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Abstract 

A geopolitical readmission 

– Culture, economy and territorial construction in relation to intrastate conflicts 

Through geopolitical theory this thesis explores how conflicts within states can be read and 

understood according to an analytical model determining one or several possible causes for 

the conflict.  The model is created by the author and reflects geopolitical theory by giving 

three possible explanations to an intrastate conflict: culture, economy or territorial 

construction. The aim of the thesis is testing this model on two selectively chosen case studies 

– i.e. two intrastate conflicts – namely: the upcoming referendum in Scotland and the terror 

attack at Tiananmen Square in China. These conflicts are compared by applying the model on 

each case and then providing a qualitative analysis through it. This comparison has shown that 

the geopolitical model of conflicts can be used in determining the cause or several possible 

causes for an intrastate conflict, and by doing so determining the need for geopolitical 

perspective to better understand states as actors in international relations. 
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Inledning: Behovet av geopolitik 

Genom att använda sig av olika perspektiv, uppfattningar som bakas ner till en teoretisk 

föreställning ges möjligheten att på ett konkret sätt säga; så här fungerar verkligheten. Genom 

att använda olika varianter av teorier ger det oss möjligheten att kanske förstå varför man i 

historien har agerat som man gjort och varför man idag agerar som man gör. Detta 

tillvägagångssätt ger en unik möjlighet att förstå sig på verkligheten och att bilda sig en 

uppfattning om hur denna verklighet är och kanske hur den kommer att vara. Men då 

verkligheten förändras i takt med historiens lugna gång måste även de teoretiska värden 

utvecklas och förändras efter behov för att kunna ge rationella svar, så man kan förstå och 

förklara de omständigheter den ämnar att förklara. Detta var något som statsvetaren och 

politikern Rudolf Kjellén inte bara kände utan passionerat arbetade för. 

 

Hvar och en, som med lefvande intresse följer den politiska 

händelseutvecklingen, skall esomoftast [sic!] nödgas stanna inför knutar på 

tråden och trassligheter i härfvan och känna ett behof att reda ut dem för sig. 

Föreliggande studier äro frukter af ett sådant behof. Sprungna ur ingen annan 

källa än längtan till klarhet öfver tingen, vända de sig till dem, som fröjdas 

och oroas af samma längtan, och ha sin uppgift fylld, om de förmå skänka 

denna längtan någon tillfredsställelse.1 

 

Behovet av att förstå sin omgivning politiskt, både på ett nationellt plan så som ett 

internationellt, utvecklade och skapade Kjellén en teoretisk föreställning där geografiska 

variabler och det geografiska läget ligger till grund för en förklarande modell efter vilket 

människan agerade. Geopolitik bör ses som en tvärvetenskap där statskunskap, historia och 

geografi sammanförs i syfte att ge en förklarande modell utifrån staters agerande; både en 

nationell så som en internationell modell. ”Geopolitik är […] läran om staten som geografisk 

organism eller företeelse i rummet, alltså staten som land, territorium, gebit eller, mest 

pregnant rike”.2 Med denna grund fortsätter den geopolitiska teorin att utvecklas till en 

makroteori för hur världen har agerat och agerar i sin samtid, en teoretisk föreställning där 

världen förstås utefter geopolitiska variabler, men även en teori som har används av politisk 

strävan efter att skapa ett imperium, eller som en politisk strategi för att bekämpa andra stater 

och behålla politisk världsdominans. 

Men som alla teorier utvecklas de för att än bättre stå som den förklarande modellen och 

paradigmen i hur världen som helhet ska förstås. Detta gäller även geopolitiken; som teori har 

den genomgått en resa likt andra teorier och utvecklats i strävan efter att vara ett betydande 

                                                 
1 Kjellén 1914, s. V, Förordet. 
2 Thermaenius 1937, s. 8. 
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verktyg för vetenskapen, precis som andra teorier som ger oss förklaringar av internationella 

relationer (IR), till exempel realism, liberalism och konstruktivism – samtliga förändras och 

ges ny mening utifrån vad verkligheten visar upp. I viss mån har geopolitiken lyckats då den 

används och studeras i stor utsträckning runt om i världen så som USA, Ryssland, 

Sydamerika och Frankrike, men den har även tappat fotfästet i det land där den en gång i tiden 

grundades och det bör ses som ett misslyckande då efterföljande svenska statsvetare valde att 

bortse ifrån den. Detta kan förklaras av att geopolitiken har förknippats med Tyskland under 

andra världskriget där nazistregimen använde sig av och agerade utifrån geopolitiska idéer 

och tankar, och har i Sverige (och andra länder) ersatts med andra teorier som realism i olika 

former trots att de båda har likartade filosofiska grunder och speglar staters agerande utifrån 

staten. 

 

Syfte och frågeställning 

Studien ämnar att utveckla geopolitisk teori för att ge den funktionen som ett teoretisk och 

metodologiskt verktyg inom den statsvetenskapliga diskursen och bidra till den vetenskapliga 

diskussionen. Syftet med denna uppsats är att utveckla den geopolitiska teorin och skapa en 

geopolitisk konfliktmodell för att studera inomstatliga konflikter. Modellen kommer sedan att 

appliceras på två strategiskt valda konflikter utifrån modellens konstruktion för att påvisa 

modellens funktion. Modellens prövning kommer behandlas översiktigt för att visa dess 

funktion. Uppsatsens problemställning ställs då i kontext till de valda konflikterna och dess 

stater.  

På vilket sätt kan man använda sig av den nedanstående geopolitiska konfliktmodellen 

(sid. 16) för att förstå och analysera orsakerna till: 

 

 Skottlands kommande referendum (18 september 2014) om att träda ut ur 

Storbritannien eller vara kvar? 

 Terrordådet i Kina den 28 oktober 2013, som skakade huvudstaden Beijing och 

lämnade fem döda och 38 skadade? 

 

Geopolitisk avstamp: Grunder, forskning och förändring 

Vilka är grunderna för denna teori och hur har den förändrats? För att förstå vad geopolitiken 

grundar sig i måste man gå tillbaka till den allra första början och till skaparna av det 

geopolitiska tankesättet. Detta för oss till det tidiga 1900-talet och till två professurer: 

statskunskap och geografi. Inom dessa områden figurerade statsvetaren Rudolf Kjellén och 
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geografen Sir Halford J. Mackinder vilka arbetade och utvecklade geopolitik, en teori baserad 

på ett geografiskt perspektiv som ligger till grund för hur stater agerar i sin omgivning. 

Den geopolitiska forskningen under 1900-talet har fungerat som en samtida förklaring till 

staters agerande och som ett strategiskt verktyg för och om staters förhållande till varandra i 

världen. Efter Kalla kriget uppstod ett vakuum och den geopolitiska forskningen sökte nya 

vägar för geopolitiken. Med detta uppstod också behovet av förändringar, då världen 

förändrades drastiskt fanns det även behov av en geopolitisk förändring. Denna förändring 

inom geopolitiken sker via en amerikansk-engelsk professor i geografi, John Agnew, som 

bidrar med en kritisk syn på geopolitiken och dess grundläggande värden. Det bör observeras 

att de geopolitiska grundarna i sig står enskilt från varandra, då Kjellén inriktar sig specifikt 

på den enskilda staten och Mackinder på staters agerande i det globala sambandet. Genom att 

slå samman dessa visioner har senare forskare använt sig av de båda för att integrera den 

enskilda statens kapacitet i ett globalt jämförande perspektiv. 

 

Grunderna: Kjellén & Mackinder 

Den geopolitiska läran har utvecklats delvis utifrån Kjelléns lära om staten i det geografiska 

rummet. I det geografiska rummet beskrivs staten som en levande organism, läran om hur 

staten är uppbyggd och hur stater föds och dör. Mackinder å sin sida ser till det geografiska i 

ett globalt perspektiv; hur världen ständigt förändras utifrån en pågående kamp om global 

dominans och politisk kontroll, och delar framför allt upp aktörer i landmakter och sjömakter. 

I det bör tilläggas att stater kan vara båda eller skifta från det ena till det andra beroende på 

hur det geografiska läget ser ut. Med det geografiska seendet speglas även hur världen skall 

kunna uppnå en bestående världsfred.3 

Att se staten som en levande organism, ett levande väsen, är egentligen ett utmärkt sätt att 

beskriva hur en stat fungerar, uppkommer och dör. Riket är statens kropp, kroppen är statens 

territorium – det geografiska rummet – som förändras efter statens behov och tekniska 

utveckling. Kjelléns beskrivning av geopolitik grundar sig i den uppdelning av hur en stat 

fungerar. Den geopolitiska uppbygganden av det geopolitiska rummet är: I) Riket, sett till det 

geografiska läget och uppbyggnad, II) Rikshushållet som behandlar statens resurser, handel, 

ekonomi och med det vara självförsörjande, III) Statsfolket, storleken på befolkningen, IV) 

Folksamhället, läran om befolkningen hur den ser ut och hur den är uppbyggd, V) 

Statsregementet som innefattar strukturer, lagar, styret samt statens styrka och makt.4 

                                                 
3 Kjellén 1916, s. 39–41; Mackinder 1919, s. 3–7, 139. 
4 Häggman 2009, s. 19–22; Kjellén 1916, s. 39–53; Thermaenius 1937, s. 37–41. 
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Genom att se stater som egna livsformer fångar man in hur stater agerar utifrån sitt 

geografiska läge och sina behov, men man öppnar även för en förklaring till hur stater föds 

och dör. Kjellén menar att en stat kan dö, då en stat är ett territorium med en befolkning som 

känner en tillhörighet; detta kan förändras genom krig där stater kan sluta existera men det 

kan också öppna vägen till att nya stater föds, då stater är en del i ett geografiskt område som 

växer i takt med sin egen utveckling och behov jämte andra stater som konkurrerar 

sinsemellan. Kjellén beskriver också skillnaden mellan vad som bör ses som stat och vad som 

bör ses som nation. En stat kan födas men också dö ut, medan en nation behöver inte en stat 

för att existera, en nation kan existera endast utifrån en nationstanke, en föreställd 

samhörighetskänsla inom en grupp människor.5 

Till skillnad från Kjellén som såg till det geografiska rummet såg Mackinder utifrån ett 

globalt geografiskt perspektiv världen och dess uppbyggnad som helhet. Mackinder 

poängterar vikten av staters geografiska läge genom att se till vars stats omgivning. Staters 

agerande sker dels utifrån dess behov, likt Kjellén beskriver, men agerar också efter dess 

geografiska läge och dess geografiska omgivning. Detta kan exemplifieras genom Romariket, 

vars storhet började som en sjömakt, där man först tog kontrollen över Medelhavet. När man 

väl hade kontrollen över detta innanhav förändrades Romariket till en landmakt och fortsatte 

utvidga riket. Till slut kontrollerade romarna större delen av det kända Europa och delar av 

mellanöstern. Mackinders syfte med den historiska analysen är att genom det ”lilla” förklara 

det ”stora”. Han gör skillnad mellan att dominera den föreställda lilla kända världen och den 

faktiska stora globala välden. Varje imperiums förståelse under sin tid om världen speglar det 

man kontrollerar, vad det själva ansåg vara global dominans. Man kan titta på de mindre 

imperierna i historien för att förstå imperiebyggande idag som syftar till dagens syn på global 

dominans. Vad Mackinder kommer fram till är att när välden har dominerats av stater, har de 

under olika perioder haft kontrollen av sjöfarten runt om i världen, och Mackinder har 

kategoriserat dessa som sjömakter.6 

Det andra som Mackinder tillför geopolitiken är utformningen av hur världen ser ut. 

