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1. Inledning 

Finland och Ryssland har en speciell relation till varandra historiskt, geopolitiskt och ekonomiskt. 

Förhållandet mellan länderna har formats i olika perioder under deras gemensamma historia. 

Exempelvis så har Finlands tid som en autonom del av det Ryska Kejsardömet, krigen mellan 

länderna, det från Finlands sida motvilliga samarbetet under efterkrigstiden och dagsläget, när 

Finland är en del av det västerländska samfundet, satt en prägel på hur Ryssland behandlas och 

uppfattas i Finland idag.  

Den här särartade historien lägger grunden till finländares bild av landet även idag. Forskning har 

identifierat att Rysslandsbilden domineras av negationer och Rysslands olikhet i jämförelse med 

Finland och andra västländer. Ordval och föreställningar beskriver landet som skrämmande, 

oberäkneligt och annorlunda – vare sig det handlar om den ryska kulturen, medborgarna eller det 

politiska systemet. I medborgaropinionen finns fortfarande även uppfattningen om Ryssland som ett 

möjligt militärt hot, även om en beväpnad konflikt mot Finland anses vara högst osannolik (Raittila 

2011, 135). Även i media presenteras Ryssland ofta som ett möjligt hot. Dock framställs landet ofta 

snarare som ett hot mot till exempel miljön eller ekonomin, än ett militärt hot (Ojajärvi & Valtonen 

2011, 46). 

En mer traditionell hotbild från Ryssland i media blev mer aktuell under våren 2014 när Ryssland 

annekterade Krimhalvön i östra Ukraina. Även om ett liknande militärt angrepp inte anses vara 

troligt i Finland, har krisens utbrott gjort Rysslandshotet mer dagsaktuellt igen. Krisen gav även 

upphov till andra typer av hot som är typiska för moderna samhällen, exempelvis ekonomiska hot. 

Efter krigets utbrott verkställde västländerna sanktioner mot Ryssland, och som förväntat svarade 

landet med sina egna motsanktioner. Sanktionerna har påverkat både Rysslands och Finlands 

ekonomier, vilket har blivit brett diskuterat i media. I media lyftes även det ekonomiska hotet som 

en ytterligare aspekt i hotbilden av Ryssland. 

1.1. Problemformulering 

Krisen i Ukraina och sanktionerna i dess kölvatten rapporterades omfattande i media. Som en del av 

EU var Finland med och bestämde om både politiska och ekonomiska sanktioner mot Ryssland, 

trots att det skulle innebära ekonomiska förluster för landet. Ett lands ekonomiska problem tenderar 

ofta att skyllas på makthavarna och medierapportering om näringslivets svårigheter resulterar 

nästan oundvikligen i sjunkande popularitetssiffror för regeringen. Att landets ledning godkänner 

åtgärder som med all säkerhet kommer att vara skadliga för landets ekonomi kräver en 
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handlingsplan för hur kritiken och motståndet från oppositionen, media och medborgare ska mötas. 

Sanktionernas nödvändighet måste motiveras på ett sätt som kan rättfärdiga deras existens, oavsett 

de komplikationer de tillför landet. 

Enligt konstruktivismen består ett hot alltid av föreställningen om ett hot, snarare än av något 

konkret som hotar. Ryssland har varit en stor del av det uppfattade hotet mot Finland sedan flera 

hundra år. Att landet fortfarande idag uppfattas som oberäkneligt och skrämmande, även om en 

militär invasion anses vara mycket osannolik så tyder det på att Ryssland konstrueras som ett hot i 

den allmänna opinionen. Som till exempel Georgienkriget 2008 samt Ukrainakrisen 2014 bevittnar 

om, har Ryssland i nära tid visat ett intresse för att öka sitt inflytande inom sina närområden. Fastän 

det har bedömts vara mycket osannolikt, kvarstår möjligheten till en militär invasion i någon av 

västländerna, Finland inkluderat (Limnéll & Raitasalo, 2008).  

Genom att undersöka fallet med Rysslandssanktionerna kan få man en bättre förståelse av hur 

landets politiska ledning förhåller sig till Ryssland idag. Sanktionerna representerar ett fall där 

Rysslands fientlighet utgör ett dagsaktuellt hot: man kan uttala sig om hur Ryssland behandlas och 

hotbilderna konstrueras just i dagens politiska diskussion. Givet den unika relationen mellan 

Ryssland och Finland är fallet intressant att undersöka och utomvetenskapligt relevant. 

Inomvetenskapligt är det av intresse att studera hur ett mindre land förhåller sig till en nära 

stormakt, och även att undersöka hur hotbilder konstrueras och används för att motivera politiska 

beslut.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera hur regeringen framställde Rysslandssanktionerna i media. 

Genom att dekonstruera de argument som fördes ämnar jag först redogöra för hur 

Rysslandssanktionerna presenterades och rättfärdigades som en nödvändig åtgärd till allmänheten. 

Sedan analyseras ifall regeringen i sina uttalanden använde sig av de hotbilder av Ryssland som 

finns i det finska samhället.  

De frågor som studien syftar till att besvara är: 

1. Hur framställde regeringen Rysslandssanktionerna i media? 

2. Överensstämde denna framställning med de existerande hotbilderna som finns bland 

medborgarna och i media? 
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Den första frågan handlar alltså om att kartlägga hur regeringens uttalanden kring 

Rysslandssanktionerna såg ut. Som hjälp används kategorier som jag utformat med hjälp av tidigare 

forskning gällande finländares uppfattningar om Ryssland. Kategorierna används för att sortera 

uttalanden för att sedan kunna se vilka argument och aspekter det var som lyftes. Den andra frågan 

analyserar resultatet för att kunna avgöra om argumentationen kring sanktionerna byggde på de 

etablerade hotbilder som finns av Ryssland. Syftet med det är att kunna bedöma om hotbilderna 

användes – avsiktligt eller oavsiktligt – för att berättiga Rysslandssanktionernas behov.  

3. Disposition 

Studien är upplagd så att efter inledningen och frågeställningens presentation följer en genomgång 

av fallets bakgrund och teorier som skapar de grundläggande premisser undersökningen använder 

sig av. Efter det presenteras tidigare forskning om medias hotbildsskapande samt hur 

Rysslandbilden har sett ut i media och bland allmänheten. Studiens analysverktyg, som baseras på 

tidigare forskning och diskurser, introduceras därefter. Efter materialgenomgången kommer 

analysen att utföras och studien avslutas med diskussion och slutsatser.  

4. Bakgrund 

I det här kapitlet redogörs för de förutsättningar som studien bygger på. Bakgrunden består av den 

historiska framställningen av Ryssland som en bas för finsk-ryska relationer idag och Ukrainakrisen 

som upphov till sanktionsprocessens olika faser.  

Finlands Rysslandpolitik genom tiden  

I diskussionen om relationen mellan Finland och Ryssland (dåtida Sovjetunionen) under 

efterkrigstiden är den mest dominerande aspekten begreppet ”finlandisering”. Det innebär att 

Finland förde en utrikespolitik som inte på något sätt skulle kunna provocera Ryssland eller tolkas 

som västvänlig (Lounasmeri, 2011). För den officiella utrikespolitiska linjen krävdes omfattande 

politisk konsensus och den personifierades i sittande presidenternas roller som förmedlare av en 

neutral Rysslandsbild. Den neutrala Rysslandspolitiken motiverades genom att hävda att goda 

relationer med Sovjetunionen låg i Finlands egna nationella intressen (Lounasmeri, 2011). President 

Paasikivis välkända uttalande gällande det säkerhetspolitiska läget under efterkrigstiden lyder 

”Erkännande av realiteten ger upphov till all visdom”1 (Lounasmeri, 2011). Det sammanfattar väl 

                                                           
1 Alla översättningar från finska till svenska har gjorts av författaren.  
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dåtidens utrikespolitik: Finlands geopolitiska ställning bredvid en aggressiv stormakt var ett faktum 

som man utgick ifrån.  

På grund av neutraliteten mot västblocket blev nära bilaterala relationer med Ryssland en viktig del 

av finsk utrikespolitik, något som syns i relationerna även idag. Precis som under kalla kriget 

betonar även idag landets utrikespolitiska ledning vikten att ha en fungerande dialog med den östra 

grannen. Det var först efter Sovjetunionens upplösning som Finland tydligare kunde ta avstånd från 

Östblocket och ansluta sig till den västerländska gemenskapen (Vihavainen 2010, 193). Då vågade 

också finska politiker börja ta en mer kritisk ställning till Ryssland (Ibid.). Även om hotdiskursen 

inte helt har försvunnit så har Ryssland börjat framstå mer och mer som en möjlighet, speciellt inom 

det ekonomiska samarbetet (Etzold & Haukkala 2011, 255). Dock kan man fortfarande idag urskilja 

en mer försiktig ton i uttalandena i jämförelse med många andra västländer (Etzold & Haukkala 

2011, 254).  

Ryssland i finsk media genom tiden 

Under efterkrigstiden användes media som ett instrument för att förmedla den neutrala 

Rysslandspolitiken till omvärlden. finlandisering gav även upphov till censurering av den nationella 

pressen. För att landets utrikespolitik skulle synas enhetlig utåt, krävdes också att 

medierapporteringen följde den officiella utrikespolitiska linjen. Landet undvek att ta någon 

ställning i världspolitiken som skulle kunna tolkas som Rysslandsfientlig, med motivering att man 

först och främst ska bedöma hur händelsen skulle kunna påverka Finland (Lounasmeri 2011). 

Liksom med utrikespolitikens neutralitet så slutade även pressens självcensur först efter kalla 

krigets slut (Ibid.). 

Idag rapporteras det omfattande om Ryssland i finsk media (Pietiläinen 2011). På grund av den 

gemensamma historien, den geopolitiska närheten och den omfattande exporthandeln mellan 

länderna blir företeelser i Ryssland ofta en nyhet i Finland. Enligt forskningen rapporteras det dock 

ofta om negativa händelser och fenomen som presenterar landet som hotfullt, mytiskt och exotiskt 

(Pietiläinen 2011, 188). Media tenderar att framställa händelser och skandaler som gällande för hela 

landet, medan likadana företeelser i andra länder presenteras som engångshändelser. (Pietiläinen 

2011, 187). 

Ukrainakrisen som upphov till sanktionerna 

Startskottet till Ukrainakrisen skedde redan i november 2013 när Ukraina efter förhandlingar om ett 

handelsavtal med EU drog sig ur och bestämde sig för att stärka sina relationer med Ryssland 
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istället. Beslutet ledde först till omfattande demonstrationer i Ukraina och senare till Rysslands 

militära angrepp på Krimhalvön. Rysslands agerande har dömts omfattande och enhälligt bland 

västländerna (Veebel & Markus 2016).  

För att visa att det ryska beteendet inte kan accepteras har EU-länderna infört sanktioner mot landet. 

Först innebar sanktionerna åtgärder mot enskilda politiker och officerare i Ryssland och Ukraina. 

