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Abstract 

 

 
The purpose of this study is to investigate how Sweden’s view of Russia has been over the past 

seven years. Based on the Copenhagen school of securitization along with other theoretical bases 

this study has made it possible to show that the political view of Russia is both positive and 

negative. Through the widened concept of security five political sectors had been provided as a 

base for the analysis and made it possible to show how the parties have talked about Russia either 

as a friend or an enemy. To fulfill the purpose Swedish foreign policy debate has been examined 

through speeches and statements made by politicians that explicitly mentions Russia in different 

ways. The result shows that Swedish parliamentary parties have generally a hostile view of 

Russia and sees the country primarily as a military and political threat. But also a social threat to 

Russias own population. 
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1. Inledning 

 

 
I över tusen år har Sverige och Ryssland haft en relation. Efter vikingatiden har ländernas band 

till varandra präglats av ömsesidig misstänksamhet, blodiga krig och kamp om Östersjöområdet. 

Relationen har varit minst sagt komplicerad och Ryssland har länge funnits på den 

säkerhetspolitiska agendan som ett potentiellt hot mot Sverige (Kan, 1996:10 & 12). Sverige och 

Rysslands relation har emellertid varit mycket god men på senare tid har ländernas starkt åtskilda 

samhällsutveckling präglat relationen att anta en mer fientlig karaktär (Kan, 1996:193-194). I 

början av 1900-talet började man tala om en svensk ryssrädsla, rädslan för att Ryssland hade för 

avsikt att utöka sitt territorium (Oredsson, 2003:359). Med denna inrotade rädsla planerade och 

övade den svenska försvarsmakten enbart för försvar mot Ryssland. Rädslan steg än mer när 

Sverige insåg att det bara var en tidsfråga innan Ryssland hade skaffat sig det nyutvecklade 

massförstörelsevapnet. Detta kom att påverka en större del av den svenska försvarspolitiken 

(Oredsson, 2003:360). Sverige utsattes senare för ett flertal kränkningar. Under första hälften av 

80-talet skedde de uppmärksammade ubåtskränkningarna, även kallad ubåtskrisen vilket ledde till 

en kraftig reaktion från Sveriges regering (Oredsson, 2003:362; Holmström, 2014). 

 

Efter att Rysslands nuvarande president Vladimir Putin kom till makten har landet trappat upp sin 

aggressivitet. Putin skapade en hårt kontrollerad statsmakt med en stabilare ekonomi och allt 

större kapacitet att försvara sina intressen, även utanför ryskt territorium. Detta för att återta det 

stormaktsstatus forna Sovjetunionen en gång hade (Oredsson, 2003:363). Detta la grunden för 

den ryska återupprustningen i början av 2000-talet (Agrell, 2010:234). I augusti 2008 inledde 

Ryssland kriget med Georgien, ett krig som enligt FOI kom att ändra hela den internationella 

spelplanen (Larsson, 2008b:3). Ryssland visade att man var villiga att driva igenom sin politik 

och Georgienkriget är ett tydligt exempel på att Ryssland inte drar sig för att använda militära 

maktmedel för att uppnå sina mål (Agrell, 2010:211). Hot om vapenmakt, användande av militära 

medel i politiskt syfte och i bidragande till självständighet har varit dem politiska målsättningar 

för Ryssland. Under kriget i Georgien tog Ryssland sig frihet att med militärmakt ändra på 

landsgränser vilket gav efterdyningar av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i hela Europa. 
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Ryssland hade visat sig ha allt större våldsbenägenhet och inget motstånd till att bryta mot 

världssamfundets internationella lagar (Larsson, 2008b:9 & 10).  

 

I den ryska militärdoktrinen från 2010 tydliggör Ryssland sin rätt och sitt intresse att med militär 

makt skydda sina medborgare utanför den ryska statens gränser (Ryska federationen, 2010). 