Geografisk delar man upp världen efter kontinenter, dessa definieras på lite olika sätt. 

Geopolitiskt talar man om en superkontinent som benämns Afrika-Eurasien7, då dessa 

kontinenters landmassa satt ihop med varandra ända fram till att Suezkanalen delade den 

                                                 
5 Kjellén. 1914, s. 3-12; Kjellén, 1916, s. 47-67. 
6 Mackinder 1919, s. 28–48. 
7 Afrika-Eurasien: Kontinenterna Afrika, Europa och Asien. 
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afrikanska kontinenten från den asiatiska 1869.8 Denna superkontinent kallas för ”World 

Island” (världsön). Runt den finner man Nordamerika och Sydamerika samt Australien, 

utöver dessa brukar även staterna Japan och Storbritannien nämnas då de befinner sig på öar, 

som i praktiken tillhör Asien och Europa men eftersom dessa spelar en central roll som olika 

aktörer under historiens gång kan de lyftas fram och separeras från dess moderkontinent. Till 

detta har den geopolitiska teorin applicerats utifrån faktorerna kontroll och dominans. 

Mackinder för tesen att den som kontrollerar Afrika-Eurasien kontrollerar även världen. Detta 

förklaras följaktningen av att denna superkontinent besitter majoriteten av väldens landmassa 

och världens resurser, både vad det gäller befolkningsmängd och råvaror.9 

Detta är något som majoriteten av den geopolitiska forskningen baserar sina 

undersökningar på, det vill säga kampen om kontrollen över världen, där konflikter delas upp 

i sjömakter och landmakter i konkurrens om kontroll. Men geopolitiken är mycket mer än 

detta, om man fördjupar sig än mer i Mackinders idéer framkommer också en utopisk 

föreställning baserat på demokratiska värden som kan ge stabilitet och världsfred, genom att 

förhindra staters agerande då deras behov om än mer resurser ökar. Genom en önskan om fler 

staters uppkomst som i sin tur fungerar som maktfaktorer för att förhindra krig och genom att 

följa de demokratiska idealen vilka härstammar utifrån den amerikanska och franska 

revolutionen, bör världens länder sträva efter en balanserad utveckling och jämlik fördelning, 

något som bör försäkras genom lag och kontrolleras av Nationernas Förbund. Utan en sådan 

balans och kontroll ökar risken för än fler krig och förödelse mellan stater.10 

 

Geopolitisk applicering 

Den brittiska historieprofessorn Paul Kennedy beskrev och jämförde olika ekonomiska och 

militära variabler i ett geopolitiskt perspektiv som förklaringsmodell både för de två 

världskrigen och Kalla kriget, där man ser till just kampen om politisk dominans och 

geografisk kontroll mellan olika stater.11 En konflikt om global dominans, en konflikt mellan 

ideologier eller en konflikt utifrån ett geografiskt perspektiv där det geografiska enskilda 

rummet om självförsörjande och politisk dominans stod i fokus. Exakt hur man vill beskriva 

det och vilka faktorer som spelade roll går att diskutera. Geopolitiskt förklaras det som en 

                                                 
8 Suezkanalen, http://www.ne.se/suezkanalen, 2013-11-06 kl.16:25. 
9 Häggman 2009, s. 6–7, 32–34; Mackinder 1919, s. 62–114. 
10 Mackinder 1919, s. 182–185. 
11 Kennedy 1987. 
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kamp mellan sjömakter och landmakter i olika kombinationer12, enligt Mackinders grunder, i 

strävan efter politisk kontroll och global dominans.13 Ser man till geopolitikens betydelse 

under Kalla kriget (1945–1991) används den som teori, förklaring och som strategiskt 

tillvägagångssätt i den samtida debatten; forskningen efter Kalla krigets upplösning 

applicerade de geopolitiska tankarna i en situation av frånvaro från den klassiska kampen 

mellan sjö- och landmakter om kontroll över Eurasien och med det global kontroll. 

Den politiska kampen mellan landmakten Sovjetunionen på ena sidan och sjömakten USA 

på den andra speglas som en kamp om global dominans, en kamp om kontrollen av Afro-

Eurasien14, detta speglas i det politiska spelet mellan Sovjetunionen och USA. De stridigheter 

om politisk kontroll och inflytande i olika delar av världen baseras på militära, ekonomiska 

eller politiska medel. En rad forskare har med hjälp av geopolitiska tankar och teorier som 

förklaringsmodeller jämfört Sovjetunionen och USA. Statsvetaren och före detta 

chefsanalytikern för Central Intelligence Agency (CIA) Ray S. Cline skapar här en 

jämförande geopolitisk ekvation som kartlägger världens makter, men också amerikansk 

utrikespolitik under 1980-talet, genom att använda sig av variabler inom det geopolitiska 

rummet så som: militär kapacitet, ekonomisk kapacitet, var lands kritiska massa (det vill säga 

befolkningsmängden och dess territorium), den nationella viljan samt staters strategiska syfte. 

Med dessa variabler skapade han en formel som låg till grund för hur stor politisk makt olika 

stater och olika allianser kunde ha. Han använde det som ett jämförande instrument mellan 

Sovjetunionen och USA sinsemellan och dess kamp om världsdominans.15 

Genom att se till det geografiska rummet och mäta olika variabler skapar man en 

uppfattning om hur stor politisk makt man besitter och ställer det i perspektiv till den kamp 

som stod mellan Sovjetunionen och USA. Även det teoretiska perspektivet som Mackinder 

skapade om kampen mellan en landmakt och en sjömakt, om kontrollen av världen ställdes till 

sin spets då ingen annan landmakt har varit så nära som Sovjetunionen och dess allierade 

kommit att kontrollera hela Eurasien. Men geopolitik har inte bara varit en teori och 

förklaringsmodell utan har även använts som utrikespolitisk strategi, speciellt inom 

amerikansk utrikespolitik har dessa influenser spekulerats och antytts. Exempelvis Zbigniew 

Brzezinski, statsvetaren och före detta säkerhetsrådgivaren till amerikanska presidenten 

Jimmy Carter, har använt sig av den geopolitiska läran som en doktrin i hur USA skall agera 

                                                 
12 Till exempel fösta världskriget: Tyskland, Österrike-Ungern (landmakter) mot Storbritannien, USA 

(sjömakter), Frankrike och Ryssland (landmakter); och andra världskriget: Tyskland, Italien (landmakter) och 

Japan (sjömakt) mot Storbritannien, USA (sjömakter) och Frankrike och Sovjetunionen (landmakter).    
13 Brzezinski 1997, s. 21–24; Häggman 2009, s. 32–35; Mackinder 1919, s. 28–182.; Mamadouh 2005, s.26–34. 
14 Afro-Eurasien: Afrika, Europa och Asien som en stor superkontinent.  
15 Cline 1980. 
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för att skapa och behålla sin dominans i världen. Genom att se till geopolitiska variabler och 

det geopolitiska rummet skapade han olika strategier för hur USA skulle behålla kontrollen 

och sin dominans i världen.16 

Främst genom att se till den politiska förändringen och uppkomsten av nya stater efter 

Sovjetunionens kollaps i vilket andra aktörer bör tas med i beräkningen i kampen om kontroll 

och politisk dominans sett till hur det geopolitiska rummet förändras och fördelas, används 

geopolitik inte bara för att studera de politiska förändringarna i världen och den politiska 

maktbalansen. Man studerar även de miljöförändringar som sker i takt med den globala 

uppvärmningen där områden som arktisk får en särskild betydelse. Det handlar snarare om 

sambandet mellan resurser och geografiskt tänkande. Även EU (Europeiska Unionen) 

behandlas på olika sätt utifrån geopolitiska teorier där geopolitiska normer blir centrala; olika 

forskare använder detta för att studera hur unionen tänker och agerar, men även hur enskilda 

stater inom unionen agerar.17 Statsvetaren och professorn Stefano Guzzini specifikt talar om 

ett geopolitiskt uppvaknade om sökande efter geopolitisk identitet inom EU.18 

Den nya kritiska geopolitiska forskningen behandlar en rad olika frågor i kontext till olika 

geografiska variabler och dess samband utifrån ett geografiskt perspektiv – hur man uppfattar 

sig själv i världen och sin omgivning. Detta kan prägla allt ifrån behovet av resurser eller ett 

geopolitisk tänkande utifrån organisationer som NATO (North Atlantic Treaty Organization), 

Warszawapakten19 och EU, eller enskilda staters agerande där geopolitiska normer ställs till 

den historiska kontexten. 

Den geopolitiska teorin transformerades och utvecklades från ett ”traditionellt” agerande 

där geopolitiken refererade till fixerade punkter och objektiv geografi, till en utveckling av ett 

behov av att istället se subjektivt på det geografiska rummet och dess samband mellan olika 

variabler eller normer efter en ursprunglig geopolitisk grundtanke.20 Geopolitisk teori är en 

tvärvetenskap, en blandning av historia, statskunskap och geografi, och på grund av detta kan 

den bredda perspektivet på hur saker och ting fungerar i en statsvetenskaplig kontext. 

Geopolitik används även i forskning inom freds- och konfliktstudier; forskare inom 

området använder det geografiska rummet där variabler som resurser, religion och befolkning 

kan ge olika förklaringar till konflikter och dess problematik. Inom fredsforskningen 

                                                 
16 Brzezinski 1997.  
17 Bartolini 2005; Scott 2005; Snyder 2002; Ebinger & Zambetakis 2009; Zellen 2009.   
18 Guzzini 2012. 
19 En militärallians inom östblocket, Polen, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och 

Albanien (1955–1968) styrd av Sovjetunionen under Kalla kriget 1955-1991. 
20 Agnew & Corbridge 1995, s. 3–7. 
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användes geopolitik också som en del i att forma stabilitet och fred.21 Problematiken i denna 

forskning, vare sig det är resurser, etnicitet, religion och så vidare, är att man endast ser till en 

variabel åt gången och inte om det finns samband mellan olika variabler som finns i det 

geografiska rummet. Konflikter som uppstår till följd av resurser behandlas endast efter eller 

runt omkring resursfrågan, exempelvis undersöker man inte om det finns ett samband mellan 

resurser, ekonomisk fördelning och etnicitet, eller andra variationer. 

Detta berör denna studies område men står också i kontrast till den eftersom jag ämnar att 

utveckla den geopolitiska teorin till en modell som kan omfattas i studier av militära eller 

politiska konflikter genom att se till x antal bestämda geopolitiska variabler och dess samband 

mellan varandra, för att ge en tydligare bild och förklaring i hur en konflikt yttrat sig, som går 

att specificera i det geografiska rummet inom en nationell konflikt. Det breda 

användningsområdet inom geopolitik gör denna teori till en grundläggande och viktig teori 

inte bara ur ett makroperspektiv på global nivå utan även där konflikter utspelar sig utifrån ett 

nationellt perspektiv. Genom att se till det geografiska rummet och dess olika variabler samt 

att använda sambandet mellan dessa kan genuin förståelse till både forskning inom freds- och 

konfliktstudier och inom internationella relationer tillföras. 

