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Abstract: This thesis purpose is to examine the development of the European Union’s threat perception and 

identetity construction in regards to Russia. It uses a qualitive text analysis to study the national security 

strategies formulated by the memberstates Sweden, Germany, Italy and Poland and how these countries view 

of Russia is formulated. Furthermore it compares the change from before the annexation of Crimea and the 

Ukraine crisis and how this influenced the possibly change in perception of Russia. The study finds that the 

Russian action in Crimea and Ukraine has changed the threat perception in Sweden, Germany and Poland but 

that Russia is not mentioned in the Italy papers. Hence the identity construction is similar in the countries north 

of the Alps but Italy does not contrast its identety to Russia. From this the study concludes that the Russian 

threat is not enough to construct an European identity throughout Europe but there are patterns within the 

Union, which might indicate how the european project might continue.  

Keyword: Threat perception, identity, internationals relations, European Union, Poland, Sweden, Germany, 

Italy, Russia 
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1. Inledning 

 

Vid tiden för denna studie står Europeiska unionen inför ett antal utmaningar; Storbritannien har 

folkomröstat om att lämna unionen (Brexit), Turkiet rör sig mot ett allt mer auktoritärt styre samt 

EU:s flyktinguppgörelse med Turkiet är problematiskt för unionen. Samtidigt ökar inflytande av 

högerpopulistiska partier inom EU1 vilka i många fall driver en negativ EU politik. I USA har Donald 

Trump nyligen valts till president och orsakat oro genom sina uttalanden som många tolkat som ett 

urholkande av Natos artikel fem (Linnea Carlén 2016). Eftersom 22 av EU:s 28 medlemsstater är 

medlemmar av Nato och därmed bygger sin säkerhetsstrategi på alliansen, är det rimligt att tro att 

denna tid präglas av osäkerheter hos beslutsfattarna i EU:s medlemsstater. Samtidigt hörs röster om 

fördjupat samarbete i framförallt säkerhetspolitiska frågor. EU kommissionens ordförande Jean-

Claude Junckers uttalanden om att skapa en EU-armé är ett exempel på detta. (Deutsche Welle 2016). 

Trots alla dessa utmaningar EU länderna står inför intresserar sig denna studie för effekterna av det 

som många ser som ett ryskt uppvaknande som en stormaktsaktör, samtidigt som EU upptäckt att inte 

alla stater skriver under på EU:s tankar om interdependens, liberala demokratier och kantiansk 

tradition (Juncos 2015).  

EU har fått vad som kan liknas vid ett policyfönster, det vill säga en möjlighet (för vidare förklaring 

se avsnitt Teori 2.2) att utforma en tydligare militärförmåga i och med de dramatiska händelserna i 

framförallt Ukraina. En sådan militärförmåga är beroende av medlemsstaternas resurser, hur de 

uppfattar sin omvärld och huruvida de europeiska medlemsländerna delar en gemensam hotbild. 

Denna hotbild är inte enbart av vikt för en EU-armé. Enligt David Campbells identitetsteori är hotbild 

och skillnader av yttersta vikt för identitetsskapande. Denna studie argumenterar för att det tryck och 

utmaningar som EU nu står inför kan verka stärkande för unionen genom att EU:s medlemsländer i 

ökad utsträckning delar samma bild av Ryssland och det skulle i så fall innebära att Ryssland inte 

trycker isär EU utan istället dess motsats.   

Mot bakgrund av dessa faktorer är det rimligt att fråga sig ”vart är EU på väg?”. I boken Insecurity 

Security and ascurity in the west European non war Community skriver Adler och Barnett om 

säkerhetsgemenskap och baserar sin definition på Karl Deutsch tankar om säkerhetsgemenskap. 

Deutsch menade att en säkerhetsgemenskap uppstår när pluralistiska stater har integrerats till den 

grad att en känsla av gemenskap skapats(Adler & Barnett 2009:3). Sådan gemenskap utvecklas ur ett 

kontinuerligt utbyte eller flöden mellan grupper eller aktörer och via detta skapas fred (Adler & 

                                                           
1 Se: Front Nationale i Frankrike, Alternativ für Deutschland, Femstjärnerörelsen i Italien, Gyllene gryning i Grekland 
etc. 
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Barnett 2009:4). Adler & Barnett menar att gemenskaper kan existera inom de internationella 

systemet och att gemenskaper överbryggar säkerhetsdilemman och rädslor (Adler & Barnett 2009:3-

4).  Enligt denna teori skapas identitet genom utbyten och utvecklande av en ”vi-känsla”, genom 

förtroende och en tilltro till ömsesidig reciprocitet (Adler & Barnett 2009:8). Vidare skriver Ole 

Waever i samma bok att Väst-Europa är en säkerhetsgemenskap eftersom ingen kan tänka sig krig 

mellan västeuropeiska stater och att det visar att säkerhetsgemenskapen länderna emellan finns (Ole 

Waever 2009:3-24). EU kan också sägas vara en sådan säkerhetsgemenskap då den inkluderar en 

mängd olika stater, bygger på gemensamma värderingar och möjliggör utbyten av varor, tjänster, 

kapital och männskor genom de fyra friheterna. Adler och Barnett argumenterar för att ur sådana 

säkerhetsgemenskaper kan stater succesivt växa fram, men att det inte är en given utveckling (Adler 

& Barnet 2009:): Enligt flera teoretiker är begreppet identitet centralt för en stat. Campbell skriver 

om hur stater måste skapa en identitet och att detta görs genom ett andra-skapande eller konstruerande 

av hot (Campbell 1992:11-12). Med det betraktelsesättet skulle Ryssland kunna användas politiskt 

som ett hot för att driva en europeisk utveckling mot en tydligare europeisk identitet och mot en 

federalisering av EU samt fler befogenheter för unionen. Denna studie undersöker fyra europeiska 

länders hotbilder utifrån deras försvarsinriktningsbeslut eller nationella säkerhetsstrategier för att 

undersöka om de föreligger tendenser i sådan gemensam riktning. Syftet blir således att undersöka 

om Rysslands ageranden på Krim och i Ukraina kan fungera som en enande faktor för Europa. De 

fyra staterna som undersöks är Sverige, Tyskland, Italien och Polen. ´ 

EU kan ses som en säkerhetsgemenskap utifrån Karl Deutsch definition vilken lyder: att en 

säkerhetsgemenskap uppstår när en grupp människor integrerats. Integration i sin tur uppstår när en 

känsla av gemenskap, institutioner och praktiker är försäkrade under en lång tid, något som bland 

annat skapar förväntningar på att förändringar sker på fredligt väg (Vesa 1999:18). Det Deutsch lyfter 

fram som särskilt viktigt för en lyckad säkerhetsgemenskap är kompatibiliteten mellan centrala 

värderingar, och en basal gemensam politisk ideologi. Ett problem som Deutsch identifierar är att 

säkerhetsgemenskaper har svårare att uppstå när staterna i fråga skiljer sig åt. Ett lyckat exempel 

Deutsch lyfter fram är de nordiska ländernas många likheter som en god jordmån för en 

säkerhetsgemenskap att växa i. Dessa stater delar nämligen historisk bakgrund, ekonomiska, sociala, 

kulturella och religiösa värderingar (Vesa: 1999:20). Ole Waever i sin tur, pekar på hur nordens 

säkerhetsgemenskap inte har förhindrat en egen nationalism i de olika länderna men att även nordisk 

nationalistisk känsla har utvecklats: Skandinavism (Ole Waever 2009:73). Denna studie ska använda 

sig av denna idé om identitet, att EU mycket väl kan dela många basala värden och institutioner men 

att dessa inte ersätter de nationella identiteterna utan kan finnas som en ytterligare gemensam 

europeisk identitet. 
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1.2 Bakgrund 

Denna studie ämnar att jämföra hotbildsuppfattningen hos ett antal EU stater före och efter den ryska 

annekteringen av Krim. För att förstå annekteringen måste historien börja i Kiev 2013. EU hade då 

föreslagit ett associeringsavtal till Ukraina vilket skulle inneburit ett närmande till EU. Den dåvarande 

presidenten Viktor Janukovitj verkade till en början acceptera associeringsavtalet men beslöt till sist 

att inte ingå avtalet vilket upprörde många ukrainare som ansåg att detta var ett sätt för Ryssland att 

förhindra Ukraina att närma sig väst. Utbredda demonstrationer utbröt som följd, framförallt i Kiev 

men även andra stora städer i framförallt västra Ukraina. Våldsamma demonstrationerna fortsatte 

under vintern 2014 och efter att ett hundratal demonstranter skjutits ihjäl avsatte den ukrainska 

riksdagen Janukovitj. Ryssland menade att detta var en statskupp, genomförd med hjälp av fascistiska 

krafter, och för att trygga de ryskspråkiga människor som levde på Krim sattes rysk militär in på 

Krim. Det fanns redan ryska militära förband på Krim, vilka befann sig där lagligen, men därtill dök 

upp vad som i många medier beskrevs som gröna män som besatte olika delar av Krim. På ryskt 

initiativ genomfördes sedan under våren en folkomröstning på Krim om vilket land man skulle 

tillhöra vid vilket det ryska alternativet vann. Folkomröstningens legitimitet har bemöts av kritik från 

flera håll och exempelvis röstade 13 av 15 medlemmar i FN:s säkerhetsråd för att ogiltigförklara 

beslutet. Efter annekteringen av Krim har det blossat upp konflikter i östra Ukraina där många pekar 

ut Ryssland för att militärt stödja separatisterna som tagit till vapen (Globalis 2016; Holmertz 2016) 

Mot bakgrund av ovan beskrivna syfte med studien är det nödvändigt att något beröra hur EU ska 

betraktas som politisk aktör. Är EU en egen aktör med förmågor och intressen eller är unionen endast 

ett forum för medlemsstaterna där EU:s agerande bestäms efter förhandlingar dem emellan? Denna 

studie argumenterar att EU visserligen har ett eget aktörskap med egna intressen och förmågor, men 

dessa är framförallt inom unionen.  Kommissionen har till exempel möjlighet att initiera lagstiftning 

och rätt att ingå associeringsavtal med stater utanför unionen (Norén Bretzer 2014:256). Däremot är 

EU:s aktörskap inom Gemensamma Säkerhet- och Utrikespolitiken (GUSP) annorlunda.- Här är 

politiken är ett resultat av EU:s medlemsstaters direkta viljor (Biava, Drent & Herd 2011:1230; Norén 

Bretzer 2014:246). EU har inte några egna operativa förmågor vilket gör att de är beroende av 

medlemsstaternas resurser (Keukeleire & Delreux 2014:176). Keukeleire och Delreux menar att EU:s 

och medlemsstaternas utrikespolitik är sammanflätad och för att studera EU:s utrikespolitik måste 

medlemsstaternas utrikespolitik i allmänhet undersökas. Keukeleire och Delreux pekar också på att 

även de största staterna i EU är tydligt mindre än andra internationella aktörer såsom Kina, Ryssland 

och USA. För att kunna föra en stormaktspolitik krävs ett gemensamt EU-handlande för att dessa 

stater ska vara jämlika med andra aktörer i termer av militära förmågor (Keukeleire 2014:121). Dessa 

faktorer gör det intressant att studera medlemsstaterna i relation till Ryssland, för det fall EU inom 
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GUSP skulle utveckla en relation till Ryssland. En sådan utveckling skulle i sin tur naturligtvis fordra 

en vilja hos medlemsstaternas att skapa en sådan gemensam politik.  