Georgienkriget var bara början av en rysk offensiv utrikespolitik. Några år senare, den 23 

februari 2014 gick den ryska säkerhetstjänsten in i Ukraina och ockuperade Krimhalvön vilket 

chockade hela världen. Den ryska regeringen och stora delar av den ryska befolkningen ansåg att 

Krim skulle tillhöra den ryska federationen både av historiska och geopolitiska skäl eftersom en 

stor del av befolkningen på Krim är rysktalande. Genom att Ryssland tillskrivit sig en 

beskyddande roll över ryska medborgare och deras intressen utomlands ansåg de sitt agerande i 

Ukraina legitimt. Fyra dagar efter att ryska soldater intagit Krimhalvön stormades 

parlamentsbyggnaden i Krims huvudstad Simferopol av ryska soldater varpå en ny rysktrogen 

regering tog makten (Winiarski, 2015). Stridigheterna i östra Ukraina har sedan februari 2014 

pågått i flera månader och tusentals människor har mist livet. I februari 2015 hölls ett EU-

toppmöte där krisen i Ukraina stod högt upp på dagordningen och sanktionerna mot Ryssland 

diskuterades. Enligt Rysslandsforskaren Martin Kragh kunde inga lösningar på konflikten 

skönjas utan han menar att det viktigaste är att hjälpa Ukraina att garantera sitt eget territorium 

(MSB, 2015). 

 

Joel Lundgren har studerat de nordiska ländernas mediabild av Ryssland som ett hot. Resultat 

visar att Sverige uppfattade Ryssland som det största potentiella hotet vilket förklaras ha att göra 

med vissa strukturella faktorer som bland annat det historiska minnet av Ryssland som en fiende 

(Lundgren, 2013). Till skillnad från Lundgren utgår denna studie från att länder inte är homogena 

i den bemärkelsen att Sverige kan förklaras ha en enhetlig uppfattning om hur hotbilden mot 

Sverige ser ut och heller inte vilka möjligheter Sverige skulle kunna ha tillsammans med andra 

länder. Därför ifrågasätts alla riksdagspartiers lika syn på, i det här fallet Ryssland och ger 

studien en intressant ingång att studera parti för parti för att åskådliggöra deras egen syn på 

Ryssland.  
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1.1. Problemformulering 

 

Sverige har alltid haft ett öga på Ryssland och tanken på en kommande attack har länge funnits 

med i den svenska riskanalysen. I och med att Ryssland bedrivit en allt aggressivare 

utrikespolitik har den svenska hotbilden ändrats. Dagens ryska agerande i Ukraina är ett tydligt 

exempel på denna aggressivitet och vilja att använda en offensiv utrikespolitik i sitt närområde. 

Utvecklingen i Ryssland har gjort att landet hamnat högt upp på listan över potentiella hot. Att 

därför titta på Ryssland som ett hot mot Sverige blir både intressant och dagsaktuellt med tanke 

på att även Sverige fått känna av de ryska aggressionerna i och med ett flertal kränkningar av 

svenskt territorium. Samtidigt som det är intressant att titta på vilka möjligheter svenska politiker 

ser med Ryssland och i vilka kontexter landet uppfattas som en vän (Andersson, 2012). 

 

Ryska militärövningar i Östersjöområdet och kränkningar av svenskt territorium har gjort att 

tanken på ett ryskt angrepp blivit ett aktuellt ämne på den säkerhetspolitiska agendan. När 

politiker framställer Ryssland som ett hot eller en möjlighet får det en tyngd i den politiska 

debatten vilket gör att extraordinära åtgärder kan komma att vidtas om det krävs. Därför blir 

politiska uttalanden intressanta för denna studie som avser visa hur Sveriges syn på Ryssland sett 

ut och hur landet framställt som en vän eller fiende. Genom att studera var och ett av 

riksdagspartiernas kan en fördjupad bild av deras syn på Ryssland åskådliggöras samtidigt som 

möjligheten för en jämnföring mellan dem blir möjlig. 

