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Abstract 

 

Hur och varför man upplever en viss fråga eller ett land som ett hot förändras över tid. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka om man utifrån svenskt officiellt håll kan spåra en 

diskursändring vad gäller hotbilden från Ryssland. Ytterligare frågor som ställs i uppsatsen är 

hur diskursen har ändrats och hur man kan förklara dessa förändringar. Utifrån ett 

säkerhetiserings- och gestaltningteoretiskt perspektiv studeras sex riksdagspartiers gestaltning 

av ”hotbild Ryssland” under perioderna 1996-1999 och 2008-2011. Resultaten visar att tre 

riksdagspartier har ändrat sin diskurs. I uppsatsen diskuteras bland annat Sveriges EU-

medlemskap samt fördelningspolitiska orsaker som möjliga faktorer till diskursändringen. 

 

Nyckelord: Ryssland, hotbild, gestaltning, riksdagen, debatt. 
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1. Inledning 

 

Historisk sett har Ryssland under lång tid varit ett land som uppfattats som ett hot av Sverige, 

även om allvaret i hotbilden under olika tider har varit av olika grad. Ibland har det uppfattade 

hotet utgått från reell verklighet som t.ex. under början av 1700-talet då delar av den svenska 

östkusten utsattes för ryska härjningarna. Ibland har hotet varit av mindre konkret karaktär, 

men använts som ett argument i debatter. Vid sekelskiftet 1800/1900 framhölls exempelvis 

Ryssland som Sveriges stora fiende, och i båda försvarsbesluten 1892 och 1901 fick försvaret 

ökade anslag till försvaret.  

 

Efter andra världskrigets slut riktade Sverige sitt hotbildsfokus mot Sovjetunionen.
1
 Också det 

kalla krigets slut fick konsekvenser för Sveriges förhållande till Ryssland. I och med denna 

händelse förändrades hotbilden allt eftersom demokratiseringsprocessen i Östeuropa tog fart.
2
 

Övergången från diktatur till demokrati gick snabbt för många länder runt Östersjön och i 

början av 2000-talet hade de östra och sydöstra östersjöländerna förvandlats till förhållandevis 

stabila demokratier. Ryssland följde dock inte samma utveckling som de övriga länderna från 

den forna Warszawapakten. Vladimir Putin kom till presidentmakten för första gången 2000. 

Han började arbeta för att Ryssland återigen skulle bli en stark aktör inom världspolitiken och 

en respekterad stat, bland annat genom vapenmakt.
3
 

 

Hur och varför man upplever en viss fråga eller ett land – i det här fallet Ryssland – som ett 

hot förändras över tid. Ryssland var en stark supermakt under det kalla kriget och blev i 

efterdyningarna av Berlinmurens fall försvagat under 1990-talet. Den utveckling som man har 

kunnat se under 2000-talet har varit att Östersjöns strategiska betydelse ökat för Ryssland. En 

av anledningarna är bygget av gasledningen Nord Stream, men området har också fått en ökad 

betydelse för den ryska handeln på senare år.
4
 Det uppblossande kriget i Georgien 2008 

visade också att Ryssland kunde tänka sig att med krigsmakt påverka den politiska 

utvecklingen i sitt närområde.
5
 Ett annat exempel på senare tid är Rysslands agerande 

gentemot Ukraina under våren 2014, då de flyttade fram sina gränser genom annekteringen av 

                                                 
1
 Oredsson 2001, s. 345-346. 

2
 Oredsson 2003, s. 279. 

3
 Gerner 2002, s. 261-268. 

4
 Årsöversikt 2012, s. 5. 

5
 Agrell 2010, s. 211. 
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Krim.
6
 Den svenska försvarsmakten bedömer idag att Östersjöregionens ökade strategiska 

betydelse för Ryssland i kombination med en pågående upprustning i landet är ett potentiellt 

hot mot den svenska säkerheten.
7
  

 

 

1. 1. Problemformulering 

 

Varje ny tid och situation kräver att man gör en ny bedömning av det säkerhetspolitiska läget 

och vilka eventuella hot en stat står inför. En svårighet med hotbilder är att människor har 

olika uppfattningar av vad de uppfattar som ett hot. De grundar sig i olika värderingar eller 

hur deras bild av världen ser ut. Det resulterar i att olika personer som utgår från samma fakta 

kan dra helt olika slutsatser av det material de tagit del av. Tolkningen av ett material, eller 

hur man presenterar det, blir därför viktiga komponenter när man studerar hotbilder.
8
  

 

Olika tolkningar av hotbilder kan alltså resultera i att det uppstår en kamp mellan olika 

intressen och idéer. Man kan utifrån kunskap om ett område och normativa argument försöka 

övertyga sin meningsmotståndare. Man kan också, ur ett intresseperspektiv, försöka få över 

sina motståndare på sin egen sida genom att exempelvis köpslå eller mobilisera en sådan 

politisk kraft att andra går med på att föra upp just denna hotbild på dagordningen.
9
   

 

Studiet av hotbilder kan göras utifrån olika perspektiv. Denna uppsats fokuserar på 

hotbildsproblematiken som politisk process och de olika säkerhetspolitiska ställningstaganden 

som görs inför eller i anknytning till att ett politiskt beslut fattas i en säkerhetspolitisk fråga.
10

 

Hur man väljer att tolka ett problem är av stor politisk betydelse.
11

 I detta sammanhang kan 

man se anförandena från ledamöterna i de olika partierna i riksdagen som en del av en svensk 

officiell hotbildsproduktion. Man kan alltså tala om ”hotbildernas politik”, vilket innebär att 

det politiska genomslaget inte bara relaterar till vad svenska riksdagsledamöterna uppfattar 

som ett hot, utan framförallt hur de väljer att gestalta dessa.
12

 Ur detta perspektiv är det 

intressant att se hur man från olika sidor i riksdagen har valt att se på hotbilden från Ryssland 

                                                 
6
 Se artikel ”EU och USA:s sanktioner mot Ryssland”. 

7
 Se artikel ”Sveriges säkerhetspolitiska läge kraftigt försämrat”. 

8
 Eriksson 2004, s. 62. 

9
 Eriksson 2004, s. 18. 

10
 Engelbrekt & Ångström 2010, s. 23. 

11
 Eriksson 2004, s. 17. 

12
 Eriksson 2004, s. 67. 
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under olika perioder. Kampen om problemformuleringsprivilegiet är viktig att förstå om man 

vill studera en stats syn på hot.
13

 I ett vidare perspektiv kan det också ge oss förklaringar till 

varför man har tagit vissa beslut eller valt att hantera en viss fråga på ett visst sätt.  

 

Studiet av hotbilder fokuserar ofta på regeringens eller försvarsberedningens, och därmed på 

nationens syn på hot.
14

  Denna studie utgår istället från partiers syn på ”hotbild Ryssland”. 

Genom att studera hur de enskilda partierna problematiserar, tolkar och för fram olika sätt att 

hantera en fråga, kan man påvisa partiers eventuella ideologiska förändring över tid. I 

förlängningen kan studiet av ideologiska förändringar också ge kunskap om 

maktförskjutningar mellan aktörer samt drivkrafterna bakom dessa förändringar.
15

 Studiet av 

partiernas hotbildskonstruktion med avseende på Ryssland kan alltså förhoppningsvis öka 

förståelsen för de förändringar och den utveckling svensk säkerhetspolitik har genomgått 

sedan slutet av 1990-talet. 

 

 

1. 2. Syfte, frågeställning och hypoteser 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om man utifrån svenskt officiellt håll kan spåra en 

förändring i bilden av Ryssland som ett potentiellt hot. Har svenska riksdagspartier samma 

syn på hotbilden 1996-1999 som mellan åren 2008 och 2011, eller har den politiska diskursen 

ändrat sig? Frågeställningen för denna uppsats är: kan man observera en förändring av 

”hotbild Ryssland” hos de svenska riksdagspartierna, och i så fall vilket slags förändring? 

Om det visar sig att det går att se en förändring i diskursen blir ytterligare en fråga aktuell att 

ställa: Hur kan vi förklara förändringarna av de svenska riksdagspartiernas bild av Ryssland 

som ett hot? Eftersom den senare frågan kan tänkas generera ett mycket stort antal svar, har 

jag ansett det nödvändigt att begränsa min undersökning och valt att undersöka följande 

hypoteser som möjliga svar på densamma: 

 

1. Partierna använder fokushändelser för att förstärka eller för att tona ned en hotbild. 

2. Partiernas benägenhet att argumentera för en minskad respektive ökad hotbild 

påverkas av ekonomiska faktorer, t.ex. en önskan om höjda eller sänkta anslag till 

försvaret. 

                                                 
13

 Se Eriksson 2004, s. 17. 
14

 Se exempelvis avsnittet om tidigare forskning. 
15

 Se Boréus, 1994, s. 16-20. 
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3. EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, som sedan 1999 utvecklats och 

förstärkts, har bidragit till en förändring av partiernas syn på ”hotbild Ryssland”.  

 

Den första hypotesen utgår från fokushändelser. Det innebär att jag tittar på plötsliga enskilda 

och ovanliga händelser som inträffat under de båda perioderna, exempelvis Tjetjenien- och 

Georgienkriget, eftersom dramatiska händelser kan ha stor betydelse för om och hur en viss 

hotbild får genomslag i politik och debatt.
16

 Den andra hypotesen fokuserar på ekonomiska 

faktorer, eftersom den offentliga politiken på många sätt handlar om att konkurrera om 

ekonomiska resurser. Om ett visst parti argumenterar för att säkerhetisera eller 

avsäkerhetisera en viss fråga skulle detta därför kunna kopplas till kampen om tilldelning av 

medel.
17

 Den tredje hypotesen tar sin utgångspunkt i EU-medlemskapets påverkan på 

Sveriges politik. EU har sedan slutet av 1990-talet påverkat den svenska policyprocessen 

alltmer, och beslutsfattandet kring försvarspolitiska frågor har gått i riktning mot ett större 

samarbete mellan EU:s medlemsstater.
18

 Den tredje hypotesen undersöker därför huruvida 

detta faktum kan ha medverkat till en förändring i synen på ”hotbild Ryssland”.   

 

 

1. 3. Tidigare forskning 

 

Det finns en relativt omfattande forskning inom ämnesområdet om hot och hotbilder. Några 

av de forskare som har ägnat sig åt hotbilder och hur man uppfattar hot ur ett svensk 

perspektiv, är Johan Eriksson, Wilhelm Agrell, Erik Noreen och Sverker Oredsson. Det har 

även skrivits ett flertal uppsatser inom detta ämnesområde. Några exempel på uppsatser som 

fokuserar på närliggande områden för denna uppsats är exempelvis ”Hot och utmaningar. En 

jämförelse av aktörers omvärldsanalyser” där Viktor Cederholm gör en jämförelse mellan 

regeringens/försvarsberedningens och försvarsmaktens analys av Georgienkriget 2008.
19

 Peter 

Kjellman har i sin uppsats ”Reformeringen av försvarsmakten – på vilka grunder” undersökt 

de svenska regeringarnas argument man använt för genomdrivandet av försvarsreformen 

under 2000-talet. Studien har bland annat haft fokus på hur en förändrad hotbild har påverkat 

reformen.
20

 Och i uppsatsen ”Hotuppfattningar och strategier för maritim säkerhet i Östersjön, 

                                                 
16

 Eriksson, 2001, s. 100-101. 
17

 Mellbourn & Robertson 2001, s. 37. Se även Andrén 1997, s. 38. 
18

 Se Holmberg, 2010, s. 140-143. 
19

 Se Cederholm, 2013. 
20

 Se Kjellman 2012. 
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ur ett svenskt perspektiv” undersöker Edward Hallenborg regeringen och riksdagens 

hotuppfattningar från slutet av 1990-talet och fram till 2009. Undersökningen fokuserar på 

hur hotbilden har påverkat de svenska strategierna för att hantera den maritima säkerheten i 

Östersjön.
21

  

 

Gemensamt för många hotbildsstudier är att de utgår t.ex. från utrikesdeklarationer, analyser 

från försvarsmyndigheter, försvarsberedningens rapporter, utredningsbetänkanden och 

liknande dokument. Det innebär att denna typ av forskning ofta fokuserar på ”nationens” eller 

försvarsmyndigheternas bilder av hot. Denna uppsats vill emellertid studera det 

säkerhetspolitiska spelet på partinivå, eftersom detta är av grundläggande betydelse för 

utformningen av Sveriges säkerhetspolitik. Partiernas säkerhetspolitiska gestaltningar samt 

förändringar i dessa kommer att studeras. En sådan inriktning har inte varit lika framträdande 

i tidigare hotbildsforskning. 

