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1 Inledning  

Den svensk-ryska relationen har varit mer eller mindre problematisk sedan 1809 då Sverige 

förlorade sitt finska territorium till Ryssland (Burgman 2001, 24-25). Under 80-talet innan 

Sovjetunionens fall uppmärksammades en rad ubåtskränkningar i svenskt vatten, och år 2008 

förvärrades den redan sköra relationen då Ryssland stödde Sydossetiens utbrytarrepublik i 

Georgienkriget (BBC, 2008). Precis som i Georgienkriget har Ryssland anklagats av 

omvärlden för att stödja utbrytarrepubliker för sin egen vinning. Den 18 mars 2014 

annekterade Ryssland den ukrainska Krimhalvön med samma argument som i 

Georgienkriget, att Ryssland enligt sin nationella lag har rätt att gå in i länder där ryska 

medborgares rättigheter har kränkts (MSB, 2013). Omvärlden reagerade och kritiserade den 

ryska annektering starkt. Endast ett fåtal länder som Syrien, Nord Korea, Cuba, Nicaragua, 

Venezuela och Afghanistan erkände Krim som ryskt. Majoriteten av omvärlden ansåg att 

Ryssland brutit mot internationell lag och snart infördes sanktioner (BBC, 2014). I neutrala 

Sverige rådde stor oro över det ryska agerandet och diskussionen kring säkerhetspolitiken och 

säkerhetsläget i östersjöområdet trappades upp. En eventuell rustning av det svenska försvaret 

kom på tal och ifall det ryska hotet var allvarligt.  

Staters relation till varandra är bunden till dess historiska företeelser. På grund av den gamla 

hotfulla Sovjetbilden kan vi se i svenska medier att rubriker som ”Ryssen kommer” ständigt 

präglar löpsedlarna när Ryssland agerar i sovjetiska anda. Rysslandskräcken och synen på 

Ryssland som en korrupt diktatur har länge varit en återkommande referens till det ryska 

samhället (Höjelid 1991, 118-120). Beroende på var i världen vi lever, uppfattar vi vår värld 

och vår verklighet olika. Beroende av oss människor och hur vi formar våra samhällen så 

finns det bestämmelser för vad som är vad och hur man ska vara. Sociala faktorer såsom 

språket ordnar hur vi ser på världen och i vilka ”verkligheter” och strukturer vi lever i (Burr 

2003, 46). Hur ser den dåvarande svenska moderatledda regeringen på Ryssland agerande på 

Krimhalvön? Råder det splittrad mening angående Ryssland eller är de eniga i sina uttalande 

gällande Rysslands agerande? 

Det som jag finner intressant att undersöka i denna studie är att se på hur Sveriges regering 

med sin historiskt sett problematiska relation till stormakten Ryssland, väljer att framställa 

Rysslands agerande på den ukrainskt Krimhalvön. Generellt skulle jag förmoda att Sverige är 

djupt Ryssland kritiskt och sympatiserar med den Europeiska unionens Rysslandsbild. Men 

unikt för fallet Krim är att den dåvarande ukrainska EU-vänliga regeringen leddes av neo-
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fascistiska politiker med ultranationalistiska värderingar, vars idélära motsätter sig den 

svenska och europeiska liberalismens ideologi (Mearsheimer 2014, 4). Vilken verklighet 

återspeglar den dåvarande moderatledda regeringen av Rysslands handlande på Krim? 

Framställs en rysk fiende för att mobilisera politiskt stöd i en eventuell Nato-utvidgning? 

Eller framställs Ryssland annorlunda på grund av det ultranationalistiska styret i Ukraina? Jag 

vill i mitt arbete undersöka den dåvarande svenska alliansregeringens framställning av 

Rysslands agerande på Krimhalvön 2014.  

1.1 Syfte  

I Sverige har Ryssland under en lång tid utmålats som ett hot, särskilt i media. Denna hotbild 

kan spåras flera sekel bakåt i tiden. Historiskt sett ligger hotbilden av det kalla krigets Sovjet 

oss allra närmst i minnet, då spänningarna mellan Ryssland och USA under 80-talet förstärkte 

känslan av ett hot från öst. I och med detta farande Sverige för sin säkerhet då man ansåg att 

det fanns ryskt intresse för Sverige, framförallt Gotland, om ett direkt krig mellan USA och 

Ryssland skulle bryta ut (Hirdman 2015, 136). Stundtals, närmre bestämt under Jeltsins styre 

av Ryssland mellan 1991-1999, har relationen och inställningen till Ryssland varit betydligt 

positivare. Sverige såg under 90-talet hoppfullt på det dåvarande Rysslands myrsteg mot 

utvecklingen av ett öppnare samhälle och marknadsekonomi (Smirnov, 2007). Dessvärre 

förändrades denna inställning när Putin kom till makten och i dagsläget till följd av 

händelserna i Georgienkriget 2008 och den ukrainska Krimkrisen 2014, har den svensk-ryska 

relationen svalnat avsevärt (Mederyd-Hårdh 2016). 

Sverige har inte varit speciellt blyga i kritiserandet av Ryssland som en nationalistisk korrupt 

diktatur. Trots att Ukraina, precis som sina grannar Ryssland utvecklat ett nästan oligarkiskt 

styre av populism och korruption så har inte Sverige understrukit detta lika starkt som hos 

Ryssland. Händelserna på Odessa 2014 där ukrainska nationalistiska styrkor satte eld och 

mördade 30 ryssland-vänliga aktivister, uppmärksammades inte lika mycket i media som de 

ryska aggressionerna (Denyer 2014). Jag tycker det är intressant att se hur den moderatledda 

regeringen 2014 i samband med Krimkrisen, uttalar sig angående Rysslands agerande. 

Särskilt intressant blir det att se på hur regeringen adresserar Ryssland handlingar på Krim då 

även Ukraina som stat misslyckats att sköta hantering av sina minoriteter på ett rättvist sätt. 

Ur ett ideologiskt perspektiv befinner sig den ukrainska nationalistiska regeringen väldigt 

långt ifrån den svenska liberalistiska modellen. Därför vill jag med min studie se ifall 

regeringen är enade i sin bild av Ryssland. Eftersom en ny maktmätning mellan Ryssland och 
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Västeuropa ger sig tillkänna i och med annekteringen av Krim, så upplever Sverige återigen 

ett potentiellt hot från öst. Är Alliansen eniga i sin bild av Ryssland som hot eller är 

regeringen splittrade gällande Ryssland? Utmålas Ukraina som offer för Rysslands våld? 

Återgår regeringen till den gamla hotbilden av Ryssland? Eller pekar regeringen även på den 

ukrainska nationalistiska regeringens felaktigheter och ansvar i konflikten? Eftersom 

statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt första uttalande uttryckte ”en viss förståelse” för den 

ryska annekteringen, vilket väckte starka känslor från omvärlden och tolkades som en 

antydan för sympati (Ekots redaktionsblogg 2014). Finner jag det intressant att undersöka 

ifall Alliansen var eniga i sin bild av Rysslands agerande på Krim. Eller om det existerar 

olika bilder av Rysslands inom Alliansen. 

Meningen med uppsatsen är att undersöka Alliansens uttalanden med hjälp av de teoretiska 

begreppen identitet, normer och kultur, för att få tillgång till hur den moderatledda regeringen 

framställer bilden av Rysslands agerande. Genom att undersöka Alliansens diskurs och vilken 

”sanning” som regeringen tillämpar Ryssland, hoppas jag kunna bidra med intressanta 

observationer av den svenska Rysslandbilden under den specifika tiden. Mitt syfte är inte att 

komma till underfund med politikers dolda agenda eller vilket motiv som egentligen ligger 

bakom deras uttalanden. Syftet är att med hjälp av begreppen identitet, normer och kultur 

kunna begripliggöra Alliansens framställning av Rysslands annektering. De teoretiska 

begreppen identitet, normer och kultur kommer jag att tydliggöra för senare.  

Min frågeställning lyder följande: 

• Hur kan vi med hjälp av begreppen identitet, normer och kultur förstå den 

moderatledda regeringens konstruktion/bild av Ryssland agerande på Krim? 

 

• Vilka föreställningar av Ryssland framträder i den moderatledda regeringens diskurs 

utifrån begreppen identitet, normer och kultur?  

1.2 Avgränsningar 

Min empiri kommer att bestå av svensk medias nyhetsartiklar, offentliga intervjuer på 

radio/tv och slutligen protokoll. Eftersom jag vill få tillgång till Alliansens Rysslanddiskurs 

så har jag valt att använda mig av uttalanden i media kompletterat med protokoll i riksdagen 

för att se om den yttre diskursen i media skiljer sig från den inre diskursen i riksdagen. Detta 

är däremot inte syftet med uppsatsen, men värt att nämna och ha i åtanke ifall det visar sig 
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existera flera diskurser. Vad gäller uttalanden i media så är tillgången till material begränsad. 

Det finns endast tillgång till ett begränsat antal uttalanden i media av Alliansens medlemmar. 

Däremot så finns det gott om protokoll och interna uttalanden kring krisen som jag kommer 

att använda mig av. Jag kommer även avgränsa mitt material från den 27 februari då ryska 

trupper brukade våld på Krim, fram till oktober då det formella regeringsskiftet i Sverige tog 

rum. Denna avgränsning kommer jag redogöra för noggrannare i material avsnittet.  

1.3 Bakgrund  

Innan jag närmre förklarar vad som egentligen hände på Krim 2014, så anser jag att det är 

viktigt att framföra bakomliggande faktorer som påverkat och fortfarande påverkar den 

svenska bilden av Ryssland. Därför börjar jag med att presentera den svenska Rysslandbilden 

innan jag redogöra för de händelser som ledde fram till Krimkrisen och slutligen den ryska 

annekteringen. 

1.3.1 Den svensk-ryska relationen  

Sveriges spända relation och delade syn av Ryssland bottnar i de historiska, kulturella och 

ideologiska skiljaktigheterna. Sven Hirdman, som kan betraktas som Ryssland-expert efter 

sina år som ambassadör i Moskva och statssekreterare i försvarsdepartementet, framför i sin 

bok ” Ryssland och svensk försvarspolitik” (2015) att den svenska bilden av Ryssland är 

väldigt omstridd men förklaringsbar om vi ser på de faktorer där vi skiljer oss åt i vår syn på 

omvärlden och internationell politik. Ryssland skiljer sig både kulturellt och ideologiskt från 

de svenska värderingarna. Sverige ser Ryssland som en kommunistisk auktoritär stat, ett 

stängt samhälle där individens friheter begränsas av staten (Hirdman 2015, 20-22). Synen på 

nationalitet skiljer sig också väldigt mycket. Den svenska nationalitetskänslan är väldigt svag 

i jämförelse med Rysslands vilket kan bero på våra olika historiska utvecklingar. Sverige är 

ett land som haft en väldigt stabil och trygg utveckling, fri från ockupationer och splittring 

inom landet. Den svenska flaggan och svenskhet betraktas väldigt ofta i Sverige som 

rasistiskt medan nationens flagga i Ryssland symboliserar samhörighet. Rysslands historia är 

fylld av invasioner, osäkerhet, inflationer och lidande, detta har gynnat den ryska 

identitetenskänslan och resulterat i att ryssarna skapat sig en starkare samhörighetskänsla av 

ryskhet. Det Sverige och Ryssland däremot har gemensamt är att de en gång i tiden varit 

stormakter. Det var också i Finlandskriget mot Ryssland som Sverige förlorade sin roll som 

supermakt, och därefter har Ryssland poserat som det största hotet för den svenska nationella 

säkerheten (Burgman 2001, 40). Dock så var det ca 300 år sedan Sverige förlorade denna titel 
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varav det tog 100 år att anpassa sig till detta. För Rysslands del har inte många år gått sedan 

det kalla kriget slut, vilket markerade Sovjetunionens fall som stormakt. Vi kan på samma 

sätt se att Ryssland nu undergår en likvärdig process som Sverige gjorde när de anpassade sig 

till ”småstatsrollen”. För att summera är Ryssland fortfarande en av de största spelarna på den 

internationella arenan, men har efter kalla krigets förlust klassats som en stormakt på nedgång 

som fortfarande agerar och handlar som en stormakt (Hirdman 2015, 22-23).  