 

Johan Eriksson förklarar att olika aktörer ofta uppfattar samma fråga på olika sätt. Detta menar 

Eriksson är speciellt intressant att studera när man talar om säkerhetspolitik och hotbilden mot 

staten. Uttalanden från de aktörer som i synnerhet har det så kallade 

problemformuleringsprivilegiet och alltså makten att formulera hoten mot staten och dess 

centrala värden blir därför relevant att studera i syftet att titta på Sveriges officiella syn på 

Ryssland. Detta eftersom det i första hand är vår uppfattning och subjektiva tolkning av 

verkligheten som styr vårt handlande och därför har denna studie som utgångspunkt att en stat 

inte är homogen i alla frågor. Särskilt inte inom säkerhets- och utrikespolitiken där 

riksdagspartier med olika idéer och intressekonflikter uttalar sig om hot mot och möjligheter för 

landet (Eriksson, 2001:18-19).  
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1.2. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur synen på Ryssland sett ut bland de svenska 

riksdagspartierna. I detta ingår att undersöka hur de olika partipolitikerna talat om och därmed 

konstruerat olika framställningar av Ryssland. Det intressanta blir således att nå ett resultat som 

visar hur Ryssland har uppfattats antingen som ett hot eller tvärt om en möjlighet och hur 

uppfattningen skiljer sig eller överensstämmer mellan de olika riksdagspartierna. Genom att 

använda det vidgade säkerhetsbegreppets olika sektorer kommer studien visa hur de olika 

partierna har framställt Ryssland och hur skillnaderna ser ut mellan dem. För att uppfylla syftet 

har följande frågor ställts: 

 

 Hur har Ryssland framställts bland Sveriges riksdagspartier? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan partiernas syn på Ryssland?  
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2. Teorianknytning 

 

 
Denna uppsats kommer med hjälp av olika verktyg analysera och förklara det empiriska 

materialet med förhoppning om att kunna besvara de frågeställningar som ställts. För att 

undersöka hur svenska partipolitiker framställt Ryssland i utrikesdebatten mellan 2008 och 2015 

har två teorier används. Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori kommer att fungera som 

analysverktyg för framställningen av Ryssland som ett hot eller en fiende. Även om teorin 

förklarar den fullständiga processen av säkerhetisering kan teorin fungera som en grund för att 

studera hur politiker framställer hot mot landet. Eftersom säkerhetiseringsteorin endast talar om 

hot och uppfattningen om en fiende har denna studie även behövt förklara motpolen. 

Framställningen av Ryssland som en vän eller möjlighet kommer ha sin förklaringsgrund i Barry 

Buzan och Ole Wævers bok ”Regions and Powers” där förhållandet mellan stater närmare 

förklaras genom graden av vänskap och fiendskap. Teorianknytningen kommer till största del att 

baseras på verk skrivna av Barry Buzan tillsammans med andra anhängare av 

Köpenhamnsskolan. Säkerhetiseringsteorin grundar sig på teoripresentationen ur boken 

”Security: A New Framework For Analysis” skriven av Barry Buzan, Olle Wæver och Jaap de 

Wilde där författarna beskriver teorin om säkerhetisering och som enligt författarna skapar ett 

analysverktyg och teoretisk förklaring för de samhällen som tillhör den liberaldemokratiska 

kategorin vilken Sverige tillhör (Buzan et al., 1998:24). 

Under rubriken vad kan uppfattas som ett hot? beskrivs hur tolkningen av uttalandena kommer 

att gå till. Barry Bazans bok ”People, States and Fear” har används för att tydliggöra för hur 

politikernas syn på Ryssland kommer att kategoriseras efter den framtagna analysmodellens 

möjliga utfall. Genom att tillhandahålla denna förklaringsgrund stärks den subjektiva tolkningen 

som analysen kommer att bestå av genom att ge en teoretisk grund för hur staters säkerhet och 

hotuppfattning kan tydas. För att kunna förklara resultatet av undersökningen kommer Douglas 

Brommesson och Ann-Marie Ekengrens artikel att användas. Detta också för att ge studien en 

förklarande ambition.  
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2.1. Säkerhetiseringsteori 

 