 

 

1. 4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Hotbilder är något som uppstår på flera olika plan. Det kan exempelvis röra sig om att 

massmedia tar upp ett ämne och diskuterar det som ett hot, men det kan också vara att 

människor upplever en viss fråga som ett hot. Ett område eller en fråga kan på detta sätt bli 

säkerhetiserat. Den diskussion som förts utifrån begreppet om det vidgade säkerhetsbegreppet 

har visat att de hotbilder man uppfattar inte nödvändigtvis behöver kopplas till rent tekniska 

eller analytiska förklaringar. Det kan istället uppfattas som en fråga som står i centrum för 

olika värde- och intressekonflikter – det blir med andra ord en politiserad fråga.
22

  Enligt 

köpenhamnsskolan kan säkerhetisering ses som en slags extrem form av politisering. En viss 

fråga blir en säkerhetsfråga när det av aktörer, i det här fallet politikerna i riksdagen, 

presenteras som ett hot. Detta hot behöver inte vara ett reellt hot, utan det är aktörerna som 

väljer att tala om det som ett problem – eller ett ickeproblem, och som skapar bilder av vad 

som är ett hot eller inte.
23

 Studiet av hur en fråga blir säkerhetiserad eller avsäkerhetiserad blir 

därför en studie i politiska konstellationer och diskurs.
24

  

 

                                                 
21

 Se Hallenborg 2010. 
22

 Eriksson 2004, s. 53-54. 
23

 Buzan et al. 1998, s. 23-29.  
24

 Buzan et al. 1998, s. 25. 
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Med hjälp av säkerhetiseringsteorin vill jag på ett övergripande plan koppla frågan till hur de 

svenska riksdagspartierna har säkerhetiserat eller avsäkerhetiserat Ryssland under de olika 

undersökningsperioderna.  

 

Ett annat analytiskt verktyg som kommer att användas i uppsatsen är gestaltningsteori som 

har flera beröringspunkter med säkerhetiseringsteorin. Gestaltningsteori handlar om hur man 

formulerar problem och lösningar samt pekar ut ansvariga till att ett problem uppstått. Det är 

alltså kopplat till konsten att övertyga andra människor att ge uppmärksamhet åt samma fråga 

som man själv försöker lyfta upp på dagordningen. Det kan röra sig om en politisk aktör som 

medvetet försöker påverka och lyfta upp en fråga på dagordningen, men det kan också handla 

om att en viss fråga får uppmärksamhet genom att ett visst politisk språk används – mer eller 

mindre omedvetet.
25

 Johan Eriksson menar att man ska hålla isär begreppen tillstånd och 

problem eftersom det är först när ett tillstånd uppfattas och gestaltas som ett problem som det 

faktiskt blir ett. Ett problem uppstår med andra ord först när man börjar tala om det och 

diskutera hur man ska tolka och lösa det.
26

  

 

Att ett problem finns och diskuteras på politisk nivå är en förutsättning för att det ska kunna 

resultera i utvecklandet av en strategi för att kunna hantera det upplevda hotet.
27

 Hur ett 

problem gestaltas har alltså stor inverkan på om en fråga kommer upp på dagordningen och 

hur man eventuellt väljer att lösa det. Johan Eriksson använder i sin bok Kampen om 

hotbilden, rutin och drama i svensk säkerhetspolitik fem punkter för att identifiera hur frågor 

kan komma upp på dagordningen. I denna uppsats kommer tre av dessa punkter användas 

som analysverktyg för att studera debatten bland de politiska partierna i riksdagen för att 

kunna klarlägga om de förändrat sin syn på hotbilden av Ryssland. Analysen av debatterna 

kommer att utgå från följande tre punkter: 

 

 Huruvida en fråga kan få genomslag och hamna på dagordningen har att göra med om 

gestaltningen är tematisk eller episodisk. Med episodiskt menas en händelse eller ett 

uppdykande hot som exempelvis tas upp och diskuteras i media. Ett hot eller problem 

som gestaltas episodiskt har oftast lättare att hamna på dagordningen än ett tematiskt, 

som är mer långvarigt och strukturellt till sin karaktär. Denna typ av gestaltning är 

                                                 
25

 Eriksson 2004, s. 67. 
26

 Eriksson 2004, s. 66. 
27

 Noreen 2002, s. 11. 
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mera ovanlig även om den också diskuteras i samhället och i media. Genomslaget för 

en sådan fråga har dock ofta stor betydelse om gestaltning väl vinner gehör.
28

 I denna 

studie används den episodiska gestaltningen för att fånga in plötsliga händelser eller 

hot som avviker från det gängse.  

 

 Den andra punkten handlar om hur man framställer hotbilder och hur man språkligt 

gestaltar dessa. Man kan se politikernas uttalanden i talarstolen som en språkhandling 

som har effekt på det politiska inflytandet. Genom att gestalta ett problem på olika sätt 

kan man tona ned eller förvärra olika politiska kontroverser. Det är därför intressant 

att studera förändringar i den språkliga gestaltningen (refraiming) för att kunna 

observera en eventuell förändring av synen på ”hotbild Ryssland”
29

. Politiker 

använder sig till exempel ibland av olika analogier och metaforer (liknelser) som är 

knutna till stereotypiska föreställningar för att ge hotbilden extra tyngd.
30

 I denna 

studie kommer därför de metaforer och analogier som används av ledamöterna i 

riksdagsdebatterna att studeras för att se om en eventuell förändring i gestaltningen 

kan spåras mellan de olika perioderna. 

 

 Gestaltning av hotbilder är sammanlänkade med den identitet som aktören har. De 

hotbilder som man omger sig av påverkar gestaltningen av den hotbild man förmedlar. 

Ens gestaltning av en hotbild är också något som påverkas av den historia man har 

och kontext man lever i. Dessa komponenter samverkar och påverkar varandra och har 

betydelse för hur man gestaltar ett problem.
31

 I denna studie tolkas identitet som något 

som sammankopplas med relationerna till en viss stat, ett land eller territorium och 

som är under ständig konstruktion. Både identitet och suveränitet är fundamentala 

faktorer som kan upplevas som hotade. Identiteten kan förändras och kopplas till 

frågan varför en del hot förstärks eller tonas ned.
32

 Identitet skapas också av historiska 

händelser som tolkas utifrån ett nutida sammanhang. Det kollektiva minnet hos en 

grupp människor skapar en gemensam identitet. Ett sådant kollektivt minne är viktigt, 

eftersom upplevelser i en nutida kontext kan avspegla sig på historiska händelser och 

få oss att uppfatta – eller ”minnas” – dem annorlunda. Konkreta historiska händelser 

                                                 
28

 Eriksson 2004, s. 69. 
29

 Se Eriksson 2004, s. 113-144. 
30

 Eriksson 2004, s.113. 
31

 Eriksson 2004, s. 69. 
32

 Noreen 2002, s. 18-20. 
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kan alltså användas för att skapa kraftfulla hotbilder, som kan användas för att 

utveckla den nationella identiteten.
33

 

 

 

1. 5. Metod, källor och operationalisering 

 

När man står mitt i en förändring kan det ibland vara svårt att se exakt vad som håller på att 

ske. Ett hot kan vara något som dyker upp relativt plötsligt, men det kan också vara något som 

växer fram sakta. En metod för att fånga en förändring i ett framväxande eller existerande hot 

kan vara att jämföra nuläget med en period som ligger längre tillbaka i tiden. Ingen kan 

förutsäga vad som händer i framtiden, men att sätta ett ”nuläge” i ett längre perspektiv bakåt i 

tiden kan göra det lättare att se i vilken riktning utvecklingen just nu går, och även åt vilket 

håll den pekar framöver, förutsatt att inget annat oförutsägbart händer. Genom att göra en 

jämförande studie mellan två fyraårsperioder (1996-1999 och 2008-2011) och studera hur 

man i riksdagsdebatterna har gestaltat och framställt bilden av Ryssland som ett hot hoppas 

jag kunna se om det har skett en diskursändring i hur de svenska riksdagspartierna har 

gestaltat hotbilden från Ryssland.  

 

Undersökningsperioderna för denna uppsats har valts utifrån det faktum att Ryssland 

genomgått stora förändringar sedan Sovjetunionens fall. Under 1990-talet var landet 

försvagat, men har under Putins och Medvedevs ledning under 2000-talet blivit en starkare 

stat och en viktig aktör inom världspolitiken. Undersökningen utgår således från två perioder, 

som kan sägas vara representativa för det ”svaga” respektive det ”starka” Ryssland.  

 

En noggrann genomgång av det empiriska materialet, som i föreliggande fall utgörs av 

riksdagsdebatter, kommer att läggas till grund för en kvalitativ textanalys.
34

 Samtliga partiers 

debattinlägg under de båda perioderna analyseras utifrån de gestaltningsteoretiska punkter 

som jag redogjort för i kapitel 1. 4. Detta bildar sedan underlag för den jämförande analysen, 

som syftar till att urskilja eventuella förändringar hos respektive parti. Därefter görs en 

jämförelse mellan partierna och perioderna för att se om en förändring har skett mellan 

perioderna; genom detta tillvägagångssätt hoppas jag kunna belysa de generella tendenserna i 

                                                 
33

 Noreen 2002, s. 26-27. 
34

 Teorell & Svensson 2007, s. 11. 
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det empiriska materialet. Utifrån de tre hypoteser som uppställts i kapitel 1.2. kommer jag 

därefter diskutera förklaringar av de eventuella förändringar som har skett. 

 

Som källor för denna undersökning används riksdagstrycken mellan åren 1996 och 1999 samt 

mellan 2008 och 2011. Underlaget som används består av olika debatter i riksdagens 

kammare, där Sveriges säkerhets- och utrikespolitik har diskuterats, samt interpellationer som 

har ställts av en ledamot direkt till ministrarna i regeringen. I det empiriska materialet ingår 

även de tryckta skriftliga frågor och svar som ledamöterna har ställt till ministrarna i 

regeringen.  

 

Riksdagsdebatterna kan ses som en del av de processer som skapar den svenska officiella 

bilden av hot. Andra källor att studera skulle exempelvis kunna vara remissyttranden, 

betänkanden eller utredningar med anknytning till säkerhetspolitik. Eftersom fokus i denna 

studie ligger på frågan hur man från olika partier har gestaltat hotbilden och huruvida man 

kan se en diskursändring hos partierna vad gäller hotbilden av Ryssland, är det dock endast 

själva debatterna i riskdagen som är föremål för analys i denna uppsats.  

 

Riksdagstrycken får anses som goda källor att använda när man vill studera politiska debatter 

av officiell karaktär. En risk med dessa källor är att de skulle kunna vara något ”putsade” i 

ordval eftersom talspråk och skrivspråk skiljer sig åt till viss del. Det är inte alltid lätt att 

skriva en text exakt som den har framförts i talarstolen. Å andra sidan är alla protokoll 

genomgångna och justerade i efterhand, det har med andra ord funnits möjlighet att ändra om 

någon ledamot tyckt att deras inlägg i en debatt återgivits på ett sätt som inte överensstämmer 

med det de menade. Tillförlitligheten till dessa källor får därför anses som god.  

 

I undersökningen ingår sex riksdagspartier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, 

Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Två av riksdagens partier har inte tagits med i 

denna undersökning: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De senare är inte med eftersom 

de blev invalda i riksdagen först 2010, vilket innebär att en jämförelse mellan perioderna inte 

har varit möjlig att göra. I Vänsterpartiets fall har det varit ett bristande källunderlag som gjort 

att de inte är med. De har i mycket få fall uttalat sig om den ryska hotbilden i de undersökta 

debatterna, vilket gjort att det inte har varit ett tillräckligt material att kunna göra en 

bedömning utifrån.   
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Partiernas roll är att fungera som kanaler mellan staten och medborgarna. Studien utgår från 

partiers syn, men analysen utgår från enskilda talare (ledamöter) som representerar sina 

respektive partier. När en fråga kommer till beslut i riksdagen har frågan redan diskuterats på 

partiernas gruppmöten, där man beslutat sig för vilken hållning man ska inta.
35

 Inom partierna 

förekommer det ibland olika åsikter i vissa frågor. Det är dock mycket ovanligt att ledamöter 

går mot sitt eget partis uppfattning, och det egna partiets syn i en viss fråga anses i de allra 

flesta fall som mycket viktigare än ledamöternas personliga uppfattning.
36

 I de fall det finns 

åsiktsskillnader inom ett parti kommer detta att tas upp i den empiriska delen, men analysen 

kommer att utgå från den huvudlinje som respektive parti företräder i debatterna.  

 

Uppfattningen om att en förändring har skett kan vara något väldigt subjektivt. Man behöver 

därför verktyg för att kunna fastställa att en förändring från en period till en annan har skett. 

Kalevi Holsti diskuterar i sin bok Taming the sovereigns, international change in 

international politics olika sätt att se på begreppet förändring i ett politiskt sammanhang. Han 

går igenom ett antal förändringsmarkörer som kan användas för att identifiera förändring, och 

markörerna kan användas för att studera när en förändring sker.
37

 En förändring kan enligt 

Holsti studeras genom att något blir ersatt av något annat, att något adderas eller subtraheras 

till ett visst tillstånd, att komplexiteten ökar eller avtar eller att ett fenomen förändras eller 

omvandlas till något annat än vad det var från början. All utveckling går inte framåt, utan en 

förändring kan även ske genom att något återgår till ett tidigare utvecklingsstadium eller att 

något har blivit förlegat och gammalmodigt – obsolet.
38

  

 

Dessa markörer kommer att användas vid jämförelsen av de olika undersökningsperioderna 

för att kunna studera om det skett några förändringar i de svenska riksdagspartiernas bilder av 

Ryssland som ett hot. 

