ingen allmänt accepterad definition av diplomati, det finns inga 

instrument för att mäta dess påverkan och dess ursprung är diskutabelt bland forskare 

eftersom det råder oenighet om när diplomatin etablerades.
1
 Trots det har förhandlingar och 

diplomati blivit ett viktigt verktyg inom den internationella politiken för att lösa oenigheter på 

ett fredligt sätt. Ett aktuellt exempel på hur diplomatin har använts inom utrikespolitiken är 

konflikten i Georgien. Under augusti månad 2008 kunde Sverige och övriga världen genom 

massmedia följa kriget i Georgien, ett krig som var kortvarigt men som satte internationella 

aktörer i rörelse. 

 

Kriget i Georgien var nästa steg i en långvarig konflikt mellan den georgiska befolkningen 

och minoriteterna i utbrytarregionerna Sydossetien och Abchazien. Konflikten intensifierades 

när Ryssland understödde Sydossetien för att det i regionen finns ryska minoriteter, vilket 

eskalerade i krig mellan georgiska, sydossetiska och ryska trupper.
2
 Under ett senare skede 

samma månad erkände Ryssland de ovannämnda regionerna som självständiga stater, vilket 

på det internationella planet fördömdes. Den Europeiska Union uppmanade andra länder att 

inte följa Rysslands exempel eftersom en lösning på konflikten förutsätter respekt för 

Georgiens territoriella integritet.
3
 EU:s utrikesministrar diskuterade situationen i landet under 

ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel. Läget i Georgien ansågs kritiskt och ha fått svåra 

humanitära konsekvenser på befolkningen. Stora internationella ansträngningar har gjorts för 

att få ett slut på stridigheterna och få till stånd en dialog och förhandlingar mellan berörda 

parter.
4
 

 

                                                 
1
 Gustavsson/ Tallberg (red.), s. 175-176 

2
 Regeringen Om krisen i Georgien 

3
 Regeringen Extra toppmöte om Georgien den 1 september 

4
 Regeringen Om krisen i Georgien 
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Den ovannämnda händelsen är ett exempel på hur stater och organisationer kan agera i den 

internationella politiken, inom vilken diplomati och regler har blivit viktigare. Stater skapar 

kontakter till varandra och samarbetar inom olika områden vilket är särskilt tydligt genom 

upprättandet av internationella organisationer som exempelvis FN, NATO, IMF och EU. 

Inom den statsvetenskapliga forskningen förklaras förhållandet mellan stater, organisationer, 

makt och fred i den realistiska teorin, enligt vilken stater är huvudaktörer och ”ansvariga” för 

nationens agerande i den internationella politiken. Makt står i centrum och krig, konflikter och 

misstroende präglar den internationella politiken, vilket leder till att stater alltid är redo att gå 

i krig om den anser sig vara hotad.
5
 Utomstående aktörer, som EU i konflikten mellan 

Georgien och Ryssland, har ingen större betydelse för den realistiska teorin, det är endast 

stater som med rätta kan agera på den internationella arenan. I den här uppsatsen kommer 

dock EU som utomstående aktör att ändå behandlas i samband med händelserna i 

Kauskasusregionen. 

 

Dagens organisationer har idag stor betydelse och inflytande i den internationella politiken, 

varav EU är en av de yngre organisationerna. Dagens EU har under kort tidsperiod expanderat 

som institution och fått större betydelse för samarbetet inom och utanför EU. 2004 utvecklade 

den Europeiska Kommissionen ’European Neighbourhood Policy’ (ENP) för att förbättra 

relationen till EU:s grannländer, i vilken bland annat Georgien ingår. ENP verkar för dialog 

och nödhjälp till dess medlemmar.
6
 Efter kriget i augusti 2008 spelade EU en viktig roll för 

dialog och medling mellan Georgien och Ryssland. Georgiens president Michail Saakshvili 

undertecknade ett förslag om vapenvila i augusti som de franska och finska utrikesministrarna 

Bernard Kouchner respektive Alexander Stubb skulle föra till Moskva.
7
 EU:s roll i medlingen 

mellan Georgien och Ryssland är viktig eftersom Ryssland har starka förbindelser med EU. 

Landet är EU:s tredje största handelspartner och de samarbetar inom ett antal olika områden, 

till exempel klimatet och organiserad brottslighet. Om samarbetet ska fungera, måste 

Ryssland och EU vara överens om grundläggande frågor. 1994 ingick dessa ett avtal om 

partnerskap och samarbete, som genom förhandlingar under 2008 skulle förnyas. Den första 

omgången förhandlingar ägde rum i juli 2008 men på grund av konflikten i Georgien fick den 

andra omgången skjutas upp.
8
 

 

                                                 
5
 Gustavsson/ Tallberg (red.), s. 35-39 

6
 Europeiska Kommissionen European Neighbourhood Policy 

7
 Regeringen Om krisen i Georgien 

8
 Europeiska Kommissionen Externa relationer – EU och Ryssland 2009-05-13 
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Som det framgår ur konflikten i Georgien är kontakter och avtal idag viktiga, till skillnad från 

vad realismens ursprungsfäder förutsåg. Realismens ursprung går tillbaka till filosofer som 

Thukydides, Niccolò Machiavelli och Thomas Hobbes men den moderna realismen fick sitt 

genombrott genom statsvetaren Hans J. Morgenthau.
9
 Morgenthau hävdade att staternas 

säkerhetsdilemma kunde lösas endast genom diplomatiska förhandlingar och dialoger.
10

 Inom 

diplomatin har det forskats fram två synsätt på internationella förhandlingar: förhandling som 

konflikthantering och förhandling som problemlösning.
11

 Denna uppsats kommer att 

analysera medlingen månaderna innan krigets utbrott för att komma fram till vilket av 

synsätten som bäst passar in i denna konflikt. Vilken dialog fördes månaderna innan kriget 

bröt ut? Vilket av synsätten förklarar bäst vilken form av medling som fördes? 

 

1.1 Problemformulering 

Diplomati och regler har blivit allt viktigare i dagens internationella politik. Stater skapar 

kontakter med varandra och samarbetar inom olika områden, vilket tydligt framgår genom 

upprättandet av internationella organisationer. Ett tydligt exempel på detta är konflikten i 

Kauskausregionen mellan dels utbrytarregionerna i Georgien och Georgien, och dels mellan 

Georgien och Ryssland, som ännu inte är löst. Dessa konflikter har pågått under en längre 

tidsperiod och intensifierades under 2008, vilket eskalerade i krig. De båda staternas historia 

och bakgrund är sammanflätade, vilket medför att konflikten dem emellan blev intensiv. 

Genom att fastställa på vilket sätt dialogföringen skedde månaderna innan krigets utbrott, och 

hur aktörerna agerade, kan man kanske komma till en slutlig lösning för att få slut på 

stridigheterna. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att genom analys av förhandlingar, dialoger och medlingar 

mellan berörda parter komma fram till vilket av de två synsätt på konflikthantering inom 

diplomatin (förhandling som konflikthantering och förhandling som problemlösning) som 

bäst förklarar konflikten mellan Georgien och Ryssland. Fokus kommer att vara på Georgies 

agerande, Rysslands agerande och på hur dialogen från EU:s sida fördes innan kriget 

eskalerade. 

 

                                                 
9
 Europeiska Kommissionen Externa relationer – EU och Ryssland 2009-05-13 

10
 Morgenthau, kap. 31 

11
 Gustavsson/ Tallberg, s. 184-185 
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1.3 Frågeställningar 

För att uppsatsens syfte ska kunna uppnås kommer följande huvudfråga att behandlas:  

- Vilket av de två synsätten på konflikthantering förklarar bäst vilken form av 

medling som fördes? Den här frågan utläses från de två senare frågorna och analysen 

av den empiriska undersökningen i uppsatsen. 

 

Dessutom kommer två frågeställningar utöver huvudfrågan att behandlas: 

- Vilken dialog fördes från april månad 2008 fram till att kriget eskalerade i 

augusti samma år? Analys av rapporter från respektive aktör utgör basen för svar på 

den här frågan. 

- Hur agerade Georgien och Ryssland som stater under samma tidsperiod inför 

krigets utbrott?  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att behandla Georgien, Ryssland och EU som huvudaktörer även 

om själva konflikten egentligen handlar om Georgien och utbrytarregionerna Sydossetien och 

Abchazien. De tre aktörerna kommer att behandlas som subjekt efter den realistiska teorin. 

Själva konflikten kommer endast att kort beskrivas för att kunna ge en grund till aktörernas 

agerande. I april 2008 rapporterade Svenska Utrikesdepartementet på den svenska hemsidan 

att den ryske presidenten Vladimir Putin gett i uppdrag åt den ryska regeringen att upprätta 

förbindelser på en rad områden mellan Ryssland och regionerna Sydossetien och Abchazien, 

vilket ansågs oroande från det internationella planet.
12

 Detta är utgångspunkten i uppsatsen, 

därför kommer endast tidsperioden april-augusti 2008 att behandlas. Mycket har hänt sedan 

augusti men händelserna efter augusti 2008 kommer inte att tas upp i denna uppsats. 

Undersökningen kommer att utgå från EU:s aspekt eftersom EU har varit en viktig aktör i 

medlingen mellan de två berörda staterna., inte minst för Rysslands räkning som har upprättat 

samarbete med organisationen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens första kapitel inleds med en introduktion till ämnet, där problemformulering, 

syfte, frågeställningar, avgränsningar, disposition och tidigare forskning presenteras. Detta 

kapitel ger basen och utformningen för uppsatsen. I det andra kapitlet presenteras den 

                                                 
12

 Regeringen Oroande från Moskva om Georgien 



 10 

teoretiska utgångspunkten, i vilken den realistiska teorin och de två synsätten inom 

internationell förmedling förklaras. Det tredje kapitlet presenterar vilken metod och 

forskningsdesign som utformar uppsatsen. Detta kapitel motiverar val av metod och varför 

den är lämplig för just den här uppsatsen. I kapitel fyra presenteras materialet för 

empiriundersökningen och den källkritiska granskningen av valet av material. Kapitel fem ger 

bakgrunden till konflikten, där kapitel sex fortsätter med empiriundersökningen. I detta 

kapitel presenteras materialet, som analyseras i kapitel sju. I det sjunde kapitlet kopplas den 

teoretiska utgångspunkten tillsammans med empirin utifrån den valda metoden. Det sista 

kapitlet, kapitel åtta, presenterar slutsatsen av uppsatsen. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns ingen egentlig tidigare forskning kring kriget i Georgien och om det kunde 

undvikits. Orsaken till denna konstatering är att kriget eskalerade ungefär ett halvår innan 

denna uppsats blev skriven. Målet med uppsatsen är just att bidra till forskningen. Det 

svenska Utrikespolitiska Institutet har visserligen en rapport om Georgien men den handlar 

om landets geografi, historia, politik och så vidare. Rapporten (som är gjord i ett litet 

bokformat) är skriven år 2005 och tar alltså inte upp kriget. Organisationen Human Rights har 

en webportal om Georgien men som det framgår av namnet ligger fokus på befolkningens 

situation i Georgien. Dessutom kan man endast finna reportage om de mänskliga faktorerna 

på portalen och det går inte att finna tidigare forskning ur EU:s aspekt. 