 

Förändringen: Agnew 

Men som alla teorier finns det även kritiska röster. Forskningen efter Kalla kriget och den 

dagsaktuella forskningen tenderar att avvika från den traditionella synen om geopolitik och en 

mer kritisk geopolitik har växt fram. En av de främsta kritikerna är den tidigare nämnda 

professorn John Agnew. Den stora kritiken mot geopolitiken menar Agnew är dess objektiva 

synsätt på det geografiska rummet där man refererade objektivt till staten och dess 

geografiska omgivning. Man tog inte hänsyn till ekonomiska förändringar och dess samband 

mellan de objektiva geografiska värdena som exempelvist resurser eller population. Agnew 

ansåg att det inte går att enbart se till en stats geografi och dess kapacitet utan man bör se 

stater i ett globalt ekonomisk samband som i sin tur förändrar synen på vad som innefattar det 

geografiska rummet. Från enskild stat till samband mellan en stat och dess internationella 

omgivning.22 Den tidiga geopolitiken behandlades utifrån ett objektivt perspektiv, där man 

refererade till fixerade variabler som jämfördes och ställdes mot sin omgivning, utifrån vars 

stats geografi och dess geografiska läge. Att enbart ställa sig till objektiva värden tenderade 

att se den globala förändringen väldigt begränsat och man bör ta hänsyn till att handlingar i 

                                                 
21 Dahlman 2005, s. 174–193; Le Billon 2005, s. 217–235; Soennecken 2005, s. 415–432. 
22 Agnew & Corbridge 1995. 
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verkligheten inte helt baseras på ett objektivt tillvägagångssätt utan att även en subjektiv 

infallsvinkel bör tas med i beräkningen som en betydande faktor. Dels för att ge en tydligare 

bild på hur verkligheten bör ses men även som ett verktyg för att utveckla och inspirera det 

geopolitiska tänkandet. 

Geografen Agnew såg detta och ställde sig kritisk till den traditionella geopolitiken och 

utformade ”kritisk geopolitik” eller "den nya geopolitiken”. Genom att förändra de 

traditionella strukturerna och den objektiva uppfattningen utifrån den geografiska fixeringen 

som både Mackinder och Kjellén ställde sig bakom, belyste Agnew istället betydelsen av det 

ekonomiska perspektivet som en central faktor, som i sin tur bör ställas subjektivt till staters 

agerande och dess hegemoniska ställning i världen.23 Detta, istället för att jämföra de 

objektiva staternas resurser i dess geografiska läge och om de skulle agera som sjömakter 

eller landmakter utifrån dess behov och utveckling som sedan indikerade dess agerande i den 

geografiska omgivningen. Agnew ansåg att det fanns ett behov av att väga in den ekonomiska 

faktorn som en subjektiv variabel, som kan förklarar varför vissa stater under olika tidpunkter 

hade hegemonisk dominans.24 

Förhållningssättet till geopolitik bör ses med utgångspunkt i ekonomin som en subjektiv 

variabel i en diakronisk utveckling, till skillnad från den traditionella metoden där de 

geopolitiska variablerna ses objektivt och utifrån ett synkront perspektiv. De förändringar som 

sker i historien bör med andra ord ses i relation till de ekonomiska förhållandena och hur man 

anpassade sig efter de rådande omständigheterna; det förklarar i sin tur den rådande 

hierarkiska ordningen i världen. Stater bör i sin tur visa förmågan att anpassa sig efter och 

utnyttja dessa förändringar till sin egen fördel. Då den ekonomiska variabeln ses subjektivt 

och oberoende till ett visst geografiskt läge förändras även synen på staters geografiska läge 

och naturliga gränser som objektivt viktiga, och den traditionella synen till den geografiska 

rummet bör inte längre endast tolkas objektivt utan även anpassas till en mer subjektiv 

geografisk verklighet – den ekonomiska faktorn och staters förmåga att anpassa sig.25 

  

Debatten: behovet av geopolitik inom den statsvetenskapliga diskursen 

Statsvetenskapen så som alla olika discipliner är i ständig förändring och utveckling. Detta 

orsakar åtskilliga debatter om vilken utgångspunkt som är den främsta och vilka 

tillvägagångssätt som är de bästa, för att finna svar och förklaringar av samhället och dess 

                                                 
23 Agnew & Corbridge 1995, s. 5, 
24 Agnew & Corbridge 1995, s. 4. 
25 Agnew & Corbridge 1995, s. 5–7. 
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relationer inom diskursen. Inom IR-studier tenderar de traditionella teorierna realism och 

liberalism vara de dominerande inom forskningen, men de utmanas av teorier som kritiserar 

dessa och dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Teorier som social konstruktivism och 

normativ teori ställer sig emot dem traditionella etablerade perspektiven. Denna debatt och 

ämnesutveckling kan förstås i termer av rationalism och reflektivism. De traditionella, 

speciellt realismen och liberalismen, kan ses som rationalistiska, där stater ses som aktörer 

som vägleds av egenintressen, och där internationella institutioner påverkar dess beslut. Det 

motsatta och det använda synsättet av icke-traditionella teorier förstås då i reflektivismen, där 

alternativa perspektiv bör betonas, häribland intressen och identiteter som i sin tur formas 

genom olika sociala processer.26  

Var bör man då placera den geopolitiska teoretiska utgångspunkten? Då geopolitiken 

grundas på synen av det geografiska rummet uppfattar man världen och dess verklighet som 

både objektivt och subjektivt. Det finns objektiva värden exempelvis en specifik geografisk 

punkt eller resurs. Det finns även subjektiva värden som är i ständig förändring till exempel 

kultur och styre. 

Den traditionella geopolitiken där världen organiserades objektivt tillhör de traditionella 

teorierna, men den nya geopolitikens värden som fokuserar på de förändringar inom det 

geopolitiska rummet antar mer konstruktiva metoder och ser nödvändigheten att betrakta 

förändringar och antar en subjektiv ståndpunkt.27 Komplexiteten i att förklara händelser och 

skeenden inom internationella relationer måste ses både objektivt och subjektivt, med andra 

ord: utan den ena faller den andra. Att tjurskalligt hålla sig fast till en teoretisk modell utan att 

reflektera över och ta in andra synsätt som andra teorier har bidragit med är att endast stoppa 

utvecklingen inom diskursen och försvåra arbetet att kunna ge förklaringar till olika skeenden. 

Internationella relationer behandlar frågor rörande stater och dess agerande i nutid och 

dåtid; man berör olika aktörers agerande i olika situationer i allt från konflikter till 

samarbeten. Det geopolitiken kan tillföra är inte endast en teoretisk ansats utan ett synsätt som 

innefattar både historia, geografi och statskunskap. Genom att förena dessa discipliner skapar 

man en vetenskaplig och djupt förankrad kunskap inom statskunskapen. 

 

Reflektion: behovet av förändring 

Att förhålla sig enbart till de traditionella grunderna med en strikt objektiv världsuppfattning 

om det geografiska läget, så som det geografiska rummet, och inte ta hänsyn till globalisering 

                                                 
26 Gustavsson & Tallberg 2009, s. 29–30; Kurki & Wight 2010, s. 20, 24–25. 
27 Mamadouh & Dijkink 2006, s. 354. 
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och ifrågasätta ett relativt trångsynt perspektiv av världen, skulle enbart ses som ett 

bakåtsträvande. Men att enbart följa de utvecklade förändringarna utan att istället ta hänsyn 

till de traditionella grunderna är enbart irrationellt. Tanken är därför att i denna undersökning 

applicera delar av de traditionella grunderna och värderingarna, men genom en subjektiv 

procedur. 

De grundläggande variablerna som Kjellén utformade kommer delvis att prägla 

formeringen av de variabler som kommer att ligga till grund för denna studies teori- och 

modellutveckling. Staten som levande organism är ett intressant och fascinerande koncept och 

innefattar faktorer som bör belysas, dock bör de belysas i subjektiv analysform; i vilket 

samband de olika variablerna står till varandra. Det geografiska läget eller rummet kommer 

även att belysas i förhållande till dess förändring och inte som en specifik geografisk 

placering. Förhållandet mellan så kallade sjö- och landmakter kommer att bortses från då det 

tillhör geopolitik inom ett globalt perspektiv medan denna studie förhåller sig på ett nationellt 

plan. Men de värderingar som Mackinder förespråkade för stabilitet och fred är intressanta 

idéer som bör inte ses som främmande eller för den delen föråldrade. 

Både det traditionella och det nya synsättet att använda sig av geopolitik är idéer som ger 

väldigt bra förklaringar då den är tvärvetenskaplig, både sett till den historiska kontexten och 

till den geografiska verklighet vi lever i. Att ta dels det traditionella objektiva faktorerna för 

att sedan kompletteras med det nytänkande subjektiva där sambandet mellan olika variabler 

skall leda till utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv i denna studie. De bidrag denna uppsats 

ämnar att ge den statsvetenskapliga debatten är behovet av en djupare förståelse för den 

geografiska konstruktionen, den historiska kontexten och människans förändring. Man bör 

inte se endast till ett par abstrakta värden som förklaring, det är inte tillräckligt för att ge en 

rättvis beskrivning. Att endast som exempelvis realismen se till stater i termer av makt, 

säkerhet och överlevnad är inte tillräckligt för att förstå varför man agerar som man gör. Det 

geopolitiken kan ge till den statsvetenskapliga debatten är just behovet av att se till staters 

konstruktion och förändringskapacitet som nyckel till varför vissa aktörer agerar som de gör. 

 

Metod: Funktion och tillvägagångssättet 

Design, metod och operationalisering 

Studien ämnar att utveckla den geopolitiska teorin för att skapa en geopolitisk konfliktmodell 

som kan resultera i nya förklaringar av inomstatliga konflikter. Syftet med modellen är med 

andra ord att förklara själva konfliktens ursprung genom olika möjligheter. Till detta görs en 
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empirisk prövning ur ett jämförande fallstudiesperspektiv, där två valda fall jämförs utifrån 

hur modellen är uppbyggd för att påvisa modellens egenskaper/funktion.28 

Den jämförande fallstudiedesignen baseras på modellens metodologiska uppbyggnad vars 

funktion är att genom tre oberoende variabler beskriva de beroende variablernas egenskaper. 

Själva analysenheten är staters inomstatliga konflikter. För att kunna bestämma de oberoende 

variablernas betydelse i konflikten används ett antal bakomliggande variabler. I det följande 

ska designen förklaras närmare.29 

Utifrån den nedanstående (sid. 16) modellens schema beskrivs analysenheten, alltså 

undersökningsobjektet: staters inomstatliga konflikter. Det som skall förklaras är de beroende 

variablerna, politisk och militär konflikt. Dessa påverkas sedan av en mellanliggande variabel, 

statsskicket, en variabeln som inträder mellan oberoende och beroende variablerna och 

påverkar riktningen för de beroende variablerna. De beroende variablernas variationer 

bestäms utifrån tre oberoende variabler, kultur, ekonomi och territoriell konstruktion, vars 

värde styrs av totalt sju bakomliggande variabler. En av de bakomliggande variablerna styrs 

av en styrande variabel som sätter värdet på just den bakomliggande variabeln.30 Modellen 

blir i sig en egen metod vars syfte är att finna de bakomliggande orsakerna av konflikter 

utifrån geopolitiska värden och perspektiv. De oberoende variablernas samband med varandra 

påvisar vilken, alternativt alla, som är den bakomliggande faktorn till konflikten. 