Säkerhetiseringsteorin har sitt ursprung i Köpenhamnsskolan, en skola för att studera säkerhet ur 

ett bredare perspektiv. Teorin behandlar flera aspekter av hot och säkerhet och studerar alltså inte 

enbart de politiska och militära förhållandena som traditionellt sett har dominerat den 

säkerhetspolitiska agendan. Teorin tar även hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala 

aspekter i säkerhetsdiskursen enligt det vidgade säkerhetsbegreppet (Buzan et al., 1998:21). Nils 

Andrén skriver om hur det vidgade säkerhetsbegreppet är en produkt av den allt mer 

globaliserade världen. Med nya internationella aktörer uppkommer nya potentiella hot och fler 

hotbilder skapas. Andrén har valt att kategorisera den moderna världens sårbarheter och hot på ett 

liknande sätt som Buzan och andra teoretiker av Köpenhamnsskolan, i olika sektorer. Till 

skillnad från Buzan som talar om hot inom den politiska, militära, ekonomiska, sociala och 

ekologiska sektorn har Andrén valt att dela upp det i områdena: systemsäkerhet, territoriell, 

ekonomisk, kulturell, ekologisk och funktionell säkerhet. Den största skillnaden som Andrén tar 

upp vad gäller sin och Buzans indelning av hot och aktörer är den funktionella säkerheten som 

Andrén hävdar att Buzan inte har någon direkt motsvarighet till. Den funktionella säkerhetens 

centrala punkt är samhällets sårbarhet. I övrigt har Andrén en liknande syn som Buzan vad gäller 

de olika samhällssektorerna som kan utsättas för existentiella hot (Andrén, 2002:46 & 48-49). 

 

Eftersom man talat om ett potentiellt militärangrepp från Rysslands sida framställs ett tydligt 

existentiellt hot vilket således främst berör den militära sektorn. Utöver den traditionella synen på 

hot och konstruerandet av hotbilder vilket främst skulle handla om hot mot svenskt territorium 

och bevarandet av svensk suveränitet kommer uppsatsen undersöka hur Ryssland framställs som 

potentiellt hot inom övriga sektorerna som säkerhetiseringsteorin tillhandahåller. De övriga 

sektorerna kan också förklaras inrymma svenska intressen och centrala värden som politiker, i det 

här fallet är villiga att försvara. Det kan även handla om intressen utanför Sveriges territorium 

vilka kan uppfattas hotade. 

 

Enligt Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori handlar hot inom den militära sektorn om det 

som med militär makt hotar referensobjektet vilket inom denna sektor oftast är själva staten eller 

andra politiska enheter. Traditionellt sett var all militär verksamhet inriktad på säkerhet och 
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försvar, vilket idag inte är fallet. För de flesta av dagens demokratiska länder har den militära 

styrkan inte enbart och främst försvar som sin främsta arbetsuppgift. Idag ser vi en ökning av 

fredsbevarande och humanitära interventioner runt om i hela världen. En utveckling som går 

hand i hand med vår allt mer globaliserade värld. Den politiska sektorn definierar existentiella hot 

som något som hotar ett lands grundläggande byggstenar, dess konstitution. Detta innefattar 

bland annat principer om suveränitet: en stats erkännande, legitimitet och regerings auktoritet. 

Den politiska sektorn innefattar också hot mot statens ideologiska principer, de normer som 

landet står bakom eller de institutioner som anses viktiga. Hot inom den ekonomiska sektorn är 

inte lika tydliga. Det är inte alltid lätt att identifiera vilka existentiella hot det kan handla om och 

vad det är som dessa hotar. De främsta hoten inom denna sektor är konkurser av olika slag. De 

allvarligaste hoten är de som hotar de delarna av nationalekonomin som kan komma att utgöra 

hot mot den egna befolkningens överlevnad. Det kan också handla om det som hotar underminera 

det ekonomiska fundament som en stat är byggd på, såsom den globala marknadens normer och 

regler. I Sveriges fall den fria rörligheten som den europeiska unionen tillhandahåller. I den 

sociala sektorn kan ett flertal aktörer utsättas för existentiella hot. Det handlar oftast om större 

grupper och identiteter som även kan verka oberoende av staten, till exempel religiösa grupper. 