 

Studien av diplomati och internationell medling är omfattande, det finns ingen brist på 

litteratur inom denna gren. Robert Putnam är ett välkänt namn inom diplomatin, han har 

skrivit flera böcker och artiklar om internationella förhandlingar. Ett exempel är Double-

Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics som beskriver hans teori. 

Erik Pierre och Alf W Johansson har tillsammans med 28 andra författare skrivit Över vida 

fält – studier i utrikespolitik, diplomati och historia, i vilken 30 skildringar av olika 

förhandlingssätt och situationer belyses. Boken publicerades nyligen, år 2008, och även en 

professor från Linnéuniversitet har gett sitt bidrag: Stefan Höjelid. 

 

Eftersom denna uppsats utgår från den realistiska teorin, kommer fokus ligga på Hans J. 

Morgenthaus studie av stater inom den internationella politiken. Hans Politics among nations 

beskriver hans teori och innehåller två kapitel om diplomati, vilken enligt Morgenthau är 

lösningen på säkerhetsdilemmat bland staterna och deras förhållningssätt till varandra.  
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2 Det realistiska perspektivet 

Kapitel två ger en insyn i den teoretiska utgångspunkten, i vilken den realistiska teorin och de 

två synsätten inom internationell medling förklaras. 

 

Realism är teorier inom studien av internationella relationer, inom vilken förhållandet mellan 

stater, makt och fred relateras till varandra. Den realistiska teorin sätter makt i centrum och 

utgår från stater som huvudaktörer. Teoretikerna inom denna forskningsgren hävdar att krig, 

konflikter och misstroende präglar den internationella politiken och staternas relation till 

varandra, vilket kan leda till krig om en stats osäkerhet blir för stor. Internationell politik ses 

som anarkisk, det vill säga den internationella politiken har ingen övergripande auktoritet och 

staterna är utlämnade att på egen hand agera på bästa möjliga sätt. En av teoretikerna, genom 

vilken den moderna realismen fick sitt genombrott, är Hans J. Morgenthau.
13

 I sin Politics 

among nations diskuterar och reflekterar Morgenthau kring den internationella politiken och 

söker lösa staternas säkerhetsdilemma. Han sätter stater, organisationer och principen om 

regler i sammanhang med staters säkerhetsdilemma. Morgenthau beskriver på vilka sätt stater 

kan agera tillsammans med och mot andra stater för att lösa säkerhetsdilemmat, och kommer 

fram till att diplomatin är det bästa sättet att lösa problemet på - endast genom diplomatiska 

förhandlingar och dialoger kan staternas relation till varandra hållas på en nivå utan krig. 

Diplomati är enligt Morgenthau det bästa sättet att förhindra krigsutbrott (även om krig inom 

realismen inte är fel lösning)
14

 och att hålla en jämn maktbalans på den internationella 

arenan.
15

 

 

2.1 Internationell förmedling 

Inom diplomatin har det forskats fram två synsätt på internationella förhandlingar: 

förhandling som konflikthantering och förhandling som problemlösning.
16

 Enligt det första 

synsättet ses internationell förhandling som en tillfällig lösning på internationella problem på 

kort sikt. Anledningen till det är den anarkistiska karaktär som den internationella politiken 

har, vilken gör konflikt och krig mer sannolika. Detta synsätt utgår från en strategisk 

interaktion mellan berörda parter där deras mål och intressen uppfattas logiskt motsatta. I den 

här formen av förhandling är parternas möjlighet att utöva makt och inflytande avgörande. 

                                                 
13

 Gustavsson/ Tallberg (red.), s. 35-39 
14

 ibid. s. 39-44 
15

 Morgenthau, kap. 31 
16

 Gustavsson/ Tallberg (red.), s. 184-185 
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Den bygger på deras militära, politiska, ekonomiska kapacitet och i vilket omfång parterna 

kan utnyttja dessa. Detta synsätt tillämpas bäst genom manipulerande strategier, exempelvis 

hot. Opartiskhet hos medlaren är inte det avgörande, utan vilka maktresurser som står till dess 

förfogande.
17

 

 

Inom det andra synsättet, förhandling som problemlösning, ses internationell förmedling som 

positiv och som ska lösas på lång sikt. Inom detta synsätt deltar både stater och andra aktörer 

som exempelvis institutioner och regimer. De senare spelar alltså en central roll, nyckelordet 

är samarbete. En förhandling av denna art förutsätter att parternas strävan är att skapa ett 

förtroende mellan varandra, vilken kan utgöra grunden för en konstruktiv relation. Det är 

viktigt att båda parter ser konflikten som ett problem som de gemensamt ska lösa och att båda 

parter ser samarbetet som början på en långsiktig relation. Det finns olika former av 

tillämpningen av problemlösning men det väsentliga för alla är att det sker genom samarbete 

och kompromiss. Medlarens uppgift inom detta synsätt är att förse parterna med en 

förhandlingsmiljö som passar parterna (Gustavsson och Tallberg använder orden konstruktiv, 

stödjande och ofta informell för att beskriva förhandlingsmiljön) samt att förbättra 

kommunikationen mellan dem. Medlaren måste vara opartisk, ha en analytisk förmåga och 

skicklighet i hanteringen av kommunikationen inom problemlösningssättet.
18

 

 

3 Metod 

I detta avsnitt kommer metod och val av forskningsdesign att presenteras. Detta avsnitt 

kommer även att föra en diskussion om valet av metod och forskningsdesign, samt varför just 

dessa är mest lämpade för uppsatsen. 

 

3.1 Den kvalitativa metoden 

Den metod som kommer att användas i den här uppsatsen och som jag anser vara mest 

lämpad är den kvalitativa metoden eftersom fokus ligger på en begränsad omfattning 

dokument, rapporter och uttalanden från EU-rådet, Georgiens och Rysslands 

utrikesministerium. Inom kvalitativ forskning finns det flera tillvägagångssätt av vilka den 

kvalitativa innehållsanalysen är den mest lämpade för den här uppsatsen. En kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att analysera en begränsad mängd material och söka efter 

bakomliggande tema i det berörda materialet. Denna form av kvalitativ metod är det 

                                                 
17

 Gustavsson/ Tallberg (red.), s. 185-186 
18

 ibid. s. 188-190 
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vanligaste tillvägagångssättet när det handlar om kvalitativ analys av dokument.
19

 Jag anser 

den här metoden mest lämpad eftersom uppsatsens syfte är att undersöka vilket av de två 

synsätten inom diplomatin som bäst förklarar konflikten mellan Georgien och Ryssland. I den 

empiriska delen av uppsatsen presenteras själva materialet och analyseras i analysdelen. 

Genom en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på själva innehållet i materialet och vad som 

skrivs om just konflikten på respektive aktörs webportal. 

 

Att välja en kvalitativ metod till empiriundersökningen var en ganska självklar uppgift 

eftersom fokus ligger på det material som EU-rådet lägger ut på sin webportal och responsen 

från de berörda staterna. Det innebär att materialomfånget är begränsat till ett tema och 

reducerat till tre aktörer, varför jag valt att bortse från en kvantitativ metod och en 

forskningsdesign inom den kvantitativa forskningen. Syftet skulle inte kunna uppfyllas om en 

annan metod användes istället för den kvalitativa. Inom diplomatin och förhandlingar är 

dokument i form av avtal och strategier viktiga, varför jag valt att bortse från tillvägagångssätt 

som statistik eller kvantitativa undersökningar. Inom kvantitativa forskningsmetoder är syftet 

att göra en generalisering utifrån mått och deduktiva tillämpningssätt,
20

 vilket inte är syftet 

med den här uppsatsen. En generalisering skulle kunna göras men varje stat eller varje fall 

liknande fallet i uppsatsen är unikt, och har inte samma bakgrund (historia, system, 

förutsättningar och så vidare). 

 

Inom den kvalitativa forskningen existerar den hermeneutiska metoden som skulle kunna vara 

en möjlig metod för den här uppsatsen. Metoden syftar till texttolkning eller förståelse av 

texter.
21

 Huvudidén är att frambringa förståelse för en del genom att sätta den i samband med 

helheten. Förespråkarna för denna metod hävdar att delen endast kan förstås genom att sättas 

in i helhetssammanhanget, vilket bildar den så kallade hermeneutiska cirkeln.
22

 Hade den 

hermeneutiska metoden tillämpats på den här empiriundersökningen, skulle det innebära att 

materialet från EU:s organ och responsen från de båda staterna utgör delarna av helheten 

(materialen tillsammans). Egentligen skulle den här metoden vara en lämplig metod men 

fokus från syftet skulle i så fall försvinna; att undersöka hur dialogföringen skedde och vilket 

av de två synsätt på konflikthantering inom diplomatin som bäst förklarar konflikten mellan 

Georgien och Ryssland. 
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3.2 Fallstudiedesignen 

Fallstudiedesignen inom den kvalitativa samhällsforskningen har valts för att kunna 

genomföra empiriundersökningen eftersom den var mest lämpad för uppsatsen. En fallstudie 

fokuserar på ett intensivt studium av fallet i fråga där, som det framgår av namnet, endast ett 

fall behandlas. Denna form av forskningsdesign förknippas oftast med kvalitativ forskning 

eftersom forskaren vill göra en intensiv och detaljerad undersökning av ett fall, vars mål är att 

belysa det valda fallet. Inom fallstudiedesignen finns det två synsätt att använda: det 

idiografiska och det nomotetiska synsättet. Att använda ett idiografiskt synsätt innebär att 

forskarens intresse är att belysa unika drag för ett specifikt fall. Det nomotetiska synsättet 

syftar till att dra generella påståenden eller slutsatser som är oberoende av tid och rum.
23

 I 

denna uppsats kommer det första synsättet att användas eftersom dess syfte inte är att dra 

generella slutsatser om medling och dialog med hjälp av diplomatin. Det som i uppsatsen 

kommer att belysas är den nedskrivna dialogen mellan de tre aktörerna, med andra ord de 

dokument, rapporter och uttalanden från aktörerna. 