Eftersom endast politiska sanktioner inte gav något nämnvärt resultat skärpte EU sina åtgärder och 

beslutade om hårdare sanktioner som innebar även ekonomiska restriktioner. Som förväntat, införde 

Ryssland sedan även sina egna motsanktioner. Sanktionerna har sedan dess förlängts i flera 

omgångar och medfört ekonomisk skada både för Ryssland och västländer (Veebel & Markus 

2016). Finland är ett av de länder som har drabbats mest ekonomiskt och speciellt den finska 

livsmedelsexporten utsattes för stora svårigheter i och med Rysslands motsanktioner (Crozet & 

Hinz 2016). De här händelserna rapporterades omfattande i media vilket gjorde att Ukrainakrisen 

och dess biverkningar blev mer synliga i medborgarnas vardag. 

Sammanfattning 

Den historiska relationen mellan Finland och Ryssland är mångfacetterad och komplicerad, vilket 

bör tas i beaktande när man analyserar bilden av Ryssland idag. Finlands utrikespolitik präglades 

länge av neutraliteten mot Ryssland, och även idag tenderar politikernas uttalanden vara moderata i 

jämförelse med många andra västländer. Ukrainakrisen och sanktionerna den har gett upphov till 

utgör ett fall som lyfte upp dagsaktuella hot från Ryssland i den politiska diskussionen.  Man kan 

alltså säga att medierapporteringen kring krisen och sanktionerna har förstärkt det upplevda 

Rysslandshotet i samhället. 

5. Bakomliggande teorier och diskurser  

5.1. Konstruktivism 

Uppsatsen bygger på ett konstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att det centrala i undersökningen 

är den konstruerade verkligheten om hot och hotbilder. I och med att studien fokuserar på 

presenterade hot snarare än på något som faktiskt rent fysiskt utgör ett hot, är det föreställningarnas, 

begreppens och ordens framställning och betydelse som ska undersökas. Med det sagt, är det värt 

att påpeka att konstruktivismen inte förnekar den materiella verklighetens påverkan på 

hotbildsskapandet, snarare tvärtom (Hurd, 2008). Det är den materiella världen som ger upphov till 

hotbildernas existens, men bilderna får sin betydelse i den sociala verkligheten som konstrueras 

genom interaktion mellan människor (Ibid.).  
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Sociala verkligheter som språk, kultur och normer påverkar hur samhällen fungerar och skapar en 

viktig maktfaktor att ta hänsyn till. Språket konstruerar, kategoriserar och legitimerar verkligheten. 

Genom att undersöka de nyanser och maktförhållanden som språket innebär, kan vi bättre förstå 

uppkomsten av den sociala verkligheten och dess normer. Ord och begrepp kan tolkas och förstås 

fullkomligt endast om man tar hänsyn till de bakomliggande framställningar och konnotationer som 

de förknippas med (Eriksson 2009, 89). I mediatexter innebär konstruktivismen att interaktionen 

mellan textens skapare och dess läsare utformar en verklighet som man sedan tar för givet och som 

man baserar sin uppfattning på. Till exempel, genom att använda ordet ”igen” vid rapportering av 

negativa företeelser från Ryssland, lägger media till en underförstådd mening att likadana händelser 

är typiska för landet (Ojajärvi & Valtonen 2011, 39). Genom att dekonstruera de argument som förs 

kan man sedan se vilka uppfattningar det är som styr textens latenta budskap.  

5.2. Hotbildernas uppkomst 

Johan Eriksson skriver i sin avhandling att ett hot alltid är en föreställning om ett hot. Vidare bygger 

Eriksson på den så kallade Köpenhamnsskolans tankar som handlar om att hotbildernas uppkomst 

kan förklaras enligt det konstruktivistiska synsättet. Hot bildas i tal genom att presentera ett visst 

fenomen som ett sådant: Det är upplevelsen om att något utgör ett hot som hotar oss, snarare än 

någon konkret sak eller aktör (Eriksson 2004, 26). Hot som samhällen och människor upplever är 

alltså produkter av en social process där något blir ett hot i och med den diskursen som förknippas 

med det fenomenet (Fierke 2007, 103). I forskning om upplevda hot är hur något konstrueras som 

ett hot det centrala. Den typ av retorik som används påverkar hotbildsskapandet och styr vilken typ 

av rädsla det är som förmedlas. Även vem det är som anses ligga bakom hotet påverkar hur 

hotbilden uppfattas (Eriksson 2004, 113).  

Eriksson konstaterar att hur en hotbild framställs har en stor politisk betydelse. Hur språket används 

vid hotbildspresentationen handlar inte bara om retorik, utan det kan försvaga eller förstärka 

politiska kontroverser förknippade med fenomenet (Eriksson 2004, 114). Eriksson skriver i sin 

analys att ”språklig gestaltning kan således även utnyttjas taktiskt, till exempel i politiska 

förhandlingar” (Ibid.). Vidare har tidigare forskning kommit fram till att brett etablerade hotbilder 

är mer troliga att bli uppmärksammade än mindre kända eller nya hotbilder (Eriksson 2004, 126). 

Ett tydligt exempel på en etablerad hotbild är hot från Ryssland. För den här studien betyder det att 

till exempel politikernas uttalanden som rör hotbilder från Ryssland då uppmärksammas mycket i 

media.  
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6. Tidigare forskning 

Tidigare forskning ger en uppfattning om hur Ryssland är konstruerat som en hotbild och utgör en 

bas för studiens analysverktyg. Fastän det är medias Rysslandsbilder som studien handlar om, 

kommer också annan forskning kring ämnet behandlas. Enligt Ojajärvi och Valtonen är 

medborgares Rysslandsbilder också viktiga att reflektera över när man studerar medias 

framställning. Dels påverkas journalisternas rapportering av läsarnas förväntade 

förhandsuppfattningar, dels tolkar också läsare texterna utifrån detsamma (Ojajärvi & Valtonen 

2011, 20). 

Media som hotbildsgestaltare  

Medias roll som plats för offentlig diskussion är centralt i forskning kring medborgares 

uppfattningar samt politikernas framställning om samhälleliga frågor. Eriksson hävdar att ur 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, varje aktör som uttalar sig om ett hot konstruerar sin egen 

hotbild. Enligt detta synsätt konstruerar alltså också medier egna hotbilder i sin rapportering 

(Eriksson 2004, 90). Vidare menar han att media de facto har egen makt i samhället. Denna makt 

kan sedan användas för att neutralt återspegla hotbilder som skapas av andra men också för att 

skapa och meddela bilder och förhållanden enligt en egenproducerad agenda (Eriksson 2004, 98). 

Medias makt över säkerhetsdagordningen är dock väldigt liten och dess roll är snarare att uttolka 

makthavarnas uttalanden samt, som tidigare nämnt, att konstruera egna hotbilder kring dagsaktuella 

fenomen (Eriksson 2004, 103). 

Rysslandbilder inom media  

Ojajärvi och Valtonen (2011) analyserar medierapportering med hjälp av tre inramningar: Ryssland 

som en hot, Ryssland som möjlighet och Ryssland som ”den andre”. Hot från Ryssland genom 

inramningen av landet som en del av internationella systemet innebär landets framställning som ett 

geopolitiskt samt utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt hot (Ojajärvi & Valtonen 2011, 32). Dessa 

hot baserar sig på både historiska krig samt tidigare upplevelser om internationella samarbetets 

svårigheter; rapporteringen framhäver Rysslands militära makt samt händelser då Ryssland har 

agerat aggressivt inom sina närområden (ibid.). Hotet som det bilaterala samarbetet med Ryssland 

ger upphov till handlar om samarbetets försämrande eller förminskande i framtiden. Även politik 

från Ryssland som endast tar hänsyn till landets egna nationella intressen samt tidigare erfarenheter 

inom relationen mellan de två länderna över tiden kan identifieras som ett möjligt hot (Ibid.).  

Vidare beskrevs också avsaknaden av ett fullt fungerande demokratiskt system och mänskliga 
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rättigheter som hotande (Ojajärvi & Valtonen 2011, 33). Möjligheter som förknippas med Ryssland 

handlar om ekonomiskt samt politiskt samarbete både bilateralt och internationellt (Ojajärvi & 

Valtonen 2011, 32, Koikkalainen 2011, 193). Rysslands ”otherness”, alltså när landet framställs 

som ”den andre”, kom till utryck när landet beskrevs som annorlunda och mytiskt (Ojajärvi & 

Valtonen 2011, 32-33). Enligt författarna förknippas ”otherness” också ofta starkt till det möjliga 

hotet som Ryssland har historiskt utgjort. De här två aspekter tillsammans målar upp en bild av 

Ryssland som skrämmande, oförutsägbar och obegriplig (Ojajärvi & Valtonen 2011, 36).  

Medborgaropinionen som upphov till mediabilden 

Som det har lyfts i bakgrundsdelen är den historiska relationen mellan Finland och Ryssland en stor 

påverkande faktor som ger upphov till medborgarnas bild av Ryssland. I en undersökning gjord 

2011 analyserar Pentti Raittila medborgarnas Rysslandsbilder genom diskussionsintervjuer och 

frågeenkäter. Rysslandsbilder kan enligt Raitila också sammanfattas i tre kategorier. Den första 

handlar också om Ryssland som ”den andre”: en hotfull, annorlunda och oförutsägbar granne i en 

djupkulturell nivå2 (Raittila 2011, 126). Speciellt landets politiska system anses vara annorlunda 

och ryska politiker framställs som oberäkneliga. I studien kan man identifiera kommentarer som 

presenterar till exempel president Vladimir Putin som hotande och instabil (Raittila 2011, 137). Den 

andra kategorin innebär att man ser på Ryssland med hänsyn till den långa relationen mellan 

länderna. Relationen innefattar politiska fluktuationer såsom tiden när Finland var en autonom del 

av Ryska Kejsardömet eller efterkrigstiden när Finland anpassande sin utrikespolitik för att 

tillmötesgå Rysslands neutralitetskrav (Raittila 2011, 126). Den tredje kategorin fokuserar på 

dagspolitiska samt ekonomiska kriser och specialförhållanden som påverkande faktorer i 

uppfattningen om Ryssland (Ibid.).  