1.3 Problemformulering  

EU står otvivelaktigt inför ett flertal stora problem, för första gången lämnar en medlemsstat unionen, 

till råga på det en av de ekonomiskt och militärt starkaste länderna. Ett flertal nationella partier driver 

frågan om utträde ur Unionen. Samtidigt kräver många utmaningar ett gemensamt EU-agerande, då 

de enskilda staterna i ett globalt perspektiv inte kan mäta sig med tidens stora aktörer Ryssland, Kina 

och USA. Fokus här är Ryssland och det europeiska svaret. För att undersöka vart EU är på väg, om 

EU trycks samman eller dras isär, undersöks i denna studie hur medlemsstaternas bild av Ryssland 

förändrats efter annekteringen av Krim. En eventuell förändring gällande ”det ryska hotet” kan utifrån 

Campbells teori fungera som en identitetsbyggande antites till Europa. 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Det inomvetenskapliga syftet för denna studie är att öka kunskapen om huruvida Europeiska unionens 

medlemmar utvecklar en gemensam bild av Ryssland och i relation till detta en gemensam EU-

identitet. Frågan om identitet inom Europeiska unionen har studerats av många och ansatsen har varit 

att studera befolkningens identitet och andra identitetsteorier. (se bland annat: Matonyté & 

Morkevicius 2007; Neil Fligstein, Alina Polyakova & Wayne Sandholtz 2012; Eric Striessnig & 

Wolfgang Lutz 2016). Denna undersökning syftar till att komplettera dessa studier genom att studera 

EU:s identitet med hjälp av Campbells teori och undersöka medlemsstaternas relation till Ryssland 

efter annekteringen av Krim och kriget i Ukraina med början 20014. 

Det utomvetenskapliga syftet är att identifiera EU-projektets riktning. Naturligtvis kan inte denna 

studie se in i framtiden och komma med hundraprocentiga utsagor om denna. Den kan däremot skapa 

en heuristik kring EU:s hotbild samt identitetsskapande vilket kan ligga till grund för många aspekter. 

Exempelvis skulle en gemensam hotbild underlätta en EU strategi gentemot Ryssland och andra 

frågor inom GUSP. En sådan gemensam strategi skulle också kunna ses som ett steg på vägen mot 

ökat inflytande från EU i säkerhetsfrågor i länder som delar hotbildsuppfattning, något som i sin tur 

skulle innebära en minskad suveränitet i medlemsstaterna och en utveckling mot ett federalt EU. 

Denna studies syfte är sålunda att undersöka om Rysslands agerande kan verka stärkande för Unionen 

i en tid då många menar att Unionen är försvagad. Frågeställning är för studien är: 

1. På vilket sätt förändrades bilden av Ryssland hos EU-medlemmarna Polen, Italien, Tyskland och 

Sverige efter annekteringen av Krim? 
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2. Möjliggjorde bilden av Ryssland en gemensam identitet? 

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning  

Neil Fligstein, Alina Polyakova och Wayne Sandholtz skriver i sin artikel ”European Integration, 

Nationalism and European Identity” att den europeiska identiteten finns utöver den nationella och 

inte ersätter denna. Samtidigt ser författarna hur de som deltar i Europa i större utsträckning utvecklar 

en europeisk identitet medan de som har lokala ekonomiska och sociala faktorer mer upplever en 

tydligare nationell identitet (Fligstein, Polyakova & Sandholtz 2012:106). Fligstein et al lyfter också 

fram utökning av EU:s medlemsländer som en förhindrande faktor i utvecklingen mot en europeisk 

identitet. De pekar på hur skillnaden mellan Öst- och Västeuropa har gjorts otydligare, samtidigt som 

det tidigare upplevda hotet från kommunismen och Sovjet försvunnit, vilket medfört att hotet från öst 

inte längre kan användas som en identitetsdrivande faktor för EU (Fligstein et al 2012:113). 

Erich Striessnig och Wolfgang Lutz skriver i sin artikel ”Demographic Strengthening of European 

Identity” om identitet inom Europeiska unionens medborgare. De tar sin utgångspunkt i att kohorter 

skiljer sig åt, det vill säga att vissa demografiska segment skiljer sig mot andra i deras upplevda 

identitet. Striessnig och Lutz använder sig av EU:s egen opinionsundersökning Eurobarometer som 

underlag för sin forskning. Deras resultat är att unga i större utsträckning än äldre personer känner 

sig som en del av en europeisk identitet utöver deras nationella identitet, medan äldre endast känner 

sig tillhöra en nationell identitet (Striessnig & Lutz:2016).  Författarna undersöker alltså upplevd 

identitet hos befolkningen och skiljer sig därför då de använder en annan identitetsteori samt 

metoderna skiljer sig åt, Striessnig och Lutz använder en kvantitativ forskning medan denna studie 

använder en kvalitativ metod. Tidigare forskning angående EU:s identitet har framförallt undersökt 

EU som en egen aktörs framväxande identitet.  

Alan Faupin och Andrzej Karkoszka har skrivit om EU som aktör i sin artikel ”For a European 

Conference on Threat Perception” (2003). De undersöker, i kölvattnet av USA:s krig mot Irak, varför 

EU inte har en gemensam uppfattning om faror, risker och hot, trots att det, enligt författarna, inte 

längre går att lösa nya utmaningar enskilt. Faupon och Karkoszka lägger fram tre orsaker till 

avsaknaden av en hotbildsuppfattning hos EU. Dessa är; avsaknad av mognad hos institutionerna, 

avsaknad mognad hos några av aktörerna och den tredje orsaken sägs vara intentionella handlingar 

hos enheter som inte vill ha en stark, mogen, enad och kompetent union (Faupin & Karkoszka 

2003:117). Orsaken till avsaknaden av en mognad hos institutionerna menar författarna bero på att 

EU ännu inte haft möjligheten att utveckla en säkerhet- och utrikespolitik helt enkelt för att  det inte 
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funnits en möjlighet att föra någon sådan politik. När möjlighet har funnits har EU:s medlemsländer 

istället sett till Nato för att lösa sina problem. De europeiska ländernas minskade försvarsbudgetar 

ges också som orsak till denna fallenhet för att låta Nato ta ledning (Faupin & Karkoszka 2003:118). 

Att några av aktörerna inom EU är omogna tillskrivs att dessa nyligen, denna studie skrevs 2003, 

hade kommit undan oket av Sovjetunionen eller nyligen blivit självständiga (Faupin & Karkoszka 

2003). Den tredje orsaken tillskrivs helt enkelt det faktum att långt ifrån alla vill åstadkomma ett EU 

som agerar i Säkerhets- och utrikespolitik. Faupin och Karkoszka anser att för att skapa en sådan 

måste alla EU stater ställa upp på bakom denna politik. Genom dialog kan man överbrygga skillnader 

i uppfattningar men Faupin och Karkoszka ser ett problem i att skapa koherens i insatser. Det vill 

säga att stater har olika bilder av mål, medel och metod vid insatser (Faupin & Karkoszka 2003:119). 

Deras studie skiljer sig i och med att de endast undersöker orsakerna till en avsaknad av 

hotbildsuppfattning.  

Artikeln ”Threat Perception and European Identity Building: The Case of Elites in Belgium, 

Germany, Lithuania and Poland” av Irmina Matonytė & Vaidas Morkevičius undersökte författarna 

hotbildsuppfattning hos politiska eliter i de stater som titeln nämner. De undersökte inte enbart 

Rysslandsfrågan utan också de utvalda relationer till USA och inställning till ett turkiskt medlemskap 

i EU genom att göra intervjuer med beslutsfattare (Matonyté & Morkevičius, 2009). Genom att 

undersöka detta på ett kvalitativt sätt istället för kvantitativ och med en tydligare koppling till 

identitetsteori breddas förståelsen för hotbildsuppfattning. Författarnas resultat var att rädslan för rysk 

inblandning i europeiska affärer var störst i Litauen och Polen medan Belgien och Tyskland inte 

upplevde detta som troligt (Matonyté & Morkevičius, 2009:946).  

Osvaldo Croci skriver om italiensk säkerhetspolitik och hotbildsuppfattning. Författaren menar att 

Italien under Kalla kriget, inte såg Sovjet som ett hot på grund utav Italiens geografiska läge, istället 

upplevde Italien sig vara i centrum för hoten från Balkan och Medelhavet. (Croci 2003:267) Crocis 

undersökning liknar dennes studie då den utgår från en statlig elit, men Croci skrev sin studie 2003 

medan denna undersöker hur italiensk hotbild förändrats efter annekteringen.  

Mary N Hampton har undersökt hotbildsuppfattning i USA, EU och Tyskland i sin artikel ”Living in 

a World of Dangers and Strangers” (2011). Hampton skriver om hur EU upplever hot annorlunda på 

grund av skillnaderna länderna emellan (Hampton 2011: 73). Hon framhåller dock ett EU-värde som 

hon beskriver som ”det ompaketerade Kantianska ’idén om Europa’. Kantianism avser fredsskapande 

utifrån Kants tankar, som hon anser har fått större betydelse efter Kalla krigets slut (Hampton 

2011:79). Tyskland lyfts fram som en stark anhängare av dessa Kantianska ideal i sin 

efterkrigshistoria och Hampton menar att Tyskland har byggt in en samhällelig kultur av avhållning 
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gällande maktprojicering och militära interventioner och istället sökt fullfölja sina nationella intressen 

genom institutionella och multilaterala ramverk (Hampton 2011:86).  

Det har alltså gjorts studier på EU:s identitet men inte genom att studera medlemsstaternas elit på ett 

kvalitativt sätt. Studier gällande respektive stats hotbildsuppfattning har även genomförts men dessa 

studier är inte gjorda efter annekteringen av Krim eller utformandet av Lissabonfördraget som 

skapade en tydligare europeisk utrikespolitik (Keukeleire 2014: 57).  