En kvalitativ tolkning av materialet, av dess samband och skilda betydelse av de olika 

konflikterna, kommer vara grundläggande. Detta genom att specificera konflikternas natur 

och vilka som är inblandade, för att sedan dra samband till de olika oberoende variablerna. 

Det kommer att ske genom en kvalitativ textanalys med en noggrann läsning i de enskilda 

konflikternas beskrivning i kontext till de ställda oberoende variablerna inom det geopolitiska 

rummets perspektiv för att finna de bakomliggande faktorerna till konflikten.31 

Den empiriska prövningen av modellen kommer att tematiskt se till de två staternas 

statskick i kontrast till de olika konflikterna och på så sätt stärka tesen om betydelsen av 

statskick för konfliktens natur, politisk eller militär. Därefter ges en bild av de olika 

konflikterna ur ett medialt perspektiv för att få en förståelse av konflikten. Detta följs av att 

undersöka vilka, alternativt alla, av de oberoende variablerna (kultur, ekonomi och territoriell 

konstruktion) som kan vara den bakomliggande orsaken till de specifika konflikterna. 

 

                                                 
28 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 42, 109–110. 
29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 51, 190–191; Svenning 2000, s. 50. 
30 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 47, 51, 108–110, 190–191; Svenning 2000, s. 50. 
31 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 210. 
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Avgränsning och urval 

Modellens och studiens avgränsning till inomstatliga konflikter grundar sig de facto på att 

konflikterna som sker i världen tenderar i högre utsträckning vara inom stater och inte mellan 

stater, samt på grund av att utformningen av modellen är anpassad att se till enskilda stater 

och inte till stater i konflikt med varandra. Modellen går att anpassa till ett sådant scenario, 

men då bör man lägga till två tänkta externa variabler (politisk vision och politisk ideologi)32 

som står utanför det geopolitiska ramverket. 

De valda fallen grundar sig på ett selektivt urval av fall för att påvisa modellens olika 

aspekter utifrån studiens syfte av teoriutveckling.33 Meningen är att förmedla vägvalet i 

modellen av politisk eller militär konflikt. Detta präglas av den mellankommande variabeln, 

statsskicket, där konflikterna skiljer sig åt beroende på om det är en konsoliderad demokrati 

eller en icke-demokratisk stat. 

Valet av konflikt präglas även av aktuella internationella händelser som kan påverka 

internationella relationer. Den valda politiska konflikten är Skottlands referendum för ett 

utträde ur Storbritannien som skulle inte bara påverka dess territoriella konstruktion utan även 

dess politiska styrka. Ett utträde skulle innebära stora politiska förändringar i Europa och 

påverka förhållandet till EU. Den militära konflikten är vald efter händelsen och 

terrorattentatet i Beijing i Kina som kan leda till förändrade politiska inställningar av den 

kinesiska staten hur man agerar mot denna typ av terrorism. Kommer staten agera än mer 

brutalt mot protester och uppror och kommer man även engagera sig internationell och hävda 

rätten till interventioner mot andra stater för att förhindra nya attacker mot Kina så som USA 

agerar. 

 

Källor och källanvändning 

För att identifiera en stats geopolitiska uppbyggnad används traditionell men opartisk fakta 

om var stats geografi, statskick, ekonomiska resurser och befolkningens struktur. I detta fall 

kommer denna information hämtas från CIA: The World Factbook som samlar in aktuell 

information om världens alla stater.34 Härifrån hämtas generell information om de undersökta 

staternas statskick, resurser och befolkningens struktur. 

Värdet som bestämmer om ett land är en konsoliderad demokrati eller en icke-demokratisk 

stat hämtas informationen från den oberoende organisationen Freedom House som mäter 

                                                 
32 Politisk vision: Politiska ledare som agerar utefter en vision och ett mål för saten; Politisk ideologi: Ideologier 

av olika slag styr i många fall staters agerande och tänkande.  
33 Svenning 2000, s. 103–104. 
34 The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, 2013-11-27 kl.14:14. 
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graden av frihet hos både människor, Internetfrihet (frihet till alternativ information och 

öppenhet) och pressfrihet i varje stat.35 Om en stat skall bedömas som en konsoliderad 

demokrati eller icke-demokratisk faller under om de definieras som fria eller inte fria i alla tre 

kategorier. Där den konsoliderade demokratin är fri i alla tre kategorier och motsatsen gäller 

för en icke-demokratisk stat. 

Den ekonomiska variabeln styrs av ekonomisk fördelning och närheten till strategiska 

resurser. Om staten omfattas av några strategiska resurser hämtas uppgiften från CIA: The 

World Factbook, medan graden av ekonomisk fördelning styrs av hur utbredd korruption det 

finns i landet. Denna information hämtas från Transparency International – the global 

coalition against corruption, som är en oberoende organisation och som studerar graden av 

ekonomisk och politisk korruption i världens stater. De rangordnar världens stater och 

placerar dem i en tiogradig korruptionsskala där varje stat får poäng mellan 0 till 100. Mellan 

0 till 9 klassificeras stater där hela samhället är genomsyrat av korruption på alla nivåer 

medan 90 till 100 innebär att existensen av korruption är näst intill obefintlig.36 I de stater där 

korruptionen är i nivåer mellan 0 till 59 klassificeras som en stat vars ekonomiska fördelning 

inte är tillräcklig och gynnar endast specifika grupperingar men inte hela landet. 

För att förstå staternas territoriella konstruktion och kultur används staternas individuella 

historia, kulturella beskrivningar och den etniska fördelningen av grupper. Källor för detta är 

dels de olika staternas egen historia och beskrivning av det egna landet samt relevant och 

aktuell forskning som kan styrka eller fälla den partiska bilden var stat själv beskriver. De 

olika konflikternas skeenden och relevans synas utifrån internationella medier, i denna studie 

kommer BBC News (British Broadcasting Corporation) och CNN News (Cabel News 

Network), användas för att få en bild och beskrivning av konflikterna. 

Källmaterialet ger en god fingervisning till hur det ser ut. Den del av källmaterialet som 

bör ses med kritiskt öga är den kulturella variabeln, där det skulle vara önskvärt att göra en 

fältundersökning för att få större förståelse för den specifika kulturen och dess interaktion 

med religion, samhörighet mellan olika grupper och med det geografiska området. Utöver 

detta bör källmaterialet ses som pålitligt men dess främsta styrka är att det är opartiskt till 

demokrati och korruption och landets struktur, då fakta är hämtad av en oberoende part. 

Informationen om konflikterna är hämtad från två stora internationella nyhetsbolag som 

tillhandhåller nyheter till hela världen. 

                                                 
35 Freedom House, http://www.freedomhouse.org/, 2013-11-27 kl.14:23. 
36 Transparency International – the global coalition against corruption, 

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/#myAnchor1, 2013-11-27 kl.14:45. 
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Studien: En geopolitisk modell 

Konflikter av olika slag har alltid varit förekommande och kommer med all sannolikhet även 

ske i framtiden. Traditionellt sett när konflikter diskuteras antas det vara mellan två eller flera 

stater, detta kan då i bästa fall vara en konflikt som kan med demokratiska medel lösas, och i 

värsta fall är det en militär konflikt där parterna tar till vapen. Men ser man till dagsläget är 

majoriteten av konflikterna inte mellan stater, utan de är inomstatliga konflikter.37 

Denna förändring till allt fler inomstatliga konflikter ställer nya krav på forskningen om 

hur man skall dels förstå dem och dels hur man skall kunna förklara dem. Vilka faktorer är det 

som ligger bakom dessa konflikter? Forskningen runt detta område spretar åt olika håll. 

Statsvetaren och forskaren Samuel P. Huntington hävdar att konflikterna i världen har gått 

från att vara av ideologisk grund till konflikter mellan kulturer. Ett annat exempel är freds- 

och konfliktforskaren Michael T. Klare som benämner resurser, olja, mineraler, gas, som den 

absolut viktigaste variabeln och som är till grund för många konflikter och även för framtida 

konflikter. Man kan även se forskning som bygger konflikter helt utifrån antingen etnicitet, 

religion, politik eller ekonomi som de avgörande faktorerna.38 

Forskningen runt förståelsen av inomstatliga konflikter och vilken relation det spelar i den 

globala kontexten är stor och omfattande men ofta spretiga och ser till enstaka orsaker för att 

förklara de olika konflikterna. Detta öppnar upp möjligheten att utveckla och skapa en modell 

som kan ligga till grund för att få en större förståelse och förklaring till vad som kan ligga 

bakom olika typer av konflikter. Nyckeln till att finna en förklaring och en ökad förståelse av 

vilka variabler som ligger bakom dessa konflikter står att finna inom det geopolitiska 

tänkandet. Grundläggande geopolitiska variabler som ses utifrån ett subjektivt perspektiv och 

dess kausala samband med bakomliggande faktorer formar detta geopolitiska 

sambandsschema som får stå som en geopolitisk konfliktmodell. Denna modell är utformat så 

till vida att se till staters risk för inomstatlig konflikt, då de olika variablerna kan indikera 

varningssignaler. Det kan även användas i aktiva konflikter och då ge en möjlig förklaring i 

vad som ligger till grund för konflikten. Schemat utgår från hur stater ser ut idag, staters 

dagsaktuella status. 

 

                                                 
37 UCDP: Uppsala Conflict Data Program, Armed Conflicts Map 2012,  

http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/196/196101_armedconflicts_2012jpg.jpg, 2013-11-13 kl.11:03. 
38 Dahlman 2005; Fjelde 2012, s. 83–93; Huntington 2002; Klare 2001; Stump 2005.  
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Den geopolitiska konfliktmodellen är uppbyggd utifrån tre oberoende variabler (kultur, 

ekonomi och territoriell konstruktion) och dess bakomliggande variabler. Alla stater styrs 

utifrån en styrelsemodell, dessa delas upp som konsoliderade demokratier och icke-

demokratier. De i sin tur villkorar för den troliga utkomsten av en konflikts natur: politisk 

eller militär. Detta kan förstås som en ytterligare variabel, en mellanliggande variabel, i 

ekvationen för en konflikts orsaker, men eftersom en stats statsskick är avgörande för den 

troliga konfliktens utkomst blir militär eller politisk. Statsskicket representerar grunderna för 

konflikten i sig, medan konfliktformen representerar de beroende variablerna. 

Nästa steg i modellen är de tre oberoende variablerna: kultur, ekonomi och territoriell 

konstruktion. Dessa faktorer har i sin tur sju bakomliggande faktorer som kan indikera 

specifika orsaker och som därmed kan ge en tydligare bild av konfliktens natur. 

Modellens grund ställer sig utifrån Kjelléns studie om staten som en levande organism. 