Att Ryssland ofta uppfattas som en hotande stormakt kom till uttryck nästan i alla diskussioner i 

Raittilas studie. (Raittila 2011, 133) En väldigt liten del av deltagare tyckte att ett militärt hot från 

Ryssland var aktuellt för tillfället. Däremot ansåg nästan två tredjedelar att landet skulle kunna hota 

Finlands säkerhet under någon krissituation. (Raittila 2011, 135). Hot som bedömdes som aktuella 

och sannolika var till exempel en miljökatastrof eller politisk påtryckning genom stoppad 

energiimport. (Raittila 2011, 142) Många lyfte Finlands medlemskap i Europeiska Unionen som en 

viktig anledning till att Ryssland inte längre är lika hotande som förut (Raittila 2011, 141). Ett annat 

hot som kom upp i studien kallar Raittila för en ”mytisk hotbild”. Det handlar om framställningar 

                                                           
2 Den djupkulturella nivån innebär att Ryssland beskrivs som mytisk och skrämmande på grund av 

tidigare erfarenheter länderna emellan. 
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där det beskrivs ett väldigt vagt och opreciserat hot som har sin bakgrund i den gamla, 

djupkulturella rädslan för den östra grannen. (Raittila 2011, 134) Raittila kommer 

sammanfattningsvis fram till man borde uppfatta den finska Rysslandsbilden som mångsidig, 

komplicerad och lättpåverkad av dagspolitiska fluktuationer. (Raittila 2011, 168) 

Sammanfattning – Rysslandshotbilder  

Hotbilderna konstrueras i tal och skrift genom interaktion mellan människor, och ett av de 

viktigaste ställen där sociala konstruktioner och däribland hotbilder skapas och etableras är inom 

media. Därför är det viktigt att vara medveten om hur media konstruerar och gestaltar hotbilder. 

Eftersom medias och medborgarnas Rysslandsbilder är svåra att skilja från varandra och det är 

mediaframställningen som är i fokus i denna studie så behandlas de båda i denna studie som en och 

samma hotbild, utan specificering om de har sina ursprung i media eller hos medborgarna. 

Som Ojajärvi & Valtonens samt Raittilas analys om Rysslandsbilder kommer fram till, så finns 

både gamla militära hot och det nya moderna världens hot i det finska hotbildslandskapet. Ett 

militärt hot anses som osannolikt men möjligt. Det tar sig uttryck i dagens nyhetsrapportering när 

det talas om Rysslands oförutsägbarhet inom utrikespolitiken. Samtidigt som gamla hot börjar 

försvagas och försvinna, så bedöms nya hot utgöra en aktuell risk idag. Att media är en viktig faktor 

i framställning av medborgarnas hotbilder och att medborgarnas samt medias 

Rysslandsframställningar beskriver landet ofta genom en hotdiskurs är de premisser som studien 

kommer använda sig av. 

7. Metod 

I det här kapitlet redogör jag för den metod som jag har använt, för de begränsningar som har gjorts 

samt för analysverktygets uppbyggnad. 

7.1. Beskrivande fallstudie 

Metoden som jag har valt för studien är kvalitativ textanalys i form av beskrivande idéanalys. 

Analysverktyget som analysen kommer utgå ifrån är förhandskonstruerade kategorier. Kvalitativ 

forskningsmetod är lämplig för min undersökning eftersom det är ett specifikt fall, sanktionerna 

som infördes efter Ukrainakrisens utbrott, som står i centrum. Eftersom det inte är frekvens av vissa 

ord utan innehållet och sammanhangen de befinner sig i som ska analyseras, skulle en kvantitativ 

undersökningsmetod inte vara tillräcklig för att besvara forskningsfrågorna.  
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7.2. Val av fall 

På en högre abstraktionsnivå handlar studien om ett litet land som försöker förhålla sig till sin 

aggressiva och mäktiga granne. När man kommer ner på en lägre nivå kan man tolka 

Rysslandssanktionerna som ett fall av hur etablerade hotbilder gestaltas av makthavarna i media. 

Rapporteringen kring Ukrainakrisen har uppmärksammat allmänheten om effekter av en militär 

invasion från Ryssland. Det beväpnade angreppet har inte bara påverkat Krimhalvön och dess 

näromgivning där själva konflikten har skett. Krisen har resulterat i att västerländerna har behövt 

intervenera och ta beslut om såväl politiska som ekonomiska sanktioner (Veebel & Markus 2016). 

Deras effekter har synts även för vanliga medborgare i västländerna, långt borta från östra Ukraina. 

Den här studie handlar om just hur de hotbilder som en militär konflikt har lyft fram behandlas i den 

politiska diskussionen om sanktionernas nödvändighet.  

Kritiskt fall  

Rysslandssanktionerna som ett fall av hotbildsgestaltning i ett litet land bredvid en mäktig stormakt 

kan det ses som ett kritiskt fall med gynnsamma omständigheter (Esaiasson & Gilljam & Oscarsson 

& Wängnerud 2012). Det kan alltså argumenteras, att det omfattande kända Rysslandshotet i finska 

samhället utgör en passande förutsättning för hotbildernas framställning i media. Ryssland har 

historiskt utgjort ett hot mot Finlands säkerhet, och att detta hot kommer till uttryck i regeringens 

uttalanden om landet kan ses som ett fenomen som upprepar sig i liknande situationer. Om 

Ryssland inte konstrueras som ett hot i motivering av sanktionerna, är det inte så troligt att 

hotbilderna skulle användas någon annan situation i Finland eller någon annanstans i världen 

(Esaiasson et al. 2012). 

7.3. Begränsande reflektioner 

Innan jag går in mer detaljerat på metoden är det på plats att reflektera över begränsningarna samt 

problematiken som finns kring studiens resultatvaliditet, författarens egen subjektivitet och 

resultatets generaliserbarhet. 

Resultatvaliditet 

Validitet handlar om att studiens operationella indikationer passar in i det teoretiska ramverket. 

Operationaliseringen ska därmed vara tillräckligt träffande för att analysens resultat ska kunna svara 

på den ställda forskningsfrågan. Vidare ska forskningen utföras på ett sätt som minimerar risken för 

slumpmässiga fel. För en god resultatvaliditet krävs att båda dem här villkoren fylls: 
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analysverktyget ska stämma överens med forskningens syfte och användas så att man faktiskt 

undersöker och analyserar det man påstår man gör (Esaiasson et al. 2012, 57). 

Operationaliseringen för denna studie är analysschemat som kommer att redogöras senare i detta 

kapitel. I schemat har jag ämnat fånga in de aspekter som upprepar sig i forskningsanalyser om 

finländares Rysslandsbilder. Vidare har jag resonerat kring vilka teman som kan tänkas komma upp 

i medierapporteringen och anpassat analysverktyget efter det. De begränsningar som 

analysverktyget innebär kommer att reflekteras över senare i metoddelen. Jag anser att det inte finns 

någon större anledning för att inte använda sig av tidigare forskares bidrag inom ämnet, och att mitt 

bidrag till schemat innehåller relevanta aspekter. Detta gör att jag bedömer validiteten som god.  

För en godtagbar resultatvaliditet krävs det alltså att studiens genomförande saknar både 

systematiska och osystematiska fel. Systematiska fel undviker man med en hög validitet medan 

osystematiska fel handlar mer om hur forskaren utför sin analys. Man ska vara vaksam för slarvfel 

samt för slumpmässiga misstag under analysens gång. För denna studie innebär det att utföra 

materialläsningen noggrant och konsekvent samt att inte utesluta medieartiklar som skulle kunna 

bidra med väsentlig information (Esaiasson et al. 2012 63). Hur forskarens egen subjektivitet har 

minimerats för att uppnå en bättre reliabilitet redogörs i nästa textavsnitt. 

Subjektivitet 

Den sista aspekten att ta hänsyn till för en bra resultatvaliditet är forskarens egen subjektivitet i 

analysförfarandet. Det är möjligt att uppsatsförfattarens egna förkunskaper påverkar det som man 

förväntar sig att hitta i materialet. Som Ludvig Beckman skriver, är detta dock fallet med så gott 

som all forskning (Beckman 2005). Subjektiviteten i denna studie har reducerats genom att använda 

kategorier som undersökningsmetod, istället för till exempel öppna frågor. Som det redan tidigare 

har nämnts, baseras kategorierna på relevant tidigare forskning. Analysverktyget fungerar som en 

garanti för att forskarens hypotes om vad som kan tänkas finnas i texten inte baseras på 

slumpmässig förhandsinformation utan på vetenskap inom området. Vidare ges läsaren möjlighet att 

bedöma om de aspekter som studien fokuserar på är rimliga och lämpliga för studien. Att studien 

använder sig av källor och material som översätts från finska till svenska av författaren är också 

viktigt att reflektera över när man analyserar använda uttryck och idéer. Dock har alla 

översättningar gjorts noggrant och med hänsyn till de olika innebörd som ord och begrepp kan ha i 

båda språken, så översättningar bör inte orsaka någon större skevhet i materialet. 
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Generaliserbarhet 

Som redan lyfts fram under val av fall, finns det vissa begränsningar med det här fallets 

generaliserbarhet med tanke på Finlands speciella relation med Ryssland. När man analyserar 

resultatet ska man alltså ta hänsyn till denna bakgrund. 

Med det sagt, kan studien generaliseras som ett fall av hotbildsgestaltning. För det första, fungerar 

politiken rörande området på liknande sätt över hela världen. De makthavande vill lägga fram sin 

förda politik i bästa möjliga ljus för allmänheten, även om den ibland kan innehålla mindre 

smickrande aspekter. Hur en etablerad hotbild ser ut och gestaltas i uttalanden från politikerna kan 

då tänkas vara väldigt likadant från fall till fall. För det andra, skapas hotbilder på samma sätt 

oavsett mottagares relation till den hotande aktören. Det vill säga, hotbilder konstrueras genom att i 

tal presentera något som ett hot, och denna mekanism är alltid detsamma enligt hotbildsforskare. 

Studien har även gjorts enligt en ”vanlig” vetenskaplig forskningsmetod. En likadan studie skulle 

kunna genomföras i vilket land som helst, och ge samma typ av resultat. 

7.4. Idéanalys 

Studiens forskningsmetod baseras på Ludvig Beckmans teori om idéanalys. Enligt Beckman är det 

väsentligt att forskaren innan textens analytiska läsning har en uppfattning om de ämnen som är 

tänkbara att finna i materialet. För detta måste ett analysverktyg konstrueras och redogöras. För att 

låna Beckmans egen terminologi, ska ”forskares glasögon” klargöras för läsaren (Beckman 2005, 

21). För det första menar Beckman att ”om vi inte på förhand vet vad vi letar efter är det knappast 

möjligt att hitta något”. Om forskaren vill säga något intressant om materialet, måste det finnas en 

strategi för hur läsningen ska genomföras. För det andra är analysredskapets genomgång viktigt för 

att undvika bristande validitet (Beckman 2005, 20). För att läsaren ska kunna bedöma, om studien 

har genomförts på ett sätt som svarar på forskningsfrågan på bästa möjliga sättet, måste det använda 

verktyget redogöras (ibid.).  

Beckman skriver även om de motargument som finns mot den här typen av forskningsmetod. Han 

möter kritiken mot förhandskonstruerade kategorier genom att poängtera att öppen materialläsning 

utan några förutfattade uppfattningar är i princip omöjligt. Forskarens subjektiva förkunskaper 

påverkar ens tankegångar oavsett man vill det eller inte. Genom att konstruera ett analysschema 

som baserar sig på tidigare forskning inom området undviker man denna problematik (Beckman 

2005). I och med ett öppet tillvägagångssätt finns även risken för att man under analysens gång tar 

fasta på för studien irrelevanta trådar (Esaiasson et al. 2012, 217). Förhandsdefinierade alternativ 
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innebär att mycket fokus läggs på analysverktyget redan i ett tidigt stadium, just för att man ska 

kunna säga något intressant om materialet (ibid.). 