 

 

  

                                                 
35

 Bäck & Möller, 2003, 21-23. 
36

 Bäck & Möller, 2003, s. 112-113. 
37

 Holsti 2004, s. 12. 
38

 Holsti 2004, s. 12-17. 
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1. 6. Begreppet hotbild 

 

När man ger uttryck för att något är ett hot är det också ett uttryck för att man anser att viktiga 

värden står på spel. I denna uppsats kommer Johan Erikssons definition på begreppet hotbild 

att användas vilken innebär att ”en hotbild är föreställningen om att något är ett hot”.
39

  

 

Ett land eller stat har själv ingen uppfattning av ett hot, utan det är något som artikuleras av 

statens företrädare. Det kan exempelvis göras genom olika typer av utredningar, beslut i 

riksdag eller i policydokument. Inom ett samhälle kan det dock finnas många olika och 

konkurrerande hotbilder. Civila beslutsfattare har exempelvis inte alltid samma uppfattning av 

en hotbild som företrädare för försvarsmakten, och olika politiska partier kan tolka och se på 

hotbilder på olika sätt.
40

 Ett tecken på att en hotbild finns med på dagordningen är dock att 

den är uppe och diskuteras i riksdagens olika debatter.
41

 Man kan se riksdagens partier som 

företrädare för vad väljarna uppfattar som hot eller är rädda för. Samtidigt kan även dessa 

beslutfattare använda sin politiska makt för att försöka minska oro hos människor eller 

eventuellt öka den för att exempelvis lättare kunna argumentera för ökade försvarsanslag.
42

  

 

En hotbild kan förändras av att något dramatiskt händer, men det kan lika väl vara andra mer 

odramatiska händelser som påverkar hotbilden. Ett regeringsskifte kan till exempel innebära 

att en ny möjlighet öppnar sig för att förändra en gestaltning av en hotbild.
43

  

 

 

 

2. Den empiriska undersökningen 

 

2. 1. Riksdagsdebatterna 1996–1999 

 

Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (s) var den första talaren i den utrikespolitiska debatten i 

februari 1996. I sitt anförande talade hon om de minskade militärutgifterna under 1990-talets 

första år och att krig mellan stater blivit alltmer ovanliga. Den bild hon tecknar visar på en 

                                                 
39 Eriksson 2004, s. 26. 
40

 Oredsson 2001, s. 15. 
41

 Eriksson 2004, s. 30. 
42

 Oredsson 2001, s. 15. 
43

 Eriksson 2004, s. 178. 
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utveckling mot att dagens konflikter snarare handlar om spänningar inom olika samhällen. 

Hon poängterar att den fortsatta utvecklingen i Ryssland är viktig för Sverige, men också för 

hela Europa. Regeringen utgår från att Ryssland kommer att fortsätta på den inslagna vägen 

med reformer och nära samarbete med de ”europeiska samarbetsstrukturerna”.
44

  

 

Moderaternas Göran Lennmarker konstaterar dock att utvecklingen i Ryssland inger oro och 

”att den militära säkerhetens huvudfråga handlar om att bygga säkerheten, helst mot ett 

demokratiskt och fredligt Ryssland eller i värsta fall mot ett revanschistiskt”.
45

 I Ryssland 

pågår en utveckling där de rödbruna krafternas retorik skapar oro både inom landet, men även 

i grannländerna. Lennmarker menar att det är många som ser Tjetjenienkriget som en 

förövning till vad som eventuellt kan komma att hända i det nära utlandet.
46

 Utvecklingen i 

Ryssland är förövrigt ett ämne som Lennmarker tycker regeringen har ägnat för lite utrymme i 

sin utrikesdeklaration och efterlyser en mer central plats och analys i denna viktiga fråga med 

uppmaningen att ”det duger inte att stoppa huvudet i sanden och hoppas på att allt ordnar sig 

till det bästa”.
47

 Lena Hjelm-Wallén svarar i en av sina repliker att ämnet Ryssland egentligen 

kräver en egen debatt och att utvecklingen av landet är svår att föutse.
48

 I sitt svar på en 

interpellation om relationerna mellan Ryssland och de baltiska länderna beskriver hon dock 

utvecklingen i Ryssland som framgångar som varvas med bakslag och att det finns 

oroväckande tendenser till ett skärpt tonfall från rysk sida.
49

  

 

Lennmarker varnar i ett av sina anföranden för att det kan gå ”rejält illa” i Ryssland och för 

att revanschismen kan växa sig stark. Ryssland är ett land som ”kan ha militär styrka att göra 

allvar av revanschismen”.
50

 I sin replik svarar Hjelm-Wallén att ”man inte ska ropa på vargen, 

utan man ska istället, tycker jag, se till de positiva möjligheterna, även om vi inte på något sätt 

ska vara naiva”. Hon poängterar vikten av att göra klart för Ryssland ”vilka positiva 

                                                 
44

 Lena Hjelm-Walléns anförande (nr 1) i utrikesdebatten den 14 februari 1996. Riksdagens protokoll 

1995/96:55. 
45

 Göran Lennmarkers anförande (nr 2) i utrikesdebatten den 14 februari 1996. Riksdagens protokoll 1995/96:55. 
46

 Göran Lennmarkers anförande (nr 2) i utrikesdebatten den 14 februari 1996. Riksdagens protokoll 1995/96:55. 
47

 Göran Lennmarkers anförande (nr 9) i utrikesdebatten den 14 februari 1996. Riksdagens protokoll 1995/96:55. 
48

 Lena Hjelm-Walléns anförande (nr 15) i utrikesdebatten den 14 februari 1996. Riksdagens protokoll 

1995/96:55. 
49

 Lena Hjelm-Walléns anförande (nr 65) i svar på interpellation om relationerna mellan Ryssland och de 

baltiska länderna, 16 april 1996. Riksdagens protokoll 1995/96:80. 
50

 Göran Lennmarkers anförande (nr 68) i svar på interpellation om relationerna mellan Ryssland och de baltiska 

länderna. Riksdagens protokoll 1995/96:80. 
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demokratiska förväntningar vi har på landet”.
51

 Lennmarker som menar att man bör förbereda 

sig på alternativ som inte alltid är behagliga, säger i sin replik att ”vi har kommit långt ifrån 

den gamla tiden, då man på något sätt i ett slags neutralitetstänkande skulle hålla sig borta och 

förskjuta diskussionerna om obehagliga problem”.
52

 I en debatt om Sveriges säkerhetspolitik 

senare under hösten framhåller han sambandet mellan bedömningen av utvecklingen i 

Ryssland och hotet mot Sveriges säkerhet. De två olika perspektiven som målas upp är ett 

Ryssland som går mot marknadsekonomi och demokrati eller ett Ryssland som styrs av 

rödbruna nationalister. Han hävdar i sitt anförande att varningar för att Ryssland är inne på fel 

väg kommer från demokratiska krafter inifrån Ryssland snarare än utifrån.
53

 Han gör en 

skillnad på det kontinentala Västeuropa och det norra genom att hävda att ett eventuellt anfall 

västerut är borta idag, medan situationen i norra Västeuropa inte ser likadan ut, ”den militära 

potentialen för ett angrepp har inte minskat på samma sätt här som där nere. Osäkerheten om 

utvecklingen i Östersjöområdet är fortfarande mycket stor”.
54

  

 

I samma debatt säger Lennart Rodhin (fp) ”att Östersjön har blivit ett fredens hav”. Att det 

skulle kunna komma en invasion över Östersjön ser han inte som möjligt inom en överskådlig 

framtid. Han påpekar att den debatt som förs i kammaren av en utomstående skulle kunna 

uppfattas som att Sverige ”inte upptäckt att det kalla kriget faktiskt är över”, och menar att 

den svenska säkerhetspolitiska debatten främst haft inrikespolitiska syften.
55

 Denna bild 

förstärks av Annika Nordgren (mp) som menar att kristdemokrater och moderater är fast i 

gamla resonemang och tävlar med varandra i att framställa hur osäker utvecklingen i 

Ryssland är. Hon säger att det är inrikespolitiska syften dessa partier har i sin argumentation, 

och hävdar att Moderaterna och Kristdemokraterna försöker möta denna osäkerhet genom ”att 

satsa mer pengar på försvaret i Sverige”.
56

  

 

                                                 
51

 Lena Hjelm-Walléns anförande (nr 69) i svar på interpellation om relationerna mellan Ryssland och de 

baltiska länderna, 16 april 1996. Riksdagens protokoll 1995/96:80. 
52

 Göran Lennmarkers anförande (nr 70) i svar på interpellation om relationerna mellan Ryssland och de baltiska 

länderna, 16 april 1996. Riksdagens protokoll 1995/96:80. 
53

 Göran Lennmarkers anförande (nr 16) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
54

 Göran Lennmarkers anförande (nr 16) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
55

 Lennart Rodhins anförande (nr 17) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
56

 Annika Nordgrens anförande (nr 23) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
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Åke Carnerö (kd) ser dock Ryssland, trots sina problem, som ett land med stora resurser och 

”den viktigaste enskilda strategiska inflytelse- och osäkerhetsfaktorn i det nordeuropeiska 

området”. Han menar vidare att de ryska militärstrategiska intressena ”är fokuserade på det 

nordiska området och särskilt till Östersjöregionen, eftersom landet inte har några geografiska 

beröringspunkter med Central- och Västeuropa förutom Kaliningradområdet”.
57

 Denna bild 

motsägs delvis av Viola Furubjelke (s) som i sitt anförande säger att det ”finns en politisk 

stabilitet i Ryssland” och att landets utveckling inte är ”så pessimistisk som den moderata 

reservationen ger uttryck för”. Hon tillägger även att majoriteten i utskottet står för en 

betydligt ljusare bild av hur Ryssland utvecklas.
58

 Bilden från socialdemokratiskt håll 

förstärks ytterligare av Thage G Petersson (s) som påpekar att det kalla krigets slut har 

förändrat vår säkerhetspolitiska situation på ett mycket påtagligt sätt till det bättre, och att vi 

befinner oss i en ”tid då fredsutsikterna i vår del av världen är bättre än på mycket länge”, 

men lägger i slutet av sitt anförande till att man dock ”måste ha god beredskap för att vår 

hotbild kan förändras till det sämre”.
59

  

 

I slutet av debatten görs flera historiska paralleller mellan 1990-talet och mellankrigstiden 

från Moderaternas sida. Lennmarker drar paralleller mellan den ryske politikern Zyuganovs 

bok och Hitlers Mein Kampf. Risken, menar han, är att Sverige inte kan ta till sig signalerna, 

precis som många länder hade svårt att göra under 1930-talet.
60

 Bertil Persson (m) påpekar att 

Rysslands utveckling är en nyckelfråga för Sverige och säger ”Peace in our time, ”fred i vår 

tid” – det har sagts av större politiker än här idag. Vi vet av erfarenhet att sådana förutsägelser 

inte alltid slår in”.
61

 

 

Vid den utrikespolitiska debatten i februari 1997 ställer moderaten Göran Lennmarker frågan 

om vad som händer om dagens svaga Ryssland blir starkt i framtiden. Han påpekar att det är 

olyckligt att man i december 1996 tog beslutet om en betydande nedrustning ”särskilt när 

                                                 
57

 Åke Carnerös anförande (nr 28) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
58

 Viola Furubjelkes anförande (nr 33) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
59

 Thage G Peterssons anförande (nr 51) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
60

 Göran Lennmarkers anförande (nr 54) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
61

 Bertil Perssons anförande (nr 92) i debatt om Sveriges säkerhetspolitik, 20 november 1996. Riksdagens 

protokoll 1996/97:30. 
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Nordeuropa går in i ett skede av dynamisk utveckling”.
62

 Lena Hjelm Wallén gör vid debatten 

konstaterandet att alla talare utom Göran Lennmarker har uppehållit sig vid frågor som rör 

hela världen- inte minst FN.
63

 

 

När riksdagen senare under vintern debatterar Sveriges samarbete med Central- och 

Östeuropa framhåller Urban Ahlin (s) regeringens arbete med att ge Ryssland högre prioritet, 

och menar att detta bör fortsätta framöver.
64

 Håkan Holmberg (fp) menar att reformerna som 

nu sker i Ryssland görs på ett mycket ojämnt, osäkert och riskabelt sätt. Han varnar även för 

att Sverige under de senaste åren haft en benägenhet att koncentrera sitt samarbete med 

Ryssland till de nordvästra delarna – åtminstone retoriskt.
65

  

 

När NATO och Ryssland den 27 maj samma år undertecknar ett omfattande samarbetsavtal 

talar Lena Hjelm-Wallén om detta som en historisk händelse - ”en av de viktigaste efter det 

kalla krigets slut”. Hon slår fast att det nu finns en grund för ett långtgående samarbete mellan 

NATO och Ryssland vilket kommer att öppna upp och underlätta ett bredare europeiskt 

samarbete.
66

 Catarina Rönnung (s) gör bedömningen att det politiska läget i Ryssland är 

stabilt, men motsägs av folkpartisten Håkan Holmberg som säger att läget i landet var oerhört 

instabilt så sent som förra våren.
67

 Som en kommentar till det nyligen upprättade 

samarbetsavtalet mellan NATO och Ryssland varnar Lars Tobisson (m) att det finns en risk 

med att Ryssland nu har närmare relationer och snabbare kontaktvägar med NATO än vad 

Sverige har, och att detta kan leda ”till ett säkerhetspolitiskt vakuum i Östersjöregionen och 

att vitala svenska intressen blir eftersatta”.
68

  

 

I en debatt om säkerhetspolitiska frågor under hösten 1997 säger Göran Lennmarker (m) att 

det endast är Nato som kan hantera Europas viktigaste säkerhetsproblem, det ena är att 

förhindra att ett nytt krig blossar upp på Balkan. Det andra ”av enorm betydelse för Europas 

                                                 
62

 Göran Lennmarkers anförande (nr 2) i utrikespolitisk debatt, 12 februari 1997. Riksdagens protokoll 

1996/97:64. 
63

 Lena Hjelm-Walléns anförande (nr 8) i utrikespolitisk debatt, 12 februari 1997. Riksdagens protokoll 

1996/97:64. 
64

 Urban Ahlins anförande (nr 32) i debatt om Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa, 26 februari 1997. 