Som tidigare beskrivits delade han upp hur staten fungerade utifrån fem viktiga geopolitiska 

punkter: I) Riket, sett till det geografiska läget och uppbyggnad, II) Rikshushållet som 

behandlar statens resurser, handel, ekonomi och med det vara självförsörjande, III) 

Statsfolket, storleken på befolkningen, IV) Folksamhället, läran om befolkningen hur den ser 

ut och hur den är uppbyggd, V) Statsregementet som innefattar strukturer, lagar, styret samt 
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statens styrka och makt.39 Modellens mellanliggande variabel och oberoende variabler 

(statsskick, kultur, ekonomi, territoriell konstruktion) är sprungna utifrån fyra av dessa 

geopolitiska punkter. Modellen bortser endast från punkt, III) Statsfolket, som endast belyser 

befolkningens storleken i varje stat, då storleken av befolkningen och dess minoritetsgrupper i 

sig inte har någon större betydelse konflikter kan uppstå oavsett storlek. 

Den traditionella geopolitiska forskningen använder sig gärna av olika variabler inom det 

geografiska rummet för att driva olika teser inom den statsvetenskapliga diskursen. Det som 

skiljer denna geopolitiska modell från andra är att varje variabel bör ses som subjektiva 

värden; dessa kan förändras under tid och dessa är olika typer av konstruktioner. Den 

ekonomiska variabeln grundar sig på vikten av olika resurser och fördelningspolitik, som 

sedan styrs av graden korruption i varje stat. Vilka resurser som är betydande förändras över 

tid, idag är det olja men för två hundra år sedan var det kol, och behovet skiftar i takt med 

innovationer och teknisk utveckling.40 Resurser kan också tänkas vara handel eller en specifik 

typ av industri beroende på staters olika geografiska lägen. Även ekonomisk 

fördelningspolitik förändras beroende på hur världen uppfattas och styrs, idag är en sund 

fördelningspolitik viktig för statsers välmående och utveckling, den bakomliggande faktorn 

för att mäta detta är korruption vars betydelse förändras genom tiden. Idag riktas korruption 

specifikt till politik och ekonomi.41 

Variabeln som beskriver statens territoriella konstruktion är i högsta grad levande och 

betecknas här som en subjektiv variabel eftersom statens territoriella konstruktion förändras 

och kan om hundra år vara helt annan än hur den ser ut idag. Även variabeln som ser till 

statsskicket är alltid i ständig förändring, det vi idag definierar som en konsoliderad demokrati 

eller icke-demokrati kan förändras över tid, då normerna för vad demokrati är inte är statisk. 

Det i sig är något som förändras och därför är även de subjektiva.  

Den slutliga variabeln kultur är väldigt komplex. Kultur kan beskrivas på olika sett, och 

modellen riktar sig till att se kulturbegreppet så som sociala konstruktioner, något som också 

är i ständig förändring. Kultur påverkas också i olika situationer av olika saker, som 

exempelvis religion som kan vara en viktig del i en kultur och styra kulturen åt olika hål. Men 

även ens sociala omgivning har betydelse; om kulturen är sprungen ur en homogen eller 

heterogen omgivning kan ta sig i uttryck på olika sett. Kultur är omdiskuterbart men i högsta 

                                                 
39 Häggman 2009, s. 21; Kjellén 1916, s. 39–53. 
40 Burke III 2009, s. 35–37. 
41 Sjölin 2010, s. 36–38. 
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grad levande. En variabel som inte kan postuleras utan bör alltid problematiseras utifrån dess 

omständigheter.42 

Varje variabel och bakomliggande faktorer och dess kausala samband kommer 

systematiskt förklaras för att ge en klar bild på hur modellen fungerar och skall förstås. Först 

diskuteras staten och de olika typerna av konflikter, sedan de tre oberoende variablerna och 

dess bakomliggande faktorer uppifrån och ner i modellen. 

 

Stater och konflikter 

Då staten är en konstruktion, ett levande väsen som kan både födas och förstöras är det viktigt 

att se till dess konstruktion och dess samspel. Betydelsen av att förstå staters geografiska rum 

kan indikera om det finns överhängande risk för en inomstatlig konflikt, det vill säga när olika 

aktörer inom en stat strävar efter oförenliga mål som har stor påverkan på statens uppbyggnad 

eller styre. Denna påverkan kan vara såväl politisk, ekonomisk eller territoriell, ofta finns det 

mer en ett skäl som ligger bakom uppkomsten till olika konflikter.43 Konflikter är något som 

förekommer på alla nivåer i samhället: den stora skillnaden är hur väljer man att hantera dessa 

konflikter? I denna studie delas den undersökande variabeln, konflikt, upp i två variationer 

politisk eller militär konflikt, differensen dem emellan är dess utspelande natur: våldsam eller 

icke våldsam. 

Politisk konflikt är när man löser det uppkomna problemet utifrån demokratiska medel, det 

vill säga de olika parterna inom konflikten argumenterar för sina åsikter och slutligen låter 

befolkningen välja vilken väg man skall ta. Medan militär konflikt innefattar våldshandlingar 

av de olika aktörerna från de olika sidorna av konflikten för att på så sett uppnå sina mål. 

Varje stat organiseras utifrån olika typer av statsskick vars konstruktion varierar mellan 

stater. Modellen riktar sig till två typer av konstruktioner: konsoliderad demokrati och icke-

demokratisk. De i sin tur indikerar om det är en politisk eller militär konflikt. Då icke-

demokratiska stater drabbas av konflikter av mer våldsam natur där någon part eller alla parter 

tar till våldshandlingar för att uppnå sina krav: vare sig det är störtande av en regim eller 

politisk självständighet, ses då som en militär konflikt. Då icke-demokratiska stater kväser 

konflikter med militära medel för att försvara och trygga sin egen ställning. Medan inom 

konsoliderade demokratiska stater tenderar konflikter att vara av politisk natur44 och lösas där 

                                                 
42 Eriksson 2011, s. 89–93. 
43 Lindholm-Schulz 2006, s. 27–28. 
44 Två tydliga exempel på mottsatsen och på militära konflikter i konsoliderade demokratier är ETA:s (Euskadi 

ta Askatasuna, Baskien i Spanien (1959–1977), 1978–2013) och IRA:s (Irish Republican Army, Nordirland i 

Storbritannien 1969–2001) kamp om självständighet. Men båda grupperingarna har slutit fredsavtal under 2000-
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efter; exempelvis röster för utträde hur en befintlig union, krav på regional självständighet, 

eller ett regionalt utträde och önskan om egen stat, detta beskrivs som en politisk konflikt.  

En konsoliderad demokrati styrs utifrån grundläggande demokratiska normer som: fria, 

rättvisa och återkommande val, valda befattningshavare, yttrandefrihet, rätten till alternativ 

information, föreningsfrihet och inkluderande medborgarskap. Vars styre är ”väl etablerad 

och vida accepterade”.45 Med icke-demokratisk stat menas alla andra former av styre som inte 

uppfyller demokratiska värden, och stater som är i en övergångsperiod från ett styre till ett 

annat.46 

 

Kultur 

Variabeln kultur innefattar kunskapen om de folk som lever inom staten. En avgörande 

kunskap för att förstå inomstatliga konflikter är att förstå folket som lever i staten. Då det är 

människor som är grunden till konflikter, en grupp ställs mot en annan av någon orsak. Denna 

orsak kan i sig vara olika identiteter som finns inom folket, där av är det viktigt att förstå 

folket/folken som bor i en stat. Dess kulturella normer är en betydande faktor, problematiken 

med den är hur man uppfattar och definierar vad kultur är. 

Traditionellt anges en homogen befolkningsgrupp som har gemensamma värden och ett 

gemensamt språk som en kultur. Problemet med denna definition är att en kultur alltså måste 

innefatta ett specifikt folkslag, en kultur kan inte baseras på en heterogen grupp.47 Detta 

koncept är något som används flitigt inom forskningen och har genererat en oönskad effekt 

som säger sig förutspå framtida konflikter där världen delas upp efter dessa normer, där 

kulturer ställs mot varandra i en kamp om överlevnad. Världen delas upp i nio delar baserat på 

homogena grupper och religion48 utan att ta hänsyn till många gruppers komplexa 

konstruktioner och den faktiska strukturen inom olika stater där befolkningen och kulturen i 

många fall är inte homogen utan heterogen. En sådan uppdelning är inte bara dumdristig utan 

tämligen farlig speciellt när det kommer från en erkänd och respekterad forskare, något som 

kan påverka hur en del aktörer inom samhällen och stater sedan agerar. Ett tydligt exempel på 

detta går att finna i USA, en stat vars kultur inte är baserad på en etniskt homogen grupp utan 

den amerikanska kulturen är heterogen. Vi kan däremot välja hur vi beskriver en amerikan, är 

                                                                                                                                                         
talet och fortsätter idag sin kamp genom demokratiska medel. Konsoliderade demokratier, staten, agerar alltid 

först och främst med demokratiska medel om konflikten eskalerar till våldsam natur är det uteslutande 

självförsvar då motparten anser att endast våld kan lösa konflikter likt icke-demokratiska stater. 
45 Dahl 2000, s. 92; Hague, Harrop & Breslin 2008, s. 52. 
46 Hague, Harrop & Breslin 2008, s. 52–56. 
47 Barth 1969, s. 11. 
48 Huntington 2002, s. 19–35. 
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det en vit anglosaxisk person eller ser vi en amerikan och Amerika som en kultur där både 

vita, svarta och latinos som en gemensam (heterogen) grupp som tillsammans skapar en 

amerikansk kultur och en amerikansk etnicitet? 

Etnicitet är något som förändras genom kultur, en etnisk grupp idag kan vara något helt 

annat om x antal generationer; etnicitet skall inte ses som ett hinder där vi alla skall leva i 

egna homogena grupperingar, etnicitet är ett begrepp på en folkgrupp som har gemensam 

kultur och gemensam nationell känsla i form av ett geografiskt område. 

Det kulturella begreppet bör ses mer som en föränderlig konstruktion och speciellt idag då 

världen blir allt mer globaliserad och vi människor uppblandas med varandra. Identiteter, 

normer och föreställningar förändras genom interaktion mellan människor och nya kulturer 

och samhörigheter bildas.49 Religion är ett exempel på detta, dels då det kan uppfattas som 

något som för oss människor samman, men det kan även tolkas som något som delar oss. 

Religionen i sig letar efter grupper av människor som delar dess tro och uppfattning om 

världen, religion är inte tillhörande en specifik folkgrupp50. Religion är en viktig faktor som i 

vissa fall spelar en betydande roll i hur vi uppfattar vår omgivning och vår kultur, detta kan 

även vara en bakomliggande faktor i en konflikt. 

Kultur innefattar även en territoriell samhörighet, känslan för ett specifikt område där 

kulturen har sina rötter i en historisk gemenskap och en nationalistisk samhörighet. Att 

geografi spelar en betydande roll inom kultur är inte något nytt men det är något man mer bör 

ta hänsyn till för att förstå många stater och konflikter runt om i världen. Känslan och 

samhörigheten till ett visst territoriellt område kan vara grunden till en konflikt.  

Variabeln kultur är en viktig och samtidigt en väldigt komplex variabel, det är också något 

som är i ständig förändring. Kultur går aldrig att se som ett statiskt objekt utan man måste ta 

hänsyn till dess konstruktion och dess samspel med andra kulturer och bör alltid bejakas som 

en subjektiv variabel. 