 

En fallstudie kräver ett forskningsobjekt, vilket i det här fallet är kriget i Georgien där 

förhållandet mellan Georgien och Ryssland inom tidsperioden april-augusti 2008 behandlas. 

Kriget är, som tidigare nämnts, utgångspunkten för uppsatsen. Jag har även valt att sätta in en 

utomstående faktor, EU, vars perspektiv på konflikten mellan de nämnda staterna är 

uppsatsens perspektiv. 

 

4 Material 

I detta avsnitt presenteras materialet för empiriundersökningen och den källkritiska 

granskningen av valet av material. 

 

Uppsatsen kommer att bygga på sekundärt material från respektive aktör. Materialet består av 

främst rapporter från aktörernas hemsidor på Internet: från EU kommer jag att använda 

mestadels rapporter, uttalanden och pressmeddelanden från EU-rådet. Valet av EU-organ 

beror på att EU-rådet verkar för medlemstaternas bästa (den realistiska utgångspunkten). Jag 

har även använt mig utav material från ENP och EU:s Institut för säkerhetsstudier (ISS). Som 

det framgår i inledningen har ENP instiftats specifikt för att förbättra relationerna till EU:s 

grannländer, vilket har medfört till att jag valt att ta med rapporter från ENP. I brist på 
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rapporter och dylikt för juli månad från EU:s sida, kommer material från ISS att behandlas 

inom ramen för detta område. Dess material har varit användbart för EU:s aspekt av kriget i 

Georgien. 

 

När det kommer till de båda staternas respons på medlingen från EU:s sida har 

pressmeddelanden från respektive utrikesministerium varit mest lämpligt. Jag har valt att utgå 

från en realistisk aspekt på detta krig, vilket automatiskt gör utrikesministeriet som 

representant för staten. Den realistiska teorin utgår från staten som aktör och i en stat är dess 

regering den högsta representanten. All material från såväl staterna som EU finns tillgängligt 

på Internet. Jag har använt mig av Internet för att det är lättillgängligt, samlat på en plats och 

informationen är aktuell (eftersom fallet sträcker sig knappt ett år tillbaka). Att be aktörerna 

om material är inte ett alternativ eftersom det praktiskt taget är omöjligt att få kontakt med 

respektive överordnad. 

 

4.1 Källkritik 

Källkritik är grunden vid bedömning av sanningshalten i källor av olika slag. Thurén 

definierar källkritik som en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant, eller 

åtminstone sannolikt.
24

 Det finns en del principer inom den källkritiska arten, vilka förklaras 

genom fyra kriterier: 

 

- Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

- Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, 

desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

- Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan 

källa. 

- Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på 

grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att förvränga helhetsbilden.
25

 

 

Utöver kriterierna måste man skilja mellan berättelser om något och kvarlevor eller lämningar 

av något.
26

 De källkritiska kriterierna är av stor vikt för den här uppsatsens auktoritet eftersom 

fokus ligger på texter från tre aktörer och metoden som tillämpas är en kvalitativ 

innehållsanalys av valt material. Källorna (alltså materialet från de tre aktörerna) anses 
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tillförlitliga även om det sista kriteriet – tendensfrihet – är diskutabelt i och med att jag 

använder rapporter från de båda staterna. Nedan motiveras anledningarna till varför det 

använda materialet anses tillförlitligt. 

 

Källorna i uppsatsen anses äkta för att de är vad de utger sig för att vara, de är auktoriteter i 

form av regering/stat och organisation. Det skulle vara svårt att förstå om någon annan än 

regeringarna skulle försöka utge sig för att vara en auktoritet. Tidssambandet anses också 

tillförlitligt eftersom publikationerna från källorna skedde i samband med 

händelseutvecklingen och har kunnat bekräftas med andra medier, till exempel dagstidningar. 

Andra mediers rapportering har inte tagits med i uppsatsen, jag vill i så fall hänvisa till 

dagstidningarnas arkiv om detta är av vidare intresse. De uttalanden som har använts från de 

båda staternas utrikesministerium har jag valt att lita på, då dessa visar hur staterna har agerat 

i konflikten (vilket är en av frågeställningarna). Oberoendekriteriet anses också tillförligt då 

materialet kommer direkt från källan, alltså från respektive aktör. Även det sista kriteriet, 

tendensfrihet anses uppfyllt även om jag redan nämnt att det är diskutabelt. Man måste i 

princip anta att en aktör alltid vill sätta sig själv i bättre dager och vilja vara offret i en 

konflikt. Det gäller att ta allt med en nypa salt och man kan aldrig vara 100 procent säker på 

någonting. Detta kriterium anses som uppfyllt eftersom det handlar om synen från respektive 

sida på hur det egna landet och organisationen uppför sig. Staterna kan ha vinklat sina 

rapporter så att de ställs i bättre dager inom den internationella politiken. EU kan också å sin 

sida vinkla sitt material av samma orsak som staterna men eftersom det inte går att bekräfta 

med andra källor får staterna och EU anses tillförlitliga. Diplomati handlar trots allt om staters 

medling och behovet av att kunna lita på det verbala. 

 

5 Bakgrund 

Det femte kapitlet ger bakgrunden till konflikten, i vilken relationen mellan aktörerna beskrivs 

och i vilken mån de har fört dialog med varandra. 

 

Georgien var fram till början av 1990-talet en del av dåvarande Sovjetunionen och förklarade 

sig självständigt den nionde april 1991. Landet har traditionellt sett haft en mångfaldig 

befolkning, vilket var tydligt när regionerna Sydossetien och Abchazien förklarade sig 

självständiga.
27

 Sydossetien var ett autonomt område i Georgien under tiden landet tillhörde 
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Sovjetunionen. När Georgien strävade efter självständighet proklamerade sig Sydossetien att 

vara en federativ republik inom Sovjet. Syftet var att förenas med Nordossetien men regionen 

berövades sin autonoma status och degraderades till region. Detta ledde till att det uppstod 

konflikt mellan sydosseterna och georgierna. Genom åren har denna konflikt uppgraderats i 

vilken sydosseterna har fått ryskt stöd. Konflikten eskalerade i krig i augusti 2008,
28

 och 

trappades ytterligare upp när Ryssland i slutet av augusti 2008 erkände Sydossetien och 

Abchazien som självständiga stater.
29

 

 

Georgien och Ryssland påbörjade en diplomatisk relation den första juli 1992 men enligt det 

georgiska utrikesministeriet har samarbete inom olika områden länderna emellan knappt 

funnits sedan år 2006. Staterna har skrivit på flera hundra avtal inom olika samarbetsområden, 

allt från transport via luften till samarbete på gränsområdet.
30

 Två viktiga överenskommelser 

är Wien- och Moskvaöverenskommelserna från 1999. Wienöverenskommelsen är ett politisk 

bindande och säkerhetsbyggande avtal vars syfte är att skapa förtroende och gemensamma 

angelägenheter om militära aktiviteter. Avtalet fastställer ett antal regler som måste följas av 

de stater som har skrivit på avtalet.
31

 Moskvaöverenskommelsen är ett avtal mellan Ryssland 

och USA och har syftet att minska antalet nukleära stridsdelar inom det militära.
32

 Under den 

valda tidsperioden för den empiriska undersökningen har Georgien och Ryssland anklagat 

varandra för att inte följa dessa två avtal när det kommer till den georgiska suveräniteten. De 

delarna står dock inte med i empirin eftersom den externa aktören för uppsatsen är EU. 

Samarbeten med EU sker på följande sätt: 

 

- PCA: Partnership and Co-operation Agreement från 1996 var ett avtal dels mellan EU 

och Ryssland som började gälla 1997,
33

 och dels ett avtal mellan EU och Georgien 

som började gälla 1999. Det är ett samarbete inom politiska, ekonomiska relationer 

och handelsrelationer. 

- ENP: European Neighbourhood Policy från 2006 är finansstöd från EU till bland 

andra Georgien. 

- JCC: Joint Control Commission är ett samarbete mellan Georgien, Ryssland, Nord- 

och Sydossetien, och representanter från EU:s organisation för säkerhet och samarbete 
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(OSCE). JCC skapades för att övervaka hur implementeringen av avtal, åtgärder, 

dialog och dylikt fungerar mellan ovanstående parter.
34

 

EU har alltså haft en roll i den tidigare medlingen mellan Georgien och Ryssland, även om 

den här rollen inte har varit lika stor som till exempel FN:s roll i processen. 

 

6 Avhandling 

I detta avsnitt kommer de rapporter och dokument från respektive aktörer – EU, Georgien 

och Ryssland – från april till augusti 2008 att behandlas. Avsnittet är uppdelat i fem delar; en 

del för varje månad från den nämnda tidsperioden. 

 

6.1 April 

April är utgångspunkten för den här empiriska undersökningen. Under den här månaden låg 

fokus på Rysslands agerande gentemot Georgien. Inom EU var man oroad över situationen 

(beskrivs nedan) i Georgien och hur den kunde utvecklas, därför stötte man de internationella 

ansträngningar som gjordes. EU underströk att dialog och fredlig medling var lösningen på 

konflikten. Georgien fördömde Ryssland för dess agerande och menade att staten var en fara 

för freden, vilket kunde medföra att konflikten eskalerade. Ryssland å sin sida försvarade sin 

handling med att hävda att man bara ville försvara rättigheter för befolkningen av de två 

utbrytarregionerna Sydossetien och Abchazien. Staten underströk att det behövdes nya 

krafttag till en lösning av konfliktfrågan. 