2.2 Teori: Hotbild  

 

Huruvida hotbild är något som återfinns hos betraktaren eller objektivt existerar finns är inom 

säkerhetspolitik är omtvistat. I sin bok Hotbildernas Politik pekar Johan Eriksson (2001) på att de 

flesta vid en härdsmälta i ett kärnkraftverk skulle vara överens om konsekvenserna, men trots detta 

måste inte själva händelsen ses som ett hot. Eriksson menar att härdsmältan går att ses som ett tekniskt 

problem, ett hot mot mänskligheten som sådan eller ett hot mot miljö och natur, således menar 

Eriksson att man ”värderar något som ett hot”. Vidare pekar Eriksson på en lång rad historiska 

exempel på hur samma ting uppfattades olika, som: krig som uppfattas som negativt för somliga men 

en befrielse för andra, vissa såg IRA och ETA som terrorister medan de själva uppfattade sig som 

frihetskämpar (Eriksson 2001:1). Med detta synsätt som bakgrund fokuserar Erikssons bok på 

föreställningar om hot, det som också kallas hotbilder (Eriksson 2001:2). Hotbilder innehåller enligt 

Eriksson alltid negativa värderingar, och inte något som är objektivt sant. Trots att hotbilder är 

konstruerade är det av avgörande betydelse att verkliga händelser sker för att skapa dessa negativa 

värderingar. Det går inte att skapa en hotbild ur tunna intet utan Eriksson uttrycker det som att ”en 

hotbild som baseras på erfarenheter och dramatiska händelser som de allra flesta människor uppfattar 

som skrämmande blir lättare än andra uppmärksammad, allmänt accepterad och institutionaliserad” 

(Eriksson 2014:7). Eriksson menar även att tydligt dramatiska händelser är avgörande för att skapa 

medvetenhet och uppmärksamhet kring ett ämne. Polismorden i Malexander är ett exempel på detta, 

enligt Eriksson, då denna händelse fick nynazism som ämne att återuppstå i debatten (Eriksson 

2014:101). Denna studie använder sig av samma definition av hotbild, det vill säga att hotet är i 

åskådarens ögon snarare än något som objektivt finns men att händelsen av Rysslands aggressivitet 

var avgörande för en eventuell förändring av EU:s medlemsstaters hotbild. 

Vidare påpekar Eriksson på att det är lättare att skapa fiendebilder och syndabockar när en aktör kan 

uppfattas som ett hot snarare än när hotet är strukturellt. Eriksson använder sig av exemplet terrorism, 

som tydligt pekar ut konkreta aktörer som hotfulla och jämför med det abstraktare hotet som 

naturkatastrofer är (Eriksson 2001:4). En aspekt av ett lyckat hotbildskonstruerande är vad som 
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Eriksson beskriver som: ”smida medan järnet är varmt”, detta kallas för policyfönstret (Eriksson 

2001:11). Denna studie skall då undersöka olika staters nationella strategidokument för att se 

huruvida policyfönstret utnyttjades efter Ryssland annektering av Krim.  

2.3 Teori: Identitet 

Som redan framgått (1.4 syften och frågeställningar) använder denna studie David Campbells 

formulerade identitetsteori. Ofta används inom EU-studier teorier som bygger på Deutsch tankar om 

hur utbyten bygger identitet mellan stater kontrastera dessa analyser genom att använda en 

antagonistisk identitetsteori. Campbell skriver i sin bok Writing Security om identitet som en 

oundviklig del i att existera. Identitet inte något konstant utan formas utifrån faror och hot som också 

är mänskligt konstruerade (David Campbell 1992:3). . Hans idéer står i samklang med Erikssons 

definition av hot och gör dessa teorier kompatibla. Campbell visar hur hot konstrueras genom att peka 

på exemplet Irak 1991. Efter den irakiska invasionen av Kuwait ansågs Irak plötsligt utgöra ett hot 

mot USA. Det var inte ett ”nödvändigt”, eller objektivt hot då världen och USA vid flera tidigare 

tillfällen hade sett liknande händelser men som man inte upplevt som en fara eller ett hot (David 

Campbell 1992:2). Exemplet visar, likt hur Eriksson skriver om hotbild, hur hot och därmed i 

förlängningen identitet formas i en diskurs och i ett sammanhang och inte ur tomma intet. Enligt båda 

teorierna skapas hot och skillnader således genom en aktörs drivande av tesen: ”X är farligt”.  

Med detta sagt menar Campbell dock inte att det saknas objektiva risker med verkliga konsekvenser; 

sjukdomar, olyckor och politiskt våld är alla exempel på verkliga risker och problem men Campbell 

menar att alla risker inte är lika och alla risker formuleras inte som hot. Campbell exemplifierar med 

hjälp av HIV som i USA:s ses som det största hälsohotet trots att influensa, självmord eller 

leversjukdomar alla orsakar fler dödsfall (Campbell 1992:2). Värt att notera att exemplet är från när 

Campbell skrev boken 1992. 

Campbell menar att skillnader är huvudaspekten i identitetsskapande processen. Skillnader skapas 

genom handlingar och är inte objektiva och kan tolkas såväl som legitima eller illegitima. Dessa 

handlingar syftar till att skapa de som är på insidan och därmed skilja dem från de som är på utsidan. 

Inhemskt skiljs från utländskt. De skapade skillnaderna kan både vara hotfulla eller harmlösa 

(Campbell 1992:8). Identitet är med andra ord en performativ skapelse som kräver ett agerande för 

att existera. För en stat är dess utrikespolitik en sådan kontext inom vilken skillnader kan skapas 

genom handling. Inom staten finns en känsla för vad nationen är som är nödvändig för att förstå vad 

vi ska frukta (Campbell 1992:85).  

Campbell argumenterar mot den traditionella synen att nationens identitet påverkar statens handlande. 

Campbell menar istället att staten konstruerar nationalism och befolkningens identitet genom sina 
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handlingar. Det är således statens intressen som i förlängningen styr identitet. Statens utrikespolitik 

söker genom handling realisera dess intressen och denna politik skapar identitet. Campbell hänvisar 

till Benedict Anderson och hur denne anser att nationen ska förstås som en föreställd politisk 

gemenskap och utgår från denna definition när han skriver att det alltid finns en spänning mellan de 

delar som krävs för att denna föreställda politiska gemenskap ska uppstå och kravet att dessa delar 

ska finnas som en stabil identitet. Det vill säga att en stat kräver en identitet som skapas genom 

handling samtidigt som denna handling måste behålla den tidigare identiteten. Detta menar Campbell, 

medför att stater aldrig har fasta identiteter och om stater försöker sluta konstruera identitet genom 

ageranden dör till slut staten. För staten är den eviga rörelsen att skapa identitet genom handlingar 

således ett måste.  Med etta synsätt måste stater konstant skapa hot eftersom det är så identitet skapas 

(Campbell 1992:11- 12).   

Campbell pekar på historiska exempel för att påvisa hur USA formerar sin identitet utifrån utländska 

hot. Vidare menar författaren också att USA idag är sin tolkning av sin historia. Exempelvis pekar 

Campbell på hur Sovjetunionen och dess kommunistiska ideologi hotade och därmed formade en 

amerikansk identitet som frihetssökande och med kristna värden. Efter Sovjetunionens och 

kommunismens fall i Europa försvann det hotet och Campbell menar att historien och minnet av Kalla 

kriget omformade och omformulera identitet. Värdena som formulerades i relation till Sovjetunionen 

finns kvar i den amerikanske identiteten, trots hotets försvinnande (Campbell 1992:18, 29). Detta 

innebär att det finns en del av identitetssträvandena som vill vara oförändrade samtidigt som 

identiteten måste förändras på grund av nödvändigheten att skapa nya faror för att bibehålla vi-

känslan (Campbell 1992:86). Eftersom Campbell skrev sin bok i kalla krigets efterdyningar kan vi 

bara spekulera i hur han i dag skulle mena att USA omformulerat sin identitet. Utifrån Campbell 

skulle man kunna hävda att staten numera är hotad av exempelvis Kinas ideologi eller hotet av 

internationell terrorism.  

Det antagonistiska perspektivet i David Campbells teori, som denna studie ämnar att använda i en 

EU-kontext, är särskilt intressant eftersom EU traditionellt setts som ett pacifistiskt instrument där 

identitet byggts utifrån utbyten och samförstånd. Campbell utgår från amerikanska exempel genom 

historien och likheter mellan USA och EU går att ses i att de bägge politiska unionerna är kontinentala 

federala statsbildningar. Visserligen råder det ingen politisk konsensus om att EU-projektet har en 

tydlig formellt uttalad ambition att utveckla en federal stat, men det finns de som argumenterar för 

detta och för skapa en federal stat krävs en identitet. Att då analysera hur USA har formerar en 

identitet och stat i relation till andra kan ge indikationer om hur andra federala stater uppstått. Det 

finns ytterligare en annan aspekt som gör det intressant att följa hur Campbells teori står sig i en 

europeisk kontext. EU grundandes som ett sätt att undvika framtida krig i Europa och har också 
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lyckats att skapa fred mellan sina medlemsstater. Användandet av Campbell i denna studie ska inte 

ses som en ersättare för de teorier som menar att europeisk identitet skapas genom utbyte mellan 

stater (se avsnitt tidigare forskning), utan som ett komplement som kan förklara upplevelsen av en 

europeisk identitet hos europeiska stater.  

Campbells teori utgår således från att hot och faror är av yttersta vikt för skapandet av identitet. Det 

Campbell däremot inte skriver om är själva skapandet av hot och hur detta konstrueras. Av det skälet 

vill denna studie ta stöd i Erikssons tankar om hotbilder och hur dessa kräver vissa faktorer eller 

omständigheter för att ”lyckas” konstruera hot för att göra det  möjligt att studera 

hotbildskonstruktioner i olika europeiska stater. Eftersom båda dessa teorier vilar på en 

konstruktivistisk grund ses dessa som kompatibla och kan användas för att växeldra analysen. 

Eriksson kommer användas för att se om och hur staterna formulerar det ryska hotet medan Campbell 

används för att undersöka de identitetsmässiga aspekterna av detta hotbildskonstruerande.  

 

3. Metod  

Ett metodologiskt problem denna studie möter gäller frågan om urvalet av stater. Urvalet bör sträva 

mot att representera populationen (Teorell & Svensson 2007:68) som här består av EU:s nuvarande 

28 medlemsstater. En sådan undersökning skulle bli svårt att genomföra på grund av dess omfattning. 