Frågeställningen är beskrivande i sin natur, vilket enligt Ludvig Beckman kan sammanfattas betyda 

att syftet med studien är att systematiskt analysera materialet för att kunna komma till slutsatser om 

dess innehåll som inte går att läsa direkt ur texten (Beckman 2005, 50). Med andra ord handlar det 

om att identifiera, dekonstruera och kategorisera de argument som finns i materialet. När 

argumenten är kategoriserade kan man sedan analysera resultatet för att hitta framställningar som 

upprepar sig. För denna studie betyder det att samla ihop de uttalanden som fördes kring 

Rysslandssanktioner och sedan dela upp de i olika kategorier, baserat på innehållet. Efter det 

analyseras argumenten i respektive kategori, för att kunna dra slutsatser om vilka uppfattningar det 

var som upprepade sig och hur de användes. Analysen är alltså idéorienterad: det intressanta är 

vilka idéer och argument det är som presenteras snarare än vilka olika aktörer det är som framför 

dem (Beckman 2005). 

7.5. Analysverktyget  

Mot bakgrund av de studier som presenterades i föregående kapitlet, har jag sammanfattat de 

uppfattningar som upprepar sig i tidigare forskningens analyser om de finska Rysslandshotbilder. 

Vidare har jag konstruerat tre kategorier som innehåller de viktigaste teman för att undersöka just 

det här fallet. De representerade teman innehåller alltså endast de hotbilder som rimligen kan tänkas 

vara framställda inom det här ämnet. Kategorierna används som ett verktyg under analysens gång 

för att kunna identifiera och kategorisera ämnen som berörs i regeringens uttalanden om 

Rysslandssanktioner i media.  

Kategorier lyder som följer: 

1. Geopolitiskt hotande Ryssland 

2. Ekonomiskt hotande Ryssland  

3. Djupkulturellt hotande Ryssland 

Geopolitiskt hotande Ryssland 

Första kategorin handlar om Ryssland som geopolitiskt viktig aktör för Finland. Länderna delar inte 

bara en långtgående historia utan också en lång statsgräns, vilket lägger grunden för Rysslands 

betydelse i den geopolitiska aspekten. Ryssland är en viktig del av Finlands utrikes- och 

säkerhetspolitik och en kraftfull aktör inom det mellanstatliga samarbetet. Till denna kategori tillhör 

teman som handlar om politiskt samarbete mellan olika aktörer inom den internationella planen.  
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Teman 

I Finland har osäkerheten med en handlingskraftig granne genom tiden hanterats genom att 

upprätthålla goda relationer både med Ryssland och med västländerna. Politiska fluktuationer 

mellan Finland och Ryssland genom tiden är en av de rådande kategorier som kunde identifieras i 

medborgarnas Rysslandbilder (Raittila 2011, 126). Därför kan man anta att uttalanden som hävdar 

vikten av bilateral dialog mellan Finland och Ryssland dominerar en del av diskussionen i media. 

Ett annat dominerande drag inom Rysslandsdiskursen enligt den tidigare forskningen handlar om 

Ryssland som en aktör inom det multilaterala internationella politiska systemet (Ojajärvi & 

Valtonen 2011, 33). Det sista temat som tillhör denna kategori är samarbetet mellan EU-länderna. 

För det första har sanktionerna lagts i samarbete med EU vilket gör att det enbart är naturligt att 

motivera politiken genom det. För det andra har man identifierat att EU-medlemskapet utgör en 

viktig säkerhet mot Ryssland i medborgaropinionen (Raittila 2011, 141).  

Hot som utgörs 

Hoten som förknippas med denna kategori handlar om försämrat mellanstatligt samarbete eller 

frånvaro av detsamma. Försämrade bilaterala relationer skulle kunna innebära en större ovisshet i 

den finska säkerhetspolitiken på grund av historiska erfarenheter (Ojajärvi & Valtonen 2011, 32). 

Hot som handlar om temat internationellt samarbete kan tänkas innebära risken för att Ryssland 

destabiliserar det säkerhetspolitiska läget internationellt (Ibid.). Hotbilden som tema ”EU-

samarbete” ger upphov till handlar om att om Finland inte var med i EU skulle Ryssland kunna 

utgöra ett mycket större hot än vad det gör idag (Raittila 2011, 141). 

Ekonomiskt hotande Ryssland 

Ryssland är en av Finlands viktigaste samarbetspartners inom handeln, vilket gör att Ryssland ofta 

syns just i ekonominyheterna. Eftersom sanktionerna i stort har sett handlat om ekonomiska 

problem för både Ryssland och västerländerna kan man även rimligtvis anta att diskussionen kretsar 

i stor utsträckning kring sanktionernas ekonomiska påverkan. 

Teman 

Denna kategori handlar om Ryssland som en ekonomiskt viktig handels- och samarbetspartner. 

Enligt tidigare forskning är ekonomi ett av de mest dominerande teman i finsk 

Rysslandsrapportering och ett av de få där Ryssland ses som en möjlighet (Ojajärvi & Valtonen 

2011, 32, Koikkalainen 2011, 193). Denna möjlighetsdiskurs kommer inte i uttryck i medborgarnas 

Rysslandsbilder, men däremot kunde ekonomiska kriser identifierades som ett tema (Raittila 2011, 
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165-166). Det är alltså allmän vetskap att Rysslands och Finlands ekonomier är tätt bundna till 

varandra, men i medborgaropinionen upplevs samarbetet inte som en möjlighet utan som ett hot. 

Teman som dessa aspekter ger upphov till är ändringar i ekonomiska fluktuationer från Ryssland 

samt bilateral handelsexport mellan Finland och Ryssland (Ojajärvi & Valtonen 2011, 32). 

Hot som utgörs 

Ekonomi kunde inte urskiljas som en möjlighet i medborgaropinionen, trots den omfattande 

bilaterala handeln mellan länderna. Det kan tolkas som att det finns etablerade hotbilder gällande 

ekonomiernas inbördes beroende eller minskning av bilateral handel (Ojajärvi & Valtonen 2011, 

32). Sanktionernas drabbande effekter kan även ge upphov till en existerande hotbild av en 

ekonomisk kris från Ryssland (Raittila 2011,126). Ett annat hot förknippad med sanktionerna som 

kan förväntas finnas i materialet är hotbildsskapande av Rysslands reaktion i form av 

motsanktionerna som kraftigt kan påverka Finlands eller västerländernas ekonomier.  

Djupkulturellt hotande Ryssland 

Den sista kategorin beskriver Ryssland genom finländarnas rädslor och fördomar som baserar sig på 

ländernas gemensamma historia. Denna kategori innefattar nyhetsrapportering om ämnen där 

Ryssland presenteras som ”den andre”, oförutsebar eller skrämmande med tanke på att Ryssland 

historiskt har utgjort ett hot mot Finlands säkerhet.  

Teman 

Det första temat, Rysslands ”otherness” utgör ett tema som enligt tidigare forskning kan hittas i 

nästintill all typ av Rysslandsrapportering. (Ojajärvi & Valtonen 2011, Raittila 2011, Pietiläinen 

2011) ”Otherness” beskriver landet som grundläggande annorlunda jämfört med västerländerna och 

som oförutsebar i sina handlingar (Ojajärvi & Valtonen 2011, 32). Det innebär att vi inte känner till 

Rysslands tankegångar och intressen och därigenom kan inte beräkna dess kommande handlingar. 

Eftersom forskningen har visat att det militära hotet från Ryssland fortfarande inte helt har 

försvunnit från dagens samhälle, utgör det också ett tema i analysverktyget (Ojajärvi & Valtonen 

2011, Raittila 2011). Även om en liknande militär invasion som i Ukraina inte anses vara troligt, 

finns det fortfarande uppfattningar enligt vilka Ryssland skulle kunna utgöra ett hot under en 

krissituation, det vill säga om säkerhetspolitiska läget i Europa skulle förändras (Raittila 2011, 135). 

Det sista temat beskriver ett opreciserat hot mot Finlands säkerhet, som baseras på djupkulturella 

och historiska rädslor för och fördomar mot Ryssland. Låt oss kalla detta tema ”mytiskt hot” från 

Ryssland, enligt Raittilas terminologi (Ibid.). 
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Hot som utgörs 

För det första, utgör ”otherness” hotet om att Rysslands olikhet riskerar även Finlands säkerhet 

(Ojajärvi & Valtonen 2011, 32). Till exempel, att Ryssland upplevs vara odemokratisk jämfört med 

västerländerna kan utgöra ett hot eftersom landets agerande styrs av olika regler än västerländska 

demokratiers. För det andra, handlar det om att makthavarnas handlingar anses vara oförutsägbara 

(Ibid.). Militära hot utgörs av uttalanden som tyder på Rysslands intresse för att öka sin inflytande 

inom sina närområden, vilket har enligt tidigare forskning också konstaterats utgöra ett möjligt hot. 

(Ibid.). Ett mytiskt hot utgörs när Ryssland beskrivs som hotande utan att precisera, vad är det för 

konkret hot som riskerar Finlands säkerhet (Raittila 2011, 135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

7.6. Analystabellen 

 Tema Hotet som utgörs Operationalisering 

(exempel på 

uttalandens innehåll) 

Geopolitisk 

 

EU-samarbete 

 

Bilateralt samarbete 

 

Internationellt samarbete 

Försämrat EU-samarbete 

 

Försämrade bilaterala 

relationer  

Försämrat internationellt 

samarbete 

EU-medlemskapet 

bidrar till Finlands 

säkerhet  

Goda bilaterala 

relationer hävdas 

Samarbete på 

internationell plan 

hävdas 

 Ekonomisk Bilateralt ekonomiskt 

samarbete 

 

 

Sanktionernas effekter 

 

Ekonomiernas inbördes 

beroende  

 

 

Ekonomisk kris från 

Ryssland 

 

Ekonomiska svårigheter 

för Finland 

Sanktionernas 

indirekta effekter kan 

påverka Finlands 

ekonomi 

 

 

 

 

Djupkulturell ”Otherness” 

 

 

 

Militär aggression 

 

Mytisk, djupkulturell 

framställning 

Olikhet 

 

Oförutsägbarhet 

 

Militärt hot  

 

Opreciserat hot mot 

Finlands säkerhet 

Politiska systemet 

beskrivs som 

annorlunda 

Makteliten beskrivs 

som oberäkneliga 
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8. Material 

Materialet som jag kommer att använda är förstahandskällor från finska nyhetsrapportering. 

Materialinsamling är begränsat till Finlands största morgontidning, Helsingin Sanomat (HS). Fastän 

det kan argumenteras att en tidning inte ger en heltäckande bild av hela mediafältets Rysslandbilder, 

är det ett strategiskt lämpligt urval. Helsingin Sanomat är Finlands överlägset största tidning och 

den enda morgontidningen vars spridningsområde täcker hela landet (MediaAudit Finland 2019). 