Riksdagens protokoll 1996/97:69. 
65

 Håkan Holmbergs anförande (nr 38) i debatt om Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa, 26 februari 

1997. Riksdagens protokoll 1996/97:69. 
66

 Lena Hjelm-Walléns anförande (nr 2) i information från regeringen om upprättande av ett euroatlantiskt 

partnerskapsråd (EAPR), 3 juni 1997. Riksdagens protokoll 1996/97:113. 
67

 Catarina Rönnungs anförande (nr 115) samt Håkan Holmbergs anförande (nr 119) i regeringens information 

till Utrikesnämnden, 4 juni 1997. Riksdagens protokoll 1996/97:114. 
68

 Lars Tobissons anförande (nr 2) i partiledardebatt, 12 juni 1997. Riksdagens protokoll 1996/97:119. 
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säkerhet”, är att integrera Ryssland och dess grannländer med Europa och väst. I sitt 

anförande menar han att de ryska grannländerna inte fruktar dagens Ryssland så mycket, utan 

ser den ryska regimens svaghet. Enligt Lennmarker har det inte funnits någon strävan till 

revanschism, men han oroas över är de rödbruna krafterna i landet, ”det är de som talar 

maktspråk”.
69

 I samma debatt säger Urban Ahlin (s) att ”säkerheten i Europa utvecklas på ett 

mycket positivt sätt” och att man nu kan börja se konturerna av en alleuropeisk 

säkerhetsordning.
70

 När riksdagen under december månad debatterar frågan om Sveriges 

totalförsvar 1998 talar Henrik Landerholm (m) om att försvaret inte längre tillhör de politiska 

områden som är mest i ropet. Han menar att omvärldssituationen är mindre akut än någonsin 

under hela århundradet. Han konstaterar att Ryssland är på rätt väg, men att ”än är inte 

kampen mot den ondska som formade Sovjetunionen över”.
71

 Sven Lundberg (s) talar i 

debatten om de stora förändringarna i Europa och menar att de också ställer krav på att man 

frigör sig från den försvarsstruktur som finns kvar sedan kalla krigets dagar.
72

 Anders Svärd 

(c) är inne på samma linje och talar om det dynamiska skede som den europeiska 

säkerhetsstrukturen befinner sig i och att ”Sverige sannolikt befinner sig i det bästa 

säkerhetspolitiska läget någonsin”.
73

 

 

I den utrikespolitiska debatten i februari 1998 talade utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (s) 

om president Jeltsins besök i Sverige som en bekräftelse på den fördjupade gemenskapen 

mellan Sverige och Ryssland.
74

 Göran Lennmarker (m) menar dock att det som oroar är de 

rödbruna krafterna och revanschisterna i Ryssland ”som vill bedriva maktpolitik med udden 

riktad mot det så kallade nära utlandet”.
75

  

Pierre Schori (s) menar att tidigare så handlade Sveriges relationer med Ryssland endast om 

att räkna divisioner och missiler, Afghanistan, mänskliga rättigheter och ubåtar. Idag ”handlar 
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våra relationer i hela regionen om fredlig grannsamverkan till ömsesidig nytta”.
76

 När Alf 

Svensson (kd) under höstens partiledardebatt uttrycker sig om säkerhetspolitiken säger han 

det med följande ord: ”Idag kan ju faktiskt inrikespolitiken av och till te sig mer hotfull för 

den enskilde än vad utrikes- och säkerhetspolitiken gör”.
77

 

 

Under våren 1999 konstaterar Anna Lindh (s) i en debatt att ”demokratin verkar ha fått stadigt 

fäste i Ryssland”.
78

 Hennes partikollega Viola Furubjelke, säger i samma debatt att Ryssland 

inte utgör något militärt hot mot Sverige och att den ryska krigsmakten inte skulle kunna 

genomföra en militär invasion mot Sverige åtminstone inom en tioårsperiod. Hon tillägger att 

även om ”Moderaterna desperat försöker vifta lite med kommunistspöket igen eller 

åtminstone med Rysslands farlighet, biter det inte på majoriteten i utskottet. Vi menar att 

Ryssland inte idag är ett militärt hot mot Sverige. Det är dags att revidera den svenska 

hotbilden på den punkten, även för Moderaterna”.
79

  

 

I de säkerhetspolitiska debatterna under hösten 1999 tas kriget i Tjetjenien upp i flera av 

debatterna. Från moderat håll hävdar man att det förestående valet i Ryssland till både duma 

och president ökar risken för en, om inte rödbrun, ”så åtminstone storrysk revanschistisk 

politisk linje” kan vinna.
80

 Landerholm kallar Ryssland för ”den eviga x-faktorn i svensk 

säkerhetspolitik” och varnar för att händelserna i Tjetjenien och de kommande valen i 

Ryssland gör att det är mycket svårt att göra några förutsägelser vad gäller landet.
81

  

 

Socialdemokraterna tillsammans med Centern förordade under hösten 1999 en neddragning 

av försvarsbudgeten. Erik Arthur Egervärn (c) sade att Centern var beredda att dra säkerhets- 

och försvarspolitiska slutsatser av Sovjetunionens upplösning och Berlinmurens fall. Han 

konstaterar att ”det är en fredligare tid vi går till mötes och en fredligare utveckling som vi 
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bejakar”.
82

 Kristdemokraterna sade nej till detta förslag och Margareta Viklund (kd) menade 

att tillståndet i Ryssland fortfarande var ett osäkerhetsmoment i svensk säkerhetspolitik och 

att instabiliteten i landet var påtaglig. Hon varnar för att en alltför ”glättig” bedömning av det 

säkerhetspolitiska läget kan medföra allvarliga konsekvenser för Sverige. ”Sveriges 

geografiska och strategiska läge gör att vår säkerhet ständigt är beroende av vad som sker i 

Ryssland, vars utveckling mot demokrati och marknadsekonomi kan komma att få större eller 

mindre avbräck”.
83

 Lars Ångström (mp) anser dock att eventuella framtida inre konflikter i 

Ryssland gör att landet kommer att bli alltmer introvert och upptaget av sina egna problem. 

Att i detta läge ”insinuera att denna konflikt och problematik i Ryssland skulle utgöra något 

militärt hot mot Sverige tycker jag är osmakligt och obehagligt”. Ångström drar slutsatsen att 

konflikten i Tjetjenien inte ökar hoten mot omvärlden.
84

  

 

Amanda Agestav (kd) hänvisar i samma debatt till ett nyligen avlagt besök av Lettlands 

president där han uttryckte att letterna fortfarande känner sig hotade av Ryssland. Hon 

tillägger att ”ett hot mot Lettland är ett hot mot säkerheten i vårt närområde”.
85

 Att letterna 

känner sig hotade av Ryssland menar Ångström har historiska skäl, och behöver inte innebära 

att det finns ett riktigt militärt hot från Ryssland, ”än mindre kan man ta det som intäkt för att 

det skulle finnas något militärt invasionshot mot Sverige”. Han tillägger att han tycker att 

Kristdemokraterna gör ett misstag när man försöker ”skrämmas med Ryssland på samma sätt 

som man kanske skrämdes för tio till femton år sedan”.
86

 

 

 

2. 2. Riksdagsdebatterna 2008–2011 

 

Sveriges förhållande till Ryssland tas upp av Carl Bildt redan i inledningen av den 

utrikespolitiska debatten i februari 2008. Han klargör att Sverige strävar efter närmare 

förbindelser med Ryssland inom alla områden och att det ligger i Sveriges intresse att landet 

                                                 
82

 Erik Arthur Egervärns anförande (nr 11) i bordläggningsdebatt med anledning av totalförsvarspropositionen, 

25 november 1999. Riksdagens protokoll 1999/2000:33. 
83

 Margareta Viklunds anförande (nr 213) i debatt om totalförsvarsbudget år 2000, 2 december 1999. Riksdagens 

protokoll 1999/2000:38. 
84

 Lars Ångströms anförande (nr 215 och 217) i debatt om totalförsvarsbudget år 2000, 2 december 1999. 

Riksdagens protokoll 1999/2000:38. 
85

 Amanda Agestavs anförande (nr 237) i debatt om totalförsvarsbudget år 2000, 2 december 1999. Riksdagens 

protokoll 1999/2000:38. 
86

 Lars Ångströms anförande (nr 238) i debatt om totalförsvarsbudget år 2000, 2 december 1999. Riksdagens 

protokoll 1999/2000:38. 



 22 

utvecklas till en modern och framgångsrik stat. Den väg Ryssland har valt att gå de senaste 

åren har varit i en mer auktoritär riktning. Bildt säger i sitt anförande att ”vi känner oro för en 

fortsatt utveckling i denna riktning”.
87

 En av de konkreta händelser som Bildt tar upp är att 

Ryssland upphört att tillämpa det avtal om begränsning av konventionella rustningar i Europa 

som har haft stor inverkan på stabiliteten och säkerheten under en längre tid.
88

  

 

Under en senare debatt utrycker Bildts partikamrat Marietta de Pourbaix-Lundin (m) att 

”Putin uppträder som ett litet barn. Han testar gränser och hur långt han kan gå. När ingen 

reagerar går han ännu lite längre. Problemet är att Putin inte är något barn utan en 

maktmänniska”
89

. Björn von Sydow (s) anser att regeringens bedömningar av Ryssland inte är 

kraftfulla nog när det gäller problematiken med den auktoritära väg som landet har slagit in 

på.
90

  

 

I maj 2008 debatterar man i riksdagen frågan om stärkt krisberedskap. I debatten beskriver 

försvarsminister Sten Tolgfors (m) olika hotbilder som exempelvis IT, terrorism och 

samhällsolyckor. Ryssland nämns inte överhuvudtaget i detta sammanhang.
91

 Det gör det 

däremot av Carl Bildt några veckor senare, som i ett svar på en interpellation om situationen i 

Ryssland uttrycker oro över att Ryssland inte har gjort upp med sitt historiska förflutna och 

syftar då framförallt på kommunisttiden. Han väljer dock, trots de auktoritära tendenser man 

kan se i landet att poängtera att man inte får ”bortse från att dagens Ryssland är ett land där 

den enskilde medborgaren upplever mer personlig frihet, trygghet och välstånd än sannolikt 

någonsin tidigare i landets historia”. I slutet av sitt anförande kommenterar han den 

upptrappade situationen mellan Ryssland och Georgien och säger att Ryssland inte riktigt 

lever upp till regler och normer som gäller mellan stater.
92

 Den socialdemokratiske ledamoten 

Peter Hultqvist säger i en replik att Carl Bildt fokuserar och framhäver positiva tendenser vad 

gäller utvecklingen i Ryssland och poängterar den alltmer tilltagande och starkare roll som 

den militära upprustningen i landet har fått med exempelvis ökade försvarsutgifter på 25 %. 
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Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik borde enligt Hultqvist ta intryck och påverkas av den 

målmedvetna upprustning som sker i landet.
93

 När Hans Wallmark (m) i debatten säger att 

Ryssland är Sveriges stora utrikespolitiska utmaning svarar Carl Bildt att han inte är så säker 

på att det är så, men att ”det är en av de stora utmaningarna, och inte för Sverige utan för 

Europa, skulle jag vilja säga”.
94

 

 

Det är från socialdemokratiskt håll som gasledningen Nord Stream tas upp i debatten. Enligt 

Peter Hultqvist bör Sverige dra slutsatser av den upptrappade övningsverksamheten och att 

man inte får underskatta den nationalism och militära upprustning som sker i landet, 