1.3.2 Fallet Krim  

Ukraina har en lång historia av instabilitet och oroligheter. Sedan 800-talet har Ukraina 

tampats med expansiva utomstående världsmakter som har resulterat i att Ukraina hunnit stå 

under både mongoliskt, polskt och till sist ryskt styre fram tills 1991 då Sovjetunionen föll. 

Kiev som ligger beläget i västra Ukraina har en stark symbolisk betydelse för Ryssland, då 

den ukrainska men även den ryska nationens födelse kan spåras tillbaka till Kiev på 900-talet 

(Hirdman 2015, 118). Geografiskt är Ukraina beläget på gränsen mellan EU och Ryssland, 

öst och väst, men framförallt på gränsen mellan kapitalismen och kommunismen vilket 

format dagens splittrade Ukraina.  

Ukraina är en stat som sedan självständigheten 1991 varit djupt splittrad både ideologiskt 

mellan Europa och Ryssland men även kulturellt då många i östra Ukraina är ryssar och talar 

det ryska språket, medan folket i väst talar ukrainska. Upp till ca 70 procent av Ukrainas 

befolkning är av annan bakgrund, såsom rumänsk, rysk eller från annan slavisk bakgrund. 

Påföljden av dessa kulturella klyftor har hämmat Ukrainas nationella identitetsbildning 

(Mearsheimer, 2014, 5). På senare år har Ukraina splittrats i öst och väst, där den östliga 

delen av landet är starkt Ryssland-vänligt och den västra delen av landet är EU-vänligt. Dessa 

närmande steg som Ukraina tog mot Västvärlden innan Krimkrisen 2014, försatte landet i en 

tystlåten krigszon mellan Europa och Ryssland som utvecklades till en dragkamp om Ukraina 

(CNN, 2017).  

2014 har Ukraina möjlighet att påbörja förhandlingarna för ett EU-medlemskap men istället 

undertecknade den dåvarande ukrainske presidenten Viktor Janukovitj ett samarbete med 

Ryssland (Hjort, 2014). Stora delar av landets befolkning var upprörda över detta agerande 

vilket ledde till att Janukovitj flydde Ukraina och en ny regeringen tillsattes. I Odessa stormar 

ukrainska nationalistiska styrkor en fackföreningsbyggand för ryssland-vänliga 

vänsteraktivister. Vilket resulterade i att ca 30 människor miste livet (Denyer 2015). 

Missnöjet bland Krimborna ökade drastiskt när all myndighetspersonal på halvön tillsattes 
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med representanter från Kiev. Krimborna svarade med att tillsätta en egen utbrytarregering 

med mål att frigöra sig från Ukraina och gå över till Ryssland. Den kaosartade situationen 

gav Ryssland en öppning att gå in på Krim. I samband med detta slog en grupp revolutionärer 

till och tog över flera myndighetsbyggnader på halvön och slog ut nästan alla tele- och 

internetkommunikation med Ukraina (BBC, 2015). Ryssland utnyttjade situationen och gick 

in med militära trupper på Krim för att frigöra halvön från ukrainskt styre och man 

annekterade Krim den 18 mars 2014. Övergången från Ukraina till Ryssland har inte fått 

något stort internationellt erkännande och flera västländer har infört starka ekonomiska och 

diplomatiska sanktioner mot Ryssland som följd (Globalis, 2016). 

2 Tidigare forskning 

Med anledning av att min studie både innefattar Alliansens gestaltning av Ryssland men även 

säkerhetspolitik och hotbilden, så tycker jag att det är viktigt att redogöra för både 

hotforskning i Sverige och den svensk-ryska relationen.  

Den forskare som främst skrivit om hur man från ett svenskt perspektiv uppfattat och hanterat 

hot är lektorn Johan Eriksson på Södertörns universitet. I boken ”Kampen om hotbilden” så 

tar Eriksson tar upp hur faktorer formar hotbilder och hur dessa sakfrågor blir till 

säkerhetspolitiska hot (Eriksson 2004, 15). Hans forskning tar sin form efter 1990-talets slut, 

rättare sagt efter det kalla kriget och framåt. Erikssons forskning omfattar även samspelat 

mellan media, politiker och den poliska agendan, där det är centrala aktörer som formulerar 

dessa hotbilder (Eriksson 2004, 200-202). Författaren menar att hot inte alltid behöver vara 

”verkliga” hot för att uppfattas som hot. Vare sig ett hot får genomslag eller ej beror tillviss 

del hur aktören uttalar sig kring hotet och hur detta hot uppfattas av andra (Eriksson 2004, 

198). Eftersom Rysslands handlingar på Krim inte poserade som ett direkt hot mot Sverige så 

vill jag se hur den moderatledda regeringen uttalar sig kring Rysslands agerande på Krim. Jag 

vill i min studie vidare se ifall Alliansen i sina uttalanden förmedlar ett ryskt hot mot Sverige, 

trots att Rysslands aggressioner konkret är riktade mot Krim, och inte Sverige.  

Torsten Burgman har tidigare forskat vid Lunds universitet och har bidragit med litteratur av 

den svenska Rysslandbilden. År 2001 publicerade han boken ”Rysslandbilden i Sverige”, och 

omfattar en sammanfattning över Burgmans tidigare efterforskning. Torsten Burgman 

förklarar att rysskräcken bottnar i Sveriges historiskt sett invecklade relation till Ryssland. 

Några av de fall som Burgman tar upp är ockupationen av Finland, även kallad den stora 

ofreden 1714 då ryssarna ockuperade Finland. Därefter i samband med det finska kriget år 



7 
 

1809 då Sverige förlorade Finland till Ryssland, ockuperade ryssarna Västerbotten och 

Ångermanland vilket efterföljdes av en rad plundringar och eländen på svensk mark. 

Burgman menar att Ryssland utgjort ett hot för Sverige under en väldigt lång tid. Dessa 

historiska händelser med ursprung i Sveriges fall som stormakt fram till ubåtsincidenten 

utanför Karlskrona 1981, har satt sina spår i Sveriges hotbild av Ryssland. Mer nutida 

händelser som ubåtsincidenten, Catalinaaffären och avslöjanden om östblocksspionage mot 

Sverige har endast medverkat till att hålla denna hotbild av Ryssland vid liv (Burgman 2001, 

68-75). I min studie så vill jag undersöka ifall Alliansen väljer att konstruera ett hotfullt 

Ryssland och ifall Alliansen återgår till den historiska bilden av Ryssland som ett hot. 

Utöver Torsten Burgman så har Sture Nilsson i sin bok ”Rysskräcken i Sverige – fördomar 

och verklighet” (1990), lyft fram Sveriges historiska band med Ryssland och Sveriges 

fördomar om Ryssland som den svenska motbilden till det svenska samhället. Nilsson 

redogör för historiska händelser och belyser hur opinionen har reagerat på händelser såsom 

fallet Wallenberg och ubåtskränkningarna. Nilsson menar att Sverige varit snabb att återgå 

till den gamla rysslandfientliga hotbilden av nationen oavsett om det funnits starka skäl eller 

ej. Till största del så framför Nilsson att Sverige haft en problematisk relation till Ryssland 

som sedan vikingatiden byggts på misstro och fientlighet (Nilsson 1996, 6). Eftersom denna 

bok skrevs under 1990-talet så anser jag att detta kan styrka min inomvetenskapliga relevans 

eftersom den utgår ifrån Sveriges bild av Ryssland under Sovjetunionens tid. Därför kan jag 

bygga vidare på denna forskning och bidra med en mer aktuell, nutida svensk 

Rysslandsdiskurs. I min studie så vill jag se ifall den moderatledda regeringen väljer att ta 

upp den gamla rysslandfientliga hotbilden i och med händelserna på Krim. 

Stefan Höjelid kontribuerar även till den svensk-ryska forskningen i doktorsavhandling 

”Sovjetbilden i nordisk press” (1991). Höjelid använder sig av attributionsteorin som delvis 

bottnar i den socialkonstruktivistiska läran. Avhandlingen undersöker hur nordisk press 

tillskriver Sovjet egenskaper och förklaringar till Sovjets beteende i specifika händelser. 

Resultatet är att det dåvarande Ryssland framställs på ett negativt och aggressivt sätt i de 

flesta tidningar. Höjelid anser att tidningarna konstruerar bilden av Sovjet och argumentera 

negativt kring Rysslands beteende på oklar grund. Höjelid sammanfattar att tidningarna 

använde sig av redan existerande, konstruerade allmänna föreställningar kring Sovjet som de 

sedan spann vidare på och sammanfogade med den sina egna åsikter. Han kommer även fram 

till att alla stater har nationella stereotyper av varandra och att dessa bilder emfaseras när en 

stats handlar enligt denna stereotyp (Höjelid 1991, 122-123). Eftersom mitt material delvis 
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består av uttalanden i media så anser jag att denna studie är relevant i undersökningen av den 

svenska Rysslandbilden. Eftersom Höjelid menar att stater återgår till redan existerande 

föreställningar om en annan stat då denna handlar enligt de redan konstruerade bilderna, vill 

jag se ifall alliansregeringen efter Rysslands agerande på Krim återgår till den stereotypa 

bilden av ett hotfullt Ryssland i sina uttalanden. 

3 Teoretiska begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att presentera min teoretiska begreppsapparat som består av de 

konstruktivistiska begreppen: identitet, normer och kultur. För att få en bättre förståelse för 

dessa begrepp ska jag börja med att kortfattat redogöra för konstruktivismen och 

socialkonstruktivismen, som dessa begrepp bottnar i. För att sedan avrunda avsnittet med att 

operationalisera mina begrepp och visa hur jag använder begreppsapparaten för att finna svar 

på min frågeställning.  