Man kan resonera att en brett uppskattad, rikstäckande tidning ger en representativ bild av 

regeringens uttalanden och att de viktigaste uttalanden från landets utrikespolitiska ledning kommer 

med i rapporteringen. Mindre landskapstidningar har ett mer lokalt perspektiv i sin 

medierapportering och rapporteringen som rör internationell politik eller globala problem 

reflekterar den lokala publikens intressen (Ojajärvi & Valtonen 2011, 24).  

Urvalet har även begränsats till en dagstidning och lämnar kvällstidningar utanför. 

Kvällstidningarna försöker ofta maximera sin försäljning vilket resulterar i att medierapporteringen 

styrs av ämnen som läsarna kan tänkas vara intresserade av (Ibid.). De aspekter som lyfts skulle 

kanske inte återspegla regeringens uttalanden gällande sanktionerna utan snarare andra typer av mer 

rafflande kommentarer på Ukrainakrisen. Detta skulle i sin tur kunna vinkla materialurvalet när man 

undersöker just regeringens uttalanden inom nyhetsrapporteringen.   

Materialbegränsning 

Materialinsamling innefattar perioden från 17 mars 2014, då EU:s första sanktioner sattes i kraft 

(Europeiska Unionen [EU] a 2014) till den 28 november 2014, då årets sista sanktioner verkställdes 

(EU b 2014). Den perioden var den mest intensiva med tanke på sanktionsutbyten under hela krisen 

och är hanterbar för en C-uppsats. Insamling genomfördes genom att söka i tidningens söktjänst 

med sökord ”Ryssland” och ”Sanktioner” och sedan med kvalitativ läsning för att hitta de artiklar 

som är relevanta för studien. 

Materialet är begränsat till medieartiklar som rapporterar om uttalanden som de mest relevanta 

ministrar har gjort. Som mest relevanta ministrar för det här fallet räknas statsministern, 

utrikesministern och Europa- samt utrikeshandelsministern.3 Detta innebär främst medieintervjuer 

men också andra offentliga uttalanden till exempel i riksdagen, i blogginlägg eller i tal. Fastän 

republikens president har historiskt sätt haft en stark roll som landets Rysslandsrelationernas 

                                                           
3 Tills 2014-07-24 var Europa- och utrikeshandelsminister två olika poster. När Alexander Stubb lämnade sin post som 

Europaminister för att bli statsminister, gavs den ministerportföljen till utrikeshandelsministern för resterande 

mandatperioden. 
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gestaltare och Finlands utrikespolitik även idag sköts i samarbete med presidenten och regeringen, 

har urvalet lämnat uttalanden från presidenten utanför. Just EU-ärenden ligger enbart på regeringens 

och riksdagens bord vilket gör att presidenten inte inkluderas i sanktionspolitikens utformande.  

Yttranden som har tagits med i materialurvalet speglar alltså mer precist regeringens uttalanden som 

de framkommer i media. Det är dock rimligt att ändå prata om sanktionernas framställning i media. 

Sanktionerna är ett intressant och relevant ämne och när regeringen uttalar sig om dem offentligt 

inkluderas uttalandena alltid i medierapporteringen. För att kunna dra några slutsatser och för att 

begränsa materialet ytterligare har endast uttalanden där man kan urskilja ett hot eller en hotbild i 

det manifesta eller latenta budskapet tagits med. Detta eftersom det är just framställda hotbilder som 

uppsatsen fokuserar på, inte hela spektrum av medierapportering kring sanktionerna. I relation till 

den andra forskningsfrågan kommer det sedan diskuteras till vilken grad dessa hotbilder 

överensstämde med de etablerade hotbilderna i finska samhället. 

9. Analys 

Analysen kommer att genomföras genom att först svara på forskningsfrågan ”Hur framställde 

regeringen Rysslandssanktionerna?”. Först beskrivs de argument som fördes i mediadiskussionen 

och sedan sammanfattas de förklaringar som dominerade sanktionsdiskursen. Därefter följer en mer 

analytisk diskussion där det undersöks närmare vilka slutsatser man kan dra av regeringens 

framställning. Denna diskussion syftar till att svara på den andra forskningsfrågan: ”Överensstämde 

denna framställning med de existerande hotbilderna som finns bland medborgarna och i media?” 

Slutligen presenteras studiens slutsatser och de kunskaper som man kan lära sig av fallet. 

9.1. Hur framställde regeringen Rysslandssanktionerna i media? 

Geopolitiskt 

EU-Samarbetet 

Som förväntat var temat ”EU-samarbete” mycket synligt i denna kategori. Redan efter den första 

sanktionsomgången, när ekonomiska sanktioner spekulerades i media för första gången, lyftes det 

fram att Finland kommer att stå i den enade fronten av andra västländer. Dåtida Europaminister 

Alexander Stubb betonade vikten av att Finland följer samma linje som EU (Kähkönen et al. 2014-

03-19). 
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”All diskussion om att Finland skulle frigöra sig från sanktionerna eller på något sätt 

agera annorlunda än Europeiska Unionen anser jag vara till skada för Finland och 

kommer inte att främja Finlands säkerhet i någon form.” Alexander Stubb, 2014-03-

19 

Redan tidigt under diskussionen togs det alltså upp att samarbetet på EU-nivå kommer att vara till 

nytta för Finlands säkerhet. Det målades även upp en hotbild av att Finlands säkerhet skulle riskeras 

ifall Finland inte skulle följa samma linje som EU. 

Efter att ekonomiska sanktioner hade verkställts i slutet av juli 2014, betonades Finlands roll som 

en aktiv påverkande aktör inom EU. Utrikesminister Tuomioja lyfte i ett uttalande att Finland 

lyckades förhandla bort gränssamarbetets nedfrysning, vilket hade varit skadligt för Finland 

(Roppola 2014-07-26). 

”Alla [EU-länder] har förstått, att man inte ska ingripa i delar inom samarbetet som 

fungerar utan problem och som är konkret, såsom miljövård och 

medborgarsamhällets samverkan” Erkki Tuomioja, 2014-07-26 

Här betonas det alltså att det inte finns någon konflikt i att vara aktivt med i EU-samarbetet och 

fortfarande värna om ett fungerande samarbete med Ryssland. 

Senare skrev den nya Europa- och utrikeshandelsministern Lenita Toivakka i ett blogginlägg att EU 

skärper sanktionerna, precis som Finland också har velat. Hon betonade starkt Finlands roll som en 

aktiv aktör i sanktionsprocessen (Jokelainen 2014-07-29). Statsminister Alexander Stubb4 lyfte 

också fram att Finland inte ska ta några beslut på egen hand utan står i enad linje med EU. Precis 

som Toivakka tog han upp att landet försöker bidra till att sanktionerna inte skadar Finlands 

ekonomi (Harju 2014-08-08).  

”Alla EU-länder har varit med och förhandlat paketet. Finland har förutsatt att 

åtgärder påverkar Ryssland så starkt som möjligt och EU-länderna så lite som 

möjligt.” Lenita Toivakka, 2014-07-29 

”Finland står tillsammans med EU. Vi för en kontinuerlig dialog för att sanktionerna 

som kommer från EU inte direkt påverkar Finlands ekonomi.” Alexander Stubb, 

2014-08-08  

                                                           
4 Vid tidpunkten för denna uttalande hade Stubb blivit statsminister och Toivakka fått Europaministerportföljen. 
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Ministrarna understryker alltså att Finland medverkar i samarbetet för att undvika skador för EU-

länderna. Dock innehåller uttalandena också en vaghet: att Toivakka uttrycker att EU-länderna ska 

påverkas så lite som möjligt kan betyda att vissa EU-länder inte påverkas alls och vissa påverkas 

mycket. Då skulle EU-länderna som en helhet fortfarande bara påverkas i liten grad. Stubb pratar 

också enbart om sanktionernas direkta påverkan, men säger ingenting om deras indirekta påverkan. 

Även i en senare kommentar framhävde statsministern att Finland hade stött ett sanktionspaket 

eftersom Finland hade kunnat förhandla bort delarna som hade skadat ekonomin mest. I uttalandet 

preciseras inte om det menas hela EU:s ekonomi eller bara Finlands (Palttala & Sjöholm & Zidan  

2014-09-08). 

Bilateralt samarbete 

Ett annat dominerande tema inom den geopolitiska kategorin är bilateralt samarbete med Ryssland. 

Vid första sanktionsomgången vågade utrikesminister Tuomioja inte spekulera i media kring 

Rysslands möjliga motåtgärder, utan istället angav han att han hoppades på att EU-sanktionerna inte 

skulle komma att skada samarbetet mellan Ryssland och Finland (Kähkönen 2014-03-17). Det kan 

tolkas som att hotet med sanktionerna som utrikesministern redan då såg var att relationerna 

länderna emellan skulle försämras.  

I senare uttalanden, när ekonomiska sanktioner var mer aktuella, kan det urskiljas att resonemanget 

innehåller drag som påminner om den historiska framställningen av Ryssland. Ganska precis efter 

att de ekonomiska sanktionerna hade verkställts lyftes det i en artikel att Finlands uttalanden 

gällande Ukrainakrisen har varit relativt moderata. Minister Tuomioja förnekade att detta skulle 

vara på grund av något slags ”hyschande” mot Ryssland eller för att politiken styrdes av Finlands 

ekonomiska intressen. Däremot betonade han samarbetets vikt som en lösning i den rådande 

situationen (Roppola 2014-07-26). 

”Om jag har något att säga till den ryska utrikesministern, kan jag ringa och prata.  

[...] Vi vill inte ha några problem i den finsk-ryska relationen. Än så länge har det inte 

varit några som hade berott på Finland.” Erkki Tuomioja, 2014-07-26 

Även statsminister Alexander Stubb lyfte fram att såväl tvåsidigt samarbete med Ryssland som 

multilateralt internationellt samarbete är viktigt för att lösa situationen (Jokelainen & Vuoripuro 

2014-07-29). Till och med efter Rysslands motsanktioner, som var speciellt skadliga för den finska 

livsmedelsexporten, betonades samarbetets vikt. Statsministern påminner om att man inte ska likna 
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situationen vid kalla kriget. Han lyfter även fram att Finlands relationer med Ryssland är öppna och 

att till exempel statsministrar håller kontakt kontinuerligt (Harju 2014-08-08).  

”Kalla krigets mystik måste skalas av. Vi har fungerande, [...] och öppna relationer” 

Alexander Stubb, 2014-08-08  

Ungefär en månad senare framhävde han igen att det är väldigt viktigt för Finland att hålla dialogen 

mellan länderna pågående och lånade retorik från Finlands utrikespolitiska linje under 

efterkrigstiden (Hiiro & Nieminen 2014-09-02). 

”Den här krisen tar slut också någon gång, [...]. Även efter det är Ryssland Finlands 

grannland. Därför är det viktigt med fungerande dialog mellan länderna.” Alexander 

Stubb, 2014-09-02 

Internationellt samarbete 

Under undersökningsperioden var det här temat inte lika synligt som man hade kunnat förvänta sig. 