 

6.1.1 Den Europeiska Unionen 

Den 21 april publicerade EU-rådet på dess webportal för pressen att man inom EU var 

allvarligt oroad över situationen i Georgien, särskilt utvecklingen i konflikområdena och 

Rysslands agerande. Knappt en vecka tidigare, den 16 april, hade Ryssland upprättat officiella 

förbindelser med utbrytarregionerna Sydossetien och Abchazien utan att ha fått ett samtycke 

från den georgiska regeringen.
35

 Enligt det svenska Utrikesdepartementet har det ryska 

utrikesministeriet tillkännagivit att den ryska regeringen fått i uppdrag av den dåvarande 

presidenten Vladimir Putin att upprätta officiella förbindelser med regionerna. Samarbetet ska 

inledas inom bland annat kultur, handel, utbildning och konsulärt bistånd.
36

 EU har med oro 

sett på detta eftersom denna handling från den ryska sidan anses skapa ytterligare spänningar 
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och undergräva de internationella ansträngningar som gjorts för att skapa fred i Georgien, i 

vilka även Ryssland deltar.
37

  

 

Det står inte i någon rapport eller pressmeddelande om EU kommer göra något särskilt för att 

medla, utan man står fast vid att stödja ansträngningarna på det internationella planet och 

välkomnar initiativet från den georgiske presidenten till en fredlig lösning av konflikten. Man 

hoppas på att detta initiativ bidrar till en konstruktiv dialog och står berett att bidra till dessa 

insatser men beskriver inte hur.
38

 EU:s oro över händelseutvecklingen i regionen och 

förhållandet mellan Georgien och Ryssland har vid upprepade tillfällen betonats.
39

 

 

6.1.2 Georgiska utrikesministeriet 

Den 21 april 2008 publicerade det georgiska utrikesministeriet ett pressmeddelande på dess 

webportal med en rapport om situationen med Ryssland. I pressmeddelandet står att läsa om 

det redan nämnda beslutet från presidenten Vladimir Putin att upprätta förbindelser inom ett 

antal områden med utbrytarregionerna Sydossetien och Abchazien utan att tillfråga den 

georgiska regeringen. Detta handlande, tillsammans med nedskjutningen av ett georgiskt plan 

den 20 april, från den ryska sidan fördöms av regeringen i Georgien. Regeringen i den senare 

staten hävdar att dessa handlingar är en fara för freden. Vidare menar regeringen att Ryssland 

genom handlingarna bevisar att staten inte kan vara en neutral part och vara en del av 

förhandlingsprocessen för en fredfull resolution till konflikten i Georgien. Den georgiska 

regeringen ser sig själv som företrädare för en fredfull resolution medan Ryssland stämplas 

som motståndare och uppmanar Ryssland att dra tillbaka beslutet om förbindelserna med 

utbrytarregionerna.
40

 Utrikesdepartementet har vid ett senare tillfälle upprepat denna syn på 

de båda staterna och deras roll inom förhandlingsramarna.
41

 

 

I ett av de sista pressmeddelandena för aprilmånad rapporterade utrikesministeriet Rysslands 

ökande av antalet fredsbevarare i Georgien utan att få ett godkännande från den georgiska 

regeringen. Denna aktion beskrevs som oansvarig och provokativ, och fördömdes av 

regernigen. I pressmeddelandet står att läsa att Georgien har gjort ansträngningar på den 
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internationella arenan för att belysa problemet med Ryssland. Genom Rysslands handling 

finns det en risk att konflikten eskalerar och hota säkerheten och freden i hela regionen. 

Georgien har sökt få stöd på det internationella planet och hos internationella organisationer 

att stoppa denna militära aggression från den ryska sidan.
42

 

 

6.1.3 Ryska utrikesministeriet 

Den 16 april 2008 publicerade det ryska utrikesministeriet ett pressmeddelande om dåvarande 

president Vladimir Putins instruktioner till den ryska regeringen om upprättande av 

förbindelser med utbrytarregionerna i Georgien. Dessa förbindelser med regionerna skulle ses 

som stöd av den ryska minoriteten och befolkningen i regionerna. Enligt pressmeddelandet 

ska instruktionerna hjälpa till att skapa försvar av rättigheter, frihet och juridiska interessen 

för de ryska medborgarna i Sydossetien och Abchazien. Ministeriet hävdar att huvudmotivet 

till dess aktioner är omsorgen för befolkningens intressen i regionerna, inklusive de ryska 

medborgare som är bosatta i dem. Man tar inte de initiativen till fred från den georgiska sidan 

på allvar och menar att det behövs nya krafttag till att lösa konfliktfrågan. Vidare påpekas det 

att de ryska aktionerna inte skall ses som valet att konfrontera Georgien från den ryska sidan, 

utan implementeringen av beslutet att upprätta förbindelser skall hjälpa till att skapa säkerhet 

och stabilitet i Kaukasusregionen.
43

 

 

Ryssland har gjort praktiska ansträngningar att normalisera relationen till Georgien genom att 

bland annat förbättra transportlänken mellan staterna. I ett pressmeddelande från april kan 

man läsa att detta är ett sätt från den ryska sidan att sträva efter återställning av vänskapliga 

band med Georgien, och man hoppades på gensvar från den georgiska sidan.
44

 Den 20 april 

rapporterades ett georgiskt plan som flög genom en säkerhetszon och vidare in över 

Abchazien, vilket gav negativ respons från den ryska sidan.
45

 På grund av utvecklingen av 

konflikten i Georgien har det ryska utrikesministeriet påpekat viktigheten av att ha ryska 

fredsbevarare i staten vilket har lett till att Ryssland ökat antalet ryska fredsbevarare i 

Georgien.
46
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6.2 Maj 

Den fjärde maj sköts två georgiska plan ned av Ryssland, vilket trappar upp spänningen 

mellan Georgien och Ryssland. Staterna kritiserar varandra för att inte göra tillräckligt för en 

konfliktlösning medan EU är oroad över hela situationen. Inom EU betonas det att parterna 

bör genom politisk dialog och medling försöka nå överenskommelse. Båda parter hävdar att 

de är beredda på ett konstruktivt samarbete och anklagar varandra för att inte vilja ta nästa 

steg i förhandlingsprocessen. 

 

6.2.1 Den Europeiska Unionen 

”EU är allvarligt oroat över de nyligen inträffade händelser som ökat spänningen mellan 

Georgien och Ryska Federationen”.
47

 Detta är den första meningen i ett uttalande från EU-

rådet i början av maj 2008. Händelserna syftar tillbaka till april månad med Rysslands beslut 

att upprätta förbindelser med utbrytarregionerna, statens ökning av antalet fredsbevarare och 

nedskjutningen av det obemannade georgiska planet. I uttalandet uppmanas alla parter att 

avstå från åtgärder som kan öka spänningen, istället ska parterna verka för att återskapa 

förtroendet till varandra. Dessutom står det att läsa i uttalandet hur EU ”upprepar sitt 

helhjärtade åtagande vad gäller Georgiens suveränitet, oberoende och territoriella 

integration”. EU stödjer med andra ord de gränser som utgör Georgien och de 

ansträngningarna på det internationella planet för en fredlig lösning av konflikterna i 

Sydossetien och Abchazien. Som det nämns i inledningen av den här uppsatsen hjälper EU 

Georgien genom EU:s organisation ENP.
48

 

 

I slutet av maj höll EU-rådet ett möte inom externa relationer med fokus på situationen i 

Georgien. Under mötet drogs slutsatser om staten, vilka sammanfattades i sju punkter. Det 

väsentliga som fastställdes var att EU hade stor oro för de händelser som lett till spänningar 

mellan Georgien och Ryssland, och hur detta skulle lösas. Det betonades att det var viktigt att 

minska risken för en större eskalation av konflikten. Rådet rekommenderade båda parter till 

att tona ner den offentliga retoriken och undvika provokationer. Vidare försäkrade EU-rådet 

att man stod bakom Georgiens suveränitet, självständighet och territoriella integritet. En 

viktig punkt värd att nämna är att man under mötets gång bekräftade Rådets stöd till 

internationella ansträngningar som syftar till att få till stånd en fredlig lösning på konflikterna 

i Sydossetien och Abchazien. Det framgår dock inte om EU på egen hand försökt medla 

                                                 
47

 EU-rådets press Uttalande om den ökade spänningen mellan Georgien och Ryssland 2009-05-05 
48

 ibid. 



 22 

mellan Georgien och Ryssland, det går bara att utläsa att EU-rådet ser fram mot bättre relation 

till Georgien genom politisk dialog och ENP.
49

 

 

6.2.2 Georgiska utrikesministeriet 

Den ryska federationen har under den här tiden byggt upp dess militära närvaro i Abchazien, 

vad den georgiska sidan i början av maj protesterade mot. Enligt ett uttalande den andra maj 

skulle denna aktion leda till att spänningen i regionen eskalerade och utvecklingen kanske 

blev okontrollerbar. Uttalandet avslutas med att den Ryssland ensam skulle få ta 

konsekvenserna om hela situationen skulle leda till en militär provokation.
50

 I ett 

pressmeddelande från samma datum beskrivs detta uppbyggande av ryska militär närvaro som 

illegal och farlig, som dessutom inte följer normer och principer gällande internationell lag. 