 

Ekonomi 

Ekonomins betydelse har i alla tider spelat stor roll både för en stats utveckling, beteende och 

agerande gentemot sin omgivning. I takt med globaliseringen ökar betydelsen av olika 

ekonomiska faktorer och får en allt mer framträdande roll som en av de absoluta orsakerna 

inom internationella relationer, så väl inom globala som nationella konflikter. Staters 

agerande bottnar nästan alltid i någon form av ekonomiskt perspektiv. 

                                                 
49 Nagel 1994, s. 152–156. 
50 Endast judendomen har uppfattningen att de är det utvalda folket. 
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Denna modell belyser främst två bakomliggande orsaker som präglar den ekonomiska 

faktorn resurser och ekonomisk fördelning. Något som har präglat staters agerande i årtusende 

är kontrollen av specifika resurser eller resursområden. Resursers betydelse är nyckeln till en 

växande ekonomi, en stats utveckling och politisk makt. Detta kan vara kontroll över 

tillgången av stål, järnmalm, olja, mineraler, kol, gas, skog och vatten men det kan också vara 

kontroll över ett specifikt område som handel eller avancerad industri. Denna kontroll är 

något stater i historien har kämpa om och kommer vara en faktor i framtida konflikter på ett 

eller annat sätt.51 För att exemplifiera detta ur ett historiskt perspektiv agerade Japan under 

1900-talets första hälft fram till andra världskrigets slut (1945) för att få kontrollen över 

Sydostasien och sjöområdet runt Japan för att säkra tillförseln och tillgången av mineraler och 

olja.52 Även Sverige agerade efter ekonomiska intressen under stormaktstiden (1611–1721) då 

man stred om den totala kontrollen över Östersjön och dess handel.53 Det kan även vara i syfte 

till att förena stater än att driva dem isär, Kol- och stålunionen 1951 och bildandet av 

Europeiska Gemenskapen (EG) 1958 är ett sådant exempel. Då man låste specifika resurser 

under gemensam kontroll förhindrade man att framtida konflikter mellan dessa stater skulle 

kunna inträffa. Detta påvisar hur viktig ekonomisk makt är.54 Krig och konflikter kan 

definieras och framställas på olika sätt men studerar man dem närmare finner man ofta 

ekonomiska orsaker av olika slag. 

En stats resurser är betydande och kan vara en av de avgörande bakomliggande faktorerna 

av konfliktens natur. Behovet och vikten av att kontrollera resurser är en del men i slutändan 

balanseras det på hur de ekonomiska resurserna delas inom staten och vem eller vilka som får 

tillgång till vinsterna som olika resurser genererar. Ekonomisk fördelningspolitik är en 

avgörande skillnad mellan demokratiska stater och icke-demokratiska stater; någon form av 

fördelningspolitik som gynnar den större massan måste finnas i någon mån inom en 

demokratisk stat.55 Men då politiken styrs av människor finns det alltid fall av orättvisor där 

man utnyttjar sin ställning till egna intressen. Detta brukar ses som olika former av 

maktmissbruk som ofta gestaltas i form av ekonomisk och politisk korruption. Alla stater i 

världen är drabbade i någon grad av korruption, ofta speglas det tydligast i icke-demokratiska 

stater där maktens elit ger sig själva enorma ekonomiska vinster och fördelar på bekostnad av 

                                                 
51 Klare 2001, s. 13–18. 
52 Best, Hanhimäki, Maiolo & Schulze 2008, s. 58–78, 197–199. 
53 Lindkvist & Sjöberg 2009, s. 375. 
54 Karlsson 2007, s. 241–243. 
55 Vernby2010, s. 49–50. 
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majoriteten av befolkningen.56 Stater med en hög grad av korruption som genomsyrar alla 

delar av samhället är ofta icke-demokratiska stater och präglas regelbundet av olika typer av 

inomstatliga konflikter. 

 

Territoriell konstruktion 

En betydande faktor är landets geografiska historiska uppbyggnad – statens historiska 

uppkomst. Geopolitiskt sett är den historiska bakgrunden i sig mer viktig än den geografiska 

platsen, att förstå sin historia utifrån geopolitiska normer är avgörande för en stats agerande 

med utgångspunkt i en geopolitisk vision.57 Konstruktionen av hur staten kom till är 

betydande då det är stor skillnad mellan en nationalstat och en stat. En nationalstat vars 

historiska uppkomst är grundad av ett folk med gemensam identitet och kulturell samhörighet. 

Men en stat som utgörs av ett skapat territoriell geografiskt område där befolkningen inom 

detta område styrs under en statsmakt. En stat behöver ej bestå av en gemensam identitet, 

kultur eller ett folk, utan kan vara en sammanslutning av olika identiteter, kulturer och folk.58 

Vikten av att se till väldens staters uppkomst och konstruktion vare sig de är nationalstater, 

stater eller federationer är avgörande för att förstå uppkomsten av olika konflikter. Många av 

världens stater idag är olika konstruktioner av geografiska områden sammansatta tillsammans 

till ett suveränt område. Majoriteten av dessa konstruktioner uppkom under det långa 1800-

talet59 som omfattar majoriteten av dagens staters geografiska konstruktion på kontinenterna 

Afrika, Sydamerika, Nordamerika, Mellanöstern, Oceanien och åtskilda stater i Asien. En del 

av dessa konstruktioner har sedan 1900-talets andra hälft brutits samman och en rad nya stater 

har uppkommit, där Pakistan, Bangladesh och Sydsudan är några av dessa.60 

Förståelsen av staters historiska bakgrund och om de är en konstruktion skapad av andra 

eller tillsammans med varandra spelar stor roll i att förstå hur staten fungerar och hur den är 

uppbyggd, denna variabel spelar en avgörande roll i att förstå vad som kan vara orsak till en 

konflikt men även dess samband för att förstå staters kulturella komplexitet. 

 

Sambanden 

När man pratar om konflikter och dess uppkomst ser man ofta till enstaka skäl, när sedan 

konflikterna skall beskrivas hänvisar man ånyo till enstaka skäl. Exempelvis beskrivs 

                                                 
56 Sjölin 2010, s. 32. 
57 Mamadouh & Dijkink 2006, s. 358. 
58 Hague, Harrop & Breslin 2008, s. 32–40. 
59 Det långa 1800-talet periodiseras från 1789 till 1914. 
60 Best, Hanhimäki, Maiolo & Schulze 2008, s. 81–104; Boahen 1990. 
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inbördeskriget i Bosnien-Hercegovina (1992–1995) som en etnisk konflikt mellan serber och 

bosnier, detta i sig är inte felaktigt men den avsaknar en djupare förståelse av konfliktens flera 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för vad som slutligen blev en fasansfull etnisk 

konflikt. Även folkmordet i Rwanda (1994) har troligen fler bakomliggande orsaker än 

etnicitet;61 eller den pågående konflikten i Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo) som 

sargat landet sedan 1998. Statens naturresurser har ständigt varit i fokus som även dragit in 

närliggande stater i regelrätta strider, allt för att kontrollera tillgången av värdefulla resurser. 

Trots fredsavtalet 2003 tenderar landet att fortfarande plågas av interna konflikter där den 

avgörande orsaken sägs vara naturresurser.62 

Genom att skapa sig en tydlig bild av staters geografiska rum och förståelsen om den, 

uppstår ofta en mer klar bild och en djupare förståelse om själva konflikten och dess natur. De 

tre oberoende variablerna i den geopolitiska konfliktmodellen ser till detta och dess samband 

sinsemellan kan möjligen ge en tydligare bild som beskriver vad konflikten grundar sig i. 

 

Empirisk prövning: Politiskt schabbel och våldsam handling 

Statsskicken och konfliktens natur 

De båda staterna Kina och Storbritannien har en inomstatlig konflikt på halsen. Denna 

konflikt skiljer sig åt i handling och natur. Båda konflikterna rör frågor som är av stor vikt för 

olika delar av staten och dess invånare samt kan påverka den framtida territoriella strukturen. 

Hanteringen av dessa konflikter skiljer sig åt mellan staterna, å ena sidan (Storbritannien) 

behandlas de olika meningsskiljaktigheterna utifrån civiliserade demokratiska normer och 

lösningen på problemet debatteras, diskuteras och slutligen avgörs genom folkets röst, som 

ger de styrande på båda sidorna63 den avgörande rösten för hur konflikten skall lösas. I den 

andra konfliktens (Kina) meningsskiljaktigheter används andra mer våldsamma metoder för 

att uppnå eller förhindra det konflikten handlar om. Istället för att diskutera och argumentera 

för sin sak används våldsamma metoder för att försöka kväsa eller uppnå konfliktens mål. 

Skillnaden mellan dessa stater är dess politiska styre och graden av frihet. Konflikternas 

natur bestäms utifrån vilket politiskt klimat som styr staten. I dessa specifika fall av konflikter 

talar konflikternas natur ett tydligt språk. Konflikten i Kina eskalerade i och med 

                                                 
61 Bosnia-Herzegovina, http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=20&regionSelect=9-

Eastern_Europe#, 2013-11-25 kl.16:01; Rwanda, 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=133&regionSelect=2-Southern_Africa, 2013-11-25 

kl.16:05. 
62 Den demokratiska republiken Kongo, http://www.globalis.se/Konflikter/Den-demokratiska-republiken-Kongo, 

2013-11-25 kl.16:12. 
63 Brittiska och Skotska parlamentet. 



 24 

terrorattentatet den 28 oktober 2013 där fem personers dödades och 38 skadades, och därmed 

stärktes som en militär inomstatlig konflikt,64 medan den pågående politiska konflikten i 

Storbritannien om Skottlands utträde ur unionen går in i sitt slutskede i och med publicerandet 

av den skotska vitboken65, där väljarna nu har två tydliga alternativ, stanna kvar i unionen 

eller bilda en egen självständig stat och gå sin egen väg, inför valet om knappt ett år.66 

Den politiska naturen spelar en viktig roll i hur konflikter yttrar sig; råder det yttrandefrihet 

och befolkningen ges rätten till att tycka och fatta politiska beslut tenderar det till i 

majoriteten av fallen att konflikter blir av politisk natur. Stater som istället styrs utifrån icke-

demokratiska medel kväser oftast de styrande konflikter med våld, och det gör i sin tur att 

motståndaren tar till våldsamma medel för att få igenom sina åsikter och uppmärksamhet av 

ett pågående problem. Storbritanniens statsskick är monarki där monarken endast har en 

ceremoniell ställning och landets regering väljs utifrån fria demokratiska val. Landet anges 

utifrån oberoende mätningar som ett fritt land både för press som för människors rätt till 

yttrandefrihet.67 Kina å sin tur är en kommunistisk enpartistat som inte baseras på rätten till 

fria val, yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet. Därmed bör Kina betraktas som en 

icke-demokratisk stat.68 

 

Konflikterna 

Då media idag är den aktören som tillhandahåller information till världen bidrar den starkt till 

att skapa den uppfattning man har om en händelse utan att en riktig granskning av 

informationen och händelsens olika faser. Då informationen skall gå ut så fort som möjligt är 

det media som omedvetet ”bestämmer” vad som kan tänkas vara orsaken till olika händelser. 