Det var enbart när statsminister Stubb lyfte att diskussioner både på EU-nivån samt tvåsidigt med 

Ryssland behövdes för att lösa situationen (Jokelainen & Vuoripuro 2014-07-29). Internationellt 

samarbete framhävdes alltså endast i samband med att bilaterala relationer togs upp som en viktig 

del.  

Ekonomiskt 

Sanktionernas ekonomiska effekter 

I början när ekonomiska sanktioner bara var spekulationer, var inställningen mycket förringande. 

När EU:s utrikesministrar samlades för första gången för att diskutera sanktionsåtgärder mot 

individer inom den ryska politiska eliten, kallades mötet för ”andra steget” i EU:s handlingsplan. 

Tredje steget skulle innebära ekonomiska sanktioner. Enligt Finlands utrikesminister Erkki 

Tuomioja var ekonomiska sanktioner inte ens med i agendan för tillfället eftersom situationen 

skulle behöva försämras väsentligt innan så pass hårda åtgärder skulle vidtas (Kähkönen 2014-03-

17).  

”Vi vill inte se ett tredje steg då det skulle betyda att konflikten har expanderat. [...]t 

Ekonomiska sanktioner kommer inte att diskuteras idag. Det handlar inte ens om en 

situation där de skulle övervägas.” Erkki Tuomioja, 2014-03-17 

Två dagar senare meddelade utrikesministern återigen att han inte tror att det blir några ekonomiska 

sanktioner. Dock lade han fram en hotbild om vad som skulle kunna komma ifall det skulle hända. 
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Tuomioja bedömde att marknadens reaktioner på ekonomiska sanktioner skulle kunna orsaka mer 

skada för västländer än för EU (Kähkönen et al. 2014-03-19).  

När EU:s sanktioner mot Ryssland väl verkställdes, var inställning hos regeringen fortfarande 

förringande och möjliga skador för både ryska och finska ekonomin skylldes ifrån sig på 

marknadskrafterna. I slutet av juli 2014 sade utrikesminister Tuomioja att ”Marknadskrafter redan 

har straffat Ryssland” (Roppola 2014-07-26). Även det kan tolkas som att sanktionerna förringas: 

det är inte EU som ”straffar” Ryssland utan marknadens reaktioner. Vidare framhöll 

utrikesministern även följande: 

”Ryssland har redan behövt betala ett högt pris. Men det har inte berott på 

regeringars eller EU:s sanktioner, utan marknadskrafternas reaktioner. Det är 

fortfarande det som påverkar.” Utrikesminister Erkki Tuomioja, 2014-07-26   

Tolkningar man kan dra från Tuomiojas uttalande är att han presenterar Rysslands ekonomiska 

problem som något som ett annat fenomen, marknadens reaktioner, har orsakat. Enligt ministern är 

det inte sanktionerna av den finska regeringen och EU som har orsakat de ekonomiska skadorna.  

I sitt blogginlägg analyserade även Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka sanktionernas 

påverkan vara väldigt liten för den finska ekonomin. Toivakka påminde om att den ryska ekonomin 

samt den finska exporten till Ryssland hade sjunkit redan året innan, vilket ändå skulle ha lett till att 

finska företag måste hitta nya marknader. Även hon framställer alltså de ekonomiska svårigheterna 

som resultat av något annat än EU:s sanktioner (Jokelainen 2014-07-29). I samma artikel följer 

även statsminister Stubb samma spår och förringar sanktionernas betydelse i ryska ekonomins 

problem:  

”De [sanktionerna] kommer inte att radikalt påverka den finska ekonomin. Det som 

påverkar mer är att den ryska ekonomin inte växer. Vi bedömer att om ryska 

ekonomin sjunker med tre procent, orsakar det en halv procents förminskning i den 

finska ekonomin” Alexander Stubb, 2014-07-29 

Även i ett senare blogginlägg skriver Stubb att det inte är sanktionerna som kommer att orsaka 

skada för den finska ekonomin. Statsministern lyfter ekonomisk påverkan som en eventuell 

biverkning och gör ett försök att dämpa den offentliga diskussionen om stora avsägningar på finska 

företag. 

”Indirekt, genom att Rysslands ekonomiska aktivitet saktar ned, kan det såklart riktas 

effekter också mot den finska ekonomin. Det kommer dock inte innebära sådana 
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följder som det i Finland har diskuterats om på sistone – som förluster av flera tusen 

arbetsplatser” Alexander Stubb, 2014-07-29 

Framställningen av sanktionernas ekonomiska skador i media förändrades först den 6 augusti när 

Ryssland verkställde sina motsanktioner mot västerländerna. Statsminister Stubbs första uttalanden 

om motsanktionerna framhävde fortfarande en reserverad eventualitet för att sanktionerna kommer 

att orsaka en större skada, samtidigt som han använde hårda ord för att beskriva situationen 

(Teittinen 2014-08-06). En dag senare konstaterade han att Rysslands agerande var förväntat och 

skulle drabba även andra aktörer (Nissinen 2014-08-07). 

”Jag vågar påstå, att det här potentiellt, och jag understryker potentiellt, handlar om 

finanskris 2.0. Sanktionernas indirekta inverkan kan vara signifikant.” Alexander 

Stubb, 2014-08-06 

”[Rysslands] Åtgärder kommer att påverka även många andra EU-länder samt 

ryssarna själva.” Alexander Stubb, 2014-08-07 

Även efter att det stod klart, att sanktionsbyten mellan EU och Ryssland skulle påverka Finlands 

livsmedelsexport, betonade statsministern alltså att det fortfarande är de indirekta effekter som 

utgjorde en möjlig skada för den finska ekonomin. I artikeln lyfte han även fram att Finland ”har 

gjort mycket för att sanktionernas påverkan på företag inte ska växa”. Det preciseras inte, om detta 

har gjorts inom EU eller om Finland har gjort några nationella åtgärder för att stödja finska företag i 

den svåra ekonomiska situationen (Teittinen 2014-08-06). I det senare uttalandet nämner 

statsministern inte uttryckligen att Finland kommer att drabbas, men det är den uppfattningen som 

klart förs fram (Nissinen 2014-08-07). 

Två dagar senare fortsatte Stubb med slagkraftiga formuleringar gällande situationen och 

konstaterade ”Vi är inte i handelskrig” (Harju 2014-08-08). Denna gång är framställningen igen 

något mer dämpande: Stubb jämför problem som har uppstått för finska ekonomin med andra EU-

länder och påstår att Finland kommer utsättas för sjätte flest problem av alla. Dock medgav han till 

slut, för första gången utan någon inneboende eventualitet, att Finlands ekonomi kommer att 

drabbas (Ibid.). Även senare sade statsministern att sanktionerna innebär en svår situation på grund 

av det omfattande ekonomiska samarbetet mellan länderna (Hiiro & Nieminen 2014-09-02). 

”Det här kommer nog att påverka vår nationalekonomi, men först måste vi bedöma, 

hur mycket. Sedan reagerar vi på det” Alexander Stubb, 2014-08-08 
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Enligt Stubb är sanktionerna en svår angelägenhet för Finland. ”Finlands och 

Rysslands ekonomier är vitt kopplade till varandra.” Alexander Stubb, 2014-09-02 

Anledningen till bestämdheten i den tidigare ståndpunkten klargörs inte, det går alltså inte att 

urskilja om statsministern menar sanktionernas direkta eller indirekta påverkan. Det andra bestämda 

argumentet konstaterar endast att situationen är svår på grund av ekonomiernas inbördes beroende.  

Senare uttrycker Stubb sin oro för marknadens effekter på sanktioner samt för ytterligare sanktioner 

från Rysslands håll. Det är nu klart för statsministern att sanktionernas indirekta påverkan kommer 

att skada Finlands ekonomi, men att direkta effekter inte kommer att orsaka några större svårigheter 

(Palttala et al. 2014-09-08). 

”Direkta effekter av sanktionerna kommer inte enligt vår analys vara stora. Jag är 

dock väldigt orolig för indirekta effekter samt Rysslands möjliga motsanktioner.” 

(Alexander Stubb, 2014-09-08) 

 Djupkulturellt 

”Otherness”  

Ryssland presenterades som oförutsebar för första gången efter ekonomiska sanktioner hade införts. 

Då sade utrikesminister Tuomioja att alla sanktionsåtgärder nu fanns på kartan, och ifall de skulle 

behövas berodde endast på Rysslands kommande handlingar. Dock så bedömde ministern att det 

inte fanns några säkra tecken att lita på (Rajamäki 2014-07-23). Oförutsägbarheten när det gäller 

Rysslands politiska ledning kom starkt i uttryck också i en artikel där statsministern Stubb vägrade 

spekulera över vad Rysslands möjliga motsanktioner skulle kunna innebära (Palttala et al. 2014-09-

08). Senare, på tal om hur marknadskrafter har straffat Ryssland, lät Tuomioja förstå att Rysslands 

makthavare inte ens själv har reflekterat över konsekvenserna av landets agerande på Krim 

(Roppola 2014-07-26).  

”Det finns inga säkra tecken på att samarbetet skulle förbättras. Man får hoppas på 

att budskapet går fram” Erkki Tuomioja, HS, 2014-07-23 

”Det är helt omöjligt att veta, vad som komma skall.” Alexander Stubb, HS, 2014-09-

08 

”- - Krims inkorporering har nog blivit dyrare än vad de hade tänkt sig i Moskva.” 

Erkki Tuomioja, 2014-07-26 
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Som man kan tolka i ovanstående uttalanden, framställs landets ledning inte bara som oförutsägbar 

utan också annorlunda. I de två första uttalandena uttrycks en osäkerhet om landets kommande 

handlingar. Det går alltså inte att beräkna, hur landet kommer att reagera. I det tredje uttalandet 

beskrivs ledningens beslut att annektera Krim som ogenomtänkt och viljan att fortsätta destabilisera 

Ukraina som orationell. Det tyder även på politikens grundläggande olikhet jämfört med 

västerländska demokratier. I Finland skulle det inte tolereras att landets ledning fortsätter med 

handlingar som resulterar i stora negativa effekter för landet.  

Mytiskt hot 

I blogginlägget från den 29 juli skrev Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka att med 

sanktionsverkställandet måste man balansera mellan det som är moraliskt rätt och det som är rätt 

med tanke på Finlands egen säkerhet (Jokelainen & Vuoripuro 2014-07-29). Ministern uttrycker 

alltså en säkerhetsrisk utan att precisera, vad det är för konkret som hotar. Vidare hänvisade hon 

även till Malaysia Airlines –planets nedskjutning som hon också förknippar med Finlands säkerhet 

(Ibid.). 

”- - Ryssland har gått för långt i sina handlingar. - - Det handlar om 

flygplansolyckans offrens och anhörigas rättssäkerhet, men även Ukrainas framtid, 

östra Europas stabilitet och således även Finlands egen säkerhet. - -” Lenita 

Toivakka, 2014-07-29  

Toivakka tar alltså upp att något måste göras för Finlands säkerhet, dock preciserar hon inte, vad det 

är för hot hon har i åtanke. Detta kan ses som ett tecken på ett mytiskt hot.  