Det georgiska utrikesministeriet krävde att få detaljerad information av och översikt över vad 

den Ryssland har gjort.
51

  

 

Relationerna mellan staterna intensifieras när två georgiska plan skjuts ned av Ryssland den 

fjärde maj. I pressmeddelandet från utrikesministeriet samma datum anklagas Ryssland för 

provokation och militär aggression mot Georgien. De fredsbevarande operationer från den 

ryska sidan ses som en täckmantel, utrikesministeriet befarar att konflikten kommer att 

eskalera och hota den internationella freden och säkerheten.
52

 Vid det här laget börjar 

upptrappningen av ett slags ordkrig mellan staterna; i händelsen med de två nedskjutna planen 

anklagas Ryssland för att ha spridit felaktig information om att nedskjutningen kom från den 

abchaziska regimen och inte från ryska sidan. Orden ”provokation” och ”propaganda” 

används i en och samma mening för att beskriva Rysslands aktion.
53

 Fokus under maj månad 

ligger på militära aktioner från den ryska sidan. I ett av de sista pressmeddelandena för maj 

rapporterar det georgiska utrikesministeriet att ryska militära enheter har upptäckts på 

georgiskt territorium utan tillstånd från den georgiska regeringen. Dessa enheter har ingen 

koppling till de fredsbevarande operationer från Ryssland och ses därför som farliga. Ännu en 

gång upprepas att den Ryssland får stå för konsekvenserna om något skulle hända.
54
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6.2.3 Ryska utrikesministeriet 

Den fjärde maj rapporterade medier (exempelvis Sveriges Svenska Dagblad)
55

 och det ryska 

utrikesministeriet att ytterligare två georgiska plan som flög över säkerhetszonen återigen 

skjutits ned. Pressmeddelandet på utrikesministeriet hänvisade dessa plan som georgiska 

spionplan och hävdade att denna medvetna aktion från den georgiska sidan har ökat 

spänningen mellan staterna.
56

 Ett par veckor senare gratulerade den ryske presidenten Dmitry 

Medvedev den georgiske presidenten på Georgiens nationaldag den 26 maj och sade i sitt 

meddelande att han hoppades på ett konstruktivt samarbete mellan staterna, detta för att skapa 

goda relationer och stärka stabiliteten och säkerheten i Kaukasusregionen.
57

 

 

I slutet av maj blev den ryske ambassadören Yuri Popov intervjuad angående situationen i 

Georgien. Popov delgav sin oro över att Georgien ökat antalet poliser i konfliktzonerna och 

hävdade att detta kunde trappa upp konflikten mer. Han hävdade att konflikten i Sydossetien 

kunde ha lösts sedan en tid tillbaka men beskyllde det georgiska ledarskapet för att inte ha 

gjort tillräckligt. Enligt Popov ville inte Georgien gå med på en trestegsplan för en fredfull 

lösning under ett möte med det så kallade Joint Control Commission (JCC)
58

, till vilken bland 

annat Ryssland och EU var positiva. Popov menar att det ännu inte är för sent för en 

resolution, att Ryssland tillsammans med andra liksinnade partners söker hitta en väg ut ur 

dödläget inom förhandlingsprocessen. Han drar dock slutsatsen att Georgien ännu inte är 

intresserat av att gå vidare till nästa steg i processen.
59

 

 

6.3 Juni 

Under juni trappades ordkriget mellan Georgien och Ryssland upp. I en rapport från FN 

fastställdes det att Ryssland var ansvarigt för det nedskjutna georgiska planet i april, vilket 

fördömdes av både Georgien och den internationella gemenskapen. Georgien hävdade att 

Ryssland hotade säkerheten och inte respekterade det georgiska territoriet. Ryssland 

ifrågasatte Georgiens ansträngningar till att reducera spänningen mellan staterna och betonade 

att man var beredd på samarbete, vilket Georgien inte tillät. Från EU kom det knappt någon 

respons på situationen, det enda som framgick var att EU gett bidrag till 

konfliktlösningsprocessen i Georgien. 
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6.3.1 Den Europeiska Unionen 

Den tredje juni kom EU-rådet överens om ett utkast till en gemensam åtgärd om bidrag till 

konfliktlösningsprocessen i Georgien med fokus på Sydossetien. Bidraget från EU är inte 

nytt; under åren 2001-2006 har Georgien och i synnerhet Sydossetien fått ekonomiskt stöd för 

olika delar av den OSSE-ledda konfliktlösningsprocessen. Bidraget omfattar ett totalt värde 

av 223 000 euro för en period på 12 månader. Enligt utkastet är EU:s roll att finansiellt bidra 

till att stärka konfliktlösningen av Sydossetien, i synnerhet finansiering av möten mellan 

berörda parter. Inom OSCE-organisationen har man varit nöjd med EU:s tidigare arbete för 

Georgien och Sydossetien, och man vill ha fortsatt hjälp till konfliktlösningsprocessen. Målet 

är att både den georgiska och sydossetiska sidan ska göra ansträngningar för att uppnå politisk 

framgång mot en varaktig och fredfull lösning på deras olikheter. EU:s roll i hela processen är 

att arrangera olika slags möten, workshops och ge ut nyhetsbrev om processen.
60

 

 

6.3.2 Georgiska utrikesministeriet 

Som det redan nämnts, trappas ordkriget mellan de berörda staterna upp i juni. I ett 

pressmeddelande till statens nyhetsbyrå förklarade det georgiska utrikesministeriets press- och 

informationsbyrå den dåvarande situationen, fokus låg på det nedskjutna georgiska planet i 

april. I en rapport av FN fastslogs det att Ryssland var ansvarig för det nedskjutna planet, 

vilket ledde till att det georgiska utrikesministeriet krävde en officiell förklaring från den 

Ryssland. I pressmeddelandet hänvisar Georgien hela tiden till Wiendokumentet, enligt vilket 

Ryssland var tvunget att inom 48 timmar ge svar på Georgiens krav. Georgien förklarade att 

det obemannade planet tillhörde Georgiens inrikesministerium och att planet bara utförde dess 

reguljära patrullering. För första gången sedan april målas planet upp som en representation 

av Georgiens suveräna territorium och legitim rätt till att skydda statens (internationellt 

erkända) gränser.
61

  

 

Den 11 juni hölls ett möte med OSCE-rådet för att komma fram till en lösning på vad 

nedskjutningen av planet hade utlöst. Enligt det georgiska utrikesministeriet hade inte 

Ryssland lyckats ge en relevant förklaring till nedskjutningen. Varken Georgien eller den 

internationella arenan var nöjda med förklaringen som gavs. Vidare står det i 

pressmeddelandet att läsa att den internationella arenan fördömde Rysslands aktioner i 
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Abchazien och stötte den georgiska presidentens fredsinitiativ. Vilka dessa initiativ var står 

framgår inte av texten.
62

 

 

Trots att Ryssland var enligt FN:s rapport ansvarig, beslutade den georgiska sidan av respekt 

för FN:s slutsatser att avbryta vidare flygningar av obemannade plan över georgiskt 

territorium. Dock behåller Georgien rätten att återuppta dessa flygningar om det skulle 

behövas: Ryssland har utfört aktioner som har hotat den georgiska säkerheten och 

internationella åtgärder har inte gett de reslutat som krävs för att lösa konfliktsituationen. I 

pressmeddelandet till nyhetsbyrån skriver den georgiska sidan om sin oro för statens säkerhet 

alltsedan Ryssland startade sina aktiviteter i regionen (i meddelandet står det att läsa att oron 

började långt före april 2008). Enligt tillgänglig information ska de ryska militära styrkorna 

ha fått instruktioner om att utföra militära operationer på egen hand. Det framgår inte av 

texten var denna information kommer från. Slutligen understryker utrikesministeriet att det 

ryska utrikesministeriets uttalanden endast haft som mål att missleda den egna befolkningen 

och den internationella politiken. Orsaken till missledningen är att rättfärdiga de olagliga steg 

som Ryssland tagit.
63

 

 

Den 26 juni hölls ett möte mellan den ryska presidenten och ledaren för regimen i Abchazien. 

I ett pressmeddelande samma datum påpekade Georgien att Ryssland borde respektera det 

georgiska territoriet, som är internationellt erkänt. Georgien vill genom konstruktiv dialog 

förbättra relationen mellan staterna, men det kan endast ske på gemensam basis. Det innebär 

att staterna måste respektera varandras suveränitet och territoriella integritet, inte stödja 

regimer inom varandras territorium. Pressmeddelandet avslutas med en slags uppmaning till 

Ryssland att förklara hur staten tänker förbättra relationen till Georgien och 

tillvägagångssättet.
64

 

 

6.3.3 Ryska utrikesministeriet 

I en rapport av FN (efter incidenten med det nedskjutna georgiska planet i april) fastslogs det 

att Ryssland var ansvarig för det inträffande. Efter publikationen av rapporten krävde 

Georgien en ursäkt och kompensation för planet av den ryske ambassadören i Tbilisi, 

huvudstad i Georgien. Rysslands ansvar för denna incident förnekades av den ryske 
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utrikesministern Sergey Lavrov, han hävdade att rapporten bara fastställt från vilken riktning 

nedskjutningen kom och ifrågasatte Georgiens ansträngningar till att lösa en del problem (av 

vilka några går två år tillbaka). Lavrov påpekade att Ryssland vill ha goda relationer till 

Georgien men att staten inte gjorde tillräckligt för att fullfölja de förpliktelser som har 

bestämts mellan staterna. Han hoppades att detta beteende kommer att kompenseras i 

framtiden.
65

 

 

I maj ökade Ryssland sin militära närvaro (militära byggare) i Georgien för att bistå 

Abchazien med hjälp till att bygga upp dess infrastruktur. Georgien anklagade Ryssland för 

denna insats, på vilket Ryssland gav responsen att militära närvaron inte var beväpnad och 

infrastruktursbyggandet korresponderade med rysk-georgiska avtal. Vidare hävdade Ryssland 

att denna insats inte gav fördelar till endast Abchazien; den skulle gynna hela 

Kaukasusregionen. Ryssland hoppades på att de georgiska politikerna skulle sluta med hot om 

interventioner och istället arbeta gemensamt för ett konstruktivt samarbete.
66

 Med anledning 

till Abchazienbesök av representanter till EU, USA och individuella europeiska stater föreslog 

ledarskapet i Abchazien en lösning på den spända situationen i regionen. Detta och 

representanternas besök till Abchazien välkomnades av den ryska sidan, och man hoppades på 

att Georgien skulle acceptera förslaget på en lösning.
67

 

 

Hittills har konflikten mellan Ryssland och Georgien fokuserats på Abchazien men den 10 

juni hölls ett möte mellan den ryske vice utrikesministern och Sydossetiens president. Under 

mötets gång diskuterades konfliktsituationen i Sydossetien och utsikterna för en tidig 

förhandlingsprocess.
68

 Avslutningen för juni månad från den ryska sidan handlar om 

upprepning av de ryska fredsbevararna och anklagelsen mot dem. Ryssland hävdar att 

fredsbevararna flera gånger hjälpt till att stoppa eskalationen av den spända situationen i 

Georgien.
69

 

 

6.4 Juli 

Juli månad präglas av främst två händelser: ryska plan inom georgiskt territorium och 

georgiska attacker i Sydossetien. Georgien och Ryssland anklagar varandra för provokationer 
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och att konflikten eskalerade. EU-rådet hade inga rapporter, uttalanden eller dokument 

angående situationen i Georgien under juli på sin webportal. Istället fick uttalanden och 

rapporter från en EU-delegation i Georgien användas. Enligt dessa uttalanden och rapporter 

var man inom EU oroad över situationen och ansåg att dialog var det var det enda sättet att 

lösa konflikten. 