”utvecklingen kräver lite mer slutsatser från svensk sida än generella uttalanden om att vi 

måste engagera oss mer på bredden”.
95

 Carl Bildt replikerar att Peter Hultqvist är helt fixerad 

av Rysslands militära utveckling. Han ger därefter en bild av hur landet under Sovjettiden 

faktisk hade en konkret möjlighet att hota Skandinavien, men att det man nu strävar efter är 

att bygga upp sin militära förmåga och att detta är en naturlig utveckling med tanke på den 

kollaps landet upplevde efter murens fall. Bildt tillägger att de följer utvecklingen ”men vi har 

inte anledning att få hjärtattack i onödan eller att höja blodtrycket mer än som är 

nödvändigt”.
96

 

 

När riksdagen åter samlas i början av hösten har kriget i Georgien brutit ut och i början av 

september får riksdagen information av regeringen om konflikten mellan Georgien och 

Ryssland. Carl Hamilton (fp) ställer frågan om detta är början på ett nytt kallt krig. Han menar 

att Europas och Sveriges säkerhetspolitik sedan Berlinmurens fall förutsatt att Ryssland är ett 

fredligt land som är på väg mot demokrati, men att det nu visar sig att ”Ryssland är ganska 

hotfullt och tar sig en självpåtagen rätt att ingripa i sitt så kallade nära utland”.
97

 Carl Bildt 

replikerar att man inte ska göra Ryssland större än vad det är och jämför landet med EU som 

både har en befolkning och ekonomi som är större, och tillägger att unionen sammantaget har 
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mycket större försvarsutgifter än Ryssland. Bildt säger att landet har byggt upp en starkare 

position på den internationella arenan och att ”det behöver inte vara något större fel i det”.
98

  

 

Från socialdemokratiskt håll säger man i debatten att hotbilden mot Sverige idag ser 

annorlunda ut än under kalla kriget, men att militära hotbilder inte kan uteslutas. Slutsatsen 

man gör är att man bör minska ned deltagandet i de kostsamma utlandsoperationer som 

Sverige deltar i och istället bland annat koncentrera sig mera på Sveriges egna behov.
99

  

 

I frågestunden om den försvarspolitiska inriktningen i januari 2009 säger Jan Björklund i ett 

inlägg att det inte går ”att tala om försvars- och säkerhetspolitik utan att nämna utvecklingen i 

Ryssland”. Björklund menar att det är ett mer hotfullt Ryssland som agerar alltmer aggressivt 

och att det visar på en sådan pass oroväckande utveckling att regeringen bestämt sig för att 

inte ytterligare sänka försvarsanslagen.
100

 En annan folkpartist, Cecilia Wikström, säger i en 

debatt att ett ryskt angrepp mot Sverige eller ett annat EU-land inte känns realistiskt ”men att 

vi måste vänja oss vid tanken på att detta inte är hugget i sten utan kan komma att 

förändras”.
101

 

 

I Carl Bildts utrikesdeklaration i februari 2009 tar han inte upp något om hur det ryska 

agerandet har påverkat den svenska hotbilden av landet. Detta kommenteras av Urban Ahlin 

(s) som säger att ”om man läser deklarationen syns det tydligt att Ryssland inte verkar spela 

någon större roll för Carl Bildt”.
102

  

 

I den särskilda debatten om försvarspolitiken som hålls i riksdagen några veckor senare 

uttrycker Sten Tolgfors (m) att det inte går att se något hot av militär art som skulle kunna 

drabba Sverige eller ett land i Sveriges närområde, och att ”säkerhet byggs gemensamt för de 

nordiska länderna och EU”. Han kommenterar kriget i Georgien med att det inte innebar 
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någon kortsiktig upptrappning av hotbilden mot Sverige, däremot visade det på en sänkt 

tröskel för rysk militär våldsanvändning i sitt närområde.
103

 

 

Senare i debatten kommenterar Peter Rådberg (mp) att han tycker att det är märkligt att man 

kan göra en koppling mellan det ryska kriget i Georgien och en ökad militär hotbild för 

Sveriges del: ”skulle Ryssland riskera hela den västeuropeiska marknaden som fram till 

finanskrisen har varit en stor del av den ryska ekonomiska tillväxten”? Han menar att det 

stora hotet istället kommer från grov kriminalitet, IT-brott och miljöförstöring.
104

 Vid 

debatten om den försvarspolitiska inriktningen i juni kommenterar Rådberg återigen kriget i 

Georgien och säger att regeringen ända sedan konflikten bröt ut länkat samman kriget och 

utvecklingen av det svenska försvaret och menar att det inte går att ”använda detta krig som 

ett argument för varför Sverige ska ha stående förband med extremt hög beredskap”.
105

 Sten 

Tolgfors (m) svar i en replik senare i debatten är att det inte längre finns någon hotbild om ett 

isolerat angrepp mot Sverige. Det är enligt Tolgfors en bredare hotbild som bland annat 

innebär olika typer av kriser, militära incidenter och intressekonflikter som Sverige behöver 

förhålla sig till.
106

 

 

I en debatt i november 2009 uttrycker Björn von Sydow (s) att Ryssland är ett ”stort problem i 

Europarådet. Dagens regim – jag vill säga Putins regim – saknar varje demokratisk karaktär”. 

Han har svårt att se något positivt med utvecklingen i Ryssland.
107

 I samma debatt 

kommenterar man Putin från Moderaternas sida som ”en människa med väldigt stor makt, och 

han har stora maktambitioner för Ryssland”.
108

  

 

I den första partiledardebatten under 2010 säger Peter Eriksson (mp) att den viktigaste 

händelsen i svensk säkerhetspolitik de senaste decennierna var när Sovjetunionen föll. Genom 

att de baltiska länderna blev fria flyttades gränsen till Ryssland österut och längre bort från 
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vårt närområde, vilket gjorde Östersjön till ett säkrare område. Han säger därefter att den 

viktigaste säkerhetspolitiska förändringen under alliansens mandatperiod var när ”regeringen 

tyvärr sade ja till den nya ryska gasledningen i Östersjön. Då flyttades ryska intressen återigen 

bokstavligen ut i Östersjön och betydligt närmare oss”. Eriksson tycker att det är beklagligt att 

regeringen har tagit ett beslut som på ett uppenbart sätt försämrar Sveriges säkerhetspolitiska 

situation. Han tillägger att ”utvecklingen i Ryssland är oroande”.
109

  

 

En månad senare tas gasledningen i Östersjön återigen upp i den utrikespolitiska debatten. Det 

är återigen Miljöpartiet som tar upp ämnet och som menar att det är viktigt att Ryssland inte 

kan använda ”gasledningen som en förevändning för att öka den militära närvaron i 

Östersjön”.
110

 Även från socialdemokratiskt håll påtalar man att det är viktigt att Ryssland 

inte ska kunna använda gasledningen för att öka sin militära närvaro i Östersjön.
111

 I debatten 

kritiseras regeringen framförallt från socialdemokratiskt håll för sin Rysslandspolitik. Urban 

Ahlin (s) menar att regeringen svajar fram och tillbaka när det gäller relationen till Ryssland. 

”Ena dagen är de helt ofarliga och utmärkta, nästa dag bloggar Carl Bildt om att de beter sig 

som Nazityskland. Ena dagen tar regeringen beslut om att gasledningen kan läggas, ett par 

veckor senare kommer Jan Björklund ut och säger att ryssen är så farlig att vi behöver 

pansarbataljoner på Gotland”. I flera inlägg beskriver Ahlin regeringens politik gentemot 

Ryssland som obegriplig och han avslutar ett av sina inlägg med en fråga till regeringen ”är vi 

rädda för dem, eller är vi inte rädda för dem”?
112

  

 

Vid partiledardebatten strax innan midsommar 2010 tar Jan Björklund (fp) upp utvecklingen i 

Ryssland. Han konstaterar att utvecklingen i landet de senaste åren har gått åt fel håll. Under 

1990-talet gick det enligt Björklund åt rätt håll, men under Putin och Medvedev har det börjat 

gå åt fel håll. Han beskriver ett land som har blivit mer auktoritärt och som rustar upp sin 

krigsmakt samt är mer offensivt i Östersjöområdet. Detta menar han måste få konsekvenser 

för Sveriges säkerhetspolitik.
113

  

 

Från centerpartistiskt håll konstateras att utvecklingen i Ryssland inger oro och kräver 

uppmärksamhet men att man ändå bör ”glädjas över att det kalla kriget är slut, att järnridån 
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har fallit och att Sverige deltar i det stora europeiska fredsprojektet som EU utgör”.
114

 I en 

annan debatt året därpå säger centerpartiet att Ryssland alltid varit ”centralt för Sveriges 

säkerhetsanalyser” och man gör mera ett konstaterande om att det nu finns en gasledning i 

Östersjön än problematiserar vad det skulle kunna innebära för Sveriges säkerhet. Staffan 

Danielsson (c) konstaterar i slutet på sitt anförande att ”när det gäller Sveriges relation med 

Ryssland är jag snarare en duva än en hök, kanske något av en duvhök – vad vet jag?”.
115

 

 

Under den utrikespolitiska debatten i februari 2011 diskuteras hot och hotbilder. Det är dock 

inte Ryssland som är i fokus för debatten, utan istället terrorism och terrorister som riktar sin 

uppmärksamhet mot Sverige.
116

 I en debatt om signalspaningsverksamheten i mars riktar flera 

företrädare från olika politiska partier in sig på nya hotbilder. Miljöpartiet beskriver ett 

samhälle som har blivit mer sårbart genom ”nya hot som senare års terroristdåd, spridning av 

massförstörelsevapen och IT-utvecklingen”.
117

 Annicka Engblom (m) ställer under debatten 

frågan ”vad är det för hot vi talar om?” och konstaterar att det inte är helt enkelt att definiera. 

Hon menar att det inte bara är de klassiska militära angreppen som hotar, utan anger även 

spridning av massförstörelsevapen, IT-angrepp, miljöförstöring och organiserad brottslighet 

som hot mot Sverige. ”Det är nämligen så att fienden, hotbilden och hoten mot oss, finns mitt 

bland ibland oss”.
118

  

 

I en av de sista riksdagsdebatterna under 2011 debatterar man försvar och samhällets 

krisberedskap under budgetåret 2012. Miljöpartiets Peter Rådberg gör i ett av sina anföranden 

en tillbakablick till kalla krigets dagar och säger att Sverige hade ”världens till numerären 

största armé bokstavligen runt hörnet i form av Sovjetunionen. Då kunde vi prata om ett reellt 

hot mot vårt land”. Han menar att det inte går att jämföra den militära kapacitet som Ryssland 

har i dag med den som Sovjetunionen hade till sitt förfogande i mitten på 1980-talet. I sitt 

anförande säger han att han, liksom alla andra, känner oro över det vägval Ryssland gjort. 

Han riktar sig till alliansen i sitt anförande och menar att den samlade borgerligheten vill rusta 

upp för att försöka ”mota Olle i grind”. ”Folkpartiet och Kristdemokraterna är två partier som 
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hittills har använt rysskräcken som ett argument för att rusta upp. Deras svar på rysskräcken 

har hittills handlat om att upprusta Gotland”. Han hävdar vidare att ”alla är överens om att 

den militära hotbilden över huvud taget inte finns från rysk sida”.
 119

 Socialdemokraternas syn 

på det säkerhetspolitiska läget är dock att man måste se ”med öppna ögon på den ökade 

övningsverksamheten på den ryska sidan” och redovisar att Socialdemokraterna är för en 

ökad marin- och flygnärvaro runt Gotland.
120

  

 

Kristdemokraternas Mikael Oscarsson säger i denna debatt att Sverige även i vår tid behöver 

ett starkt försvar och hänvisar till ett ”brutalt uppvaknande inför den statslösa terrorismen, 

men också inför de stora militära satsningar som exempelvis Ryssland gör”. Han tillägger: 

”mina vänner historien har inte stannat”.
121

 

 

 

 

3. Analys 

 

Analysen av de båda perioderna, 1996-1999 och 2008-2011, kommer att utgå från de debatter 

eller debattavsnitt som innehåller en eller flera av de gestaltningsteoretiska punkter för vilka 

redogjordes i teoriavsnittet, nämligen: 1) gestaltningar som kan härledas till 

tematisk/episodisk gestaltning, 2) analogier och metaforer (liknelser) som politiker använder 

när de talar om hotbilden, samt 3) gestaltning av hotbilder som är sammanlänkade med 

aktörens historia/identitet. Jag kommer därefter att jämföra dessa punkter i anslutning till 

respektive parti för att få en bild av huruvida några partier har förändrat sin diskurs mellan 

perioderna.  

 

3. 1. Perioden 1996–1999 

 

Utvecklingen i Ryssland och i vilken grad landet utgör ett hot mot Sverige är ett ämne som tas 

upp i många av riksdagens olika debatter. Socialdemokraterna, som var i regeringsställning 

under hela denna period, var ett av de partier som på många sätt uttryckte sig positivt om den 
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säkerhetspolitiska utvecklingen vad gäller Sveriges förhållande till Ryssland, och uttryckte att 

landet höll på att utvecklas till en stabil demokrati. Från socialdemokratiskt håll säger man 

också att Ryssland inte utgör något militärt hot mot Sverige. Denna bild delas delvis av 

Centern, som anser att Sverige går en fredligare tid till mötes.
122

  

 

Kristdemokraterna och Moderaterna är de två partier som under denna period ställer sig mest 

tveksamma till huruvida Ryssland verkligen utvecklas åt det positiva håll som ett flertal av de 

andra partierna hävdar. De uttrycker en större oro över det håll åt vilket Ryssland utvecklas 

och för hur Sverige ska bemöta utvecklingen.  