Istället skall ett så kallat strategiskt urval genomföras istället för ett slumpmässigt urval (Teorell & 

Svensson 2007:83-84). Strategiskt urval görs genom att förkunskap används för att välja ut fall som 

är särskilt intressanta och kan representera hela populationen. Det strategiska urvalet har skett för att 

studien vill undersöka fyra länder i olika geografiska delar av EU, nämligen Polen, Italien, Tyskland 

och Sverige. Dessa länder har valts för att de skiljer sig åt i delar som avser historia, konstitutionellt, 

geografisk närhet till Ryssland och historiska hotbilder. Om det kan beläggas att dessa fyra stater har 

en liknande utveckling i fråga om hotbild går det att argumentera att det finns en generell utveckling, 

driven av Rysslands politik, inom EU som är oberoende av andra variabler. Denna metod kallas av 

Teorell och Svenssons för method of agreement då den beroende variabeln förenar de fyra fallen 

(Teorell & Svensson 2007:82). I detta fall blir det således fyra medlemsstater skiljer sig i flera 

avseenden, som geografi, nutidshistoria och olika konstitutioner men eventuellt har fått liknande bild 

av Ryssland efter konflikten i Ukraina. Denna studie ska då undersöka huruvida dessa trots skillnader 

eventuellt utformar en gemensam hotbild för att undersöka om det finns en gemensam bild av 

Ryssland inom EU eller om det skiljer sig.  
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Karboo och Beasley beskriver tre olika typer av fallstudier: den ateoritesiska som har ett litet fokus 

på teori, den disciplinerat konfigurativa som använder teorin för att rikta in studien samt den 

heuristiska fallstudien som är intresserad av själva teorin och använder fallet för att bygga en ny teori. 

a studie är närmast att betrakta som en disciplinerat konfigurativ (Karboo & Beasley 1999:373-375).. 

Eftersom denna studie vill rikta fokus på hotbilder används en identitetsteori som hävdar att hotbilder 

påverkar en stats identitet är uppsatsen främst en disciplinerat konfigurativ uppsats. Teorin används 

för att inrikta studien och belysa speciella delar som är viktiga för teorin. 

Denna studie undersöker om en generell förändring hos EU:s medlemsstater med avseende på 

hotbilder skett och om det i så fall finns likheter i dessa förändringar. Att välja endast fyra av 28 

medlemsstater gör det naturligtvis svårt att hävda att en eventuell förändring skett i hela Unionen, 

men jag menar att om det kan konstateras att fyra olika länder har en gemensam förändring skulle det 

peka i riktning mot en gemensam europeisk hotbild. Materialet som har valts ut är olika strategiska 

försvarsdokument. Eftersom Campbells teori utgår från staters identitet är material som är utgivet av 

den exekutiva makten något som kan ses som en produkt där en stats identitet kan urskiljas.  

Denna studie använder en kvalitativ innehållsanalys. Metoden syftar till att på ett systematiskt sätt gå 

igenom material och beskriva textinnehåll (Boréus & Bergström 2012:50). Det skulle vara svårare att 

använda en kvantitativ innehållsanalys i denna studie då teorin är beroende av hur man beskriver ting: 

Campbells teori utgår från att skillnader kan framställas både som hotfulla eller harmlösa (David 

Campbell 1992:8). Därför måste studien kvalitativt gå igenom texterna och bedöma om skillnader 

skapas och hur bilden av Ryssland formuleras Studien kan då använda en kvalitativ metod som 

undersöker hur skillnaderna beskrivs. En sådan metod stämmer överens med hur Kristina Boréus och 

Göran Bergström beskriver den kvalitativa textanalysen. Författarna anser att det kan finnas en 

användning för denna metod när mer komplexa tolkningar måste göras (Boréus & Bergström 

2012:50). Därför skall dokumenten läsas igenom, det ska noteras var Ryssland nämns och sedan 

undersöka hur Ryssland beskrivs, vilka skillnader som lyfts upp och om Ryssland benämns som ett 

hot, som harmlöst eller neutralt. Sedan lyfts vissa citat ut som kan ses representera dokumentet.  

Därför ställs följande frågor till materialet 

1. Hur framställs omvärlden? 

2. I vilket sammanhang nämns Ryssland?  

3. Görs en skillnad mellan landet i fråga och Ryssland? 

4. Porträtteras Ryssland som ett hot mot landet i fråga eller mot en allierad till landet? 
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För att undersöka om Polen, Italien, Tyskland och Sveriges hotbilder och därmed identitet, har 

förändrats efter annekteringen av Krim och kriget i Ukraina kommer olika strategidokument från 

tiden före och annekteringen undersökas med avseende på hur Ryssland framställs i relation till den 

egna staten, dess allierade eller EU-medlemmar. Även resonemang i texterna som pekar på en osäker 

omvärld som insinuerar Ryssland kommer noteras. Det kan exempelvis vara resonemang om en 

osäker Östersjöregion eller osäkra förhållanden i öst då sådana slags uttalanden insinuerar ett ryskt 

agerande i dessa regioner. Innehållsanalysen syftar till att undersöka hur många gånger Ryssland 

nämns samt om Ryssland beskrivs som hotfullt, harmlöst eller neutralt gentemot den egna staten eller 

EU-medlemmar. Dessa tre kategorier kommer sedan att jämföras mellan länderna och i ett 

kronologiskt perspektiv för att se om det finns generella mönster staterna emellan samt hur 

annekteringen påverkade hotbildsuppfattningen.  

 

3.1 Material och urval 

Att välja fyra av 28 EU-medlemsstater är som tidigare sagt problematiskt men på grund av 

omfattningen av studien har således ett strategiskt urval använts. Dessa stater är som sagt Polen, 

Italien, Tyskland och Sverige. Dessa representerar olika delar inom EU, Polen som en del av EU:s 

utökning och tidigare del av Warszawapakten. Italien i egenskap av en stat vid beläget i mitten av 

Medelhavet, Tyskland som det nav inom EU det i många delar är samt i egenskap av grundande 

medlem. Sverige är med som representant för de nordliga länderna och som icke-medlem i Nato. 

Denna studie vill undersöka huruvida ett ”uppvaknade” har skett kring rysk hotbild har i delar av 

Europa som eventuellt tidigare inte haft denna antagonistiska relation till Ryssland samt de som 

måhända har haft det. En hotbildsförändring i dessa länder skulle innebära en stor förändring inom 

hela EU på grund av deras sammanlagda storlek, ekonomi, andel av europaparlamentariker, 

ministerrådsröster och så vidare. Polen är som sagt med som en del av forna östblocket samt deras 

stora militärbudget. Sverige är också intressant i och med att det är det enda analysobjektet som inte 

är en del av Nato och därmed kan tänkas vara mer intresserad av att dela hotbildsuppfattning med 

EU-länder för att inte hamna utanför en gemensam handlingsplan med avseende på Ryssland. 

Eftersom denna studie skall undersöka ett antal olika stater måste materialet representera dessa stater. 

I och med valet av Campbells identitetsteori tillsammans med Erikssons hotbild är det 

etablissemanget eller beslutsfattare elit formulerar det. Hotbild och därmed identitet är beroende av 

att en aktör med makt driver skapandet av hotbild. Materialet är valt för att undersöka 

hotbildsskapande på en statlig nivå av aktörer med makt. Valet har därför fallit på staternas strategiska 

försvarsinriktningsbeslut. Dessa dokument härrör från försvarsministerier och Överbefälhavare, är 
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offentliga och kan betraktas som styrdokument formulerad av en elit. Dokumenten innehåller 

beskrivningar av hot regeringarna ser, vilka resurser försvarsmakterna förfogar samt hur 

försvarsmakten skall användas. Italien skiljer sig dock från de andra länderna i studien då Italiens 

enda Libro Blanco, det vill säga nationellt strategidokument, som är utgiven före annekteringen av 

Krim är från 1985 (Alessandro Marrone 2015:2; Andrea Gilli, Allesandro R Ungaro & Alessandro 

Marrone 2015). Det gör det svårt att jämföra detta dokument med dokumentationen från de andra 

utvalda staterna som härrör från 00-talets mitt. Därför kommer denna studie inte använda sig av 

nämnda dokumentet från 1985 eftersom det inte är tidsligt kompatibelt med de andra dokumenten. 

Istället kommer det strategiska konceptet formulerat 2005 av Chefen för försvarets stab användas, 

detta dokument formulerade ramverket inom vilket de italienska väpnade styrkorna skulle utvecklas 

för att möta dåtidens upplevda hot. Dokumentet beskriver den omvärlden som det italienska försvaret 

ska förhålla sig till och de utmaningar som identifieras (Alessandro Marrone 2015:4). Att dessa 

utmaningar formuleras gör det möjligt att analysera dokumentet utifrån hur hot konstrueras. 

4. Analys 

4.1 Sverige år 2009 

 

2009 lade den svenska regeringen fram en proposition till svenska riksdagen, den gick under namnet 

”Ett användbart försvar” och var det inriktningsbeslut som skulle användas för att förmedla politikens 

mål samt ställa krav på försvarsmakten. Försvarsmaktens operativa uppgifter beskrivs i inledningen 

som trefaldiga, inom Sverige, i närområdet och utanför närområdet (Regeringen 2009:1). 2009 hade 

Ryssland nyligen varit i militär konflikt med Georgien och det Eriksson beskriver som Policyfönstret 

kan således ses som öppet vid tiden för propositionen om en aktör hade velat skapa en negativ hotbild 

utav Ryssland (Eriksson 2011:100-101). Genom att undersöka materialet utifrån det analysschema 

som upprättats inför studien har följande resultat noterats. Det skapas skillnader mellan Sverige och 

Ryssland då den sistnämnde i viss mån framställs som en fara men sällan som ett hot mot svensk 

säkerhet eller hot mot svenska värden. Skillnaden är alltså att Ryssland ses som en fara men inte hotar 

något specifikt svenskt. Utifrån Erikssons hotbild tillsammans med Campbells tankar om skillnader 

kan man se hur det i dokumentet skapas just sådana skillnader. Ett exempel på detta är följande citat:  

”Den politiska utvecklingen i Ryssland får allt tydligare auktoritära drag med inslag av 

korruption, inskränkning av det oberoende civila samhällets utrymme samt ökande 

nationalism”. Propositionen fortsätter: ”Regeringen anser att det ligger i Sveriges intresse 

att påverka Ryssland i demokratisk riktning, där folkrätt inklusive mänskliga rättigheter 
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och humanitär rätt också respekteras i förhållanden till angränsande länder” (Regeringen 

2009:16) 

Det finns således en fara i den politiska utvecklingen men inte ett tydligt hot mot något specifikt 

svenskt intresse, värde eller liknande.  