Då media är så central idag skapar de flesta sin uppfattning om händelsernas natur och 

beskrivning utifrån medias perspektiv och vilken media man läser. Därför är det viktigt att ge 

den mediala bilden av de olika konflikterna. 

Den första mediala bilden av terrorattentatet i Kina beskrevs först som en tragisk olycka, 

men media spekulerade direkt om ett politiskt attentat mot kommunistregimen. Allt eftersom 

kom mer information ut och det mediala bruset cirkulerades av temat terrorattentat. Den 

kinesiska staten går då ut med information om att händelsen var ett terrorattentat men är 

                                                 
64 Black, CNN 2013,  http://www.cnn.com/2013/10/30/world/asia/china---tiananmen---

arrests/index.html?iref=allsearch, 2013-11-28 kl.15:33. 
65 Vitbok: ett policydokument med framtida visioner och idéer och en åtagande plan.  
66 Jiang & Hunt, BBC 2013, http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-25088251, 2013-11-28 

kl.15:35. 
67 Freedom House, http://www.freedomhouse.org/country/united-kingdom, 2013-11-28 kl.16:08. 
68 Freedom House, http://www.freedomhouse.org/country/china, 2013-11-28 kl.16:13. 
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förtegen att peka ut en specifik grupp, men under undersökningens gång pekar man ut 

Xinjiang i nordvästra Kina som attentatspersonernas härkomst och tillhörande minoriteten och 

folkgruppen Uyghurer.69 Då den kinesiska staten hade berättat vart attentatspersonerna kom 

ifrån började uppgifter spridas i media om området som under senaste åren har drabbats av 

flertalet våldsattentat mot regimen. Det visade sig att de övergripande orsakerna bakom dessa 

attentat är en reaktion mot den  religiösa och kulturella förföljelsen från staten av de 

minoritetsgrupperna som bor i provinsen. Kort därefter tar en militant islamistisk grupp på sig 

ansvaret och beskriver attentatet som ett led i en jihad70 mot den kinesiska staten. Denna 

beskrivning kommer sedan vara den gällande bakomliggande orsaken till attentatet, ett 

islamistiskt terrorattentat.71 

I takt med den kommande folkomröstningen om huruvida Skottland skall bli en 

självständig stat eller vara en del av Storbritannien ökar det mediala intresset allt mer och man 

argumenterar för varför det sker just nu, vad det är som ligger bakom detta politiska beslut. 

Media beskriver två bakomliggande skäl för beslutet: det historiska perspektivet används 

eftersom Skottland var en gång i tiden en självständig stat och man nu vill återuppväcka det. 

Även nämns nationalistiska strömningar som alltid strävat efter att bryta med Storbritannien 

och då de sitter vid makten för första gången72 tar de möjligheten för det och utlyser en 

folkomröstning.73 

Båda konflikterna innefattar två specifika grupper och geografiska områden inom de båda 

staterna. I Kina utfördes terrorattentatet av islamistiska Uyghurer från provinsen Xinjiang, i 

Storbritannien omfattar konflikten Skottland och dess befolkning. Då den drivande eller 

drabbade sidan är identifierade, appliceras modellens variabler på det specifika geografiska 

områdena Skottland och Xinjiang samt de två folkgrupperna det gäller. 

 

Kultur 

Den kinesiska uppfattningen om kultur är strikt definierat utifrån språk; det språk man har 

speglar i sin tur vilken folkgrupp och kultur man tillhör. Efter kommunisternas makttillträde 

                                                 
69 Ningzhu, The People´s Rebublic of China News 2013, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-

10/30/c_132845270.htm, 2013-11-29 kl.1148; BBC World News 2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-

china-24672291, 2013-11-29 kl.11:55 
70 Jihad: Heligt krig eller andlig kamp. 
71 Mullen CNN News 2013, http://www.cnn.com/2013/11/25/world/asia/china-tiananmen-attack-

report/index.html?iref=allsearch, 2013-11-29 kl.12:13; Zhang BBC World News, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-24705227, 2013-11-29 kl.12:20. 
72 Skottlands parlament styrs av SNP (Scottish National Party) sedan 2007. 
73 Anderson CNN News 2013, http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2013/11/26/ctw-scotland-

independence-why-now-robert-hazell-intv.cnn.html, 2013-11-29 kl.15:05; Black BBC World News 2013, 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-19942638, 2013-11-29 kl.15:10. 
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1949 började man kartlägga statens alla minoriteter utifrån dess språk för att uppnå en etnisk 

registrering av alla folkgrupper utöver de styrande Han-kineserna. Samtliga medborgare 

identifieras idag inte enbart från ålder, kön och namn på sina id-handlingar utan även efter 

etnicitet. Genom en tydlig befolkningsuppdelning har man ofrivilligt konstruerat en tydlig 

klassindelning, där Han-kineserna tillhör ”härskarklassen” och övriga är en typ av 

andraklassens medborgare. Denna uppdelning har även lett till att visa folkgrupper ställer sig 

delvis utanför den kinesiska kulturella samhörigheten som finns mellan alla folkgrupper och 

utvecklat en nationell egenkänsla och identitet med krav för ökad självständighet. I vissa fall 

finns önskan till att bryta sig ur och bilda egna stater, där ibland hos den tidigare nämnda 

Uyghuriska befolkningen i provinsen Xinjiang men även i Tibet som till och med har en egen 

exilregering i Indien.74 

Till skillnad från andra minoriteter finns den Uyghuriska befolkningen i nordvästra Kina, 

ett område som är avskilt och delvis isolerat. Det geografiska området består av vida steppar 

och bergsområden och det är glest bebott. Uyghurerna är från början ett nomadfolk och har 

levt i området sedan 800-talet, och känner en stor tillhörighet till den geografiska identiteten; 

då de i grunden är ett nomadfolk är det territoriella en stor del av dess kultur. Under 1000-

talet och under den islamiska spridningen i regionen blev Uyghurena muslimer och dem har 

assimilerats i dess kultur. Detta är problematiskt i dagens Kina då både kommunismen och 

islam är system som söker kontroll både politisk, kulturellt, socialt, legalt och ideologiskt.75 

Med en sådan konkurrens är konflikt ett faktum då båda systemen har svårt att acceptera 

varandra på lika villkor. Utöver de etniska skillnaderna och det faktum att dem är en 

minoritetsgrupp, är dess religiösa uppfattning dessutom i minoritet. Detta utmärker 

Uyghurerna än mer i det kinesiska samhället och präglas inte bara av att vara andraklassens 

medborgare utan även av att tillhöra andraklassens trosuppfattning. 

Att särskilja olika folkgrupper och peka ut kulturella olikheter samt att dela in 

befolkningen i olika klasser har skapat splittring och oroligheter inom visa delar av Kina. Det 

har även bidragit till att skapa splittring av en önskad kommunistisk nationalistisk 

samhörighet och gett upphov till kulturell nationalism som drivs av språkliga identiteter, 

religion och geografisk samhörighet. På grund av detta kräver minoritetsgrupperna en ökad 

självständighet och jämlikhet från den kinesiska staten och makteliten. Istället för att låta 

folkgrupperna assimileras med varandra och utveckla en gemensam kinesisk kultur, pekar 

man ut olikheterna och placerar in befolkningen i olika fack. Detta ihop med en begränsad 

                                                 
74 Kjellgren 2000, s. 16–18, 113–119. 
75 Millward 2007, s. 51–54, 246. 
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politisk frihet skapar större klyftor och ett samhälle som hålls ihop genom politisk kontroll 

och våld som vidare riskerar att leda till stora våldsdrabbningar folkgrupper emellan. 

Det kulturella samspelet inom Storbritannien och den kulturella betydelsen i Skottland är 

till skillnad från Kina mer samspelt och inte präglat av etnisk registrering och kontroll. 

Storbritannien har en mer utpräglad kulturell samhörighet med ett gemensamt språk och 

identitet, men där man uppmuntrar de regionala skillnaderna eftersom varje land har sin egen 

flagga, är självstyrande med ett eget parlament samt även sportsligt då man tävlar endast 

under gemensam flagg vid de olympiska spelen. Den kulturella uppblandningen och 

gemenskapen syns även demografiskt då migrationen mellan länderna är större än den yttre 

migrationen.76 Allt detta är något som har stärkt den kulturella samhörigheten och den 

brittiska identiteten. Det som talar för en stark skotsk kulturell identitet finner man i den 

historiska kontexten, där Skottland stod som ett enat folk upprepade gånger emot den 

engelska kronan. Dessa händelser har ett stort symboliskt värde i den skotska identiteten och 

har blivit en symbol för territoriell samhörighet och historiskt oberoende. I takt med att det 

brittiska imperiet successivt avvecklades under 1900-talet och en politisk decentralisering 

inom Storbritannien skett, som gynnat regionalt politiskt styre har samhörigheten inom det 

brittiska identitetsskapandet förändrats och  har stärkt den traditionella skotska symboliska 

identiteten.77 

Men det historiska värdet av att en gång i tiden ha varit egna länder, den territoriella 

samhörigheten, och uppmuntrandet av de regionala skillnaderna och den politiska 

decentraliseringen har bidragit till regional nationalism. Denna nationalism har utvecklats och 

skapat nationalistiska partier som har i takt med 1900-talets förändring kommit med politiska 

krav på allt större självbestämmanderätt och även utträde ur den gemensamma unionen. De 

kulturella likheterna och olikheterna inom unionen är i sig självt inget större problem, men 

den historiska och nationella förnimmelsen är en betydande faktor och spelar en stor roll 

politiskt i form av nationalistiska partier som har utnyttjat detta, och under 1990-talet återfått 

politisk makt och kontroll över både sjukvården, skolan, och rätten att stifta lagar.78 

Den religiösa faktorn är en del av kulturen i Skottland men har en väldigt liten betydelse 

gällande nationalism, och då olika trosuppfattningar är en del av samhället och sedan länge 

accepterat har den en mindre betydelse gällande den skotska kulturella identiteten.79 
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77 Rönnquist 1990, s. 180, 189–190. 
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79 McCormick 2003, s. 189–192. 
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Skottlands kulturella identitet är en del i det större sammanhanget av den brittiska 

identiteten. Medan den nationella känslan historisk, och dess territoriella anknytning i form av 

nationalism och den politiska decentraliseringen spelar i allt högre grad in mer än både 

kulturell eller religiös identitet. 

 

Ekonomi 

Kina är ett vidsträckt land som innehar enorma resurser av olika slag. Provinsen Xinjiang är 

rikt på viktiga resurser som olja, kol och volfram80. Med en omfattande utveckling har 

infrastrukturen utvecklats och man har börjat komma åt de mer svårtillgängliga men dyrbara 

resurserna.81  

Det finns stora ekonomiska resurser som tillför grunden för en god ekonomi i området, 

men Kina lider av allvarliga korruptionsproblem som gynnar den styrande folkgruppen (Han-

kineser, 91,5% av Kinas befolkning) och den styrande eliten. Kina rankas på plats 80 av 174 

och får 39 poäng i den senaste granskningen av politisk och ekonomisk korruption.82 Den 

skyhöga korruptionen inom landet är ett känt problem som de styrande är väl medvetna över 

och försöker tackla problemet både inom det kommunistiska partiet men även utanför. 