3.1 Konstruktivismen & Socialkonstruktivismen 

Konstruktivismen som teori demonstrerar möjliga vägar i studiet av internationella relationer 

snarare än att medverka till ett etablerat teoretiskt ramverk. Socialkonstruktivismen kan 

därutav betraktas som ett förhållningssätt snarare än en teori (Williams 2012, 71). Därför 

kommer jag i min studie fokusera på socialkonstruktivismens grundläggande antaganden om 

att världspolitiken konstrueras socialt beroende av identitet, normer och kultur.  

Konstruktivismen är ett mångfacetterat perspektiv som på 90-talet efter det kalla krigets slut, 

slog igenom inom säkerhetsforskning och internationella relationer. Konstruktivismens 

fundamentala ståndpunkter grundar sig i idealism och bygger på antagandet av att sociala 

konstruktioner formar världspolitiken (Williams 2012, 63). Världspolitiken är enligt 

socialkonstruktivisterna formad socialt genom intersubjektiva tolkningar, där stater precis 

som människor ingår i ett socialt globalt nätverk som under påverkan av normer, identitet, 

kultur och historia formar vår världsbild (Gustavsson & Tallberg 2011, 91). Identitet, normer 

och kultur är av den anledningen centrala i dynamiken och konstruktionen av internationell 

politik. Konstruktivister anser att deras förhållningssätt till internationella relationer i 

jämförelse med realisterna bidrar till en mer komplett och utförlig förståelse för IR då det 

konstruktivistiska perspektivet tar hänsyn till sociala och strukturella förändringen i samhället 

(Burr 1995, 120).  
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Tillskillnad från realister så anser konstruktivisterna att staters agerande inte enbart bygger på 

materiella faktorer och maktbalans, och tillskillnad från liberalisterna så anser 

konstruktivister att internationella relationer inte uteslutande kan förstås genom globalisering 

och ekonomiskt samarbete. De anser att staters intressen inte är bestämda utan beroende av 

tid och rum. Därav kan staters intressen förändras eftersom att sociala faktorer såsom: 

identitet och normer är situationsbetingade (Gustavsson & Tallberg 2011, 90). Det är alltså 

viktigt att ta hänsyn till sociala konstruktioner såsom identitet, normer och kultur för att förstå 

hur stater agerar. Vi förstår världen utifrån historiska och kulturella faktorer, dessa faktorer i 

samspel med identitet och de existerande normerna, formar staters intresse och avgör hur de 

därefter handlar (Burr 2015, 5). Men då de sociala faktorerna såsom: identitet, normer och 

kultur ser olika ut för olika grupper i samhället, blir följderna att vi uppfattar och förstår 

samma fenomen olika. Eftersom normer och identitet är föränderliga och situationsbetingade 

blir det omöjligt att etablera globala bedömningsgrunder för vad som utgör ett hot för vem 

och vilka i världspolitiken. Det existerar alltså ingen objektiv ”sanning” eller ”verklighet”, 

dessa varierar snarare beroende av den kulturella och historiska kontext (Williams 2012, 65). 

Av den anledningen har socialkonstruktivismen som perspektiv kritiserats för att man inte 

kan skildra verkligheten då det existerar flera olika ”verkligheter” parallellt. Därav går det 

endast att skildra ett sätt att se på världen bland många.  

På den internationella arenan så kretsar politik mestadels kring säkerhet.  Därför belyser 

socialkonstruktivismen språkets betydelse i säkerhetspolitiken och hur stater genom språket 

konstruerar sina säkerhetsintressen (Gustavsson & Tallberg 2011, 89-90). Då verkligheten 

konstrueras genom mänskliga faktorer såsom språket, är språket en maktfaktor som har 

inflytandet att kunna legitimera, fördöma och kategorisera vår värld (Gustavsson & Tallberg 

2011, 91). Således kommer jag i min studie studera språket i relation till de centrala 

begreppen för att få tillgång till Alliansens Rysslanddiskurs.  

3.2 Val av teori 

Innan jag går in närmre på de centrala begreppen vill jag motivera varför jag valt bort att 

använda mig av de två mer etablerade inriktningarna inom IR: liberalismen och realismen. 

Liberalismen har sedan 2000-talet dominerat den europeiska säkerhetspolitiken och 

accepterats som dogm. Efter det kalla krigets slut har den liberalistiska tron på geopolitikens 

irrelevans inom IR ökat, och tron på interdependence som svaret till fred har ökat 

(Mearsheimer 2014, 7). Därav anser jag att liberalismen givit mig ett alldeles för självklart 
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resultat, då Sverige sedan EU-inträdet 1995 varit djupt integrerade med EU och delar dess 

värderingar. Realismens enkelhet gynnar inte min studie då denna teori endast belyser ytliga, 

materiella faktorerna. Konstruktivisterna medger att realisterna har rätt i att det existerar en 

materiell verklighet, men hävdar också att det existerar en social verklighet som inte 

realisterna uppmärksammar. I den sociala verkligheten är språket som kommunikationsmedel 

av största betydelse att studera. Samspelet mellan den sociala verkligheten och den materiella 

påverkar relationer vilket i sin tur påverkar maktbalans, samarbete och förhandlingar 

(Gustavsson & Tallberg 2011, 92). Det är viktigt att poängtera att den materiella världen 

hänvisar till så kallad ”rå fakta” såsom historia. Exempel på rå fakta är antalet soldater som 

stupat i krig. Rå fakta är däremot inte statliga gränser, då gränser är något som vi människor 

socialt konstruerat (Gustavsson & Tallberg 2011, 91). Alltså är historia inte föränderliga utan 

bestående, då det existerar i minnet. 

Jag anser att de konstruktivistiska begreppen: identitet, normer och kultur, tillskillnad från 

teorier som liberalismen och realismen, kommer att kunna bidra med en utförligare förståelse 

för den moderatledda regeringens syn på Rysslands agerande. Studien syftar inte till att ge 

svar på vad Alliansen egentligen menar. Målet med de konstruktivistiska begreppen är att 

kunna säga något om hur Alliansen gestaltar Rysslands agerande genom att belysa faktorer 

som kan erbjuda en djupare och utförligare förståelse för staters internationella relationer. 

En kritik mot socialkonstruktivismen är att den är svår att göra användbar. Det existerar inte 

ett förutbestämt sätt att bruka teorin vilket gör det svårt att utföra en undersökning och få 

fram faktiska bevis. Ett sätt att använda sig av socialkonstruktivismen för att angripa 

materialet är att försöka tydliggöra för viktiga begrepp och skapa ett mätinstrument (Hay 

2002, 46-48). Av den orsaken kommer jag i följande avsnitt operationalisera de centrala 

begreppen och förklara hur dessa används för att bearbeta mitt material.  

3.3 Operationalisering av centrala begrepp 

För att använda mig av de konstruktivistiska begreppen som mätinstrument ska jag nedan 

klargöra innebörden av dessa begrepp och sedan operationalisera dem för att tydliggöra vad 

jag letar efter i uttalandena.  

3.3.1 Identitet 

Identitet är bilden vi har av oss själva men också bilden vi har av andra. Identiteter behöver 

inte enbart vara personliga utan kan även delas med andra. Gruppidentiteter uppstår då man 
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delar liknande egenskaper med andra såsom samma normer, ideologi, historia eller 

eftersträvar samma mål (Burr 2015, 66). Den kollektiva identiteten består av egenskaper som 

man gemensamt delar med en grupp. Kollektiv identitet förknippas ofta med den nationella 

identiteten. Inom ett land delar man ofta många gemensamma sociala faktorer såsom språk, 

seder och ideologi. Men idag i och med globaliseringen innefattar kollektiva identiteter ofta 

unioner såsom EU, då gränsöverskridande socialisering etablerar gemensamma värderingar. 

Identitetskonstruktion är intressant och viktigt att studera i utrikespolitiska sammanhang då 

det påverkar hur stater ser på sig själva och andra stater. Men det kan även påverka hur en 

stat uppträder och förhåller sig till andra stater, och i sin tur hur denna stat väljer att agera. En 

välkänd expert på ämnet är socialkonstruktivisten Alexander Wendt. Han belyser i sin 

forskning den kollektiva identiteten och hur denna konstrueras i internationella sammanhang. 

Den kollektiva identiteten upprätthålls och skapas genom att det existerar en känsla av ”den 

andre” i kontrast till ”vi/oss” (Wendt 1994, 385-386). Denna motkonstruktion av identitet 

skapar så kallade kollektiva identiteter och en känsla av vi och dom. Genom vår omvärld och 

det vi möter så jämför vi och förhåller oss olika till de saker vi upplever. Genom språket och 

socialisering bygger vi vår självbild och identitet. Enligt socialkonstruktivismen så är 

identitet en social verklighet, och eftersom sociala verkligheter påverkas av tid och rum 

såsom historia och kultur så är de föränderliga (Burr 1995, 31). Omgivningens språkliga 

beskrivning av oss formar vår identitet. Vår identitet kommer alltså inte inifrån utan den 

formas av vår omvärld genom socialisering (Burr 1993, 109). Socialkonstruktivisterna menar 

att om vi vet en stats identitet så kan vi också förutse vad dennes intressen är och hur de 

kommer agera (Burr 2015, 143).  

Eftersom känslan av vi existerar genom känslan av dom, så kommer jag att definiera identitet 

som nationell identitet, svensk/rysk. Men eftersom Sverige är medlem i EU, så kommer jag 

även att se ifall det framställs en gemensam europeisk identitet (EU). Jag kommer alltså ta 

hänsyn till hur vi ställs i förhållande till dom. Jag vill alltså se hur den svenska och/eller den 

europeiska identiteten framställs i förhållande till den ryska identiteten. Då min studie avser 

att undersöka Alliansens framställning av Ryssland, så vill jag se hur den svenska regeringen 

konstruerar vi i relation till dom. Jag vill alltså se hur den ryska identiteten kommer till 

uttryck i Alliansens uttalanden och sedan hur de framställs i förhållande till den svenska 

/europeiska identiteten.  

• Hur framställs den ryska identiteten i förhållande till den svenska och/eller den 

europeiska identiteten? 
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• Vilka egenskaper tillskrivs den ryska identiteten i förhållande till den 

svenska/europeiska identiteten? 

3.3.2 Normer  

Normer är gemensamma föreställningar och förväntningar för hur man ska bete sig i 

specifika sammanhang. Normer påverkar vad vi anser vara legitimt accepterat beteende. 

Enligt konstruktivister är normer accepterade oskrivna regler bestående av gemensamma 

uppfattningar av vad som är rätt respektive felaktigt beteende beroende av kontexten. Normer 

har bara effekt på omgivningen då de kommer till uttryck i handlingar. Av den orsaken kan 

normer många gånger komma att influera hur aktörer eller stater väljer att agera (Wendt 

1999, 82). Normer är delvis en trygghet då dessa regler förenklar det sociala samspelet med 

andra, eftersom alla gemensamt förväntas förhålla sig och bete sig på ett likvärdigt sätt. 