 

6.4.1 Den Europeiska Union 

Kommissionen inom EU har sedan 1990-talet en delegation i Georgien, har en diplomatisk 

roll. Dess uppgift är att bland annat implementera EU-policy i Georgien och leda 

förhandlingar mellan EU och Georgien.
70

 Under juli publicerade delegationen tre rapporter 

om situationen i Georgien och utvecklingen av konflikten. Den första rapporten, från åttonde 

juli, var ett uttalande från Kommissionens ordförande Javier Solna. Solna sa att han var djupt 

oroad över situationen i konfliktområdena Sydossetien och Abchazien och den ökade 

spänning av konflikten som händelsen (explosion i Abchazien, under vilken flera människor 

dog) medförde. Han uppmanade parterna att samarbeta på en fredlig nivå för att finna en 

lösning på konflikten. Solna betonade att dialog var det enda sättet att komma till en 

överensstämmelse.
71

 Samma dag publicerades en ny rapport angående händelsen i Abchazien, 

där EU-rådets ordförandeskap uttryckte sin oro över händelsen. Även EU-rådet uppmanade 

parterna att genom dialog få slut på konflikten och undvika eskalation av våldet.
72

 

 

Den sista publiceringen för juli var en rapport om ett telefonsamtal mellan Javier Solna och 

Georgiens utrikesminister Eka Tkeshelashvili. Solna uttryckte sin oro över utvecklingen av 

situationen i båda utbrytarregionerna och det faktum att ryska plan hade flugit in i georgiskt 

luftterritorium. Enligt Solna hade EU redan tagit upp detta med ryska auktoriteter och 

uppmanade ännu en gång parterna att föra dialog för att minska spänningen i 

konfliktområdena. Dessutom betonade han att lösningen på krisen endast kunde ske genom 

politisk dialog mellan parterna.
73
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6.4.2 Georgiska utrikesministeriet 

Den fjärde juli noterades det i Georgien att det ryska utrikesministeriet publicerat ett uttalande 

om utvecklingen i Sydossetien 3-4 juli. Enligt uttalandet har georgisk militär utfört attacker i 

regionen. Georgien försvarar sig genom att hävda att attackerna var självförsvar och anklagar 

Ryssland för dess beteende gentemot Georgien. Det georgiska utrikesministeriet ifrågasätter 

Ryssland genom påståendet att Rysslands interpretation av situationen helt och hållet 

sammanfaller med vad regimen i Sydossetien hävdar. Regimen i regionen provocerar 

Georgien samtidigt som försök görs till att lösa konflikten och förbättra relationen mellan 

Ryssland och Georgien. Georgien uppmanar Ryssland att söka lösningar istället för att gå i 

maskopi med regimen och provocera på det internationella planet.
74

 

 

En vecka senare upprepar utrikesministeriet att de uttalanden från det ryska utrikesministeriet 

är koherenta med vad regimerna i utbrytarregionerna hävdar, vilka provocerar Georgien när 

staten försöker ta initiativ till att skapa fred i landet. Staten har flera gånger upprepat att man 

är villig till förhandlingar och dialog för en lösning av konflikten. Georgien har gett förslag på 

lösningar och tagit initiativ till medling med regionerna, men dessa har vägrat att överväga 

förslagen, till vilken stor del beror på tryck från Ryssland. Georgien har genom bilaterala 

konsultationer även gett förslag på implementering till Ryssland, vilket skulle kunna mildra 

spänningen i konfliktzonerna. Enligt Georgien har Ryssland varit negativ till detta, som visar 

att det är uppenbart vem som vill att situationen ska eskalera.
75

 

 

Den nionde juli stod det ännu en gång på webportalen att läsa om hur Rysslands aktioner 

hotar konfliktlösningen i Georgien: ryska plan hade flugit in på georgiskt territorium. 

Georgien anklagade Ryssland för att upprepade gånger inte respektera den georgiska 

suveräniteten och dess territoriella integritet som är erkänd av den internationella 

gemenskapen. Utrikesministeriet hävdade att den här senaste aktionen från den ryska sidan 

varken hade legalt eller politiskt rättfärdigande och var ett direkt hot mot Georgien. Staten bad 

den internationella gemenskapen att agera eftersom den nuvarande konfliktmedlingen 

uppenbarligen var ineffektiv. Uttalandet avslutades med en betoning på att Georgien skulle 

göra allt för att uppnå framgång i fredsförhandlingarna, oavsett Rysslands aktioner.
76

 I en 
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notis den 15 juli rapporterades det att den georgiska sidan gjort en officiell anhållan till FN:s 

säkerhetsråd om en särskild session angående de ryska planen på georgiskt territorium.
77

 

 

6.4.3 Ryska utrikesministeriet 

Den fjärde juli publicerades ett pressmeddelande på det ryska utrikesministeriets webportal 

om attacker i Sydossetien från den georgiska sidan. Natten till den fjärde juli hade georgiska 

militärpositioner öppnat eld i Tskhinvali (huvudstaden i Sydossetien) men redan den 3 juli 

skedde incidenter i regionen, för vilket Ryssland gav Georgien skulden. Även de 

fredsbevarare som skickats till Sydossetien blev attackerade från georgiska soldater. Enligt 

Ryssland visade dessa aktioner att Georgien brutit mot tidigare avtal och har vägrat att delta i 

undersökningen av de incidenter som skedde 3-4 juli. Några dagar tidigare hade Ryssland 

föreslagit ett möte i Moskva för diskussion av åtgärderna för att bygga upp förtroende mellan 

parterna, men Georgien hade nekat detta förslag. Efter incidenterna ansåg Ryssland att ett 

möte är brådskande eftersom förhandlingsprocessen kunde få negativa konsekvenser av 

händelserna. Dessutom ansåg Ryssland det oacceptabelt att Georgien sökte lösa 

Abchazienkonflikten medan staten samtidigt agerade som man gjort i Sydossetien.
78

 

 

Efter ovannämnda händelser träffade den ryska vice utrikesministern den georgiska 

utrikesministern i Georgiens huvudstad Tbilisi för en konsultation. Under mötets gång 

diskuterade de båda ministrarna problemen med att lösa konflikterna i utbrytarregionerna och 

problemen inom de bilaterala relationerna. Utsikten för en konfliktlösning har försvårats efter 

Georgiens aktioner i Sydossetien 3-4 juli, men Ryssland hävdade att mötet var viktigt för att 

klargöra de båda parternas svårigheter inom de bilaterala relationerna.
79

 Dagarna efter fjärde 

juli hade konflikten i Georgien eskalerat. Enligt källor och bekräftad information på den ryska 

sidan hade Georgien redan under våren planerat en militär operation i Abchazien, vilket enligt 

Ryssland visade på en växande fara. Källornas och informationens ursprung förklaras aldrig 

av Ryssland men staten ansåg att aktionerna från den georgiska sidan utgör ett hot mot freden 

och säkerheten i södra Kaukasus. Ryssland var beredd att hjälpa de berörda parterna att finna 

en lösning på situationen, men i det dåvarande läget var det svårt att fortsätta som man hittills  

gjort.
80
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Den 11 juli hölls ett möte mellan Rysslands utrikesminister och Sydossetiens president för 

diskussion om situationen i regionen. Det påpekades att Georgiens aggressiva politik 

gentemot Sydossetien lett till att den spända situationen blivit än mer spänd, och enda sättet 

att lösa konflikten var genom dialog mellan de berörda parterna (Georgien och Sydossetien) i 

den existerande förhandlingen.
81

 Juli månad avslutas med en rapport från FN om situationen i 

Georgien. Rapporten säger att Georgien inte respekterar tidigare överenskommelser och 

Ryssland understryker hur viktigt det är att parterna kommer överens och för dialog.
82

 

 

6.5 Augusti 

Under augusti eskalerar konflikten mellan Georgien och Ryssland, och det befruktade kriget 

bryter ut. Konflikten trappas upp när Sydossetien kräver självständighet i början av månaden, 

vilket leder till att Georgien och Ryssland utför attacker mor varandra inom det georgiska 

territoriet. EU håller den 13 augusti ett extramöte angående situationen, och ett avtal om sex 

principer för lösningen av konflikten fastställs. 

 

6.5.1 Den Europeiska Unionen 

Den åttonde augusti rapporterade den svenska tidningen SvD att utbrytarregionen Sydossetien 

hävdat rätt till självständighet, detta efter att den serbiska provinsen Kosovo erkänts som 

självständig stat av flera länder.
83

 Konflikten i regionen trappades upp under augustimånad, 

vilket EU med oro följde. I ett pressmeddelande från den 11 augusti uttryckte EU-rådet sin 

oro över de våldsamma striderna i regionen, och uppmanade alla berörda parter att upphöra 

med striderna. Istället skulle de återuppta de förhandlingar som dittills hållits för att finna en 

politisk lösning på konflikten. I pressmeddelandet står även att EU arbetade i samarbete med 

parterna för eldupphör men det framgick inte av meddelandet på vilket; inga konkreta 

exempel ges på samarbetet.
84

  

 

I en analys av EU:s Institut för säkerhetsstudier (ISS) beskrivs vad de båda staterna gjort mot 

varandra i Georgien och att händelserna i Sydossetien eskalerade konflikten och utbröt till 

krig. Vidare skrivs det att den internationella gemenskapen krävt att båda parterna omedelbart 

upphör med all våld. En delegation med representanter från olika organisationer, bland dem 

EU, åkte till Georgien den 10 augusti för att medla mellan parterna. Under våren 2008 hade 
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Frankrike ordförandeskapet i EU och gjorde stora efforter för att hitta en fredlig lösning på 

konflikten. Efter förhandlingar kom man överens om ett avtal innehållande sex principer, 

vilka presenteras nedan.
85

 

 

EU-rådet höll i och med utvecklingen i Georgien ett extramöte i Bryssel den 13 augusti. 