Korruptionen och den ekonomiska fördelningen får i detta fall väldigt stor betydelse som en 

del av de bakomliggand faktorerna till den pågående konflikten. I vilken utsträckning just 

minoritetsgruppen Uyghurerna är drabbade är svårt att fastställa men alla minoritetsgrupper, 

speciellt religiösa grupper, är hårt drabbade. 

Den ekonomiska situationen i Storbritannien och den tillhörande regionen Skottland har å 

sin sida en välutvecklad infrastruktur och industri. Av de naturliga resurserna så infattas både 

gas och olja i det tillhörande området i Nordsjön (tillhörande Skottland) där stora delar av 

regionens och hela statens inkomster kommer ifrån. Resurstillgången är däremot osäker och 

dagens kunskap säger att man har toppat utvinningen på tillgången av både olja och gas, och 

att den snabbt kommer att minska fram till 2020, och efterlämna en lägre produktion och 

inkomst,83 men dessa siffror förändras och nyfyndigheter av både olja och gas är inte otroliga. 

Ser man till graden av korruption kommer Storbritannien högt upp på listan och placerar sig 
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på plats 17 med 74 poäng, det finns en viss korruption men är inte påtaglig i det stora hela.84 

Ser man till den ekonomiska fördelningen och den ekonomiska politiken i Storbritannien ger 

Skottland mindre och får mer tillbaka, men här hävdar det skotska nationalistpartiet SNP att 

man inte skulle förlora på att separera utan att man snarare skulle tjäna på beslutet, eftersom 

alla inkomster från olja, gas samt skatter skulle gå direkt till Skottland.85 

Betydelsen av ekonomin skiljer sig mellan Skottland och Xinjiang, båda har visserligen 

tillgång till viktiga och inkomstdrivande resurser men betydelsen av dem skiljer sig åt. I 

Skottland ser man fördelen till att ha tillgång till dessa resurser och detta styrker deras önskan 

för ett utträde ur Storbritannien eftersom inkomsterna antas säkra de framtida finanserna, 

hävdar nationalistpartiet Scottish National Party, och ger möjligheten till att utveckla och 

investera i annan industri och utveckling. Medan i Xinjiang bör man se den allt för utbredda 

korruptionen, som slår hårt mot minoritetsgrupper, som en av de drivande orsakerna till 

konflikt. Skulle korruptionen upphöra och man skulle få en jämnare ekonomisk fördelning, 

som där med också skulle gynna de olika minoritetsgrupperna, går det att anta att den växande 

besvikelsen mot det styrande kommunistpartiet skulle minska. 

 

Territoriell konstruktion 

Xinjiang och Skottland är båda en del av två statliga territoriella konstruktioner. Båda 

regionerna är delar av en statlig konstruktion som under historien har förändrats. Provinsen 

Xinjiang har varit kontrollerad av olika grupper och riken. Det är ett område som ständigt har 

varit oroligt för de styrande och som har präglats av många uppror och försök till att bilda en 

egen autonom stat. Kina har kontrollerat området konturenligt sedan 1750 men först 1884 

kom området att upptas som en egen provins och kom då att gå under namnet Xinjiang. Den 

lokala befolkningen består idag av Uyghur och olika grupper från närliggande länder, som 

dagens Kazakstan och Kirgizistan. Provinsen har under kinesisk kontroll präglats av 

oroligheter då den styrande ockupationsmakten (Han-kineser) har styrt området utan att ta 

hänsyn till lokalbefolkningen, och området har varit väldigt korrupt. Under 1900-talets första 

hälft när Kina präglades av inbördesstrider och invasioner utropade Uyghurerna en egen 

republik som varade i totalt sex år (1933–1934, 1944–1949). Efter kommunisternas 

övertagande 1949 proklamerades Xinjiang som en autonom region inom den kinesiska staten, 
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men provinsen kom inte att styras av den lokala befolkningen utan av Han-kineser och 

kommunistpartiet.86 

Den geografiska konstruktionen av Xinjiang är påtaglig; det är en relativt ung provins vars 

konstruktion präglats av ockupanter som styrt området efter egen regim. Att det finns en 

känsla för en egen självständig stat går inte ta miste på då deras historik präglas av uppror och 

kamp om självstyre, och ett kort uppbrott mot sin ”förmyndare”. 

Den territoriella konstruktionen av Skottland som en del av Storbritannien är delvis en 

bråkig historia som präglats av stridigheter med England under flera århundraden innan de 

slutligen förenades i en union under en gemensam regent, James I år 1707. Skottland har 

sedan dess utvecklats och förändrats med England som en enhet inom Storbritannien. Den 

skotska konstruktionen som en del av unionen kan argumenteras som fördelaktig men också 

på bekostanden av den nationella friheten.87 Under tiden Skottland varit medlem av 

Storbritannien har man haft ett regionallt självstyre och en egen parlamentsform. Man har 

bevarat samhörigheten till den egna territoriella geografin och de gamla nationella gränserna 

sedan 1707 består fortfarande mellan England och Skottland. 

Den territoriella konstruktionen av Skottland har stor betydelse då man har varit en egen 

stat och självmant ingått i en union med England. Den nationella känslan är något som finns 

förankrat i Skottland och man benämner sig själv stolt som skotte. Betydelsen av att man själv 

har valt att ingå i en union och vetskapen om att man en gång i tiden var en självständig stat är 

viktigt speciellt när man nu ger rätten till befolkningen att bestämma vilken väg man skall gå i 

framtiden, och kommer att stärka Skottland vilken väg man än väljer. 
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Reflektion och resultat 

Efter att endast skrapat ytligt på de olika konflikterna efter den geopolitiska konfliktmodellen 

går det att urskilja ett mönster av samband mellan de olika oberoende variablerna och 

samtidigt lyser det igenom vilka som kan ha större betydelse som de bakomliggande orsaken 

för de båda konflikterna. 

I fallet Kina är det möjligt att urskilja ett sambandet mellan alla tre oberoende variabler; ur 

ett ekonomiskt perspektiv finns resurser för en stabil och välmående provins, men de 

ekonomiska resurserna saknar en rimlig fördelning vilket manifesterar sig genom det politiska 

styret och klassuppdelningen i och med att all makt ligger hos Han-kineserna och inte 

Uyghurerna. Detta i sin tur gå att koppla till den territoriella konstruktionen då provinsen 

Xinjiang 1949 skulle bli en autonom provins i Kina. Istället för att ge makten till den lokala 

befolkningen gavs makten till de styrande Han-kineserna och kommunistpartiet. Historien 

återupprepade sig eftersom befolkningen och det geografiska området blev åter underordnade 

någon annan. Likt som man styr och tar över kontrollen av det territoriella så delar man även 

upp det kulturella och behandlar Uyghurernas nomadiska identitet, språk och religion som en 

andraklassens medborgare. En orsak till detta förtryck är kampen mellan de religiösa  

islamiska värderingarna och de kommunistiska värderingarna då båda systemen söker kontroll 

politiskt, kulturellt, socialt, legalt och ideologiskt. Detta ger upphov till att den framträdande 

bakomliggande orsaken till konflikten utifrån detta metodologiska tillvägagångssätt är dels 

kulturell, religionen, och dels den territoriella konstruktionen, önskan av självbestämmande. 

Medan i fallet Skottland är inte sambanden lika självklara. Ser man till den kulturella 

variabeln finns det ingen större konfrontation, utan man erkänner kulturell samhörighet på 

samma nivå som de kulturella olikheterna. Ekonomiskt finns det en del betydande resurser 

men det råder både oenighet och osäkerhet över vilken betydelse de har i det stora 

perspektivet för Skottlands framtid. Ekonomiskt sett vinner Skottland på att vara en del av 

unionen samtidigt som man har både ekonomisk, politisk och territoriell makt i och med att 

man är en autonom region. De nationalistiska strömningarna är sprungna ur en territoriell 

samhörighetskänsla och kulturell symbolik där man vill belysa sitt historiska oberoende och 

självständighet gentemot England. Man använder sig av den ekonomiska situationen och 

spelar på politisk decentralisering samt symbolisk nationalism i drivandet för ett självständigt 

Skottland. Exakt vad som är den bakomliggande orsaken är tvetydigt, den speglas mer av 

historisk önskan och förhoppningar på ekonomiska resurser som skall övertyga 

lokalbefolkningen att en självständig stat är inte en dålig idé. Konflikten bottnar i ett försök 

att framhäva en skotsk nationalism utifrån kulturell symbolik, i takt med en förhoppning att 
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oljan skall säkra dess framtid – det vill säga att Skottland har goda ekonomiska förutsättningar 

att blir en egen stat. 

Geopolitik och konfliktmodellen påpekar komplexiteten och vikten av att se stater utifrån 

de element som finns inom det geografiska rummet för en tydligare bild av stater och 

konflikter. Modellen applicerar den geopolitiska grundtanken fast ser de olika elementen som 

levande och förändliga. Då stater och konflikter är själva levande och föränderliga måste det 

teoretiska perspektivet anpassas efter verkligheten. Modellen belyser stora ämnen som kultur, 

ekonomi och territoriell konstruktion i förståelse av dess inverkan i det politiska spelet. 

Dagens politiska partier agerar utifrån den egna staten, dess kultur, dess territoriella 

konstruktion, och dess ekonomi och sedan agerar man inom dessa gränser. De stora 

konfliktfrågorna tenderar alltid vara ekonomi, eller ekonomisk fördelning i var/vart/hur 

pengarna skall användas. Det ekonomiska perspektivet tenderar ofta att vara en bidragande 

eller bakomliggande orsak för konflikter mellan grupper, som vidare tenderar att övergå i 

konflikter av religiösa, etniska eller av nationalistisk natur. Även territoriell konstruktion och 

ekonomi har samband i strävan efter kontroll av olika ekonomiska resurser. Men konflikter 

sker naturligtvis också andra vägen runt där kultur eller territoriell konstruktion är den 

bakomliggande eller bidragande orsaken. Med territoriell konstruktion i form av geografisk 

utvidgning och maktsträvanden sprids och kombineras ofta ekonomiskt. Geopolitiken och 

modellen saknar emellertid två viktiga komponenter som bör införlivas i det geopolitiska 

perspektivet – visioner och ideologier – två viktiga perspektiv vars drivkraft påverkar hur man 

ser och definierar kultur, ekonomi och territoriell konstruktion. Dessa perspektiv kan stärka de 

olika faktorerna genom att ta in människan som aktör där hon förstärker användandet/behovet 

av dessa perspektiv i syfte för egen vinning. 

Geopolitikens framtid bör präglas av fortsatt utveckling komplettering och prövning för att 

dels stärka denna utveckling och dels finna brister. Detta för i sin tur kunna komplettera 

geopolitiken och konfliktmodellen med de aspekter som behövs för att täcka hela spektrumet i 

hur konflikter bör förstås och hur världens interaktioner med varandra fungerar. I samma 

andan som driver forskningen framåt inom internationella relations- och freds och konflikt 

forskningen. 

Gällande specifikt denna geopolitiska konfliktmodell har den gett en inblick i dess 

funktioner och skapat ett mönster av variabler och dess samband som man bör ta mer hänsyn 

till inom forskningen. Den bör i sin tur appliceras på en bred variation av konflikter och 

undersökas mer djupgående, för att stärka dess konstruktion och funktion. 
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