När det handlar om olika grupper av identiteter kan det vara svårt att uppfatta hur pass allvarliga 

hot är, alltså om de kan klassas som existensilla hot eller inte. Detta eftersom identiteter tenderar 

att ha en konservativ karaktär vilket gör att naturliga förändringar och utveckling kan uppfattas 

hotande. Inom den ekologiska sektorn finner man, precis som inom den sociala ett flertal 

potentiella aktörer kan utsättas för existentiella hot. Det mest konkreta exemplet är hot mot den 

mänskliga civilisationen eller hot mot olika typer av ekosystem och djurarter som riskerar att dö 

ut. Andra mer komplicerade och diffusa problem som världen ställs inför är det aktuella 

klimathotet och bevarandet av jordens biosfär. De flesta av dessa hot existerar på grund av 

människans relation till den övriga världen och andra levande varelser, alltså människans 

levnadssätt och utnyttjande av jordens resurser (Buzan et al., 1998:22-23). 

 

Det är först när någonting framställs eller behandlas som ett existentiellt hot som en fråga kan 

säkerhetiseras. När det handlar om hotbilder mot en stat är det främst politiker som är den 

säkerhetiserande aktören och också dem med legitimitet att besluta om extraordinära åtgärder för 

att skydda landet. Säkerhetisering beskrivs som en extrem form av politisering och sker då en 
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säkerhetiserande aktör väljer att framställa och behandla någonting som akut och därmed lyfter 

upp frågan över den vanliga politiken. Säkerhetisering innebär att någonting omtalas som ett så 

pass stort hot att det kräver undantag som annars aldrig hade accepterats (Buzan et al., 1998:23-

24). För att studera säkerhetisering måste man analysera diskurser och politiska konstellationer. 

Detta för att kunna identifiera det problem som med viss retorik tilldelats sådan tyngd i den 

säkerhetspolitiska debatten att alla nödvändiga medel för att neutralisera hotet måste användas 

och att allmänheten därmed i vissa fall accepterat avvikelser från lagen. En säkerhetiserande 

handling behöver nödvändigtvis inte leda till att ett problem säkerhetiseras. Alltså kan någonting 

framställas som ett existentiellt hot men för att den säkerhetiserande processen ska lyckas måste 

det också uppfattas som ett så pass stort och överhängande hot även av åhörarna (Buzan et al., 

1998:25). Den säkerhetiserande processen bygger på talakter där det existentiella hotet framställs. 

Processen följer en speciell struktur och har en specifik säkerhets-grammatik (Buzan et al., 

1998:33). Vad som är ett säkerhetshot är ingenting som kan fastställas av en ensam aktör utan 

den säkerhetiserande processen är intersubjektiv och socialt konstruerad. Eftersom 

referensobjektet, det som anses hotat måste ha legitimiteten att kunna hävda sin överlevnad som 

nödvändig för att därigenom få andra att följa eller åtminstone acceptera handlingar som annars 

inte skulle vara legitima (Buzan et al., 1998:26, 31 & 41). För en säkerhetisering måste det enligt 

Buzan et al. alltså finnas en eller flera säkerhetiserande aktörer som identifierat ett existentiellt 

hot som hotar ett referensobjekt. För att den säkerhetiserande processen ska nå framgång krävs 

därefter en genomslagskraft hos en betydande publik där åhörarna till den säkerhetiserande 

talakten accepterar den framställda hotbilden. 

 

Den säkerhetiserande aktören är någon eller några som med auktoritet presenterar den talakt 

som den säkerhetiserande processen består av. Denna auktoritet bygger på ett socialt kapital som 

aktören innehar. Den säkerhetiserande aktören utgörs i de flesta fall av en regering, politiska 

ledare eller av en intressegrupp som strävar efter att påverka den rådande politiken. Oftast 

handlar den säkerhetiserande processen om argument för att försvara en stats, nations eller 

civilisations säkerhet. Men det kan likväl handla om en större grupp av individer eller 

fundamentala element inom en stat (Buzan et al., 1998:33 & 40). 