 

Tematisk och episodisk 

I debatterna framgår att en rysk hotbild hela tiden diskuteras, även om synen på vilka typer av 

hot och hur allvarliga de anses vara skiljer sig åt mellan de olika partierna. Den ryska 

hotbilden kan i huvudsak ses som tematisk, men under undersökningsperioden kan man dock 

se händelser som kan betraktas som episodisk gestaltning. En specifik händelse under 

undersökningsperioden som får återverkningar på debatterna i riksdagen är det andra 

Tjetjenienkriget, som startade 1999. Hur kriget i Tjetjenien påverkade eller inte påverkade 

den svenska föreställningen om den ryska hotbilden debatterades flera gånger i riksdagen 

under 1999. Det var också en händelse som fick mycket utrymme i media.
123

 Tolkningarna av 

detta krig utifrån de olika partiernas hotbildsperspektiv skiljer sig emellertid åt. Medan 

Moderaterna ser Tjetjenienkriget som en händelse som spär på oron över vart landet är på väg 

och indirekt hur detta skulle kunna påverka Sverige, menar istället Miljöpartiet att just denna 

händelse inte ökar hoten mot omvärlden; de hävdar istället att Ryssland är så upptaget av 

Tjetjenienkriget att landet kommer att bli mer introvert och kommer att ha fullt upp med sig 

själva och Tjetjenien.
124

 Här ser vi alltså hur olika partier använder sig av den episodiska 

gestaltningen för att både tona ned och förstärka hotet från Ryssland.  

 

Refraiming 

Moderaterna är det parti som har störst fokus på Ryssland i de säkerhetspolitiska debatterna. 

De menar att Socialdemokraterna ägnar för lite utrymme åt Ryssland och gör bedömningen 

att Ryssland bör ha en mer central plats i den säkerhetspolitiska debatten. Det är också från 
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moderat håll som det kommer flest varningar om att landet kan komma att utvecklas i fel 

riktning. När Moderaterna diskuterar den ryska hotbilden hänvisar man till ”rödbruna” eller 

”revanschistiska” krafter som hotar stabiliteten i Ryssland. Det man uttrycker oro över är 

politiska strömningar på ytterkanterna – både kommunism och fascism. Att Ryssland ska 

utvecklas till ett starkt nationalistiskt land är ett ämne man också tar upp från Moderaternas 

sida. De uttrycker risken för att Ryssland skulle kunna gå en väg där de utvecklar en ”storrysk 

revanschistisk linje”.  

 

Både Moderaterna och Kristdemokraterna beskylls av Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

för att ”vifta med kommunistspöket” eller att ”skrämmas med Ryssland” på samma sätt som 

man gjorde innan Sovjetunionens fall.
125

 Några direkta hänvisningar till kommunister som 

hotbild har inte kunnat beläggas i de genomgångna debatterna.  

 

I flera av riksdagsdebatterna förekommer historiska analogier och tillbakablickar med 

hänvisning till Europas 1900-talshistoria. Dessa används vid jämförelse med den nuvarande 

utvecklingen i Ryssland. Från moderat håll görs vid ett flertal tillfällen paralleller med Hitler 

och den brittiske premiärministern Neville Chamberlain, som kom att gå till historien för sin 

eftergiftspolitik gentemot Nazityskland. Moderaterna använder sig i debatterna av historiska 

paralleller som varnande exempel på hur det kan gå. Tillbakablickar i historien görs även av 

Socialdemokraterna, men då i syfte att peka på hur positivt Ryssland och Sveriges relationer 

med landet har utvecklats. Man fokuserar då på att Sveriges relationer med Ryssland under 

kalla kriget handlade om missiler, ubåtar eller Afghanistan, medan det efter Sovjetunionens 

fall handlar om ”fredlig grannsamverkan till ömsesidig nytta”. 

 

Folkpartiet uttrycker sig med några undantag positivt om utvecklingen och kallar exempelvis 

Östersjön för ”ett fredens hav”.
126

 De avskriver även möjligheten till att det skulle kunna 

komma en invasion över Östersjön inom överskådlig framtid.  
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Historia och identitet 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar att Moderaterna och Kristdemokraterna är fast i 

gamla resonemang om Ryssland. Å ena sidan kan man säga att Moderaterna och 

Kristdemokraterna i debatterna mer än de övriga partierna förhåller sig till Ryssland på ett sätt 

som ligger i linje med den bild man från borgerligt håll hade under kalla kriget, d.v.s. att 

landet ses som Sveriges största säkerhetspolitiska hot.
127

 Det är däremot inte den ryska 

regimen som är huvudfokus för framförallt Moderaternas hotbild, utan istället vissa grupper 

inom landet. När det under kalla kriget var den ryska regimen som stod för hotbilden är det 

istället under denna period vissa extrema grupper man fokuserar på. Dessa grupper utgör den 

nya hotbilden inom Ryssland – och som man menar skulle kunna innebära säkerhetspolitiska 

försämringar för Sverige om de fick makten i Ryssland.  

 

Vid ett tillfälle – i en diskussion rörande ett yttrande av den lettiske presidenten, som vid ett 

besök hade uttryckt att landet fortfarande kände sig hotat av Ryssland – menar en företrädare 

för Miljöpartiet att detta har ”historiska skäl” som inte behöver innebära att det finns ett reellt 

hot från Ryssland.
128

 I detta fall används historien som ett sätt att visa att upplevelsen inte 

behöver vara det samma som verkligheten och att negativa upplevelser längre tillbaka i tiden 

kan påverka bedömningen i nutid – utan att det behöver finnas någon verklig grund till 

upplevelsen.  

 

 

3. 2. Perioden 2008–2011 

 

I riksdagsdebatterna ger Moderaterna uttryck för att Ryssland har slagit in på en auktoritär 

väg. I flertalet av riksdagens debatter framhäver dock framförallt Carl Bildt (m) de positiva 

tendenser som Ryssland trots allt uppvisar jämfört med under Sovjettiden. Det är från 

socialdemokratiskt håll som Moderaterna kritiseras för att man framhäver de positiva 

tendenserna kring utvecklingen i Ryssland. Det är även Socialdemokraterna som påtalar hur 

mycket Rysslands försvarsbudget har ökat och varnar för den nationalism som växer fram i 

landet. Från moderat håll är dock inte bilden helt entydig. Det finns moderata ledamöter som i 

vissa debatter exempelvis framställer Ryssland som Sveriges ”stora utrikespolitiska 
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utmaning”. Det är dock en åsikt som Carl Bildt inte ansluter sig till och som inte är 

utmärkande för Moderaterna under perioden.
129

 

 

Tematisk och episodisk 

Under den andra undersökningsperioden inträffar ett par händelser som gör att debatten om 

huruvida Ryssland utgör ett hot eller inte mot Sverige får förnyad aktualitet. Det ena är 

Georgienkriget och det andra är den ryska gasledningen Nord Stream. Båda händelserna får 

uppmärksamhet i media och debatteras vid återkommande tillfällen i riksdagen 2008–2011. 

Dessa händelser medför att diskussioner om ryska hotbilder får relativt stort utrymme i de 

säkerhetspolitiska debatterna.  

Georgienkriget är en fråga som skapar debatt i riksdagen. Folkpartiet ser detta krig som ett 

bevis på att Ryssland kan ta sig rätten att ingripa i nära utland, och under 2009 talar 

Folkpartiet om att Ryssland uppträder alltmer hotfullt och aggressivt. Från Moderaternas sida 

tonar man dock ner hotbilden och hävdar att kriget i Georgien inte har inneburit någon 

kortsiktig upptrappning av hotbilden mot Sverige. De gör även jämförelsen mellan Ryssland 

och EU och menar att man inte ska göra Ryssland större än vad det är.  

 

I de säkerhetspolitiska diskussioner som gasledningen Nord Stream för med sig är det 

framförallt Socialdemokraterna och Miljöpartiet som tar upp de säkerhetspolitiska effekter 

gasledningen får för Sveriges del. Miljöpartiet, som för övrigt är ett parti som uttrycker att de 

inte ser någon koppling mellan kriget i Georgien och en ökad militär hotbild för Sverige, tar i 

flera debatter upp problematiken med den påverkan som gasledningen, med den ökade ryska 

militära närvaron i Östersjön, har på den svenska säkerheten. Det är värt att notera att 

Miljöpartiet menar att Rysslands agerande i Georgien inte innebär något större 

säkerhetspolitiskt hot för Sveriges del, medan däremot gasledningen i Östersjön utgör ett 

sådant hot. En förklaring till detta skulle kunna vara bakomliggande miljömässiga skäl i fallet 

med gasledningen. Det är dock inte något som Miljöpartiet framhåller när de talar om 

gasledningen i debatten. 

 

En annan händelse som också får genomslag i den säkerhetspolitiska debatten är 

terrorattentatet på Bryggargatan i Stockholm i december 2010. Anförandena i den 

utrikespolitiska debatten i februari 2011 – men även i andra debatter som hålls under detta år 
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– är tydligt påverkade av denna händelse. Terrorattentatet medför att de säkerhetspolitiska 

debatterna får större fokus på andra hotbilder än den ryska. 

 

 

Refraiming 

Av partierna i alliansen uttrycker Folkpartiet störst oro över den ryska utvecklingen och de 

säkerhetspolitiska konsekvenser den kan få för Sveriges del. De drar paralleller till det kalla 

kriget och ställer frågan om ett nytt kallt krig nu tar sin början. Även Kristdemokraterna 

debatterar den ryska upprustningen och argumenterar med hänvisning till denna att Sverige 

behöver ett starkt försvar. Miljöpartiet hävdar att dessa två partier använder sig av 

”rysskräcken” för att argumentera för en militär upprustning i Sverige.
130

 När Centerpartiet 

och Miljöpartiet hänvisar till det kalla kriget vill man istället fokusera på att det nu är över 

och att Sverige och EU befinner sig i en ny era. Historiska analogier med det kalla kriget 

används alltså av olika partier både för att tona ned och för att förstärka hotbilden. 

 

I flera inlägg under perioden är Putin själv i fokus i debatterna. Moderaterna beskriver honom 

som ”ett litet barn” som testar gränser, och han beskrivs även som en maktmänniska med 

ambitioner.  

 

Historia och identitet 

I Moderaternas beskrivning av Ryssland under denna tid fokuserar ett flertal inlägg på 

positiva tendenser, och man förklarar även Rysslands upprustning med att det är något som 

landet behöver göra efter Sovjetunionens kollaps; i ett inlägg talar man om upprustningen 

som en ”naturlig utveckling”. I debatterna gör man även paralleller mellan EU och Ryssland. 

Man talar t.ex. om att EU har större försvarsutgifter än Ryssland, och när man talar om 

militära angrepp talar man om ett ryskt angrepp mot Sverige eller ”annat EU-land”. Ryssland 

beskrivs exempelvis av Carl Bildt inte som Sveriges stora utrikespolitiska utmaning, utan 

istället som EU:s. Moderaterna hänvisar även till att Sveriges säkerhet byggs tillsammans 

med EU och de nordiska länderna. Dessa tendenser finns även hos Socialdemokraterna, som 

talar om Ryssland som ett problem inte för Sverige, utan för Europarådet.  

 

                                                 
130

 Se fotnot 119. 



 34 

I debatterna under denna undersökningsperiod görs också återblickar i historien. Både 

Miljöpartiet och Moderaterna använder sig av jämförelser bakåt i tiden till Sovjetunionen. 

Båda partier framställer Sovjetunionen som ett reellt hot mot Sverige under det kalla kriget 

jämfört med dagens Ryssland. Miljöpartiet menar att det inte går att jämföra dagens Ryssland 

med det hot Sovjetunionen utgjorde, och Moderaterna säger i frågan om Rysslands 

upprustning att det inte finns någon anledning ”att få en hjärtattack i onödan” över den ryska 

upprustningen; istället framställer de den som en naturlig utveckling och något man inte bör 

dra för stora växlar på.
131

 

 

 

 

3. 3. Jämförelse mellan perioderna 

 

3. 3. 1. Kontinuitet och förändring 

 

De generella tendenser man kan se i debatterna under den första perioden 1996–1999 är att 

det finns en viss optimism över den utveckling som Ryssland genomgått under 1990-talet, 

även om denna optimism finns i varierande grad beroende på partitillhörighet. Under den 

andra perioden 2008–2011 har dock optimismen över den utveckling och väg Ryssland tagit 

under Putins och Medvedevs styre avtagit, även om också detta varierar mycket mellan de 

olika partierna.  