Även statsminister Stubb använde olyckan för att framställa ett möjligt hot från Ryssland. I artikeln 

som publicerades samma dag som Rysslands motsanktioner verkställdes berättades det först att i 

olycksplanet fanns det över hundra holländare. Sedan motiverade Stubb sanktionernas 

nödvändighet genom att beskriva olyckan ur ett inhemskt perspektiv (Teittinen 2014-08-06). 

”Tänk om det hade varit 190 finländare i ett Finnair-flygplan? Vad hade varit 

reaktionen här?” Alexander Stubb, 2014-08-06 

Statsministern uttrycker ett mytiskt hot från Ryssland som skulle kunna bli aktuellt även i Finland: 

genom att ta upp exemplet om finska passagerare istället för holländska sätts situationen i ett lokalt 

perspektiv. 
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Andra gången det uttrycktes rakt ut att sanktionerna har införts för EU:s säkerhet är när 

statsministern Stubb sade att sanktionerna inte har verkställts för att starta ett handelskrig mellan 

länderna utan för ländernas säkerhet (Hiiro & Nieminen 2014-09-02). 

”EU har verkställt sanktioner mot Ryssland av utrikes- och säkerhetspolitiska skäl” 

Alexander Stubb, HS, 2014-09-02 

Eftersom det bara pratas om säkerhetspolitiska skäl utan att precisera, vilket typ av hot det är som 

menas, kan denna framställning klassas som ett mytiskt hot. 

9.2. Resultat 

I uttalanden från undersökningsperioden var alla kategorier rätt jämt föreställda. Däremot skilde det 

sig åt väsentligt, hur teman och hot inom kategorierna var representerade. Vissa teman innehöll inga 

hotbilder alls och för vissa hotbilder kunde man vid närmare betraktande urskilja ett annat ursprung 

än sanktionerna. 

Geopolitiskt hotande Ryssland 

Inom första kategorin, ”Geopolitiskt hotande Ryssland”, var alltså EU-samarbetet representerat i 

stor utsträckning. Detta kan sägas vara föga förvånande då sanktionerna först och främst har handlat 

om EU:s åtgärder mot Rysslands aktioner i Ukraina. Alla uttalanden som gällde EU-samarbetet 

betonade att Finland ska stå enat i linje med de andra medlemsländerna (Kähkönen et al. 2014-03-

19, Roppola 2014-07-26, Palttala et al. 2014-09-08, Harju 2014-08-08, Jokelainen 2014-07-29). 

Bara i ett av uttalandena framhävdes det endast att samarbetet är viktigt eftersom det bidrar till 

Finlands egen säkerhet (Kähkönen et al. 2014-03-19). Resterande hade även ett annat argument 

förknippat med sig. De presenterade Finland som en aktiv påverkande aktör i förhandlingarna och 

lyfte att landet har bidragit till att sanktionerna inte skadar Finlands eller västerländernas 

ekonomier.  

Detta kan tänkas utgöra ett av de viktigaste argumenten i försök att motivera sanktionernas 

nödvändighet. Genom att framställa de två aspekterna tillsammans – att Finlands säkerhet förstärks 

av EU-samarbetet och att Finland aktivt motarbetar skadliga sanktionsåtgärder – kan man försvara 

de problemen som sanktionerna har gett upphov till. Det första argumentet innebär att 

Rysslandshotet dämpas genom Unionsmedlemskapet. Det andra beskriver att regeringen gör allt 

som finns i dess makt för att Finland inte ska drabbas av åtgärderna.  

Regeringen uttalade sig flera gånger även om vikten av fungerande dialog och bra relationer mellan 

Finland och Ryssland (Kähkönen 2014-03-17, Roppola 2014-07-26, Jokelainen & Vuoripuro 2014-
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07-29, Palttala et al. 2014-08-08, Hiiro & Nieminen 2014-09-02). En kommentar innehöll endast en 

förhoppning om att sanktionerna inte ska påverka det bilaterala samarbetet (Kähkönen 2014-03-17). 

De andra framhävde att relationerna är öppna och fungerande samt att ländernas ministrar för en 

kontinuerlig dialog. Det som är anmärkningsvärt med dessa tre uttalanden är att de alla framställdes 

med ett historiskt inslag. På tal om finska politikernas framställning av Ryssland pratade 

utrikesminister Tuomioja om ”hyschande” (Roppola 2014-07-26). Under efterkrigstiden när både 

den politiska ledningen och media höll tyst om Rysslands kontroversiella agerande var det exakt det 

landet fick kritik för. I det andra uttalandet tog statsminister Stubb upp att situationen med 

Rysslands skadliga motsanktioner inte ska liknas vid kalla kriget (Harju 2014-08-08). Enligt 

statsministern måste man skala av mystiken som är kvar i Rysslandsframställningen från den tiden 

och istället se ländernas relationer som öppna och kommunikativa. I den tredje kommentaren 

använde statsministern retorik som liknar efterkrigstidens utrikespolitiska linje (Hiiro & Nieminen 

2014-09-02): att även efter krisen är Ryssland Finlands grannland. Detta liknar president Paasikivis 

kända motto om att Finland måste erkänna sin geopolitiska ställning bredvid en aggressiv stormakt.  

Här hänvisar båda ministrarna till tiden av finlandisering och lyfter alltså även en historisk aspekt i 

relationen mellan länderna som en jämförelsepunkt. Denna framställning kan man tolka som att 

även i dagens Rysslandsrelationer måste Finland ta hänsyn till tidigare erfarenheter. Det framhävs 

dock, att till skillnad från hur det var innan, kan Finland kan idag diskutera med Ryssland som en 

likvärdig partner. Relationen domineras inte längre av att Ryssland är en stormakt med möjlighet att 

påverka Finlands politik utan Finland har idag, genom dialog mellan länderna, till och med 

möjlighet att påverka Ryssland.  

Att temat internationellt samarbete knappast nämndes i materialet kan man tolka som att politikerna 

inte anser det multilaterala samarbetet vara lika viktigt för Finland som det bilaterala. EU som ett 

forum för internationellt samarbete fungerar som en säkerhet mot Ryssland, men när det gäller att 

ha landet som en partner och inte som en motståndare presenteras det hellre som en tvåsidig fråga.  

Ekonomiskt hotande Ryssland 

Det är i princip bara ett tema som går att urskilja inom den ekonomiska kategorin och det är 

sanktionernas effekter på Finlands ekonomi. De första tre gångerna då ekonomiska sanktioner kom 

upp i en intervju ansåg utrikesminister Tuomioja inte att dessa skulle utgöra ett hot mot Finland. I 

ett tidigt skede innan ekonomiska sanktioner hade lagts, uttryckte ministern två gånger att de inte 

ens var med i agendan (Kähkönen 2014-03-17, Palttala et al. 2014-03-19). Tredje gången efter att 

EU hade verkställt den första omgången angav han att sanktionerna endast utgjorde ett hot mot 
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Ryssland (Roppola 2014-07-26). I regeringens tre kommande framställningar kan man urskilja ett 

eventuellt hot mot den finska ekonomin (Roppola 2014-07-26, Jokelainen 2014-07-29). Att 

Rysslands tillväxt minskar skulle kunna innebära att Finlands resultat också påverkas. Märkvärt är 

att det fortfarande inte är sanktionerna som ens möjligtvis hotar Finland, utan det som hotar är 

biverkningar från grannlandets sjunkande ekonomi. 

Regeringen fortsätter på samma linje också efter att Ryssland har lagt sina motsanktioner. Även om 

statsminister Stubb uttryckte sig med hårda ord och lyfter även finanskrisen som en möjlighet, var 

det enligt statsministern inte motsanktionerna direkt som drabbar Finland hårdast. Återigen lyfts 

marknadsreaktioner som ursprung till det finska näringslivets möjliga svårigheter (Teittinen 2014-

08-06). Viktigt att påpeka är även att statsministerns uttalande inte löd ”Rysslands åtgärder kommer 

att påverka Finland, andra EU-länder samt ryssarna själva”, utan ”åtgärderna kommer att påverka 

även många andra EU-länder samt ryssarna själva” (Nissinen 2014-08-07). Endast eftersom 

uttalandet innehåller ordet ”även” kan man tolka det som att statsministern menar att också Finland 

kommer att påverkas. Detta kan tolkas som att regeringen undviker att uttryckligen nämna 

sanktionerna som ett hot mot Finland. 

Kort efter motsanktionernas verkställande innehöll regeringens uttalande för första gången att 

sanktionerna innebar skador för Finland, utan någon osäkerhet om saken (Harju 2014-08-08). Den 

här gången preciserar statsministern dock inte om det handlar om direkta eller indirekta effekter. 

Stubb beskrev bara att ”det här” kommer att påverka Finlands nationalekonomi. Inga säkra 

slutsatser kan alltså dras om det är just sanktionerna som presenteras som ett hot. I samma artikel 

fastslog statsministern även att det inte handlar om en situation som skulle vara jämförbar med ett 

handelskrig. Framställningen kan tolkas som att även om man måste erkänna det dagspolitiska 

läget, är situationen fortfarande inte så allvarlig att den skulle utgöra något större hot. Nästa 

uttalande om sanktionernas biverkningar kan tolkas som att de innebär en hotbild, men det är 

snarare ekonomiernas inbördes beroende som hotar, inte sanktionsåtgärderna (Hiiro & Nieminen 

2014-09-02). Urvalets sista uttalande innebär återigen en eventualitet om sanktionernas direkta hot 

och lyfter istället indirekta effekter samt Rysslands motsanktioner som en större och mer sannolik 

risk (Palttala et al. 2014-09-08).  

Djupkulturellt hotande Ryssland 

Den sista kategorin, ”djupkulturellt hotande Ryssland”, var den enda där man kunde urskilja en 

förändring under krisens olika faser. Rysslands ”otherness” och föreställningar om landet som ett 

mytiskt hot kom upp i medierapporteringen först i och med nedskjutningen av planet från Malaysia 
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Airlines. Detta kan tolkas som att krisens eskalering, genom en grym nedskjutning av ett 

kommersiellt passagerarplan, återupplivade bilden av Ryssland som oberäknelig och kapabel till 

förskräckliga dåd.  

”Otherness” gällde som förväntat det politiska systemets olikhet samt maktelitens oförutsägbarhet 

(Rajamäki 2014-07-23, Palttala et al. 2014-09-08, Roppola 2014-07-26). I en fungerande demokrati 

kan inte politiska beslut tas utan att reflektera över hur det kommer att påverka landets ekonomi och 

medborgare. Vill en politiker bli omvald måste man tänka på politikens konsekvenser, vilket enligt 

finska regeringens uttalanden inte har gjorts i denna situation i Ryssland. Genom att framställa 

landet genom ”otherness” diskursen meddelar regeringen att motparten i konflikten är den hotfulla, 

aggressiva och västfientliga Ryssland som man känner till från historien. Man skulle kunna resonera 

att det underförstådda budskapet är att Finland efter olyckan får vara berett på oförutsedda 

handlingar som kan hota landets säkerhet.  