Normer är bedömningsgrunder för hur man moraliskt ska agera (Burr 2003, 72). Att frångå 

normer, att sticka ut eller avvika från det ”normala” betraktas oftast av allmänheten som 

negativt, och ibland till och med som ett brott. Dessa regler är både nedskriva officiellt som 

lagar men de flesta sociala normer är snarare oskrivna föreställningar för vad som är rätt och 

vad som är fel. Enligt socialkonstruktivismens är normer föränderliga och olika sociala 

grupper kan ha kan ha olika uppfattningar kring vad som är rätt och fel beroende av vår 

identitet (Burr 2015, 42). 

Normer behöver inte enbart innefatta sociala normer inom ett samhälle, normer förekommer 

också på den internationella arenan. I min studie kommer de internationella normer stå i 

fokus. Normer ser olika ut i olika samhällen, men trots detta så har även internationella 

normer vuxit fram i samband med internationella relationer. Summan av oenigheter såsom 

krig har resulterat i fördrag. Dessa internationella överenskommelser har utvecklats till 

internationella lagar och dessa gemensamma principer förväntas stater på den globala arenan 

att handla efter. Internationella normer formas och stärks genom internationella samarbeten. 

Konstruktivisten Alexander Wendt ger ett bra exempel på hur suveränitetsprincipen påverkar 

staters handlande. Suveränitet är en norm som vi människor konstruerat och som alla 

suveräna erkända stater förväntas förhålla sig till. Suveräna stater visar respekt för andra 

staters territorium då det förväntas av den suveräna statens identitet att göra så. Suveränitet 

kan förklaras som säkerhet och självbestämmande över sitt land (Wendt 1999, 288). Denna 

norm har som funktion att trygga suveräna staters territorium. Då det ligger i alla staters 

intresse att vilja vara säkra från yttre angrepp har denna norm accepterats och integrerats i det 
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internationella systemet. Medlemsstaterna i EU delar inte bara en gemensam europeisk 

identitet, utan de delar även gemensamma normer för hur de förväntas agera i olika 

sammanhang.  

Då jag i min studie vill se hur Alliansen ser på Rysslands handlande på Krim, så har jag valt 

att operationalisera normer som internationella regler/lagar. Hur uttalar sig Alliansen 

gällande internationella lagar. Vad är legitimerat och vad är förbjudet?  Normer har jag valt 

att operationalisera som regler, vad anser regeringen är rätt respektive fel?  Vad anser den 

moderatledda regeringen vara olagligt respektive lagligt? Vem bryter mot reglerna och vem 

agera legitimt?  

• Hur uttalar sig Alliansen om internationella lagar? Vilka lagar nämner Alliansen? 

• Vilka internationella lagar har brutits och vem har brutit dessa lagar? 

3.3.3 Kultur 

Kultur är ett begrepp som är väldigt svårt att definiera. Kulturbegreppet har främst 

förknippats med historia, symboler, språk, traditioner, värderingar och religioner. Kultur är 

något som överlappar med både normer och identitet då man inom samma kultur delvis delar 

en gemensam identitet, men man kan även inom kulturen dela samma normer och 

värderingar. Forskaren Kevin Avruch sammanfattar kulturbegreppet väldigt väl i boken 

Culture and Conflict resolution (2002). Han menar att kultur kan ses som en samling 

erfarenheter inom en grupp som förs vidare från generation till generation (Avruch 2002, 17-

18). Dessa erfarenheter är den specifika gruppens tolkning och verklighetsuppfattning av 

olika företeelser. Dessa tolkningar av olika fenomen är meningsbärande och innefattar i sin 

tur vilka handlingar som den gruppen väljer att praktisera. En gemensam kultur symboliserar 

ett visst sätt att tänka och handla som formats genom socialisering. Denna socialisering är i 

ständig förändring och bottnar i en lång historia av socialisering. En viss grupp med en viss 

kultur förknippas ofta med dennes historiska erfarenheter såsom krig eller konflikter med 

andra grupper. Kultur kan även ses som de ärvda faktorerna i historien som konstruerat ett 

samhälles uppbyggnad (Burr 2015, 79). Detta kulturarv och erfarenheter kan delvis ligga till 

grund för hur staters politiska system utformats (Burr 1995, 22-23). Kultur är därav 

meningsskapande och bidrar till ett bestämt sätt att tänka och se på världen som existerar på 

en viss plats. Begreppet är alltså ett livsmönster hos en grupp som överförts till de nya 

generationerna (Burr 2015, 76). Kultur är av den orsaken väldigt beroende av sin historia och 

därför anser jag att kulturbegreppet kan definieras som historisk bakgrund. Olika kulturer 
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tolkar och tillskriver olika fenomen olika mening, oftast bottnar denna mening i sociala och 

historiska erfarenheter. Jag vill som jag tidigare nämnt undersöka hur Alliansen framställer 

Ryssland under annekteringen. Därför har jag valt att operationalisera kultur som historisk 

bakgrund/historiskt förflutet. Syftet är att se hur Alliansen omnämner Rysslands agerande 

utifrån historien. De indikatorer jag kommer söka efter som jag kopplar till begreppet kultur 

är alltså vilka historiska händelser som Alliansen associerar Rysslands agerande med. Vilka 

historiska händelser refererar Alliansen till i sina uttalanden gällande annekteringen på Krim?  

• Vilka företeelser i historien förknippar Alliansens Rysslands handlande med?  Vad 

symboliserar dessa händelser? 

 

4 Metod   

Jag har valt att genomföra en kvalitativ diskursanalytisk fallstudie. Diskurser är en form av 

social praktik och denna praktik påverkar oss människor. Diskursteorins styrka är att kunna 

exponera hur Alliansens bild av Ryssland ser ut under Krimkrisen. Min roll som forskare 

inom diskursanalysen är att lyfta fram den bestämda verkligheten som framställs och 

förmedlas av den moderatledda regeringen. Diskursanalysen som metod används för att 

granska texter och för att vinna en utförligare förståelse för det som sägs. Då diskursanalysen 

bottnar i socialkonstruktivismens förståelse av världen som konstituerad, så är det oväsentlig 

att försöka påvisa hur saker och ting egentligen är. Med hjälp av en diskursanalys kan vi 

endast studera hur kunskap och diskurser är formade. Detta gör vi genom att analysera 

språket och hur språket är organiserat i förhållande till kontexten. 

4.1 Diskursanalys 

Jag har valt att göra en diskursanalys då jag har till avsikt att undersöka det politiska språket. 

Då denna metod delar den konstruktivistiska förståelsen av världen som en social 

konstruktion så anser jag att diskursanalysen gör sig användbar i min studie. Diskursanalysen 

har många gemensamma nämnare med det socialkonstruktivistiska angreppssättet. De delar 

meningen av att vår värld och verklighet är resultatet av mänskligt socialiserande och 

motsätter sig att vi är ett resultat av den existerande verkligheten (Burr 2003, 53). 

Diskursanalysen anser också att det bestämda sättet vi ser, förstår och ger uttryck för världen 

även kallat ”socialisation”, är vad som skapar vår verklighet (Jorgensen & Phillips 2000,7). 

Genom att ändra sättet vi agerar på och förstår världen så förändras även den sociala 
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verkligheten. Denna metod fokusera på hur vi förstår och ger meningen till vår verklighet 

genom språket, med andra ord hur vår bild av världen konstitueras genom språket. En diskurs 

kan förklaras som ett bestämt sätt att förstå, tala om och förhålla sig till världen (Alvesson & 

Sköldberg 2017, 332). Diskurser kan beskrivas som idéer eller föreställningar som medvetet 

och omedvetet kan sporra oss att prata om vissa saker i vissa kontexter. Då diskursen 

exponerar sig genom det verbala språket så lämpar sig diskursanalysen väl som metod för 

dokumenterad data, såsom nedskrivna intervjuer eller dikterade dokument.  

Diskurser konstrueras genom det sociala samspelet mellan det talande och det praktiska - det 

abstrakta och konkreta, då sättet vi talar om något fastställer vårt handlande. Diskurser 

förändras ständigt och formas beroende av den sociala kontexten av tid och rum. Man kan 

säga att diskurser formas då vi människor i talspråk men ofta även skriftligt språk, aldrig 

håller oss helt objektiva i vårt språkliga framförande (Burr 2015, 74-75). Det vill säga sättet 

vi talar om något eller adresserar en företeelse återger inte vår faktiska verklighet, 

verkligheten uppfattas olika och därför så existerar inte bara en verklighet utan flera 

verkligheter existerar parallellt (Burr 2015, 5).  

Diskursanalysen menar att vi människor beroende av omgivning, relationer och identifikation 

skapar olika versioner av verkligheten. Eftersom det då finns så många olika versioner av 

verkligheten så kan det heller inte existerar en självklar sanning eller kunskap (Jorgensen & 

Phillips 2000, 11). Diskursanalysen är ett medel för att studera samhällsfenomen genom 

språket då språket formar verkligheten snarare än att återge den. Jag ska alltså i min 

diskursanalys studera språket i den moderatledda regeringens uttalanden, för att se hur de 

konstruerar bilden av Rysslands agerande på Krim. Att använda sig av diskursanalys som 

metod gynnar min analys då jag undersöker och vill klargöra för hur något speglas. Jag 

kommer alltså analysera Alliansens uttalanden för att få tillträde till deras ”verklighet” av 

Ryssland annektering. Jag är även medveten om att politiker kan manipulera sina tal av 

diplomatiska skäl för att få en önskvärd effekt som kanske inte speglar den riktiga 

”verklighet”. Men detta är inte syftet med min studie, mitt mål är genom att granska 

uttalanden och försöka förstå Alliansens konstruktion av Ryssland. Forskarens roll i 

diskursanalysen är inte att komma till underfund med diskursens uppbyggnad. Kärnan är att 

man aldrig kan nå verkligheten utanför diskursen, och av den anledningen finns det ingen 

mening i att fundera över hur verkligheten egentligen ser ut bakom diskursen (Jorgensen & 

Phillips 2000, 28).  
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Min studie är en diskursanalys då jag intresserar mig för Alliansens bestämda verklighet av 

Rysslands annektering av Krim. Diskursanalysen är en form av textanalys som betonar 

språkets betydelse och lämpar sig för att studera det gemensamma eller motsättningar 

(Bergström & Boréus 2005, 357). Då jag vill få tillgång till Alliansens gemensamma diskurs 

av Ryssland under annekteringen så bedömer jag att denna metod, genom en närläsning av 

texter såsom intervjuer i media och riksdagens debatter i form av protokoll där språkets 

betydelse står i fokus, kan kartlägga Alliansens språkliga konstruktion av Ryssland. 

Tillsammans med studiens teoretiska begrepp som jag ovanför har operationaliserat så 

kommer jag att bearbeta och läsa igenom källmaterialet ett flertal gånger för att finna de 

indikationer som faller under de teoretiska begreppen identitet, normer och kultur. När denna 

bearbetning är färdigställd kommer jag utifrån mina observationer ha funnit indikationer för 

antingen en gemensam och enad Rysslanddiskurs, eller motsättningar och oenigheter i 

diskursen. Eventuellt existerar flera diskurser eller motdiskurser inom Alliansen konstruktion 

av annekteringen.  