 

Vid en jämförelse mellan perioderna framkommer att Socialdemokraterna och Moderaterna 

har haft en mer nedtonad bild av hotet från Ryssland under de år de själva varit i 

regeringsställning. Båda partierna har från den första undersökningsperioden till den andra 

förändrat sin gestaltning. När de suttit i regeringsställning har de framhållit en mer positiv 

bild eller försökt tona ned hotbilden genom att exempelvis göra jämförelser mellan dagens 

Ryssland och dåtidens Sovjetunionen eller mellan nuvarande Ryssland och EU. Det innebär 

att Socialdemokraterna och Moderaterna till viss del har bytt roll mellan de båda 

undersökningsperioderna. Medan Socialdemokraterna var ett av de främsta partierna som på 

många sätt uttryckte en avsäkerhetiserad bild av Ryssland under den första perioden, tar 

Moderaterna delvis över denna avsäkerhetisering under den andra perioden.  
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Folkpartiet är ytterligare ett parti där man kan se en förändring i uppfattningen av Ryssland 

som ett hot. Partiet har, liksom Socialdemokraterna, under den första perioden en 

övervägande positiv bild av utvecklingen i Ryssland och uttryckte bland annat att de inte såg 

något invasionshot över Östersjön inom överskådlig framtid. Under den andra perioden 

återkommer Folkpartiet ofta till Ryssland i de säkerhetspolitiska debatterna och beskriver 

landet som alltmer hotfullt och aggressivt. De driver även linjen att detta bör få konsekvenser 

för Sveriges säkerhetspolitik.  

 

Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centern är tre partier som står för en större kontinuitet i 

sin hotbild av Ryssland och som inte har förändrat den lika mycket under de båda 

undersökningsperioderna. Miljöpartiet har under den första perioden inställningen att 

Ryssland inte utgör något militärt hot mot Sverige. Under den andra perioden sker inga 

direkta förändringar i deras syn på Ryssland som ett hot. Säkerhetsfrågor som miljöförstöring, 

IT-brott och kriminalitet har högre prioritet som säkerhetspolitiska hot än Ryssland. Ett enda 

undantag finns dock, och det är Peter Erikssons debattinlägg om gasledningen i en debatt 

2010.
132

  

 

Kristdemokraterna uttryckte under den första perioden att de såg en fara med den positiva bild 

som flera partier anslöt sig till när ett möjligt hot från Ryssland debatterades. Under den andra 

perioden kan man inte spåra någon större förändring i deras debattinlägg jämfört med den 

första; de hänvisar exempelvis till upprustningen i Ryssland i sin argumentation för ett starkt 

svenska försvar.  

 

Centerpartiet var ett av de partier som förordade neddragning av försvarsbudgeten 1999 bland 

annat med hänvisning till den fredligare tid som Sverige gick till mötes. Under den andra 

perioden uttrycker de visserligen oro över utvecklingen i Ryssland, men är inte ett parti som 

problematiserar Ryssland som ett hot på något framträdande sätt eller gör några särskilda 

ställningstaganden över hur denna ”oro” över hur utvecklingen i Ryssland ska hanteras.  

 

Kan man observera en förändring av ”hotbild Ryssland” hos de svenska riksdagspartierna, 

och i så fall vilket slags förändring? Det vi har sett så här långt i undersökningen är att det är 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet som stått för de största diskursändringarna i 
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sina bilder av Ryssland som ett hot. Utifrån gestaltningsteorins tre punkter ska vi nu titta 

närmare på hur dessa tre partier har förändrat sin gestaltning av de ryska hotbilderna.  

 

Tematisk och episodisk 

Som nämnts tidigare är den ryska hotbilden tematisk och en hotbild som funnits under lång 

tid. Det finns inte heller något i källmaterialet som tyder på att den tematiska gestaltningen 

har förändrats under de båda undersökningsperioderna. Under dessa inträffar fyra större 

händelser som får inverkan på den episodiska gestaltningen i debatterna i riksdagen. Under 

den första perioden är det utbrottet av Tjetjenienkriget 1999, och under den andra perioden 

Georgienkriget 2008, självmordsattentatet i Stockholm 2010 samt diskussionerna kring den 

ryska gasledningen Nord Stream. Dessa händelser får stor uppmärksamhet i 

riksdagsdebatterna.  

Moderaterna uppmärksammar kriget i Tjetjenien i olika debatter under den första perioden.  

De ser från svensk sida en fara med kriget eftersom det gör det svårt att göra några 

förutsägelser om vart landet är på väg. När Moderaterna under den andra perioden debatterar 

situationen i Georgien i riksdagen har den bild Moderaterna gav uttryck för i fallet med 

Tjetjenien ersatts av en mer nedtonad bild av hur detta krig skulle kunna påverka hotbilden 

mot Sverige. Carl Bildt säger i ett anförande om kriget i Georgien att ”Ryssland inte riktigt 

lever upp till regler och normer som gäller mellan stater”, men hävdar dock att kriget i 

Georgien inte påverkar hotbilden mot Sverige.
133

 Socialdemokraterna å andra sidan 

konstaterar i riksdagen efter att Tjetjenienkriget brutit ut att ”Ryssland inte ännu anammat de 

internationella regler inom FN och OSSE som gäller vid lösandet av konflikter”, men gör 

bedömningen att landets ekonomiska, sociala, industriella och strukturella problem är så pass 

stora att landet inte inom överskådlig framtid skulle kunna återskapa en konventionell 

förmåga som motsvarade den som fanns under det kalla kriget.
134

 När de under den andra 

perioden debatterar Georgienkriget är Socialdemokraterna tillsammans med Folkpartiet de 

partier som ser de största hoten med Rysslands krig i Georgien. Enligt Socialdemokraterna är 

kriget av sådan art att det måste tas på djupaste allvar och att det måste dras slutsatser av detta 

från svensk sida. De hävdar att både Socialdemokraterna och ÖB var inne på detta krigs 

scenario redan innan kriget bröt ut, men att regeringen ”inte ville ta till sig” denna bild.
135
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Liksom i Moderaternas fall har Socialdemokraternas uppfattning av hotbilden förändrats. 

Socialdemokraterna menar att den ryska aggressionen under Georgienkriget påverkar svensk 

säkerhet under den andra perioden, medan man under Tjetjenienkriget menade att den inte 

gjorde det.  

 

Det utvidgade säkerhetsbegreppet som exempelvis inkluderar grov kriminalitet, terrorism, 

miljö- och IT-frågor finns i den säkerhetspolitiska debatten under de båda perioderna. Det är 

däremot under 2011 som man under debatterna kan se att Ryssland ur ett säkerhetspolitiskt 

perspektiv inte är lika framträdande som tidigare. En förklaring till detta kan vara 

terrorattentatet i Stockholm i slutet på 2010, som gjorde att frågan om andra hotbilder, t.ex. 

terrorism, fick förnyad aktualitet och hamnade högre upp på den politiska agendan för 

partierna. Terrorattentatet kan därför ses som en episodisk händelse som gör att hotbild 

Ryssland under 2011 hamnar längre ner på den politiska agendan (subtraheras).  

Det faktum att ”hotbild Ryssland” kan ses som både tematisk och episodisk gör att den aldrig 

lämnar den politiska dagordningen helt och hållet, även om den har sina ”toppar” under vissa 

händelser (som t.ex. Tjetjenien- och Georgienkriget) liksom ”dalar” under andra (som när 

terrorattentatet inträffade och andra områden på den säkerhetspolitiska agendan fick mera 

uppmärksamhet).  

 

Olika sätt att gestalta en hotbild kan användas för att uppgradera eller nedprioritera hotbilden 

från dagordningen. Debatterna efter terrorattentatet i Stockholm visar att plötsliga episodiska 

händelser kan ta fokus från en annan existerande hotbild – i det här fallet ”hotbild Ryssland”. 

Detta behöver dock inte innebära att partiernas upplevda hot från Ryssland har minskat, 

däremot har ett annat säkerhetshot istället upplevts som mer akut och därför får större 

utrymme. Resultatet blir alltså att ”hotbild Ryssland” under denna period återgår till en mera 

tematisk gestaltning.  

 

Refraiming  

Man kan se förändringar i alla tre partiers sätt att gestalta hoten från Ryssland. Under den 

första perioden förekommer inte några hänvisningar till president Jeltsin eller den ryska 

regimen som ett hot. Istället är det exempelvis till ”rödbruna” och ”revanschistiska” krafter 

som står för hotbilden enligt Moderaterna. Under den andra perioden får dock 

president/premiärminister Putin som person stort utrymme i de säkerhetspolitiska debatterna. 

Putin beskrivs exempelvis av några moderata ledamöter som ett ”litet barn” och som en 
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person med ”stora maktambitioner för Ryssland” och från socialdemokratiskt håll talar man 

exempelvis om ”Putins regim” istället för ”dagens regim”. Folkpartiet hänvisar i en debatt till 

”den aggressiva politik som Putin och Medvedev driver”.
136

 Under den andra perioden har 

gestaltningen av hoten från Ryssland fått ett större person- och regimfokus. De rödbruna och 

revanschistiska krafterna som tidigare sågs som det stora hotet har ersatts av den ryska 

regimen. Denna förändring innebär även en tillbakagång till en hotbild som mer påminner om 

den Sverige hade av Ryssland under det kalla kriget, då den ryska regimen och staten stod för 

den hotbilden.  På det viset skulle man kunna säga att denna förändring har inneburit att 

bilden av Ryssland som ett hot har blivit lättare att identifiera och mer tydlig under den andra 

perioden jämfört med den första perioden, då man som hotbild istället exempelvis talade om 

”rödbruna” grupper i landet. 

 

En hotbild får oftast ett mer kraftfullt genomslag genom att man hänvisar till konkreta 

händelser och kan använda sig av händelser som har inträffat tidigare i historien.
137

I 

debatterna under den första perioden förekommer fler historiska analogier mellan 

utvecklingen i Ryssland och mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget än vad som 

är fallet under den andra. Under den första perioden är det framförallt Moderaterna som 

använder sig av historiska analogier när de i sina debatter har tydliga referenser till negativa 

händelser i historien, t.ex. den misslyckade eftergiftspolitiken mot Hitler under 1930-talet, 

eller gör jämförelser mellan en rysk politikers bok och Hitlers Mein Kampf. Man gör även 

hänvisningar till ”kampen mot ondskan som formade Sovjetunionen”. I de fall 

Socialdemokraterna använder sig av historiska analogier är det ur ett mer positivt perspektiv, 

som t.ex. när de sätter kalla krigets ”ubåtar och missiler” i jämförelse med den ”fredliga 

grannsamverkan” som de beskriver under den första perioden. Under den andra perioden 

använder sig inte partierna av lika många historiska paralleller till andra världskriget; i de fall 

man över huvud taget använder sig av analogier är det nästan i alla fall med hänvisning till det 

kalla kriget.  

 

När Moderaterna under den första perioden i ett flertal debatter använder jämförelser med 

andra världskriget kan man se det som ett kraftfullt sätt att säkerhetisera utvecklingen i 

Ryssland. För Sveriges del är det alltför länge sedan som landet var i regelrätt krig med 
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Ryssland för att det skulle kunna gå att hänvisa till egna upplevda och varnande exempel som 

exempelvis länderna bakom den forna järnridån skulle kunna göra. Andra världskriget och 

Hitler är dock några av de starkaste jämförelseobjekt som kan hämtas från den moderna 

historien.  

 

Under den andra perioden är det dock det kalla kriget som det dras fler paralleller till i 

debatterna. Det är möjligt att en förklaring till det skulle kunna vara att man har hunnit få en 

större distans till det kalla kriget. Ryssland har också under den tid som förflutit sedan det 

kalla kriget hunnit påbörja en demokratisering som därefter har avbrutits. Även om Ryssland 

under 2000-talet uppvisar stora skillnader jämfört med Sovjetunionen under det kalla kriget, 

är det Ryssland, som börjar ta form under 2000-talet, ett land som är starkare och har större 

maktambitioner än den mer splittrade och svagare stat som landet framstod som under 1990-

talet. Man skulle därför kunna se det som att Ryssland under den andra perioden uppvisar 

större likheter med Sovjetunionen under det kalla kriget, vilket lättare resulterar i 

associationer till en hotbild som de flesta ledamöter har en egen erfarenhet av och kan 

identifiera. Liknelser mellan dagens Ryssland och det kalla krigets Sovjetunionen kan därför 

ses som ett sätt att säkerhetisera Ryssland. 

 

 

Historia och identitet 

Hotbildspolitiken ska även ses i ett internationellt sammanhang, eftersom Sverige har en plats 

i en internationell kontext, exempelvis genom sitt medlemskap i EU.
138

 En förändring som 

sker mellan de båda perioderna är att det svenska medlemskapet i EU och dess betydelse för 

svensk säkerhetspolitik får större genomslag i debatterna. I den första perioden hänvisas inte 

till EU på samma sätt som det görs under den andra perioden. Trots att vi hade blivit 

medlemmar i unionen 1995 är detta inte något som märks på något framträdande sätt ur ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv i debatterna under denna period. De hotbilder man uppfattar är 

framförallt något som Sverige först och främst måste hantera och lösa. Medan man under den 

första perioden har ett större fokus på hur Sverige ska hantera den ryska hotbilden, har detta 

till den andra perioden förändrats till ett fokus på Sverige och EU. Under den andra perioden 

kan man alltså i debatterna se att ytterligare en aktör och identitet har tillkommit (adderats) – 

EU. Alla tre partier gör i debatterna under den andra perioden hänvisningar till EU på olika 
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sätt. Man inkluderar EU och uttrycker sig på ett sätt som visar att man uppfattar ett hot eller 

angrepp mot Sverige som ett hot eller angrepp också mot EU. På så vis framställer 

exempelvis Moderaterna Sverige som en del av en stor aktör med kraftfulla resurser.  