Närvarande var medlemsländernas utrikesministrar och Kommissionen. Diskussionen 

handlande om konfliktens eskalation och de ansträngningar som gjorts för att komma till ett 

avtal mellan parterna. EU-rådet uttryckte EU:s djupa oro över den senaste utvecklingen i 

Georgien, och den öppna konflikten som brutit ut mellan Georgien och Ryssland. Vidare 

hävdar EU-rådet att en fredfull och varaktig lösning på konflikten måste baseras på respekten 

av Georgiens suveränitet och territoriella integritet. Den absoluta prioriteringen bör vara att 

stoppa lidandet och striderna i landet. Dagarna innan extramötet kom Ryssland och Frankrike 

överens om ett avtal innehållande sex principer om en lösning på konflikten (se mer under 

Ryska utrikesministeriet nedan). Detta avtal var en ansträngning från EU:s sida att få till stånd 

en fredlig lösning på konflikten och välkomnades av EU-rådet under extramötet. Principerna 

är som följer: 

1. inte använda våld, 

2. stoppa fientligheten helt och hållet, 

3. låta humanitär hjälp få fritt tillträde till de områden som behöver hjälpen, 

4. georgisk militär måste dra tillbaka till dess vanliga baser, 

5. rysk militär måste dra tillbaka till dess ursprungliga linjer, 

6. öppnande för internationell dialog angående säkerheten och stabiliteten i Sydossetien 

och Abchazien 

EU-rådet underströk att EU aktivt måste engagera sig för implementeringen av principerna 

och för att en varaktig lösning av situationen i Georgien sker. Rådet krävde att Kommission, 

tillsammans med presidentskapet, fortsatte att koordinera europeisk assistens i konflikten och 

att förhandlingarna mellan parterna blev effektiva.
86

 

 

6.5.2 Georgiska utrikesministeriet 

Under augusti månad intensifierades konflikten mellan Georgien och Ryssland, vilket ledde 

till att EU beslöt att utöka sin roll i regionen. Beslutet välkomnades av Georgien och sågs som 

hjälp till att bryta Rysslands monopol i utbrytarregionerna. EU skulle bidra till att återskapa 
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säkerhet i regionerna och bidra till fredsprocessen. De senaste månaderna har visat att 

Ryssland var en fara för konflikten, vilken Georgien tillsammans med den internationella 

nivån var tvunget att möta. Det georgiska utrikesministeriet uppskattade de försök från 

internationella organisationer till förändring i processen av konfliktlösningen. Liksom tidigare 

upprepade ministeriet att man är för dialog och fredlig lösning, trots att Ryssland agerat som 

man gjort under de senaste månaderna.
87

 All ansvar för utvecklingen av diverse händelser 

lades på Ryssland och man uppmanade Ryssland att pressa utbrytarregionerna till fred istället 

för krigföring.
88

 

 

Den åttonde augusti rapporteras det på det georgiska utrikesministeriets webportal att 

Ryssland attackerat georgiskt territorium, både inom och utanför Sydossetien. Enligt 

Georgien hade Ryssland brutit mot universella normer och principer av internationell lag. 

Dessutom hade man genom denna handling utmanat den internationella gemenskapen och nu 

uppmanade Georgien att gemenskapen agerade.
89

 Vid ett tillfälle har Georgien anklagat 

Ryssland för att representera traditionerna av de gamla fascist- och sovjetregimerna.
90

 Det 

internationella samhället agerade med en krissession inom FN i New York den 11 augusti. 

Slutsatsen av den sessionen var att alla medlemmar av rådet skulle göra ansträngningar för att 

få till stånd en förhandlingsprocess med syftet att finna en långsiktig och fredlig 

konfliktlösning.
91

 

 

Georgien och Ryssland skrev på en fredsplan, utvecklad av internationella medlare, som 

förutsatte att Georgien drog tillbaka sina trupper från konfliktområdena. Trots denna plan 

fortsatte Ryssland att bombardera georgiskt territorium. Georgien hävdar att denna 

”barbariska våldshandling” var ett medel för Ryssland att uppnå sitt mål; ockupation av 

Georgiens hela territorium och ändring av den demokratiskt valda regeringen.
92

 

 

6.5.3 Ryska utrikesministeriet 

Den tredje augusti rapporterade det ryska utrikesministeriet att situationen i Sydossetien höll 

på att förvärras och att man väntade en eskalation av konflikten om parterna (Georgien och 
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Sydossetien) inte kunde finna en fredlig lösning. Fientligheten mellan de berörda parterna 

började bli ett riktigt hot. Enligt uttalandet från tredje augusti agerade Georgien tvärtemot vad 

man sade sig göra. Ryssland var väldigt oroad över utvecklingen i landet och försökte genom 

diplomatiska kanaler hindra en eskalation. Det framgår inte ur texten vilka dessa kanaler var. 

Staten menade att det var brådskande att få till stånd möten mellan representanterna av 

parterna,
93

 och att Georgien genom sina handlingar undermineras sin roll i 

förhandlingsprocessen (vilket skulle förklara varför Georgien inte vill ingå bindande avtal 

med utbrytarregionerna).
94

 Telefonsamtal har förts mellan Ryssland och EU för att 

gemensamt försöka hitta en lösning på situationen.
95

 

 

Under ett möte med OSCE-gruppen den åttonde augusti anklagade Ryssland Georgien för att 

utvecklingen under de senaste dagarna inte var en plötslig upptrappning av konflikten, utan en 

noggrant planerad militäroperation. Vidare upprepade Ryssland att Georgien underminerat sin 

roll i förhandlingsprocessen och att man därför inte velat ingå bindande avtal med Sydossetien 

och Abchazien.
96

 Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov sade i en intervju med 

nyhetskanalen BBC den nionde augusti att han inte trodde att de (parterna) stod på randen till 

krig, utan han menade att det behövdes bättre och större ansträngningar till att sluta fred i 

konflikten.
97

 

 

Den 12 augusti höll den ryska presidenten Dmitry Medvedev och den och franska presidenten 

Nicolas Sarkozy förhandlingar i Ryssland. Resultatet av förhandlingarna var enandet om sex 

principer som lösning på konflikten i Georgien. Principerna handlar om tillbakadragning av 

militärer, fri tillgång till humanitär assistens, internationell debatt om framtida status av 

utbrytarregionerna och åtgärder till långsiktig säkerhet. Den franska presidenten åkte efter 

mötet till Georgiens huvudstad Tbilisi för att försöka få Georgien att skriva på dessa 

principer.
98

 Sydossetien och Abchazien hade redan skrivit på dokumentet om principerna och 

Georgien följde kort därpå, efter några justeringar av den sjätte principen om den 

internationella debatten av Sydossetiens och Abchaziens status.
99
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7 Analys 

I det här kapitlet analyseras den empiriska undersökningen utifrån frågeställningarna. 

Frågorna analyseras i tur och ordning. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att genom kvalitativ innehållsanalys komma fram till vilket 

av de två synsätten på konflikthantering inom diplomatin som bäst förklarar konflikten mellan 

Georgien och Ryssland. Den andra och den tredje frågeställningen omfattar dialogföringen 

under april-augusti 2008 mellan aktörerna och staternas agerande: 

- Vilken dialog fördes från april månad 2008 fram till att kriget eskalerade i 

augusti samma år?  

- Hur agerade Georgien och Ryssland som stater under samma tidsperiod inför 

krigets utbrott? 

Kortfattat skulle man kunna säga att den var som väntad; staterna anklagade varandra för 

händelseutvecklingen under den valda tidsperioden medan EU inte hade en betydande roll i 

konflikten. Staterna försökte rättfärdiga sina handlingar i rapporteringen av konflikten genom 

försvar, genomtänkt ordval och genom att ställa varandra i dålig dager. Ryssland till exempel 

försvarade beslutet att upprätta förbindelser med utbrytarregionerna genom att lägga tonvikten 

på omsorg för befolkningens intressen i regionerna, inklusive de ryska minoriteternas 

intressen.  

 

Alla tre parter var överens om att en fredlig lösning och politisk dialog var det enda sättet att 

lösa konflikten men parterna var inte överens om tillvägagångssättet. Man står och stampar 

vatten, alla parter betonar att något behöver göras men ingen verkar agera på ett konkret sätt. 

Varje gång något hände, som nedskjutningen av de georgiska planen eller Rysslands ökning 

av den militära närvaron i Georgien, anklagade man varandra och upprepade att man själv var 

för fredlig dialog och så vidare. De mest konkreta åtgärderna var militära aktioner från 

Georgien och Ryssland som kan ses som en slags respons på varandras agerande. Just dessa 

militära aktioner bidrog till upptrappningen av konflikten, för vilken inte ens den 

internationella gemenskapen eller EU utförde några konkreta åtgärder förrän kriget var ett 

faktum. Telefonsamtal och möten mellan de olika parterna är egentligen de enda konkreta 

åtgärderna i försöket till att lösa konflikten. Samtidigt kunde kanske inte de externa aktörerna 

utföra åtgärder som inte var verbala. Diplomati handlar trots allt om förhandling, medling och 
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dialog. Dessa återgärder utfördes men det var upp till Georgien och Ryssland att besluta hur 

de skulle agera. 

 

Dialogföringen mellan Georgien och Ryssland har skett mestadels genom ett slags ordkrig 

och anklagelser. Efter ungefär halva tidsperioden började staterna hänvisa till den 

internationella gemenskapen, dock inte specifikt EU, som en slags bekräftelse på att parterna 

kunde rättfärdiga sina handlingar. Att hänvisa till den internationella gemenskapen går 

egentligen mot det realistiska perspektivet, inom vilket den internationella politisken ses som 

anarkistisk. Den bör alltså inte ha övergripande auktoritet men det är en förutsättning för de 

två synsätten inom diplomatin (det måste finnas en medlare i en konflikt).  