5 Material  

Det empiriska materialet utgörs av några enstaka inspelade intervjuer i Nyhetersmorgon och 

Sveriges radio. Materialet är mestadels tidningsartiklar hämtade från nätet och protokoll 

hämtade från riksdagens websida. Utöver nyhetsartiklar som material så har jag använt två 

inspelade intervjuer som inte fanns att tillgå skriftligt utan fanns endast tillgängligt som 

ljudfil. Då har jag själv lyssnat igenom filen och sen skrivit ned de svar som gavs. I sökandet 

av material i form av intervjuer och uttalanden så använde jag mig av internet. Eftersom jag 

valde att endast analysera den sittande regeringens uttalanden så fanns det inte jättemycket 

material att tillgå.  

Jag har valt att avgränsa material och använda mig av källor från den 27 februari 2014 då 

ryska trupper intog parlamentsbyggnaden på Krim, fram till Sveriges regeringsskifte i 

september/oktober 2014. Perioden mellan den 27 februari fram tills den 16 mars, anser jag 

vara konfliktens ”mest” kritiska perioden då det markerar händelseförloppet mellan 

Rysslands invasion på Krim fram till en lyckad annektering genom omröstningen den 16 

mars (Prot.2013/14: 84). Men eftersom våldsanvändandet efter den 16 mars fortgick så har 

jag har även valt att inkludera material som tillkom senare då situationen fortfarande var 

instabil och kunde eskalera. Anledningen till att jag dragit gränsen vid september/ oktober 

2014, är på grund av den första vapenvilan den 5 september (Beese & Kahn 2014). Trots att 
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våldet fortsatte därefter så anser jag att denna vapenvila markerade vändpunkten och 

främjade samtal mellan involverade aktörer, men öppnade även upp till diskussion för 

kommande nedtrappning och fredsavtal. En ytterligare orsak är att jag ämnar undersöka den 

sittande moderatledda regeringen. Den 14 september var det valnatt i Sverige vilket 

resulterade i Alliansens avgång följt av ett formellt regeringsskifte med en ny regering i 

början av oktober (Salö 2014). Således anser jag att material efter oktober 2014 inte är lika 

väsentligt i min studie. Denna materiella avgränsning gäller endast data som avses 

undersökas utifrån mina centrala begrepp, alltså ljudfiler, intervjuer och protokoll av 

Alliansens uttalanden. Tidsavgränsningen i materialinsamlandet anser jag kunna gynna 

undersökningen då jag får mindre material att använda mig av vilket utesluter att jag missat 

relevanta data. Resterande material som tillexempel bakgrundskällor och mer faktabaserad 

information gällande de faktiska händelserna på Krim, anser jag inte skall behöva 

marginaliseras. De källor som kommer att användas i skildrandet av Krimkrisen och 

annekteringen av Krim, är framför allt nyhetsartiklar från BBC, då denna listats på toppen av 

pålitliga nyhetskanaler. Detta anser jag är viktigt eftersom att viktiga händelser som ledde 

fram till Krimkrisen kan utelämnas då media har makten att kunna betona och undergräva 

händelser. Jag vill med detta spegla händelserna som ledde fram till annekteringen av Krim 

på ett rättvist och oberoende sätt.  

I analysdelen kommer jag att framföra vilken politiker som uttalandet jag undersöker tillhör. 

Detta anser jag är viktigt för att visa att materialet kommer från goda representanter för 

Alliansen, såsom språkrör, ledamöter och ministrar. Dessutom vill jag tydliggöra att dessa 

aktörer inte nämns vid namn för att dennes uttalande som individ är av betydelse. 

Uttalandena från Alliansens aktiva medlemmar ingår i den gemensamma diskursen och 

representera regeringens gemensamma åsikter kring Rysslands agerande. Jag har alltså inte 

valt uttalandena baserat på aktören, materialet har valts utifrån vad som betraktats användbart 

för att besvara min frågeställning.  

5.1 Reliabilitet och Validitet 

Jag är medveten om att denna typ av metod ifall någon skulle repetera undersökningen med 

exakt samma medel, inte nödvändigtvis kommer få fram exakt samma resultat som mig då 

studien är under påverkan av min subjektiva inställning. Av den anledningen är det svårt att 

hålla hög reliabilitet i diskursanalyser eftersom forskarens bakgrund och tidigare erfarenheter 

är svåra att undvika. Jag anser inte att min bakgrund som svensk kommer att påverka 
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reliabiliteten negativt i jämförelse med om jag varit av annan nationalitet, då jag inte 

intresserar mig för Rysslands relation till Sverige. Fokus är enbart på den moderatledda 

regeringens bild av Ryssland. Jag utgår endast från det svenska perspektivet och dess 

uppfattning av Ryssland, inte vice versa. Däremot är jag införstådd med att en annan forskare 

med en annorlunda ideologisk bakgrund hade kunnat tolka dessa uttalanden annorlunda. 

Detta påverkar visserligen min studie men för att undgå subjektiviteten så anser jag att min 

operationalisering av de teoretiska begreppen skall motverka detta. Samt tydliggöra vad det 

är som avses mätas och vad jag exakt letar efter i uttalandena. Denna operationalisering anser 

jag även bidrar till att stärka studiens validitet och förtydliga exakt vad jag söker efter i 

materialet. 

Jag är även medveten om att de inspelade intervjuerna i jämförelse med de nedskriva 

uttalanden kan riskera utöva en större påverkan på mig som forskare. Det kan finnas 

underliggande attityder gömda i ministrarnas röstlägen och betoning av ord som riskera 

påverka min uppfattning av det som förmedlas i större utsträckning än de nedskrivna 

uttalandena. Trots denna påverkan har jag valt att inkludera detta material då jag anser att det 

inte enbart riskerar att negativt influera min studie. Olika typer av källor kan stärka studien 

och bidra med ett bredare material. Protokoll i jämförelse med nyhetsartiklar kan fånga 

regeringens interna diskussioner, samtidigt som media fångar upp alternativa och externa 

diskussioner. Oavsett om de skiljer sig åt så bidrar de på olika sätt till diskursen. Detta urval 

tror jag även kan förhindra att vi missar en eventuellt dominerande diskurs inom regeringen. 

Genom ett brett material kan vi finna motdiskurser eller alternativa diskurser inom regeringen 

som jag annars kunnat gå miste om. Oavsett om jag finner en enad diskurs eller om det 

framkommer alternativa diskurser inom regeringen så är det relevant att belysa det i min 

studie.  

Jag kommer även att presentera ministrars uttalande i media som blockcitat för att tydligare 

åtskilja vilka källor som representerar den yttre diskursen (media) och vilka källor som 

representerar den inre diskursen (protokoll). Protokollen kommer jag sedan använda för att 

styrka de externa uttalandena eller användas för att bevisa att det existerar en alternativ 

diskurs. 

6 Analys av uttalanden 

Analysdelen kommer att struktureras efter de centrala begreppen: identitet, normer och 

kultur. Där jag samlar indikatorer i regeringens uttalanden under var och en av begreppen. 
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Jag kommer att börja med att se hur regeringen uttalar sig angående sin egen identitet och 

andra identiteter. Därefter kommer jag att gå vidare till normer och se hur regeringen 

uttrycker sig angående vad som är rätt och fel. Avslutningsvis vill jag se vilka paralleller 

regeringen drar till historiska och kulturella händelser.  

6.1 Identitet 

Statministern Fredrik Reinfeldt: 

Europa kommer att göra vad vi kan naturligtvis, europeiska ledare av olika slag för att 

påpeka detta, det finns en ukrainsk regering nu som naturligtvis också har ett ansvar i 

detta och är den naturliga kontaktpunkten för att lugna dom ryska minoritetsintressen 

som känner oror på Krim och östra Ukraina (Ekots redaktionsblogg 2014) 

Statsministern gör också ett tydligt ställningstagande då han säger att ”Europa kommer att 

göra vad vi kan”. Ministern konstaterar att Sverige står enade med Europa som under denna 

krissituationen också varit hårdare i bemötandet av Rysslands handlingar på Krim. Utifrån 

identitetsbegreppet kan vi dra slutsatsen att ministern identifiera sig med övriga Europa, och 

den övriga Västvärlden. Reinfeldt vädjar till att vi genom diplomatin ska lugna ner 

situationen och att Ukraina är den ”naturliga” kontaktpunkten för att kunna påverka denna 

spända situation. Detta kan vi tolka som att statsministern vädjar till att lösandet i denna 

konflikt måste gå via Ukraina, och kanske inte genom den Europiska unionen/ Sverige som 

Ryssland har en komplicerad och aningen kylig relation till.  

I riksdagen så klargör statsministern vad Europa står för och vad de bygger sin identitet på. 

Då upptrappningen till krisen enligt Västvärlden berodde på ett ukrainskt EU-närmande i 

form av ett avtal, så uttrycker Reinfeldt sig på följande sätt angående den Europeiska 

unionens identitet:” Vi har sett att man i länder som inte vill närma sig EU gör ett annat 

vägval. Där tror man mer på auktoritärt styre, begränsad pressfrihet och begränsad rörlighet 

för människor […] Det är det vi ser i Ukraina. De som är för europasamarbetet vill ha mer av 

rättsstat, demokrati och öppenhet, och de som är emot det tror på auktoritärt styre, den starke 

mannen och på våldsanvändning” (Prot. 2013/14:108). Riksdagens ledamot Hans Wallmark 

klargör att även han delar den synen på den europeiska identiteten i sitt uttalande i riksdagen: 

” Det är också vår EU-flagga som har använts som frihetssymbol av folket på Majdan – mot 

korruption, mot frånvaron av rättsstat och mot närvaron av kleptokrater till ledare ” (Prot: 

2013/14: 86). Här hänvisar man till den europeiska flaggans betydelse i skapandet av 

unionen. Han är även tydlig i sitt uttalande att framställa den europeiska flaggan som ”vår” 

gemensamma flagga som delas med resterande medlemsstater i unionen. Både Reinfeldt och 
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Wallmark menar att den ryska identiteten står i kontrast till den europeiska, det är alltså våld 

och auktoritet mot frihet och demokrati.  

Här kan vi se att regeringen inte adresserar Rysslands agerande på Krim på egen hand, man 

visar att frågan är ett gemensamt problem och ska därför behandlas tillsammans med övriga 

Europa. Vi är i detta fall inte enbart Sverige som stat utan innefattar hela den Europeiska 

unionen. Av den anledningen kan vi tolka det som att regeringen inte själva kommer ta ett 

eget ställningstagande, utan väntar på att agera tillsammans med EU. Reinfeldt generaliserar 

också de övriga länder som väljer bort ett EU-närmande att föredra våldsanvändning och 

auktoritära styren. Statsminister tillskriver alltså dessa negativa egenskaper som ofta 

associeras med Ryssland, som dominerade för de stater som väljer bort att samarbeta och 

närma sig den Europeiska unionen. Ledamoten Hans Wallmark nämner även den europeiska 

flaggan, han menar att denna flagga symboliserar allt vi i Sverige/Västvärlden står för, såsom 

frihet och rättvisa. Han framför även att denna flagga användes under demonstrationerna på 

Majdan mot ett uteblivet avtal mellan EU och Ukraina. Wallmark framför tydligt att vår 

europeiska flagga representera frihet, medan han titulerar den dåvarande ukrainska, men 

också Ryssland-vänliga regering för kleptokrater. Vilket med andra ord är ett statsskick som 

leds av skurkar för egen vinning.  