 

Folkpartiet talar exempelvis om ”Europas och Sveriges säkerhetspolitik” och ett ”ryskt 

angrepp mot Sverige eller annat EU-land”. Socialdemokraterna hänvisar till att Ryssland är 

ett stort problem för Europarådet, och Moderaterna uttrycker att de bygger säkerheten 

tillsammans med de nordiska länderna och EU.
139

 Moderaterna använder även EU som 

jämförelse med Ryssland för att visa att EU sammantaget är större än Ryssland ur både en 

befolkningsmässig och ekonomisk synvinkel och att EU tillsammans även har större 

försvarsutgifter än Ryssland, vilket kan tolkas som ett sätt för Moderaterna att tona ned 

Rysslands ”farlighet”. 

 

 

3. 3. 2. Hur kan förändringarna förklaras? 

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera förändringarna utifrån de tre hypoteser som ställdes 

upp i avsnitt 1.2.  

 

Hypotes 1: Partierna använder fokushändelser för att förstärka eller för att tona ned en 

hotbild. 

Hypotes 2: Partiernas benägenhet att argumentera för en minskad respektive ökad hotbild 

påverkas av ekonomiska faktorer, t.ex. en önskan om höjda eller sänkta anslag till försvaret. 

 

Formativa tillfällen är när något händer som får genomslag på säkerhetspolitiken så att den 

förändras och påverkar dagordningen. Det kan handla om att man gör en annan prioritering av 

en viss hotbild, men också innebära att en hotbild uppfattas som större eller mindre.
140

 Enligt 

Johan Eriksson är händelserna den 11 september 2001 exempel på en formativ händelse, en 

händelse som förändrade säkerhetspolitiken och skapade ett vakuum på dagordningen.
141

 

Statsvetaren Thomas A. Birkland talar om ”fokushändelser”, varmed han avser plötsliga 

händelser som är relativt ovanliga och vars skada kan härledas till ett visst geografiskt 
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område. En fokushändelse kan vara en viktig möjlighet, exempelvis för politiska grupper utan 

en framträdande position, att få möjlighet att få fram ett budskap. Dessa händelser kan också 

innebära att exempelvis media och politiker identifierar nya problemområden eller att en fråga 

som har varit ”vilande” en tid får en förnyad aktualitet. När en fokushändelse inträffar kan 

den ökade uppmärksamheten för frågan alltså användas av grupper som önskar en ändring av 

den befintliga policyn.
142

  

 

När Tjetjenienkriget inträffade försökte den socialdemokratiska regeringen tona ned och 

avsäkerhetisera den ryska hotbilden mot Sverige. När Georgienkriget bröt ut nio år senare 

agerade Moderaterna på samma sätt. De respektive partierna har dessutom varit varandras 

största kritiker när dessa händelser har inträffat. En förklaring till varför dessa partier har 

förändrat sin bild av Ryssland som ett hot kan ligga i inrikespolitiken och kopplas samman 

med fördelning av pengar till försvarsbudget. När ett område säkerhetiseras hamnar det högt 

på regeringens dagordning, vilket ofta innebär att det också tilldelas särskilda budgetmedel 

för att hantera hotet.
143

 Den socialdemokratiska regeringen förordade budgetneddragningar 

för försvaret i slutet på 1990-talet och alliansregeringen, med Moderaterna i spetsen, 

förordade detsamma efter att de hade kommit till makten 2006. Hösten 2007 avgick t.o.m. 

försvarsminister Mikael Odenberg i protest mot de neddragningar som gjordes i 

försvarsutgifterna. Att de regeringsledande partierna i samband med fokushändelser som 

Tjetjenien och Georgien skulle agera i riktning mot en ytterligare säkerhetisering av Ryssland 

och samtidigt förordar neddragning av det svenska försvaret skulle alltså vara ologiskt. 

Moderaternas tendens till att säkerhetisera Ryssland i samband med Tjetjenienkriget kan 

tolkas som en möjlighet att ändra den inriktning som regeringen hade valt och som innebar 

neddragningar av försvaret. I samband med Georgienkriget inträffar dock det omvända. 

Socialdemokraterna föreslog året innan att Försvarsmaktens anslag skulle höjas med 350 

miljoner kronor jämfört med regeringens.
144

 Den debatt som följde i kölvattnet av kriget i 

Georgien kan alltså ha setts av Socialdemokraterna som en möjlighet att påverka och 

argumentera för att försvarets anslag skulle höjas.  

 

Utifrån de exempel som ges i debatterna kan man alltså se ett samband mellan bruket av av 

fokushändelser och det sätt på vilket partier förstärker eller tonar ner ”hotbild Ryssland”. 
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Fokushändelser används av partierna som exempel och som led i att säkerhetisera respektive 

avsäkerhetisera ”hotbild Ryssland”. I undersökningen framkommer alltså ett samband mellan 

hur partierna argumenterar för förstärkning eller neddragning av försvarsbudgeten och hur 

man säkerhetiserar och avsäkerhetiserar Ryssland. I fråga om de båda 

undersökningsperioderna sammanfaller även det faktum, att det också varit de som är i 

regeringsställning som argumenterat för neddragning och samtidigt avsäkerhetiserat Ryssland 

– detta oavsett partitillhörighet. Hypotes ett och två kan utifrån ovanstående resonemang 

verifieras. 

 

Hypotes 3: EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, som sedan 1999 utvecklats och 

förstärkts, har bidragit till en förändring av partiernas syn på ”hotbild Ryssland”.  

 

Hur kan vi förklara att man i debatterna övergått från att tala om ”hotbilden mot Sverige” till 

att tala om ”hotbilden mot Sverige och EU”? EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

har under 2000-talet genomgått stora förändringar som har påverkat alla medlemsländer. 

Även om Sverige var med i EU under den första perioden hade inte EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken utvecklats i den riktning som den kom att ta under den andra 

perioden. EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik förändrades bland annat genom 

Amsterdamfördraget 1999, då man utvecklade arbetet mellan medlemsländerna t.ex. vad 

gäller insatser med polis och militär vid krishantering inom unionen. I och med 

Lissabonfördraget 2009 trädde solidaritetsklausulen i kraft. Det sker alltså en förändring 

under undersökningsperioden av den svenska säkerhets- och neutralitetspolitiken, som får en 

förskjutning till solidaritetspolitik.
145

 I den svenska försvarspropositionen från 2009 fanns 

formuleringen att Sverige bör kunna ”såväl ge som ta emot militärt stöd”. Detta kan jämföras 

med den proposition om totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97, som hade 

en skrivning om att ”ingen annan försvarar Sverige och Sverige försvarar bara Sverige”.
146

  

 

En förklaring till de hänvisningar till EU man kan se i debatterna under den andra perioden 

kan alltså vara att EU har fått en mycket starkare roll i den svenska säkerhetspolitiken under 

2000-talet. Det är också något som har använts framförallt av Moderaterna för att 

avsäkerhetisera Ryssland. Genom att använda EU istället för Sverige som jämförelseobjekt 

med Ryssland (en jämförelse där EU har framställts som den starkare parten), har man 
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framställt Sverige som en del av en union som står bakom Sverige och som är starkare både 

befolkningsmässigt och ekonomiskt – och som sammantaget har större försvarsutgifter. På så 

sätt har man försökt att tona ned hotbilden för svensk del och avsäkerhetisera Ryssland. 

 

Hypotes tre kan utifrån ovanstående resonemang verifieras. 

 

 

4. Avslutande ord 

 

Enligt Johan Eriksson går hotbildsutvecklingen i konjunkturer.
147

 Studiet av riksdagens 

debatter visar att de politiska partiernas gestaltning av den ryska hotbilden är föränderlig; tre 

av de sex undersökta partierna visar en diskursändring mellan undersökningsperioderna. 

”Hotbild Ryssland” är ett ständigt aktuellt ämne i debatterna, även om det under vissa 

perioder diskuteras med större eller mindre intensitet. Fokushändelser som t.ex. krigen i 

Tjetjenien och Georgien avspeglar sig i debatterna och gör att den ryska hotbilden får förnyad 

aktualitet och mer utrymme i riksdagsdebatterna. Fokushändelser är också något som används 

av partierna i debatterna för att säkerhetisera eller avsäkerhetisera den hotbild som diskuteras. 

Att avsäkerhetisera är ett aktivt ställningstagande som används för att avföra eller hindra en 

viss fråga att komma upp på dagordningen.
148

 De fokushändelser som tas upp i denna 

undersökning visar att de används av de olika partierna i båda riktningarna – både för att 

säkerhetisera och avsäkerhetisera.   

 

Den politiska debatten uppvisar en mängd olika sätt att gestalta den ryska hotbilden, den visar 

också att ett svagare Ryssland inte nödvändigtvis behöver uppfattas som ett mindre hot än ett 

starkare. Det kan finnas många förklaringar till detta; det kan exempelvis finnas 

inrikespolitiska motiv som har att göra med fördelning av budgetmedel. Ett flertal anföranden 

som använts i denna studie har varit inlägg som har rört fördelning av budgetmedel. Studien 

visar att ”hotbild Ryssland” är ett återkommande tema i debatternas ”politiska spel” och att 

det är en bild som hela tiden korrigeras och gestaltas på olika sätt under olika perioder av 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet.   
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Studien slutar 2011, ett år då flera säkerhetspolitiska debatter i riksdagen präglades av 

terrorattentatet i Stockholm i december 2010. Den ryska hotbilden får det året inte lika 

mycket uppmärksamhet som den hade fått under föregående år. Som nämndes i inledningen 

har Östersjöområdet fått en mer strategisk och ekonomisk betydelse för Ryssland på senare år, 

och under påskhelgen 2013 övade ryskt bombflyg anfall mot Sverige. Dessa följdes av 

ytterligare ett par incidenter under hösten med ryskt bombflyg och signalspaning riktat mot 

Sverige. Till detta kommer även utvecklingen i Ukraina och den ryska annekteringen av Krim 

under 2014. Dessa händelser är naturligtvis sådant som partierna i dagens debatt måste 

förhålla sig till. Det skulle därför vara intressant att utöka undersökningsperioden fram till 

2014 för att se om det har skett en förändring och om 2011 skulle kunna ses som en tillfällig 

”rysk hotbildssvacka” då andra hotbilder generellt fick större utrymme i debatterna i 

riksdagen. Det ökade antalet incidenter samt Rysslands annektering av Krim är händelser av 

episodisk karaktär, som har fått mycket utrymme i media. Dessa händelser avspeglas också i 

riksdagsdebatterna och används i inrikespolitiska syften – inte minst under ett valår som 2014.  

 

Som nämndes i inledningen har Sverige riktat sitt hotbildsfokus mot Ryssland under en 

mycket lång tid, och historiskt sett har synen på Ryssland från svensk sida varit relativt 

oförändrad.
149

 Från svenskt håll har man även under en lång tid under 1900-talet arbetat för 

att föra en enhetlig säkerhetspolitik som präglats av samsyn över partigränserna. Denna 

samstämmighet har varit särskilt stark mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet 

och Centern.
150

 I denna uppsats framkommer dock resultat som visar på att det sker 

förändringar från slutet av 1990-talet och fram till 2011 och som tyder på att 

samstämmigheten mellan partierna inte är lika stor längre. Genom att analysera 

riksdagspartiernas hotbildskonstruktioner kan man alltså spåra diskursändringar hos enskilda 

riksdagspartier som kan bidra till att förklara de förändringar som svensk säkerhetspolitik har 

genomgått sedan 1990-talet. Studien visar också exempel på hur olika utrikespolitiska och 

inrikespolitiska faktorer samverkar med konsekvensen att diskursförändringar kan ske. En 

fråga man kan ställa är vilken inverkan den fortsatta ryska militära upprustningen och 

agerandet i Ukraina kommer att få på de svenska riksdagspartiernas syn på ”hotbild 

Ryssland”. Kommer en ökad militär aktivitet och tryck från Rysslands sida innebära att 

riksdagspartierna återigen får en ökad samsyn i denna fråga?  
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En annan fråga man kan fundera över är vad som inte sägs i debatterna i riksdagen. Varför 

säger vissa politiska partier inte särskilt mycket om den ryska hotbilden? Enligt 

säkerhetiseringsteorin kan en aktör välja att inte tala om en viss fråga som ett led i att 

avsäkerhetisera den. Kan det vara en förklaring till varför Vänsterpartiet är så återhållsamt 

med att debattera den ryska hotbilden i riksdagen? Att studera det som inte sägs, att 

argumentera ex silentio, är emellertid en utmaning som inte låter sig antas inom ramen för 

denna uppsats.  
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