Här kan också skönjas exempel på Campbells tankar om skillnader i värden och hur motsatsvärden 

bygger de egna svenska värdena. Propositionen pekar på ett antal negativa värden som Ryssland står 

för, såsom auktoritärt styre, minskat civilsamhälle och nationalism. Dessa värden står i kontrast det 

som Sverige vill verka för, och därmed kan tänkas stå för såsom; demokrati, folkrätt, mänskliga 

rättigheter och sina grannars suveränitet. Här kan man skönja Campbells tankar om 

identitetsskapande. Det saknas däremot tydlig hotbild, när policyfönstret var öppet efter 

Georgienkonflikten skriver propositionen om hur Rysslands agerande i Georgien inte kan antas ske i 

Baltikum:  

”Rysk politik gentemot OSS-länderna kan inte likställas med hur Ryssland kan väntas 

agera i förhållande till de forna satellitstaterna i Öst- och Centraleuropa samt till Estland, 

Lettland och Litauen. Den ryska benägenheten att ta politiska risker samt viljan och 

förmågan att agera militärt bedöms vara betydligt större gentemot OSS-länderna än mot 

stater som är medlemmar i EU och Nato” (Regeringen 2009:24).  

Genom propositionen drivs alltså inte en agenda för att skapa en hotbild mot Sverige eller Baltikum 

utan istället nedtonar man troligheten att Ryssland skulle agera aggressivt och hotande i Baltikum. 

EU-medlemskapet lyfts också upp som en försvarsgaranti i det närmaste likställd med Nato. Trots att 

Nato till skillnad från EU är i grunden en militärallians. 

4.2 Sverige 2015 

 

2015 hade Sverige till en nyligen tillträdd rödgrön regering och det var nu Stefan Löfvens, 

tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvists, tur att lägga fram en försvarspolitisk inriktning, 

denna gång benämnd ”Sveriges försvar 2016-2020”.  Redan i inledningen är tonläget höjt, 

propositionen inleder genom att hävda att ”den säkerhetspolitiska situationen har försämrats”. Den 

fortsätter och hänvisar omedelbart till Ryssland som dynamo till försämringen genom den ryska 

ledningens villighet att använda militär för att nå politiska medel (Regeringen 2015:1).  

Propositionen pekar uttryckligen på Rysslands agerande i Ukraina samt annekteringen av Krim: ”Den 

ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim är ett brott mot folkrätten 
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samt bi- och multilaterala åtaganden”. Propositionen fortsätter och använder ett relativt hårt ordval: 

”Sverige kan inte acceptera att aggression ändrar Europas gränser” (Regeringen 2015:22). Denna 

formulering är särskilt intressant, för det första att man sätter sig på tvären gällande annekteringen, 

man tar tydligt avstånd från annekteringen. Den senare delen av meningen: ”aggression ändrar 

Europas gränser”, att man benämner det ryska handlandet som en aggression kan sägas vara ett sätt 

att måla upp en hotbild och det är en formulering som visar på aggressivitet och fara. Sedan används 

inte Ukraina utan istället använder formuleringen Europa. Det vill säga att Ukraina är Europa, en 

kontinent som Sverige är en del av. Det skapas därigenom ett band mellan Sverige och Ukraina, som 

Ryssland hotar. Propositionen fortsätter genom att peka på den ryska upprustningen och den bedömer 

Ryssland som en stat med en ökande militär förmåga trots ekonomiska svårigheter (Regeringen 

2015:22). Dokumentet skriver om hur försvarets yttersta mål är att försvara territoriet (Regeringen 

2015:1-2), samtidigt ses närområdet endast hotat av Ryssland. Under rubriken ”Utveckling i 

närområdet” är det enda konkret hotfulla den ryska politiken. De nordiska grannarna, Finland, 

Danmark och Norge nämns enbart i sammanhang av samförstånd och gemensam militär utveckling. 

Baltikum lyfts fram som vänner och att dessa länder; Estland, Lettland och Litauen har utsatts fär 

ökande påtryckningar från Ryssland. De ryskspråkiga minoriteterna ses som ”viktiga i 

sammanhanget” då ”Ryssland anklagar ofta länderna för att föra en politik som missgynnar den 

ryskspråkiga minoriteten och länderna utsätts även för försök till påverkan i övrigt”. Samtidigt 

används Georgienkonflikten som en del i ett narrativ där Ryssland fortsätter lösa politiska problem 

med våld: ”Både konflikten i Georgien 2008 och den ryska aggressionen mot Ukraina 2014 visar att 

Ryssland är berett att använda militära medel för att nå politiska mål” (Regeringen 2015:28). Hotet 

ses alltså som ökande, men har legat i träda ett tag eftersom Ukraina är tillfället då hotet tydligt lyfts 

fram.  

4.3 Förändring mellan 2009 och 2015: 

Det sker en förändring i synen på Ryssland mellan 2009 och 2015 i Sverige. Vid det första nedslaget 

uttrycks en oro för utvecklingen i Ryssland men trots konflikten i Georgien skapas ingen tydlig 

sammankoppling med den anfallna staten Georgien och Sverige. Det skapas ingen likhet mellan 

Sverige och Georgien som det görs med Ukraina, vilket lyfts fram som en del av Europa och 

Rysslands agerande kan inte accepteras av Sverige, här är en tydligare skillnad och antagonism mellan 

Sverige och Ryssland. När Ryssland nämns 2009 innehåller resonemanget ofta ett aber kring att den 

ryska utvecklingen är problematisk men framhärdar osannolikheten i att Ryssland skulle agera som i 

Georgien i Europa. Policyfönstret efter Ukraina utnyttjas i en mycket större utsträckning än i fallet 

Georgien. Identitetsskapandet blir 2015 både gentemot Ukraina, då det skapas en koppling mellan 

Sverige och Ukraina. Ett hot mot Ukraina är ett hot mot Europa och ett hot mot Sverige. Således är 
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Sverige hotat trots att Ryssland agerar i Ukraina och inte i Sveriges direkta närhet. Skillnaden är alltså 

att Ryssland är militaristiskt medan Sverige är fredligt, följer folkrätten och vill samarbeta med andra 

stater.  

4.4 Tyskland 2006 

 

Den tyska Förbundskanslern Angela Merkel tillsammans med försvarsministern Franz Josef Jung har 

skrivit förordet till den tyska Weißbuch som gavs ut 20062. Merkel inleder med att konstatera att 

”Tyskland lever idag i frihet, fred och säkerhet” och pekar också på Tysklands betydelse i 

världssamfundet som en förespråkare av dialog och fred (Tysklands Försvarsministerium 2006:2). 

Jung fortsätter på samma tema och konstaterar att uppgiften för Bundeswehr, den tyska 

försvarsmakten, har ändrats sedan den senaste Weißbuch från 1994 i och med slutet på Öst-Väst-

konflikten (Tysklands Försvarsministerium 2006:3-4). Här nedtonas onekligen hotet från öst, bilden 

av Ryssland 2006 är att det inte är ett hot mot Tyskland eller omvärlden. Istället tas Ryssland upp 

som en tänkbar säkerhetspartner när det gäller att bygga en säker omvärld (Tysklands 

Försvarsministerium 2006:10). Här är vad som skulle kunna tolkas som ett harmlöst uttalande om 

Ryssland, det finns inget hot utan istället ses Ryssland en aktör med gemensamma värden och kan 

fungera som en partner i att bygga en tryggare värld. Framförallt i arbetet med ”Kampen mot den 

internationella terrorismen […] som Ryssland och Nato kan samarbeta” (Tysklands 

Försvarsministerium 2006:31). Vidare skriver Weißbuch om hur en modernisering och 

demokratisering av Ryssland endast kan gynna världen och Ryssland, därför bör samarbeta med 

Ryssland via EU, G8 och andra internationella institutioner för att stärka utbytet i politiska, 

näringslivs och kulturella frågor mellan EU och Ryssland (Tysklands Försvarsministerium 2006:51).  

I dokumentet 2006 är det tydligt att bilden av Ryssland är att det inte är ett hot. Det skapas inte heller 

några starka skillnader mellan Ryssland och Tyskland i fråga om värden, utifrån Campbells teori 

bygger Tyskland således inte sin identitet i förhållande till Ryssland. Istället syns den tyska 

traditionella utrikespolitiken som Hampton lyfter fram. Tyskland vill öka sitt utbyte med Ryssland 

genom EU, precis som Hampton skriver om hur Tyskland vill söka sina nationella intressen via 

internationella ramverk. EU är ramverket som Tyskland agerar genom, vilket liknar hur Adler och 

Barnetts teori om säkerhetsgemenskap och hur utbyteten skapar säkerhetsgemenskap med identitet. 

Det kan således vara som så att Tyskland är mer bekvämt med denna typ av identitetsbyggande i och 

med Hamptons tankar om Tyskland som en traditionell anhängare av Kant (Hampton 2003:267-269). 

                                                           
2 Alla citat som är på tyska har översatts av författaren från tyska till svenska och originalcitaten går att finna i 
referenslistan. Engelska citat återges i originalspråk. 
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Denna teori stämmer bättre överens med hur Tyskland utöver sin säkerhetspolitik än David 

Campbells och kan bero Tysklands inklination till samarbete genom internationella organisationers 

ramverk. Det går alltså inte att se en antagonism eller hotbild från Tyskland gentemot Ryssland 2006.  

4.5 Tyskland 2016 

 

Tio år efter publiceringen av den tyska Weißbuch 2006 skrevs ett nytt dokument, Merkel var 

fortfarande förbundskansler medan försvarsminister Jung hade ersatts av Ursula von der Leyen, dessa 

ministrar har även i detta dokument skrivit förordet. Redan öppningsfrasen visar på att en förändring 

har skett: ”Världen 2016 är en värld i oro. Både i Tyskland och Europa spårar vi följderna av ofrihet, 

kriser och konflikter i vår kontinents omedelbara närhet” (Tyska Regeringen 2016:5). Här finns det 

ett flertal kriser som kan åsyftas, exempelvis Libyen och Syrien men även annekteringen av Krim 

kan ses som bidragande till detta uttalande, särskilt eftersom Merkel fortsätter: ”Att gränser 

folkrättsvidrigt flyttas med militärt våld, något vi inte längre trodde var möjligt i Europa det 21:a 

århundradet” (Tyska Regeringen 2016:5). Merkel pekar på hur gränserna flyttas i Europa och hur 

militärt våld har använts. Även om inte Ryssland utpekas finns det inte skäl att tro annat än det är den 

ryska annekteringen av Krim som åsyftas eftersom gränser inte har flyttats någon annanstans. Även 

2016 lyfts ”Tysklands ekonomiska och politiska vikt som en plikt som förbinder Tyskland att i 

förbund med våra europeiska och transatlantiska partner ansvara för säkerheten i Europa” (Tyska 

Regeringen 2016:6-7). Vidare pekas uttryckligen på den ryska annekteringen av Krim och menar att 

”[…]genom dessa handlingar har Ryssland ifrågasatt den europeiska fredsordningen. Detta har 

djupgående följder för säkerheten i Europa och därmed också för den tyska säkerheten”.  Ryssland 

målas onekligen upp som ett hot. Annekteringen av Krim och det efterföljande agerandet i Ukraina 

används tydligt i Weißbuch 2016 för att måla upp en hotbild, Ryssland är revisionistiskt i och med 

förändringen av den rådande ordningen, Ryssland använder våld och hotar säkerheten i Europa och 

Tyskland. Ukraina ses således ut som en del av Europa och hotbilden mot Ukraina och det ryska 

agerandet mot Ukraina skapar också ett hot mot Tyskland.  