 

Under april fanns ingen direkt dialogföring eftersom april var startskottet, medan maj präglas 

av staternas kritik gentemot varandra att inte vilja ta nästa steg i förhandlingsprocessen. Under 

juni trappas ordkriget upp, där Georgien bland annat anklagar Ryssland för missledning av 

den egna befolkningen och den internationella arenan. Under denna månad målar Georgien 

upp det nedskjutna planet från april som en representation av landets suveräna territorium och 

legitima rätten till att skydda statens gränser. Just det här uttalandet ger en vändning till 

dialogföringen, eftersom Georgien visade att det inte längre handlade om ett plan utan om 

dess territorium och gränser, vilka Ryssland inte accepterar, trots att de är internationellt 

erkända. Även EU betonar att Georgiens suveränitet och gränser bör respekteras, vilket EU 

skriver i flera uttalanden. Juli månad är präglad av upprepningar och fortsatta anklagelser 

staterna emellan, det är främst två händelser som står i centrum: ryska plan inom det 

georgiska territoriet och georgiska attacker i Sydossetien. Det leder till upptrappning av 

konflikten som slutar i krig i augusti. Ryssland och EU tog initiativ till att söka lösa 

konflikten och detta leder till avtalet om de sex principerna. 

 

Upprepningen av en del specifika ord genomsyrar den empiriska undersökningen; fred, 

medling, dialog, konfliktlösning, oro, eskalation för att nämna några. Den verkar viktig 

eftersom upprepningar av exempelvis vikten av fredlig medling och dialog finns att hitta i alla 

rapporter från all tre aktörer. Från EU:s sida handlade dialogföringen mycket om dess oro 

över händelseutvecklingen under april-augusti, stöd för de internationella ansträngningarna 

och den politiska medlingen. För EU gällde ordets lag och hänvisning till den internationella 

gemenskapen, endast två gånger höll EU-rådet möte angående situationen: i slutet av maj och 

i augusti. I maj fastställdes det endast att EU var oroat över den dåvarande situationen, att EU 
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stod bakom Georgiens suveränitet och att EU stötte de internationella ansträngningarna. I 

augusti höll EU-rådet ett extramöte, där avtalet om de sex principerna för en fredlig lösning 

på konflikten välkomnades. Allt som allt har EU inte agerat mycket, vilket förmodligen beror 

på att EU inte har haft en större roll i konflikten i jämförelse med exempelvis FN.  

 

Den första frågeställningen, som också är huvudfrågan, berör hur konflikten mellan Georgien 

och Ryssland ska ses:  

- Vilket av de två synsätten på konflikthantering förklarar bäst vilken form av 

medling som fördes?  

Nedan presenteras ännu en gång de två synsätten. 

Enligt det första synsättet ses internationell förhandling som en tillfällig lösning på 

internationella problem på kort sikt. Parternas möjlighet att utöva makt och inflytande är 

avgörande, vilken bygger på militära, politiska och ekonomiska kapacitet hos parterna. 

Manipulerande strategier som till exempel hot är bästa tillämpningsmetoden för detta synsätt. 

Opartiskhet hos medlaren är inte det avgörande utan vilka maktresurser som står till dess 

förfogande. I konflikten mellan Georgien och Ryssland skulle det innebära att de 

förhandlingar som skett under den valda tidsperioden hade som mål att få fram en tillfällig 

lösning på kort sikt, och EU:s roll i konflikten skulle ha avgjorts på grund av dess 

makresurser. Det innebär med andra ord att syftet aldrig handlade om att få till stånd fred, 

utan vapenvila för en period. Manipulerande strategier som exempelvis hot förekom bland 

båda parterna eftersom de upprepade gånger uttalade sig att den andra parten skulle få ta 

konsekvenserna av ett utbrott om sådan skedde inom konflikten. På exempelvis det georgiska 

utrikesministeriets webportal publicerades i maj två rapporter där man skriver att Ryssland får 

ta konsekvenserna om upptrappning av situationen skedde.  

 

EU som medlare i konflikten behöver enligt det första synsättet inte vara opartisk, det var inte 

det som var avgörande utan vilka maktresurser som stod till EU:s förfogande. EU har dock 

inte haft någon större roll som medlare, därför är det svårt att avgöra hur EU:s maktresurser 

haft inflytande i processen. Samtidigt behöver inte EU som medlare ha en central roll så länge 

EU kunde agera militärt när det behövdes. Det betyder att EU:s medling inte handlar om 

verbal medling i form av förhandlingar, dialog och dylikt, utan som ett slags yttre hot om 

parterna gick över gränsen. Som det har framgått ur rapporterna och uttalandena från EU-

rådet, har inte EU agerat på ett sådant sätt. EU har varit mer passivt och stött de andra 

internationella ansträngningarna som gjordes för en lösning på konflikten. 
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Enligt det andra synsättet ses internationell förhandling som en långsiktig problemlösning där 

både parter (stater) och medlare (exempelvis institutioner och regimer) deltar. Det innebär 

alltså att medlaren har en central roll i problemlösningen, inom vilken samarbete och 

kompromiss är de avgörande faktorerna. Parterna inom detta synsätt är överens om att det 

finns ett problem som de gemensamt ska lösa. Medlaren måste vara opartisk, ha en analytisk 

förmåga och skicklighet i hanteringen av kommunikationen mellan parterna. För uppsatsen 

fall innebär det att både Georgien och Ryssland är införstådda med att deras kontroverser är 

ett problem för freden staterna emellan, och att de med assistens av en medlare försöker lösa 

konflikten. De har dock inte lyckats övertyga varandra att de vill lösa konflikten genom 

gemensamt samarbete, eftersom båda parter har utfört aktioner mot varandra. Ryssland har till 

exempel skjutit ned georgiska plan, det fastställdes i en rapport av FN. Georgien har till 

exempel ökat antalet poliser i utbrytarregionerna under maj, vilket enligt Ryssland kunde vara 

en upptrappning på konflikten. Alla aktioner från parterna har byggt på varandra, tills det 

slutligen bröt ut i krig i augusti. Samtidigt har parterna gjort försök till att lösa konflikten på 

fredlig väg: parterna har genom möten och telefonsamtal diskuterat den dåvarande 

situationen, de har diskuterat situationen med externa aktörer och slutligen kommit fram till 

EU-rådets extramöte och accepterandet av de sex principerna i augusti. Men dessa försök till 

konfliktlösning har från båda parter hävdats inte vara önskvärt från den andra sidan och de har 

anklagat varandra för att inte göra tillräckligt . 

 

EU som medlare enligt det andra synsättet innebär att EU har en central roll i konflikten som 

extern aktör. EU bör i så fall ha bidragit med praktiska redskap som till exempel en passande 

förhandlingsmiljö samt att förbättra kommunikationen mellan parterna. EU har dock, som det 

redan konstaterats, inte haft en central roll i konflikten. Det visas på två sätt: I dess rapporter 

och uttalanden om konflikten har EU mest uttryckt oro över händelseutvecklingen och stött de 

internationella ansträngningar som gjorts. Det enda konkreta som gjordes var EU-rådets två 

möten om konflikten och det franska presidentskapets bidrag till de sex principerna. EU har 

varit mer en passiv än en aktiv medlare, vilket till stor del beror på att FN haft den ledande 

rollen i den här konflikten, och bidragit till mer praktisk hjälp som exempelvis det finansiella 

stödet genom ENP. 
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8 Slutsats 

I det sista kapitlet, kapitel åtta, presenteras slutsatsen av uppsatsen. Detta kapitel knyter ihop 

de övriga kapitlen. 

 

Genom en kvalitativ innehållsanalys var syftet med uppsatsen att fastställa på vilket sätt 

dialogföringen, huvudmedlet inom diplomatin, skedde månaderna innan och kanske komma 

till en slutlig lösning för att få slut på stridigheterna mellan Georgien och Ryssland. Det första 

synsättet, förhandling som konflikthantering, framställer de förhandlingar som skett under den 

valda tidsperioden som mål att för en tillfällig lösning på kort sikt, och EU:s roll i konflikten 

skulle ha avgjorts på grund av dess makresurser. Det innebär med andra ord att syftet aldrig 

handlade om att få till stånd fred, utan vapenvila för en period, vilket inte verkar troligt om 

man går igenom det material som presenterats i den empiriska undersökningen. Båda parter 

har upprepade gånger hävdat att de vill finna en fredlig lösning på konflikten. Dessutom utgår 

man från att medlarens, alltså EU i det här fallet, inflytande mäts efter dess maktresurser. 

EU:s medling handlar inte om verbal medling i form av förhandlingar, dialog och dylikt, utan 

som ett slags yttre hot om parterna gick över gränsen.  

 

Det andra synsättet, förhandling som problemlösning, är målet att finna en långsiktig lösning 

där både parter och medlare har en central roll, och där nyckelorden är samarbete och 

kompromiss. Det innebär att både Georgien och Ryssland var införstådda med att deras 

kontroverser var ett problem för freden staterna emellan, och att de med assistens av en 

medlare försöker lösa konflikten. De har dock inte lyckats övertyga varandra att de vill lösa 

konflikten genom gemensamt samarbete, eftersom båda parter har utfört aktioner mot 

varandra. EU har, som det redan konstaterats i resultatredovisningen, inte haft en central roll i 

konflikten.  

 

Slutsatsen blir att varken det första eller det andra synsättet förklarar bäst konflikten mellan 

Georgien och Ryssland. Båda har brister och aktörernas agerande passar inte alltid in i 

beskrivningen av synsätten. Enligt den realistiska teorin agerade staterna som väntat, och 

dialogföringen var präglad av ordkrig och anklagelser. EU som medlare hade ingen större roll 

i processen, den var mer passiv än aktiv, vilket berodde på att andra aktörer som exempelvis 

FN var dominanta. EU spelade större roll efter krigets utbrott, vilket dock inte behandlas i den 

här uppsatsen. Konflikten staterna emellan är djupt rotad och har ännu inte lösts, att de två 
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synsätten på förhandling inom diplomatin inte har kunnat förklara konflikten visar hur 

komplex den är och varför det är viktigt att fortsätta forska kring den. 
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http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=59&info_id=6997 

 

Georgiska utrikesministeriet, Statement 14 2009-05-07 
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http://www.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/26bef9f34fd6900fc3257
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46c002a9a56?OpenDocument 
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http://www.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/9d9fa9b8b5d9c24dc3257480002639b4?OpenDocument
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/9d9fa9b8b5d9c24dc3257480002639b4?OpenDocument
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SVD, Georgiska plan sköts ned 2009-05-05 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1208151.svd  

 

SVD, Sydossetien hävdar rätt till självständighet 2009-05-12 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1538769.svd 

 

 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1208151.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1538769.svd