Vice-statsminister Jan Björklund: 

Liberalen Jan Björklund delar statsministerns bild av den Europeiska unionen som en 

representant för demokrati: ”EU är en union för länder som har valt frihetens väg, frihet, 

demokrati, öppenhet, mångfald, marknadsekonomi, välfärdssamhälle och rättsstat. EU är en 

union för länder som har valt liberalismen som samhällssystem. Att stå upp för mänskliga fri-

och rättigheter och fri rörlighet är själva kärnan i EU:s värderingar […] Såväl EU som Nato 

grundades på erfarenheterna av krigen på 1900-talet. Demokratierna måste hålla ihop. 

Auktoritära stormakter kan aldrig igen tillåtas bestämma över mindre länder” (Prot. 

2013/2014: 108). Björklund menar precis som Reinfeldt att Europa bygger på liberalismens 

kunskapslära av samarbete där gemensamt beroende upprätthåller den europeiska freden. 

Björklund framställer den gemensamma europeiska identiteten som den rätta och goda vägen, 

fri från orättvisa och förtryck. Motsatsen till vad Björklund benämner vara ”friheten och 

demokratins väg”, är alltså i detta fall förtryck och enmansvälde.  

Riksdagsledamoten Christian Holm ger också en likvärdig bild av den Europeiska unionen: ” 

Utvecklingen i Ukraina är mycket beroende av vad som händer och sker i det stora 
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grannlandet Ryssland som också brottas med en rad problem, inte minst kring demokrati och 

mänskliga rättigheter, där man har Putin som blir alltmer auktoritär och hans regim som 

fortsatt förtrycker, hotar, terroriserar och fängslar oppositionella, journalister, hbtq-personer 

och så vidare” (Prot. 2013/14: 95). Precis som de tidigare Alliansmedlemmarna är de ganska 

överens i sin framställning av Ryssland som stat. De tilldelar den ryska identiteten negativa 

egenskaper där de anser att Rysslands styre förtycker, hotar och terroriserar i sitt eget land 

men även utanför. Christian Holm anser att Rysslands negativa egenskaper påverkat Ukraina 

vilket i sin tur har medverkat till att Ukraina utvecklats i samma riktning. 

EU-minister Birgitta Ohlsson:  

Det viktigaste nu är att man agerar smart och strategiskt och att vi kan tala med gemensam 

röst och det är det som man har misslyckats med hittills. En del länder som Sverige och Polen 

är väldigt ambitiösa och vi borde ha erbjudit Ukraina ett medlemskap i EU mycket tidigare 

[…] Det är ett problem att man inte kan vara den eniga starka rösten (Flood 2014) 

Ministern Birgitta Ohlsson indikerar även hon att Sverige delar en gruppidentitet med övriga 

Europa när hon antyder att hon önskar att Europa kunde mobilisera sig och tala med en 

”gemensam” röst.  Hon menar också att Ukraina borde erbjudits europeiskt medlemskap för 

tidigare då detta kunnat förhindra Rysslands annektering av Krim. Ohlsson menar att Ukraina 

genom ett medlemskap kunnat anammat den europeiska identiteten och samhörigheten, vilket 

hade kunnat avstyrt Ryssland från en eventuell annektering av europeiskt territorium. 

Tillskillnad från Reinfeldt och Wallmark, så svarar Ohlsson på vad som hade kunnat göras 

för att förebygga krisen. Ohlsson adresserar istället problemet inom den Europeiska unionen. 

Ministern menar att den bästa vägen i hanterandet av krisen, hade varit ifall vi (EU) kunnat 

agera gemensamt som en union. Birgitta Ohlsson menar att EU dessvärre misslyckats med 

detta och inte varit eniga i sitt handlande som union. Hon uttalar sig inte om vad som skall 

göras nu när krisen är framme, utan beskriver mer vad som hade kunnat göras för att 

förebygga annekteringen.  

Utrikesminister Carl Bildt:  

Det handlar inte bara om Krim utan också södra delarna av Ukraina. […] Vi ska vara 

extremt vaksamma inför risken att president Putin agerar ytterligare, till och med 

militärt, även utanför Krim, säger utrikesministern till CNN […] Jag är rätt övertygad 

om att hans riktiga agenda inte är Krim, utan Kiev (Hennel 2014) 

Carl Bildt framför i en intervju att Putins agerande på Krim kommer att fortsätta. 

Utrikesministerns anser att Putin inte bara kommer nöja sig med Krim utan intresserar sig för 
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hela Ukraina. Dessa kopplingar kan även dras till identitetsbegreppet. Bildt tror att Rysslands 

agerande på Krim bottnar i den gamla sovjetiska identiteten, då Ukraina var en del av Sovjet. 

Alltså hävdar Bildt att Ryssland identifierar sig med delar av Ukraina p.g.a. de historiska 

anknytning till landet. Bildt hävdar alltså att Ryssland egentligen vill ta tillbaka delar av det 

territorium som utgjorde det forna Sovjet. Han går även så pass långt att han påstår att 

Ryssland vill åt Kiev. Som jag nämnde i bakgrundsdelen så har den ryska nationens födelse 

sitt ursprung i Kiev (Hirdman 2015, 117-118). Carl Bildt påstår alltså att Rysslands 

handlande på Krim bottnar i att Ryssland identifierar ukrainska områden som ryska. 

Försvarsminister Karin Enström: 

Vi vill ha en ordning i Europa där man har respekt för både territorier och suveräna 

rättigheter, och det här som Ryssland har gjort det är oacceptabelt och vi måste hitta en 

väg att få dem att sluta helt enkelt. Det som nu har hänt har ytterligare förstärkt en 

offentlig diskussion om säkerhet, om säkerhetspolitik och också om Nato. Men det 

återstår att se. Just nu har vi sett opinionssiffror som visar att stödet har minskat. Vi vet 

vad vi tycker, men det är fler som behöver bestämma sig (Radio Sweden på svenska 

2014) 

Försvarsminister Karin Enström menar att vi (EU) måste ”hitta en väg för att få dem att 

sluta”. Här betonar ministern ytterligare att Sverige identifierar sig med EU, och mot 

Ryssland. Där Ryssland presenterar dem som försvarsministern anser att vi (EU) måste få ett 

stopp på. Hon syftar med detta uttalande på att Europa skall vidta åtgärder för att tillrättavisa 

beteenden som kränker internationell lag. Även fast att Krimkrisen inte utgör ett direkt hot 

mot Sverige så menar ministern att en diskussion om ett aktuellt Nato-medlemskap kan 

komma på tal. Detta skulle med andra ord innebär att vi skulle frångå neutralitetsprincipen 

som format vår konfliktfria och fredliga identitet och ta steget mot att förena oss med en av 

vår tids mest konfliktfyllda allianser. Försvarsministern menar att eftersom vi tillhör Europa 

och den Europeiska unionen så anser Enström att vi bör ta ställning genom att se över att gå 

med i Nato.  

6.2 Normer 

Fredrik Reinfeldt:  

Detta utdrag är från en intervju med Sveriges radio: 

En del av ansvaret är att lugna ner den här situationen så att det inte slår över i 

våldsanvändning av olika slag, det är naturligtvis mycket olyckligt att Ryssland tagit 

det beslut av att använda militär, det är ett beslut som man bör ändra och istället visa att 
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man respekterar nationell rätt och FN stadga, det har alla att ta hänsyn till. Inte minst ett 

land som Ryssland brukar själva ofta påpeka detta, att man ska respektera och inte 

lägga sig i andra länders angelägenheter […] Det är i någon mån förståeligt att 

Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det 

sätt man agerar utan det finns naturligtvis metoder att i sånt fall prata med den 

ukrainska statsledningen och på det sättet agera för att lugna ner situationen (Ekots 

redaktionsblogg 2014).  

Statsministern Reinfeldt var den förste att uttala som angående Krimkrisen i mars 2014. 

Statsministern beskrev Rysslands agerande som ”i någon mån förståeligt”. Detta är ett relativt 

tvetydligt uttryck då han visar en viss grad av förståelse för Ryssland agerande. Denna 

reaktion kan man tolka som att statsministern inte är chockerad av det som hänt men visar en 

oro för dess utveckling, då en annektering av en suverän stat är ett allvarligt brott inom 

internationell lag och EU. Reinfeldt är fortsättningsvis tydlig och fastslår att Rysslands 

agerande och speciellt deras tillvägagångssätt att ta till våld var felaktigt.  Reinfeldt framför 

att Ryssland har agerat orätt i denna konflikt och att de bör respektera internationell lag och 

FN-stadga. Detta förtydligar statsminister med att framföra att Ukrainas suveränitet har 

”kränkts”, vilket indikerar att Ryssland brutit de internationella reglerna och fördragen som 

menar att landsgränser skall respekteras.  

I riksdagen framför statsministern att Sverige tillsammans med en nästan enad omvärld har 

fördömt Rysslands handlingar på Krimhalvön. Han anser även att omvärlden är eniga i att 

Rysslands styrkor bör dras tillbaka och att de genom sitt aggressiva agerande har kränkt de 

gemensamma internationella lagarna för fred (Prot. 2013/14:89). Ministern anser också att 

Rysslands tagit Krimhalvön på ett olagligt sätt vilket medför att Krim fortfarande kommer att 

anses tillhöra Ukraina fast att den ryska armén tagit kontroll över halvön.  

Ledamoten Sofia Arkelsten delar statsministerns mening när hon i riksdagen understryker att 

Rysslands själva rättfärdigar sitt beteende genom att hänvisa till sin egen ryska lag. I denna 

nationella lag är det legitimt att agera militärt utanför sitt landområde där rysktalande 

människors rättigheter kränkt. Arkelsten menar att Ryssland med denna doktrin försöker 

försvara och rättfärdiga sitt beteende genom att framställa sig själva som hjältar i konflikten. 

Arkelsten anser att Ryssland inte enbart bryter mot FN-stadgan utan även Budapestavtalet 

1994, som bland annat Ryssland signerade. I detta avtal ger Ukraina upp kärnvapen mot ett 

intyg av stormakterna som garanterar Ukrainas säkerhet och att dess gränser är fria från hot 

om våld (Prot. 2013/14: 84). Biståndsminister Hillevi Engström ansluter sig till den 

ovanstående uppfattningen och anser att: ”Rysslands har gjort sig skyldigt […] nämligen att 
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annektera ett demokratiskt land” (Prot: 2013/14: 95). Ministern fördömer det ryska agerandet 

och instämmer med statsministern att deras kontroll över Krimhalvön inte ger dem rätten att 

kalla det sitt. Krim är fortfarande en del av Ukraina. Sammanfattningsvis så fördömer 

Alliansen Rysslands agerande på Krim oavsett Rysslands argument om att ryska miniroteter 

på Krim förtryckts. De anser att Ukraina är offret i denna konflikt, då de 1994 trott sig 

underteckna ett trygghetsavtal genom att ge upp kärnvapen. Detta avtal som var menat att 

värma freden har Ryssland enligt Alliansen äventyrat, genom att med våld ta en del av ett 

demokratiskt land. Alliansen nämner alltså ingenting om Ukrainas besvär med korruption 

utan väljer endast att adressera Ukraina som ett demokratiskt land.  