Krisen i Ukraina ses i dokumentet som ett ”konkret nederlag för en långtida inrikes- och 

utrikespolitisk utveckling. Ryssland har vänt sig bort från ett nära samarbete med väst och betonat en 

strategisk rivalitet. […] med globala anspråk”(Tyska Regeringen 2016:32). Ryssland blir således 

”skurken” i relationen, det är Ryssland som har nekat den utsträcka samarbetshanden och istället valt 

att söka en rivalitet med väst. Detta likar Erikssons tankar om hotbild och hur dessa är lättare att 

formulera om man kan peka på en tydlig aktör snarare än strukturer. Det hade varit svårare att måla 

upp ett hot mot freden om man pekar på strukturer och eller maktfördelning i Östeuropa, istället pekar 
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man tydlig på Ryssland som fiende mot fredens strukturer och samarbete. Väst målas upp som en 

välvillig aktör som sedan svikits av Ryssland som inte ser fördelarna med det västliga samarbetet.  

4.6 Förändring mellan 2006 och 2016 

 

Tyskland visar på en klar förändring mellan 2006 och 2016 i uppfattning av Ryssland. Från att se 

Ryssland som en samarbetspartner inför de nya hotet terrorism till att Ryssland förkastat detta 

samarbete och numera hotar freden. Ryssland ses inte som det enda hotet men tas upp som ett hot i 

och med deras revisionism. Tyskland refererar sällan till sig själva utan istället till väst 2016. 

Skillnaden består inte mellan Tyskland och Ryssland 2016 utan mellan väst och Ryssland. 

Skillnaderna består i hur Ryssland förkastar de västliga samarbetssträvanden och här blir väst, och 

därmed Tyskland, samarbetsvilliga och välvilligt inställda medan Ryssland blir icke-samarbetsvillig 

och vill göra saker på sitt eget (militära) vis. Från 2006 till 2016 skapas skillnaden indirekt mellan 

Tyskland som samarbetsvillig och tilltro till ekonomiskt, politisk och kulturellt utbyte som gynnar 

båda parter och Ryssland som revisionistisk, tilltro till militär makt och omstörtare av ordning i 

Europa. Från att inte se Ryssland som ett hot, är förändringen total i Tyskland, Ryssland seglar upp 

som en revisionistisk stat som skapar osäkerhet för Tyskland. Det skapas således en illegitim skillnad 

mellan Ryssland och Tyskland, som Campbell talar om är identiteten byggd på fara och hot 

(Campbell 1992: 85). Här skapas en tysk identitet som samarbetsvänlig och fredsvänlig i motsats till 

den rysk envishet och konfliktsökande.  

4.7 Italien 2005 

 

2005 släpptes ingen Libro Blanco, den italienska motsvarigheten till en nationell säkerhetsstrategi, 

utan istället formulerade chefen för den italienska försvarsstabens ett strategiska koncept som gjorde 

ramverket för det italienska försvaret kallad Il Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della 

Difesa (Italienska Försvarsstaben 2005). Dokumentet inleder med att fastslå att försvarets basala 

uppdrag är att ”defend the Nation and to safeguard free national institutions from every possible 

threat”. Vidare fastslås att uppdraget var detsamma som under kalla kriget men idag fast idag hoten 

annorlunda. 2005 ses hoten som terrorism och kollapsande stater. Italienska försvarsmakten ska 

således vara adaptiv för att svara på det nya hoten (Italienska Försvarsstaben 2005:10).  

Ryssland nämns inte en enda gång i dokumentet, det går däremot att se ett italienskt intresse i de delar 

dokumentet talar om Östeuropa och Kaukasus som enligt dokumentet är områden av nationellt 

intresse. Dokumentet beskriver dessa delar av Europa där det är mer troligt att italienska politiska 
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aktörer kan komma att använda resurser för att skydda den italienska nationens intressen, däribland 

försvarsmakten (Italienska Försvarsstaben 2005:26). Dessa områden låg under kalla kriget under 

sovjetiskt inflytande och det skulle kunna tolkas som att till dessa områden skapas ett europeiskt band. 

Att en hotbild inte skapas här kan dels ha att göra med det som Croci beskriver som den italienska 

lipservice,det vill säga symbolpolitik, till Nato och Italiens traditionella fokus på medelhavet (Croci 

2003:267). Samt att det inte fanns ett policyfönster, det hade inte hänt något som möjliggjorde ett 

konstruerande av en hotbild (Eriksson 2001:11). Det som kunde skapas en antagonism mot var det 

abstrakta hotet som sammanfallna stater eller icke-statliga aktörer som terrorism.  

4.8 Italien 2015 

 

2015 formulerades för första gången på 30 år ett nytt strategiskt inriktningsbeslut kallat Libro Blanco, 

utgivaren var det italienska försvarsdepartementet. I förordet till Libro blanco 2015 skriver 

Försvarsministern Roberta Pinotti och hon beskriver den omvärld som Italien befinner sig i: ”The 

Mediterranean area – where our contry is historically, politically and economically located is again 

attracting international attention because o fits many crises and conflicts, to which there seems to be 

no easy or quick solution” (Italiens Försvarsministerium 2015:8). Här ger Pinotti uttryck för det som 

Croci redogör för, att Italiens uppfattning kring hotbild är riktad mot Medelhavet (Croci 2003:267-

268). I detta fall görs detta genom historiska analogier samt ett åberopande av Italiens geografiska 

läge och ekonomiska band. Omvärlden beskrivs av Pinotti som ”deeply changed and so have many 

aspects of security that we had taken for granted” (Italiens Försvarsministerium 2015:8). Här skapar 

Pinotti ingen specifik aktör som orsak till dessa förändring och gör inte det som Eriksson beskriver 

en aktör ska göra när en hotbild skall formuleras, det vill säga peka på en specifik aktör och inte på 

ett strukturellt hot (Eriksson 2001:4). Pinotti fortsätter peka på strukturella förändringar som orsaker 

till osäkerheter snarare än aktörer: ”in western democratic countries the growing level of insecurity 

has gone side by side with a decrease in defence investments- due to the financial and economic 

crisis”. Pinotti menar att på grund av dessa två aspekter krävs en reformering av Italiens försvar som 

skapar ett försvars som klarar av de nya kraven. Detta kommer skapa en mer effektiv militär som 

baseras på ”stratigic priorities” (Italiens Försvarsministerium 2015:8-10). Om Pinotti vill skapa ett 

starkare upplevt hot borde hon, utifrån Erikssons tankar, peka ut en tydligare hotbild som försvaret 

kan skydda. 

Intressant är att Ryssland inte nämns en enda gång i Libro Blanco 2015. Däremot skrivs följande:  

”[…] crisis situations existing before the ”Cold War” were rekindled and intensified, 

generating effect in neighbouring areas. The start of the process of globalization has 
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brought wealth and development in many areas, but it has also created strong social 

disparities […] at the same time the resurgence of nationalism and conflicts based on 

intolerance, religion and competition for primary resorces” (Italiens Försvarsministerium 

2015:13).  

Det italienska dokumentet erkänner således en förändrad omvärld med nya konflikter, till vilka vi kan 

räkna in nämnda händelser på Krim och i Ukraina. Att man använder kalla kriget som referensbas för 

denna tolkning ökar misstänksamheten mot att det är Ukrainakonflikten som åsyftas. Däremot 

fortsätter dokumentet på det av Pinotti inslagna spåret att peka på strukturer, i det här fallet 

globalisering. Italien undviker således att peka ut en aktör som hotfull mot italienska värden och 

bygger således inte en antagonistisk identitet gentemot Ryssland i detta dokument. Istället beskriver 

de sin omvärld som osäker och med möjliga faror men inte några hot. Campbell talar om hur faror 

existerar medan hot konstrueras (Campbell 1992:2). Den italienska staten använder således inte 

policyfönstret för att konstruera ett ryskt hot och av den anledningen konstrueras inte heller någon 

italiensk identitet i relation till Ryssland. Svaret på varför detta inte görs kan finnas i dokumentet då 

det innehåller en brasklapp: Libro blanco 2015 hävdar nämligen att trots att världen är osäkrare kan 

inte den italienska staten tillhandahålla alla de resurser som skulle krävas: ”The financial and 

economic crisis and the need to contain the public debt, however, do not allow the country to provide 

in the short term, all the resources that would be needed to adress these challenges with all the right 

tools and in all situations.” (Italiens Försvarsministerium 2015:16).  

4.9 Förändring mellan 2005 och 2015 

 

Förändring mellan 2005 och 2015 är inte stor då båda dokumenten talar om abstrakta, strukturella 

eller icke-statliga faror. Däremot benämner Libro blanco 2015 konflikter som existerat under kalla 

kriget som uppblossade igen och ser således i större utsträckning den statliga aspekten av konflikter 

än vad som gjordes 2005. Att Italien inte utvecklar en rysk hotbild kan bero av två skäl, antingen av 

det som Croci menar att Italien endast betalar Lipservice till Nato och att deras intressen och hotbild 

är centrerat kring medelhavet (Croci 2003:266-267). Det andra skälet är att Italien inte råd att måla 

upp Ryssland som hotbild då detta skulle innebära en militär upprustning Italien inte har råd med.  
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4.10 Polen 2009  

  

Det polska försvarsdepartementet gav 2009 ut det nationella strategi dokumentet kallat: ”Defense 

Strategy of the Republic of Poland”. Dokumentet inleder genom att påpeka att det föreligger en låg 

sannolikhet för att storskaliga, väpnande konflikter skulle blossa upp, medan man tycker sig se en 

ökad sannolikhet för lokala konflikter (Polens Försvarsministerium 2009:3). Polens nationella hotbild 

ses som sammankopplad med globala hot och de hot som Polen ser är samma som deras allierade ser. 