Bortsett från en kommentar, uttrycktes det mytiska hotet endast i samband med olyckan. Toivakkas 

uttalande om flygplansnedskjutningen kan tolkas som att den våldsamma händelsen under krisen 

har lett till att säkerhetssituationen har ändrats väsentligt (Jokelainen & Vuoripuro 2014-09-29). 

Återigen, det pratas inte om ett direkt eller konkret hot från Ryssland mot Finland men däremot 

handlar det om att Rysslands aggressiva agerande kan komma att förändra hotbildslandskapet även i 

Finland. Vidare var olyckans offer västerlänningar som finländare har lätt att känna likhet med, 

vilket lyfter fram tanken om att en någon form av oväntad, våldsam attack från Ryssland skulle 

kunna hända även för Finland. Det är den här hotbilden som sanktionerna syftar till att motverka 

(Teittinen 2014-08-06). 

Att regeringen uttalar sig om Ryssland genom det här perspektivet först efter en traumatisk och 

oroskapande händelse tyder på att landets ledning inte ville underblåsa spekulationer om Rysslands 

möjliga aggressiva beteende för att motivera EU:s sanktionsåtgärder. Först efter det blir omöjligt att 

förbise Rysslands aggressiva sida kommenterar även politikerna situationen enligt den mytiska 

hotdiskursen. Dock är det viktigt att påpeka att den mytiska framställningen inte innehåller några 

klara tecken på meningar om Rysslands möjliga militära aggression. Hotet som utgörs är som 

konstaterat endast ”något” som riskerar Finlands säkerhet. 

Det som är viktigt att notera i och med denna kategori är att Ryssland inte alls framställdes som ett 

militärt hot. Även om både samtida händelser som Georgienkriget och Ukrainakrisen vittnar om att 

Ryssland har både intresse att kapacitet för att öka sitt inflytande i sina närområden, lyfter inte 

regeringen en militär invasion som en möjlighet i Finland.  
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9.3. Diskussion: Överensstämde framställningen med de existerande hotbilder? 

Geopolitiskt 

I denna kategori kunde man hitta två teman som stämde överens med en etablerad hotbild. Under 

hela undersöksperioden framhävdes vikten av ett bra samarbete, tillsammans med hänvisning till 

den historiska Rysslandspolitiken. Hotet handlade om försämrade relationer med Ryssland, i 

enlighet med den existerande hotbilden i det finska samhället. I temat EU-samarbetet kunde man 

också identifiera etablerade hotbilder. Det lyftes att samarbetet inom EU är viktigt för Finlands egen 

säkerhet och att Finland aktivt har kunnat påverka politiken inom Unionen. Rysslandshotet skulle 

alltså vara starkare om Finland inte var med i EU. Det internationella temat var alls inte lika synligt 

som de två andra teman, vilket stärker uppfattningen om att Finlands åtgärder för 

säkerhetsförebyggande utrikespolitik gentemot Ryssland bygger på två typer av samarbeten: 

bilateralt samarbete med Ryssland och aktivt samarbete inom EU. 

Ekonomiskt 

Teman inom den ekonomiska kategorin innebar i princip inga sanktionsorsakade hotbilder. Vid 

verkställandet av första ekonomiska sanktionerna betonade regeringen att det var mycket osannolikt 

att sanktionerna skulle orsaka någon större skada för Finland. Vidare skylldes de ekonomiska 

effekterna som sanktionerna skulle kunna komma att innebära på indirekta effekter av marknadens 

reaktioner. En ekonomisk kris och ekonomiernas inbördes beroende lyftes som möjliga hot, dock 

inte som något som sanktionerna hade gett upphov till. Sanktionernas ekonomiska effekter 

framställdes alltså inte via hotdiskursen.  

Djupkulturellt 

Svaret på frågan om uttalanden inom denna kategori översenstämde med de existerande hotbilder 

lyder mer eller mindre ”det beror på hur man ser det”. Det kunde urskiljas föreställningar som 

beskriver Ryssland som annorlunda och oförutsägbart, och även det mytiska hotet kom i uttryck. 

Om man endast betraktar den aspekten så skulle man kunna påstå att regeringens uttalanden 

innehöll etablerade hotbilder. Dock kan man fråga sig om dessa framställningar hade kommit fram 

om inte Malaysia Airlines-flygplanets nedskjutning ägt rum. Olyckan utgör en grym och obegriplig 

händelse som uppmärksammades överallt i världen men det hade givetvis inget att göra med 

sanktionspolitiken. EU-länderna har varit tydliga med att sanktionerna har lagts eftersom Ryssland 

destabiliserar östra Ukraina (Markus & Veebel 2016). Redan på EU-toppmötet dagen innan 

nedskjutningen togs det ett beslut om lagändringar som möjliggjorde att sanktioner också kunde 
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riktas mot ryska företag (EU 2014, 16 juli). I och med en förlängd kris var verkställandet av de 

ekonomiska sanktionerna alltså bara en tidsfråga. Det skulle vara felaktigt att med säkerhet påstå att 

regeringen motiverade sanktionernas nödvändighet genom den mytiska hotbilden. Viktigt att 

påpeka återigen är även att den militära hotbilden inte kunde urskiljas alls i materialet. Enligt 

materialet verkar det mer troligt att regeringen försökte undvika den djupkulturella framställningen 

av Ryssland.  

10. Slutsatser  

Den här uppsatsen har ägnar sig åt att redogöra hur den finska regeringen framställde 

Rysslandssanktionerna i media. Vidare undersöks det även om denna framställning överensstämde 

med redan existerande hotbilder i media. De huvudsakliga premisserna som denna studie bygger på 

är att hotbilder konstrueras genom tal, och att media är en väsentlig plats för hotbildsframställning. 

Fallet som studien fokuserar på handlar om hur politiker använder hotbilder för att motivera och 

rättfärdiga kontroversiella eller svåra handlingar. Genom att studera den här dagsaktuella händelsen 

kan man nå en bättre förståelse för hur Rysslandshotet konstruerades i medierapporteringen i 

samband med motiveringar kring sanktionernas nödvändighet.  

Enligt resultatet motiverade regeringen sanktionerna genom att hävda bilaterala relationer med 

Ryssland och samarbetet inom EU. Goda relationer med Ryssland har funnits i Finlands 

säkerhetspolitiska intressen genom tiden och EU-medlemskapet ses allmänt som en säkerhet mot 

Rysslandshotet. De hotbilder som kunde urskiljas var alltså väl etablerade i samhället. Vidare 

betonades det att sanktionerna inte drabbade Finland ekonomiskt och att näringslivets problem hade 

andra anledningar än just EU:s lagda sanktioner. Detta resultat stämmer väl överens med 

förhandsförväntningarna. Ett lands ekonomiska problem tenderar ha en negativ effekt på 

regeringens popularitet vilket resulterar i bestraffning vid nästa val. Att regeringen förringar krisens 

påverkan på den finska ekonomin, även efter den finska livsmedelsexporten har satts i en mycket 

problematisk situation, kan anses vara föga förvånande.  

Det går dock inte att säkerställa om dessa framställningar var avsiktliga. Man kan alltså inte säga 

säkert om regeringen kände till hotbilderna och därför använde dem, eller om ekonomiska följder 

förringades med flit. En mer trolig förklaring är att de etablerade hotbilderna är vitt kända inom 

samhället. När regeringen sedan ska presentera sina politiska beslut, är det naturligt att uttrycka sig 

genom de etablerade uppfattningar som allmänheten känner till. Även förringandet av de 

ekonomiska effekterna kan snarare ses som en naturlig reaktion som upprepar sig i alla olika typer 

av situationer där en politiker tvingas kommentera kontroversiella eller känsliga beslut. Detta 
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handlar om den så kallade spinning effekten: politikerna anpassar budskapet i mediauttalanden efter 

publikens förväntningar för att ställa politiken i bättre dager. (de Vreese & Elenbaas 2008)  

När det pratades om Rysslands tidigare handlingar och dess kommande agerande under krisen 

framställdes landet genom ”otherness”-diskursen. Detta hände dock först efter nedskjutningen av 

Malaysia Airlines-passagerarplanet. Inget mytiskt eller militärt hot som sanktionerna hade gett 

upphov till kunde urskiljas i materialurvalet, även om Ukrainakrisen utgör en sådan krissituation 

som skulle kunna ändra Finlands säkerhetspolitiska ställning.  

Enligt min analys finns det tre tänkbara anledningar till det, varav de första två är mer troliga än den 

tredje. Som Ojajärvi och Valtonen (2011) har kommit fram till, är medborgarnas Rysslandsbilder 

mer negativa än medias. Detta kan leda till att den allmänna opinionen inte speglar det verkliga 

dagsläget och snarare överdriver djupkulturella uppfattningar utan någon verklighetsbakgrund. Den 

andra påverkande faktorn kan vara att det inte fanns vilja eller behov att ändra Rysslandspolitiken 

eftersom ett militärt hot inte ansågs vara aktuellt eller ens sannolikt. Regeringen ville då inte 

underblåsa fördomar som skulle ge en felaktig bild av det säkerhetspolitiska läget i landet. Den 

tredje anledningen kan tänkas vara att Finland under undersökningsperioden hade en mycket 

splittrad regering. Den bestod av sex partier med väldigt olika ideologiska bakgrunder (Statsrådet a, 

u.å.), och två partier till och med avgick under undersökningsperioden (Statsrådet b, u.å.). 

Regeringen hade svårigheter att hitta konsensus inom många sakfrågor vilket kan ha resulterat i att 

det inte fanns några förutsättningar för politisk diskussion om ämnet. 

Finlands goda bilaterala relationer med Ryssland och landets ställning som en del av EU gör 

tillsammans att hotbildsgestaltningen är rätt unik i det här fallet. Det begränsar generaliserbarheten 

till andra liknande fall i världen där ett litet lands regering gestaltar hotbilder av en geopolitiskt nära 

stormakt. Däremot, att sanktionernas ekonomiska effekter förringades och skylldes på den ryska 

ekonomins recession är dock ett vanligt sätt för en politiker att hantera en känslig fråga inför 

allmänheten. Resultatet, att Ryssland inte framställdes som ett ekonomiskt hot via etablerade 

hotbilder i media, kan alltså tillämpas vid andra liknande fall. 

Enligt slutsatserna som kan dras från studien framställde regeringen alltså Rysslandssanktionerna 

genom hotbilder som handlade om bilaterala relationer med Ryssland och om Finland som en del av 

EU. Att hotet gestaltas just via dessa två aspekter säger mycket om finska Rysslandshotbilder. Det 

är svårt att säga vad som kommer hända i framtiden, men så länge utrikespolitiken sköts enligt 

devisen ”håll dina fiender ännu närmare” och EU-medlemskapet garanterar landets säkerhet utgör 

den östra grannen inte ett dagsaktuellt hot mot Finland. 
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