Vice-statsministern Jan Björklund:  

Den ryska aggressionen mot Ukraina är fullständigt oacceptabel. Det var på 30-talet 

som det gick till på det här sättet, att stormakter bara gick in och tog över en del av ett 

annat land. Då kallades det för ”Anschluss”. Man går in och sätter sig på en del av 

Ukraina – Krim – under förevändning av att man ska skydda sina landsmän och sedan 

fejkar man en folkomröstning och sedan ansluter man bara (Mattsson 2014) 

Vice-statsminister Björklund reagerade betydligt hårdare på Rysslands annektering av 

Krimhalvön. Björklund anser att Ryssland har brutit mot internationell lag och betonar att det 

som skett är ”fullständigt oacceptabelt”. Utifrån begreppet så anser ministern precis som 

statsministern, att Ryssland har brutit mot internationell lag och har handlat moraliskt fel. 

Han menar att det kränker suveränitetsprincipen som innebär att alla erkända stater har rätt 

till självbestämmande på sitt egna territorium. Björklund menar också att folkomröstningen 

var ”fejkad”, ministerns omdöme är alltså att omröstningen inte genomfördes enligt 

internationella normer och regler. Denna omröstning har inte gått till på ett lagligt sätt och är 

därmed inte giltig. I riksdagen fortsätter Björklund att förklara hur allvarligt läget är i 

Ukraina. Han menar att det som inträffar nu i det östliga Europa är det ”grövsta övergreppet 

på folkrätten i moderntid” (prot. 2013/14:128). Istället för att diplomatiskt lösa konflikter så 

har Ryssland använt våld för att nå sina intressen och detta har skett genom att kränka 

Ukrainas rätt till sitt territorium och suveränitet. Ministern hävdar också att Rysslands 

försöker använda sin nationella lag som undanflykt för att få igenom sina intressen och 

samtidigt framstår som beskyddare av ryska miniroteter på Krim.  

EU-minister Birgitta Ohlsson: 

Det är ett problem att man inte kan vara den eniga starka rösten. Jag tror att det kan 

vara en palett av en rad åtgärder. Det kan vara vapenembargon, det kan vara sanktioner, 
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indragna avtal med Ryssland, förutom då alla självklara politiska markeringar. Det 

Ryssland gör nu är ett avskyvärt brott mot folkrätten. Vi borde ha agerat klokare 

tidigare (Flood 2014) 

Birgitta Ohlsson fokuserar som tidigare på att adressera vad som hade kunnat göras för att 

förhindra krisen. Ohlsson menar att vi begått ett misstag i att inte inkluderat flera länder i den 

Europeiska unionen och att ett medlemskap med unionen hade kunnat verkat för Ukrainas 

säkerhet om det beslutet tagits tidigare. Hon menar även att alla politiska straffåtgärder och 

restriktioner som kan göras på politisk och diplomatisk väg bör vidtagas. Hon fortsätter också 

med att kritisera den Europeiska unionen, där hon som liberal tror på samarbete och 

interdependence. Ministern anser att det som skett på Krim är resultatet av att exkludera 

stater från att gå med i EU. Hennes omdöme av det ryska handlingar beskriver hon som 

”avskyvärda”. Ohlsson är starkt negativ till Ryssland agerande och anser att de brutit mot 

folkrätten. Folkrätten i korthet betonar hur stater skall handla i förhållande till andra stater, 

men finns också till för att skydda folket. Birgitta menar precis som Björklund att det inte 

finns något rättfärdigat motiv för att Ryssland gå in på Krim. Ryssland har helt klart begått ett 

brott mot internationell lag. 

Utrikesminister Carl Bildt: 

Här handlar det om att ett av Europas ledande länder, nämligen Ryssland, handlar på 

ett sätt som på ett fundamentalt sätt strider mot den freds- och säkerhetsordning som 

vi försökt bygga upp i Europa efter det kalla krigets slut (Magnusson och Pettersson-

Normark 2014) 

Carl Bildt inleder precis som de tidigare ministrarna med att adressera att Ryssland 

brutit mot våra internationella normer i form av internationell lag och 

säkerhetsordning. Minister säger att det strider mot den fred och säkerhetsordning som 

vi försökt bygga upp i Europa efter kalla krigets slut. Här kan vi se att Bildt antyder att 

EU:s intressen har varit att etablera säkerhet och fred för staters bästa. Men att 

Ryssland brutit mot dessa stadgar och handlat själviskt genom att kränka dessa 

fredsintressen. 

Carl Bildt uttryckte även i riksdagen att Ryssland har brutit mot grundläggandet 

internationella principer genom att använda ryska trupper på ukrainsk mark (Prot. 

2013/14: 84). Bildt menar att det ryska tillvägagångsättet som nu sker på Krim inte har 

ägt rum sedan det kalla krigets tid. Han instämmer även med Sofia Arkelstens 

uppfattning av att Ryssland använder sin nationella lag, ”skyddandet av ryssar 
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utomlands” som en täckmantel för att få igenom sina intressen. Avslutningsvis säger 

Bildt att: ”Vi kommer aldrig att erkänna eller acceptera att delar av dess territorium 

ryckts bort genom en akt av militär aggression” (Prot. 2013/14:84). Ledamöterna 

Gustav Blix och Johan Forssell betraktar händelserna på Krim likvärdigt. De menar 

precis som Bildt att det som händer på Krimhalvön är helt oacceptabelt, och att en 

annektering där Ryssland bryter spelreglerna och använder militärt våld mot Ukraina 

var oväntat. Eftersom Ryssland i signerandet av Budapestavtalet, lovat att inte 

förändra Europas gränser och kränka Ukraina (Prot: 2013/14:92).  

Försvarsminister Karin Enström: 

Intervju med Karin Enström i Nyhetsmorgon: 

Jag är fortfarande oroad för att läget är spänt, det är allvarligt, Europas säkerhetssituation är 

förändrad och Ryssland har visat att man inte lyssnar på omvärlden.  

Det här är något som påverkar svensk säkerhet och försvarspolitik, exakt hur och vilka följder 

det kommer få är förtidigt att säga än, men jag ser klart att de påverkar förutsättningarna för 

Europas säkerhet, säkerheten i vårt närområde och det måste få följder för svenskt försvar. 

Det handlar om hur uppträder vi mot varandra, här visar Ryssland att man är beredd att 

använda våld eller hot om våld för att få sin vilja igenom. Inte minst sagt påverkar det läget i 

Europa. Och då måste vi fundera hur gör vi i Sverige (Nyhetsmorgon 2014) 

Karin Enström menar att Ryssland genom agerandet på Krim inte rättar sig i ledet och följer 

de internationella reglerna. Försvarsministern anser också att denna kris kommer att få följder 

och påverka även Sverige som övriga Europa. Hennes inställning i förhållande till situationen 

är att detta agerande kommer att påverka Europas säkerhet negativt då Ryssland visar 

omvärlden att man inte behöver följa internationell lag utan kan kränka andra stater och nå 

sina intressen genom våld. Detta i sin tur förminskar synen av de internationella lagarna och 

fredsfördragen som tecknats för att motverka sådant beteende. I riksdagen framför Karin 

Enström att Rysslands agerande har förändrat deras tidigare bild av Ryssland. 

Försvarsminister hävdar att Ryssland ”bryter mot internationell rätt och oprovocerat går in 

och helt enkelt tar över en del av Europa” (prot. 2013/14:87).  Enström instämmer med de 

övriga alliansmedlemmarna att Ryssland sätt att inte lyssna på omvärldens reaktioner är 

allvarligt. Rysslands sätt att bryta mot internationella normer och använda våld för egen 

vinning kan leda till att fler stater väljer att handla likvärdigt och prioriterar sina egna 

intressen före de gemensamma fredsintressena.  
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6.3 Kultur 

Statsminister Fredrik Reinfeldt: 

Förhöjt diplomatiskt tryck och oro för den uppkomna situationen. Det är också så som alla vet 

att Ukraina är i djupa ekonomiska problem som rimligen måste mötas med någon form av 

stödpaket från IMF det har också nämnts att EU skulle kunna ha en roll i detta. Det är ju i 

grund vad den nya ukrainska regeringen skulle behöva diskutera. […] Markera också en 

breddad möjlighet och gå in i diskussioner och få den ukrainska regeringen att signalera att 

det finns minoritetsintressen i Ukraina som de måste adressera men att det är just Ukraina 

som ska göra det (Ekots redaktionsblogg 2014) 

Här tolkar jag det som att Reinfeldt lägger mer ansvar för konfliktens utveckling på 

utrikesministrarnas EU-möte. Med hjälp av kulturbegreppet kan vi se att Reinfeldt 

understryker en inre instabilitet i den ukrainska regeringen som en slags bakomliggande 

historisk faktor till Krimkrisen. Reinfeldt menar att Ukraina har för mycket inre problem för 

att kunna handskas med dessa typer av kriser. Reinfeldt nämner att denna instabilitet borde 

mötas med ett stödpaket för att stabilisera landet och att Ukraina därefter skall kunna stå på 

egna ben och klara av att hantera dessa kriser. I riksdagen säger han att: ” Situationen i 

Ukraina är en fara för Europa. Det är en utmaning mot den internationella rättsordningen. 

Rysslands agerande utgår från en kalla-kriget-mentalitet som bara har förlorare (Prot. 

2013/14: 128). Denna mentalitet symboliserar en maktmätning och upprustning. 

Statsministern menar alltså att Ryssland agerar enligt den gamla sovjetiska andan, vilket bara 

kommer att kosta dem snarare än att gynna Ryssland i längden. Ministern menar också att vi i 

historien har bevis på att detta aggressiva beteende inte kommer att löna sig. Då det kalla 

kriget markerade Sovjets fall och USA:s tid som hegemoni. 

Vice-statsminister Jan Björklund: 

Själva annekteringen av Krim påminner helt om den annektering som skedde på 30-

talet och det är oacceptabelt på 2000-talet. Därför att agerandet påminner väldigt starkt 

om det som skedde i slutet på 1930-talet, och det är helt oacceptabelt på 2000-talet 

(Mattsson 2014) 

Björklund drar liknelser till andra världskriget, vilket väcker mycket starkare känslor i 

Ryssland än i Sverige då det dåvarande Sovjet undergick extremt lidande och förlorade 

miljontals liv i kriget. Jag tolkar det som att Björklund menar, när han drar paralleller till det 
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gamla Nazityskland, att Ryssland nu uppträder som Tyskland gjorde i slutet av 30-talet. Ett 

beteende som vi i historien sett utlöser krig. 