Däremot hävdas att Polen fokuserar på hot mot energisäkerhet och eventuellt svagare band mellan 

Europa och den ”transatlantiska gemenskapen”. Även internationell terrorism ses som eventuella hot 

men betraktas som osannolika i Polen utan risken för terrorism finns framförallt hos Polens allierade 

(Polens Försvarsministerium 2009:5) Vidare fortsätter dokumentet och menar att politisk stabilitet 

samt sociala och ekonomiska framsteg i Öst- och Centraleuropa är i Polens intresse. Ryssland nämns 

i följande stycke: 

”The development of good-neighbourly relations, based on mutual understanding with 

Poland’s eastern neighbours: Russia, Belarus and Ukraine remain one of the foundations 

of Polish foreign policy, Developments [SIC!] in these states and their security policy, 

especially Russia’s policy, directly impact Poland’s security” (Polens 

Försvarsministerium 2009:6) 

Här erkänns en speciell roll till Ryssland som direkt påverkar Polens säkerhet genom Rysslands val 

av säkerhetspolitik. Detta är måhända inget uttryckligt hot gentemot Polen men det befäster bilden av 

Ryssland som traditionell aggressor i och med denna påstådda kausala länk till Polens säkerhet. För 

att motverka detta blir således lösningen att ha bra relationer med landet. Hur de bra relationerna ska 

skapas går dokumentet inte in på. Det görs en skillnad mellan de två länderna men inte en hotfull 

sådan utan Polen ska söka ha en god-granne relation med Ryssland men en negativ utveckling i 

Ryssland kan uttryckligen komma att påverka Polen. 

4.11 Polen 2014 

   

Dokumentet som styrde Polens väpnade styrkor ersattes 2014 med ett nytt strategidokument. I detta 

dokument tas, som tidigare, Polens internationella samarbeten upp som ett fokusområde. Nytt för 

2014 är att Polen inlett bilaterala samarbeten med de baltiska staterna, nordiska länderna och 

Rumänien (Polens Försvarsministerium 2014:9). Här nämns ett antal länder specifikt för samarbeten 
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med och inte endast inom Nato och EU. Det kan således ses som att Polen förutom sina band till dessa 

internationella organisationer skapar tydligare band med andra länder. Det görs ingen skillnad mellan 

dessa stater utan istället ses dessa som samarbetspartners. Bilden blir således att både Polen, Litauen, 

Lettland, Estland och norden är samarbetande nationer.  

Dokumentet framhåller att att Polen är för reformer inom ramen för det Östra partnerskapet och de 

närmare kontakterna mellan dessa medlemmar och EU och Nato. Dokumentet refererar till dessa 

reformer och kontakter när det skriver följande:  

”The starting point for these actions are the principles of freedom, democracy, market 

economy and open perspevtive of integration with Euro-Atlantic institutions which 

embody them. As a Neighbour of the Russian Federation, Poland considers that both 

bilateral relations and NATO-Russia och EU-Russia relations should be developed on the 

basis of full respect for international law, including sovereignty and territorial integrity 

of states, as well as freedom to choose their own path of development, political and 

military alliances” (Polens Försvarsministerium 2014:11). 

Denna paragraf inleder genom att påpeka hur Polen uppskattar det Östra partnerskapet mellan 

EU och staterna i Östeuropa (se Bakgrund 1.2). Här nämns inte Ukraina vid namn men då 

dokumentet är utformat efter demonstrationerna i Ukraina, avsättande av Janukovitj och 

annekteringen av Krim måste det har varit uppenbart för författarna av dokumentet att EU:s 

östra partnerskapsavtal har varit i förgrunden för debatten kring och i Ukraina. Det går därför 

att se detta uttalande som ett ställningstagande för Ukrainas EU ambitioner och därmed mot det 

ryska agerandet. Dokumentet pekar även på vilka värden som de anser relationerna ska bygga 

på och som därmed som kan ses som de värden Polen vill stå för i det internationella umgänget: 

frihet, demokrati, marknadsekonomi samt att Polen anser att relationerna mellan NATO, EU 

och Ryssland ska präglas av respekt för internationell lag, suveränitet och territoriell integritet 

samt staters rätt att utvecklas som de vill. Inte heller här målas Ryssland tydligt upp som ett hot, 

men eftersom landet strax före dokumentets upprättande anklagades för att ha kränkt nämnda 

värden kan det ses som ett skillnadsskapande mellan Polen och Ryssland. Ryssland är inte 

tydligt hotfullt men mellan raderna kan det uttolkas en skillnad mellan Polen och Ryssland som 

gör Polen till den demokratiska, icke-interventionistiska parten.  

Ryssland återkommer under avsnittet om Polens regionala säkerhetsdimension. I detta avsnitt 

konstateras att Rysslands hävdat sig som en supermakt har skett på sina grannars bekostnad 

samt att Ryssland eskalerat sin konfrontationspolitik. Dokument exemplifierar detta med att 

peka på konflikten i Ukraina och annekteringen i Krim och konstaterar att detta har haft en 
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negativ inverkan på säkerheten i regionen (Polens Försvarsministerium 2014:21). Ryssland 

beskrivs även som en nation som söker sina egna intressen och detta utmanar EU:s östra 

grannskap. Egenintresset som styr Ryssland hotar, enligt dokumentet, demokratins tillstånd, 

politisk förändring, militär potential och reintegration i de östra grannländerna till EU. Vidare 

framhåller Polen i dokumentet att om dessa grannländer om de deltog i det Europeiska 

samarbetet skulle det främja den lokala och regionala säkerheten (Polens Försvarsministerium 

2014:21-22).  

4. 12 Förändring mellan 2009 och 2014 

 

Polen använder förhållandevis få värdeord i beskrivningen av relationen till Ryssland. Det har dock 

skett en förändring i vilka sammanhang Rysslands nämn, antal gånger samt ett tydligare 

skillnadsskapande. Polen märks ut tydligt som en stat som använder värdeladdade ord som kretsar 

kring bilden av västlig demokrati; marknadsekonomi, frihet samt internationellt samarbete. Detta 

ställs 2014 mot Rysslands egenintresse samt förkastande av samarbete för att bygga säkerhet. I 

dokumentet 2009 påstås Ryssland vara nära kopplat till Polens säkerhet och därmed finns det ett visst 

hot formulerat i detta påstående men det skapas ingen tydlig skillnad i vilka värden som Ryssland 

hotar och därmed ingen tydlig koppling ur Campbells teori till byggandet av Polsk identitet.  

5. Jämförelse 

 

Av de fyra valda staterna skapar Tyskland, Polen och Sverige en hotbild till Ryssland efter 

policyfönstrets öppnande i och med annekteringen av Krim och den efterföljande Ukraina-konflikten. 

Italien däremot är den stat i urvalet som inte skapar en hotbild och illegitima skillnader mellan sig 

själva och Ryssland. Sverige och Tyskland använder sig av flest värdeord där Rysslands beskrivs i 

termer som revisionistisk, icke-samarbetsvänlig, nationalistisk och omstörtare av freden i världen. 

Sverige och Tyskland blir i det här sammanhanget motsatsen, nämligen samarbetsinriktade och 

skyddare av en fredlig världsordning. Här sammanstämmer identiteten väl mellan Sverige och 

Tyskland och skulle kunna indikera ett utökat samarbete i framtiden i och med denna delade 

hotbildsuppfattning och identitet och. På samma sätt syns Campbells tankar om konflikten mellan att 

bevara sin identitet samtidigt som nya hot måste konstrueras (Campbell 1992:86). För Tyskland 

(Hampton 2011:79) och Sverige som ser sig som kantianska, med tillit till folkrätten och 

samarbetsvilliga nationer går det inte att göra en tvärvändning och konstruera en ny identitet, istället 

måste identiteten anpassas så att det formulerade hotet fortfarande hotar de värden dessa stater står 
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för. Polen å andra sidan använder färre värdeladdade ord i sin beskrivning av Ryssland men påpekar 

en konkret rysk roll i deras säkerhetspolitik. Varför Polen skiljer sig mot Sverige och Tyskland kan 

dels bero på att i Polen uppfattas den nationella strategin som ett dokument som inte lämpar sig för 

denna typ av värdeladdad argumentation. Det kan också bero på den geografiska närheten till 

Ryssland vilket skulle kunna medför att ett utmålande av Ryssland som hot inte måste göras då det 

”säger sig självt” genom den nära kopplingen mellan Rysslands politik och Polens säkerhet som inte 

minst historien visar. Samtidigt följder Polen Sveriges och Tysklands exempel och talar om vikten av 

samarbete med andra stater. I Polens fall nämns vissa stater speciellt medan Tyskland talar mer 

generellt om EU. Det tyder på att Polen ser vissa stater som mer involverade i situationen medan 

Tyskland, som enligt Hampton förlitat mycket av sina utrikespolitik på internationella organisationer 

(Hampton 2011:268), förlitar sig mer på EU.  

Sverige, som i urvalet är den enda staten som inte är med i Nato, skriver likt Polen om militärt 

samarbete men då framförallt om Finland. Det uttrycks således en tydligare samarbetsvilja i fallen 

Polen och Sverige gällande specifika stater att samarbeta med, dessa är deras grannländer. De stater 

som skapar en hotbild av Ryssland konstruerar även likheter med Ukraina. Polen gör det genom sitt 

ställningstagande för partnerskapsavtalet mellan EU och Ukraina, medan Sverige och Tyskland 

istället använder symbolhandlingar och pekar på hur Ryssland flyttar Europas gränser och därigenom 

blir attacken på Ukraina en attack på mot det egna intresset. Genom att porträttera Ryssland som 

skurk efter annekteringen i Krim skapas således en hotbild av Ryssland i Polen, Sverige och Tyskland. 

Konstruerandet av denna hotbild stämmer väl överens med hur Eriksson beskriver hur en lyckad 

hotbildskonstruktion genomförs. Staterna utnyttjar det dramatiska händelserna i Ukraina, de pekar ut 

en tydlig aktör, samt ramar in händelsen som allvarlig genom att beskriva den i något så seriöst som 

de nationella säkerhetsstrategierna (Eriksson et al 2011:100-101). Detta formulerande av hotbild kan 

ur Campbells teori ses som även ett identitetsskapande där den egna identiteten formuleras mot den 

andre, som ovan skrivits blir dessa tre stater motsats begrepp till Ryssland. Det genomgående temat 

är att Ryssland är hotfullt och ignorerar folkrätten medan Polen, Sverige och Tyskland är 

samarbetsvänliga och respekterar internationell rätt.  

Italien är det fall som skiljer sig från de andra. Varken i det italienska dokumentet från 2005 eller 

2015 nämns inte Ryssland. Istället talar Italien om en osäker omvärld med nya konflikter. Utifrån 

Erikssons tankar om hotbild utnyttjar således Italien inte det öppnade policyfönstret, trots det 

dramatiska händelserna i Ukraina och möjligheten att spela upp angreppet på Ukraina som ett angrepp 

på det egna. Varför detta inte sker kan bero på det som Eriksson beskriver som policyentreprenörer 

(Eriksson 2011:100). Det finns ingen i Italien som driver tesen och hotbilden att Ryssland är hotfullt. 

I Polen, Tyskland och Sverige har försvarsministrar och statschefer drivit denna tes i sina nationella 
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säkerhetsdokument medan Pinotti i Italien endast pekade på strukturer och inte aktörer. Varför Pinotti 

eller andra aktörer inom den italienska statsmakten inte har konstruerat en rysk hotbild kan som 

tidigare skrivits dels ha sin grund i det som Croci formulerade som att den italienska blicken är riktad 

mot medelhavet (Croci 2003:267). Dels kan det bero på det som Pinotti hävdar att den ekonomiska 

situationen är sådan att Italien inte kan helt reformera sitt försvar. Det skulle således kunna antas att 

Italien inte har ekonomin för att både ha en blick över medelhavet och uppfatta sig hotade av 

Ryssland.  

Utifrån Campells teori kan man inte tala om en delad EU-identitet i relation till Ryssland i och med 

Italiens icke-deltagande i skillnadsskapandet gentemot Ryssland. Däremot delar de stater norr om 

alperna en gemensam hotbild samt skapar liknande identitet gentemot Ryssland. Alla delar identitet 

som samarbetande och demokratiska stater som hotas av den ryska revisionismen och nationalismen. 

Det kan medföra en möjlighet att utnyttja denna hotbild för att öka militära anslag, samarbeten och 

ett än närmre samarbete dessa stater emellan. Junckers förslag om en EU-armé kan då ses som mer 

troligt att hamna i god jord i de stater som delar denna hotbild och identitet gentemot Ryssland. Italien 

och andra stater runt medelhavet, med liknande problematisk ekonomi samt närhet till oroliga stater 

på andra sidan medelhavet, kan möjligtvis ha en mer avog inställning till detta uppgivande av 

suveränitet om fallet Italien kan betraktas som en indikation på att dessa inte skapat en hotbild efter 

annekteringen av Krim och den efterföljande konflikten i Ukraina.  

Att alla EU medlemmar inte delar samma hotbildsuppfattning är en poäng Faupin och Karkoszkas 

gör (Faupin & Karkoszka 2003:119). Författarna menar att denna avsaknad får konsekvensen att 

medlemsstaterna inte ställer sig bakom gemensamma EU-beslut, vilket har som konsekvens att EU 

drar sig från att agera utrikespolitiskt (Faupin & Karkoszka 2003 118-121). Denna studies resultat är 

däremot att en del av EU faktiskt har en gemensam hotbild av Ryssland och delar i viss mån en 

identitet. EU skulle således kunna driva en tes om icke-bindande avtal mellan de stater som skulle 

vara villiga att delta i ett militärt samarbete med Ryssland som antagonist. Eftersom det italienska 

fallet visar på att Europa inte har en totalt enig hotbild samt inte konstruerar, i nuläget, en identitet 

gentemot Ryssland, är det svårt att se en EU-armé representerad av alla stater. Däremot finns det en 

möjlighet för de stater som är hugade att delta i att utforma en sådan under EU-flagg för att gemensamt 

väga upp Ryssland större militärmakt.  

En annan intressant aspekt är att alla de valda fallen talar tydligt om sina ekonomiska och goda 

förhållanden inom EU och talar gott om organisationen. Det visar på att det finns en utformad EU-

identitet baserad på Adler och Barnetts tankar om hur utbyte skapar identitet. Denna identitet, utifrån 

denna studie, upplevs mer hotad i de länder som ligger geografiskt närmre Ryssland. Medan det land 

som ligger längre ifrån Ryssland skapar inte ett hot mot denna europeiska identitet. Sålunda kan man 
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se det som att ju närmre Ryssland staten är desto mer försöker man ska en hotbild mot denna identitet, 

detta förstärker sålunda identiteten. Om denna process fortsätter skulle det vara möjligt att tala om ett 

Nordeuropa, där staterna delar en identitet gentemot Ryssland, och ett Sydeuropa som inte gör detta.  

6. Slutsatser 

 

Frågeställningarna för denna undersökning har varit: 

1. På vilket sätt förändrades bilden av Ryssland hos EU-medlemmarna Polen, Italien, Tyskland och 

Sverige efter annekteringen av Krim? 

2. Möjliggjorde bilden av Ryssland en gemensam identitet? 

Bilden av Ryssland som hot förändrades kraftigt i Tyskland, som gick från att se Ryssland som 

samarbetspartner till Ryssland som revisionistisk. I Sverige förändrades bilden från den vaksamma 

bilden som såg en oroväckande utveckling i Ryssland till att kraftigt ta avstånd från Ryssland och 

peka på Ryssland som en aggressor. Här finns dock en brasklapp i att Tyskland undersöktes utifrån 

ett dokument som var skrivet innan konflikten i Georgien medan det svenska var skrivet efter. Trots 

detta är båda slående eniga om den ryska aggressionen i Ukraina. Annekteringen av Krim kan således 

ses som en avgörande faktor för denna förändring av hotbild.  

I Polen skedde även där en förändring där man formulerade ett ställningstagande för Ukraina mot 

Ryssland och även tog ställning för EU:s insatser i Europa. Ryssland hade en tydlig roll i den polska 

säkerhetspolitiken 2009 dock skiljde sig Polen gentemot Sverige i att de inte tog upp konflikten i 

Georgien som en aspekt. Händelserna på Krim och i Ukraina är beskrivs som allvarligt och målade i 

viss mån upp Ryssland som hot mot Europa. Det faktum att Polen använder färre värdeladdade ord 

än Tyskland och Sverige medför att det inte tydligt skapas en hotbild men genom vissa uttalande går 

det ändå att se Polen som motsats till Ryssland i och med att de polska värdena var detsamma som i 

resten av Europa. Trots detta kan man, utifrån Matonyté och Morkevičius resultat, anse att det är 

rimligt att utgå från att Polen ändå ser Ryssland som ett hot (Matonyté & Morkevičius, 2009:946). 

Detta tidigare upplevda hot kan innebära att Polen inte har ett behov av att driva en agenda om hotbild 

i det nationella säkerhetsdokumentet utan förlitar sig på en institutionaliserad bild av Ryssland som 

hot.  

Italien är den som skiljer sig från de andra staterna i denna undersökning. Italien talar varken om 

Ryssland i sitt dokument från 2005 eller 2015. Det är då svårt att tala om en förändring av bilden av 

Ryssland då Italien inte ger uttryck för någon bild alls. Däremot talar Italien om en osäkrare omvärld 
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och genom omskrivningar som ”återuppstådda konflikter från Kalla kriget” kan man se att Italien 

noterat annekteringen av Krim men inte utnyttjat denna för att driva bilden av Ryssland som hot.  

Det går därför inte, utifrån denna studie, att säga att alla EU-medlemmar upplever Ryssland som ett 

hot eller tillskriver Ryssland hotfulla attribut men det går att se en geografisk skillnad mellan länder 

i Nordeuropa och representanten från Medelhavet. 

Gällandet skapandet av en identitet gentemot Ryssland, förekommer det tydligast i fallen Tyskland 

och Sverige då de använder värdeord i en större utsträckning än Polen i sin beskrivning av Ryssland. 

Polen gör däremot en tydlig markering mot Ryssland och uttrycker sina värden, det går då att se ett 

identitetsskapande genom detta.  

Återigen är Italien den annorlunda i sammanhanget eftersom de inte överhuvudtaget inte nämner 

Ryssland i sin Libro Blanco. Italien talar enbart om en osäker omvärld och inte om en specifik aktör, 

vilket gör att de inte skapar sin identitet, utifrån Campbells identitet, i relation till Ryssland. Med det 

sagt har naturligtvis Italien en identitet men denna utvecklas inte, utifrån denna studies resultat, som 

motsats till Ryssland.  

Huruvida Italien någonsin kommer skapa en sådan är osäkert. Det kan mycket väl vara så att Italiens 

geografiska position medför att staten kommer ha en inklination för att skapa nationalism gentemot 

de bekanta farorna i medelhavsregionen.  

7. Vidare forskning 

 

Identitet enligt Campbell är aldrig statisk och är i konstant förändring. Därför kan en 

identitetsintresserad forskning aldrig nå någon objektiv sanning i staters identitet. Forskning om 

identitet, både EU:s och dess medlemsstater, kan således aldrig nå det perfekta målet. Utifrån 

Campbells teori formas även identiteten av utrikespolitiken, eftersom det är föra sannolikt att EU och 

framförallt medlemsstaterna kommer lägga ner sin utrikespolitik kommer identiteten fortsätta att vara 

i konstant förändring. Av dessa anledningar kommer identitet vara ett ämne fortsättningsvis kommer 

vara intressant att studera både utifrån samt utifrån Adler och Barnetts för att undersöka hur en 

europeisk identitet får fästa i medlemsstaterna. Att utifrån denna studie undersöka andra 

medlemsstater hotbildsuppfattning vore intressant för att öka generaliserbarheten.  

EU-projektet, som idag står inför utmaningar som de enskilda staterna inte kan lösa själva, har många 

aspekter för projektets fortsättning, varav identitet är en. Utökade förmågor, ansvarsområden eller 

eventuell tillbakagång för EU är aspekter som skulle kunna undersökas i relation till Ryssland eller 
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andra utmaningar. För att förstå EU:s eventuella strategi kan man undersöka hotbild vidare för att få 

en bättre bild av hur EU uppfattar hot och utmaningar som EU och dess medlemsstater har som 

intention att möta. Detta behöver inte endast ske genom det militära fältet utan även i andra delar i 

och med det vidgade säkerhetsbegreppet. Denna forskning kan likt denna studie undersöka 

medlemsstater för att se om det finns en delad hotbildsuppfattning mellan medlemsstaterna eller se 

till EU:s egna dokument för att se i vilka områden EU tar ledning.  

Hotbild, identitet och EU är således aldrig konstanta och vidare forskning i dessa ämnen kommer 

bidra till en förståelse men aldrig nå vägs ende.  
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