I riksdagens utvecklar Björklund detta resonemang. Han anser att Rysslands agerande på 

Krim är en påminnelse varför EU en gång bildades. Björklund fortsätter: ” Det var för att våra 

barn och barnbarn skulle få leva i frihet och demokrati. EU reste sig ur askan av andra 

världskriget, i ruinerna efter nazismen och i motstånd mot kommunismen” (Prot. 2013/14: 

108). Björklund hänvisar till andra världskrigets elände, och att EU som organ stabiliserat 

den europeiska kontinenten och skapat ett samhälle fritt från kommunism, förtryck och allt 

det som regeringen anser att Ryssland står för. Han anser också att händelserna på Krim går 

att jämföra med Anschluss på 30-talet (Prot. 2013/14:128). Med detta menar Björklund att 

Rysslands agerande kan jämföras med Tysklands annektering av Österrike år 1938, som 

också markerade startskottet för det andra världskriget. Sammanlagt drar ministern liknelser 

mellan Rysslands agerande på Krim och Nazityskland aggressiva handlingar om att uppföra 

det tredje riket och expandera sina gränser.  

7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att den moderatledda regeringen konstruerar bilden 

av Ryssland på ett likvärdigt sätt. Jag anser att de är enade i diskursen av Ryssland. De är 

väldigt överens om hotbilden från Öst, och anser att Ryssland står i kontrast till den 

Europeiska unionens värderingar. Genom begreppet identitet så kan vi se att Alliansen är 

relativt eniga i vad de identifierar sig med. I uttalandena var det tydligt att Alliansen anser att 

Sverige identifierar sig med den Europeiska unionen, vilket kan anses naturligt då Sverige är 

medlem i EU.  I uttalanden visade det sig att vi innefattade Sverige och den Europeiska 

unionen, tillsammans. De egenskaper som användes för att beskriva EU var: demokrati, frihet 

och rättigheter. I uttalanden presenterade även den Europeiska unionens flagga, och denna 

flagga förknippad aktörerna som en symbol för frihet och fred. Alltså var Alliansen eniga i att 

den egna och den delade europeiska identiteten förknippas med positiva egenskaper som 

demokrati och frihet. Statsministern hävdade också att de som är emot europasamarbeten 

istället är för auktoriteter och förtryck. I kontrast till den Europeiska unionen stod Ryssland – 

dem. I uttalanden tillskrivs Ryssland negativa egenskaper som aggressiv, korrupt, 

förtryckande, hotfull och terroriserande. Man återgår i sitt språk till att beskriva ett hotfullt 

Ryssland. Enligt begreppet normer kan vi se att aktörerna i uttalanden endast belyser att 

Ryssland brutit mot lagar och handlat moraliskt fel. Det är endast det ryska våldsanvändandet 
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som åskådliggörs. De ukrainska ultranationalistiska våldsamheterna mot ryssland-vänliga 

vänsterpartister, såsom händelserna i Odessa, nämns av någon i Alliansen. Alliansen är i sina 

uttalanden tydliga med att Ryssland är den som handlat fel och som brutit mot fredsfördrag, 

FN-stadga, folkrätten, Budapestavtalet och suveränitetsprincipen. Slutsatserna vi kan dra av 

begreppet kultur är att Alliansen återkommande jämför Rysslands agerande på Krim med 

Nazitysklands agerande under andra världskriget – med även det kalla krigets Sovjet. 

Alliansen är väldigt eniga i sin konstruktion av Ryssland, då den Europeiska unionen bygger 

på liberalismen idélära om att samarbete och diplomati skapar fred. Aktörerna är i sina 

uttalande väldigt snabba på att dra slutsatser och paralleller till det forna Ryssland/Sovjet, då 

Ryssland agerar likställt sin gamla stereotypa identitet.  

8 Resultat/ Reflektioner 

Utöver mina centrala begrepp så noterade jag att Sverige inte på ett självständigt sätt framför 

hur de ska agera i krisen. Istället tydliggör Alliansen att de skall agera i samråd med övriga 

Europa. Som jag nämnt ovan är Alliansens verklighet att Ryssland agerar hotfullt och tilldelar 

Ryssland egenskaper som aggressivt, korrupt, förtryckande och auktoritärt. Alliansen tilldelar 

sig själva och den Europeiska unionen egenskaper som öppet, fritt, rättvist och demokratiskt. 

Jag noteade också att Ukraina stämplas som offer i frågan. Det enda som nämns är att stater 

som inte är för europasamarbeten främjar auktoritära styren och våld. Ukrainas oroligheter 

förklaras av vissa alliansmedlemmar som ett resultat av grannlandet Rysslands negativa 

influenser. Medan andra i Alliansen anser att Ukraina är ett demokratiskt land.  Ukraina 

framställs dessutom som att de vill närma sig EU och eftersträvar medlemskap med 

Europeiska unionen och anamma dess karaktärsdrag såsom frihet och demokrati. Alltså 

skyller Alliansen Ukrainas korruption, populism och andra negativa egenskaper på Ryssland, 

eller så framställs Ukraina som ett demokratiskt land. Ledamot Hans Wallmark är den enda 

att benämna den dåvarande ukrainska regeringen som kleptomaner. Däremot håller han med 

de övriga politikerna i att Ukraina och dess befolkning önskar ett demokratiskt samhälle. De 

ukrainska aggressionerna nämns inte. De enda skiljaktigheter som jag noterat inom Alliansen 

är att olika medlemmar fokuserar på olika saker i sina uttalanden. Försvarsminister Karin 

Enström vill gärna poängtera att Krimkrisen borde ses som ett bevis för att vi bör se över ett 

Nato-medlemskap. Medan EU-minister Birgitta Ohlsson lägger fokus på EU:s ansvar i 

konflikten och hur vi inom EU misslyckats att förhindra denna kris. 
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Vidare är regeringen väldigt eniga i att Ryssland har brutit mot internationell lag. Alla aktörer 

var eniga i den frågan och den enda som uttryckte sig lite annorlunda var statsminister 

Fredrik Reinfeldt. Han framförde först att Rysslands agerande på Krimhalvön var ”i viss mån 

förståeligt”. Detta uttalande tillrättavisade statsministern och han bedömde fortsättningsvis att 

Rysslands agerande strider mot internationell lag och många andra fördrag. Detta anser jag 

inte utgör någon motdiskurs eller alternativ diskurs. Detta anser jag vara naturligt i krisen 

inledningsskeenden, där han tillvisso antyder att han förstår Rysslands agerande. Jag anser att 

det inte går att anta att uttalandet var ministerns verkliga åsikter, då ministern i den turbulens 

som involverar en sådan kris påverkar beslutsfattarens försök att begripliggöra krisens 

innehåll. Istället anser jag att detta uttalande är ett naturligt kännetecken för beslutsfattare i 

krissituationer.  

Eftersom diskursanalysen bottnar i socialkonstruktivismens uppfattning av världen som en 

produkt av socialisering, så är det obetydligt att försöka bevisa vad Alliansens aktörer i själva 

verket menar eller hur saker egentligen ser ut. Det jag har gjort är att analyser språket i 

uttalandena i förhållande till kontexten Krim. För att kunna göra en bedömning så har jag 

letat efter indikatorer kopplade till de centrala begreppen för att få tillgång till den dåvarande 

moderatledda regeringens verklighet av händelserna. Detta säger oss ingenting om 

regeringens förståelse av Ryssland i övriga företeelser, utan berör enbart Alliansens förståelse 

av Ryssland under den specifika tiden i den specifika kontexten. Fördelarna med denna typ 

av tillvägagångsätt är att man som författare får friheten att kunna tolka språket fritt. Denna 

frihet svårgör det även att hålla sig objektiv då man som forskare drar slutsatser beroende på 

hur saker och ting framställs och förmedlas språkligt. Däremot anser jag att undersökningen 

bidrar till att åskådliggöra vilken bild av Rysslands som regeringen ville förmedla och vilka 

skeenden som de valde all belysa.  

Precis som Stefan Nilsson kommer fram till i sin forskning, så återgår Sverige till att 

illustrera ett hotfullt Ryssland i samband med situationer som ubåtsincidenterna och Raoul 

Wallenbergs fallet, men nu även Krimkrisen. Trots att Krimkrisen inte utspelar sig i vårt 

Östersjöområde och inte är ett hot riktat mot Sverige, så återgår vi trots allt till den gamla 

rysslandfientliga bilden. Det var endast ett fåtal aktörer i Alliansen som tog hänsyn till att 

fallet Krim var specifikt då halvön en gång tillhört Ryssland. Andra aktörer drog fokuset till 

Nato och menade att vi måste överväga ett medlemskap för att trygga vårt eget säkerhetsläge. 

Trots frånvaron av ett ryskt hot specifikt riktat mot Sverige så drar den moderatledda 

regeringen fokus till ett eventuellt Nato-medlemskap, oavsett om det funnits skäl eller ej.  



31 
 

Stefan Höjelid kom i sin forskning fram till att alla stater redan har förutfattade meningar 

gällande varandra, och att man lätt återupptar den redan konstruerade stereotypa bilden man 

har av ett annat land, när landet agerar överensstämmande den bilden. Som jag tidigare nämnt 

i avsnittet tidigare forskning, så har den gamla svenska bilden av Ryssland bestått av misstro 

och krig. Av den anledningen kanske det inte är speciellt förvånande att Sverige är snabba 

med att återuppta den bilden av Ryssland i kriser som denna, oavsett om det påverkar Sverige 

direkt eller indirekt.  

Jag kan summera att den dåvarande regeringen under Krimkrisen var snabba att återgå till 

den historiska hotbilden från Öst på grund av Rysslands agerande på Krim. Ytterst lite kring 

den ryska minoriteten på Krim tas upp i uttalanden. Den moderatledda regeringens 

Rysslanddiskurs är väldigt lik den hotbild som Sverige hade av Sovjet under det kalla kriget. 

De föreställningar som framträder i Alliansens Rysslanddiskurs är en hotfull stat vars motiv 

med annekteringen är att expandera och återuppta det forna Sovjets stormaktsvälde. Där 

Ukraina offer förklaras av Alliansen som ett demokratiskt land som vill närma sig den 

Europeiska unionen och dess liberalistiska värderingar. Föreställningen av Ryssland är 

väldigt negativ. Ryssland utpekas som en hotfull stat och dess agerande på Krim anses kunna 

utgöra ett hot mot den europeiska freden. Alliansen jämför Rysslands agerandet med 

Tyskland under det andra världskriget, vilket utlöste det värsta kriget på kontinenten sedan 

det Trettioåriga kriget.  

9 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att jämföra den moderatledda regeringens 

konstruktion av Rysslandbilden under Georgienkriget 2008. Det skulle vara intressant att se 

ifall Alliansen, som även under 2008 satt i regeringen, uttalande sig likvärdigt gällande bilden 

av Ryssland. Användandet av det konstruktivistiska angreppsättets för att undersöka hur 

regeringen under Georgienkriget uttalade sig gällande identitet, normer och kultur, skulle 

kunna bidra till intressanta observationer och en intressant jämförelse. 
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