 



Kandidatuppsats Elsa Agata Lang HT15 

 9 

Existentiellt hot är av den allvarligaste graden då man ofta talar om överlevnad för det som är 

hotat. Eftersom det som är hotat även anses vara av stor betydelse krävs därför extraordinära 

åtgärder som legitimerar handlingar som annars inte vore accepterade och tar problemet bortom 

den normala politiken (Buzan et al., 1998:24 & 26). 

 

Referensobjektet är den eller det som av den säkerhetiserande aktören anses vara hotad eller 

hotat av det existentiella hotet. Traditionellt sett har detta varit staten och även nationen, då man 

hävdat det egna territoriet eller den egna identiteten. Dock menar Buzan, Wæver och Wilde att en 

säkerhetiserande aktör i praktiken kan ange vad som helst som referensobjekt. Eftersom ett 

referensobjekt kan finnas inom olika sektorer och anses vara av betydande värde och därmed kan 

tillskrivas nödvändigt skydd för överlevnad. Det kan handla om hela nationen där befolkningens 

hälsa eller säkerhet står på spel eller andra typer av kollektiv som anses kunna tillskrivas särskilt 

skydd (Buzan et al., 1998: 36). 

 

Johan Eriksson är en av kritikerna som sällt sig frågandes till säkerhetiseringsteorin och hur 

Buzan och andra anhängare av Köpenhamnsskolan valt att utveckla den. Eriksson menar att 

förklaring av hur den lyckade säkerhetiseringen går till och vilka som till den utgör den 

betydande publik är vag. Han ställer frågor som när, hur och varför en viss publik till den 

säkerhetiserande talakten kommer att acceptera framställningen av det existentiella hotet och hur 

det skulle komma till uttryck. Eriksson menar att en kombination av säkerhetiseringsteorin och 

den redan existerande teorin om ”agenda-settings” skulle vara användbar eftersom 

säkerhetiseringsteorin brister i sin förklaring varför viss säkerhetisering lyckas och annan inte 

(Eriksson, 2001:1-2). Eriksson kritiserar även det grundkoncept som säkerhetiseringsteorin 

bygger på och menar att adapterandet av det vidgade säkerhetsbegreppet har fått flera negativa 

konsekvenser. Genom att både forskare och beslutsfattare anammat den bredare synen på 

säkerhet har också fler referensobjekt som kan anses hotade kommit upp på agendan. Vilket har 

gjort att den negativa säkerhetiseringsprocessen som enligt Köpenhamnsskolan ofta är 

sammankopplat med panik och oroligheter har spridit sig från att traditionellt sett endast berört 

den militära sektorn till att beröra många fler (Eriksson, 1999:314-316). Bill McSweeney är en 

annan kritiker till säkerhetiseringsteorin som å andra sidan hävdar att Köpenhamnskolan, trotts 

deras försök till en vidgad syn på säkerhet presenterar en begränsad syn där endast staten och 
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samhället anses vara accepterade referensobjekt som enligt teorin kan och bör skyddas med 

extraordinära skyddsåtgärder (McSweeney, 1998:137). Lene Hansen kritiserar teorin för att 

utelämna genusperspektivet vilket blir en påföljd av att teorin är bunden till språket och 

presentationen av den säkerhetiserande talakten. Hansen menar att de som i samhället inte har 

någon chans att yttra sig inte heller kommer kunna påverka den säkerhetspolitiska diskursen. 

Detta gör att deras säkerhet därför aldrig blir prioriterad vilket kan sluta med att dessa individer 

kan komma att nekas skydd (Hansen, 2000:285-286). 

Eftersom denna uppsats inte kommer att mäta genomslagskraften hos den betydande publiken 

och heller inte titta på om det skett en fullständig säkerhetisering av Ryssland utan istället 

fokuserar på att finna uttalanden om Ryssland i den svenska utrikesdebatten som antyder på att 

landet uppfattas som ett hot påverkar inte Erikssons kritik denna studie. Inte heller vad gäller 

hans kritik mot användningen av den vidgade säkerhetsbegreppets olika sektorer påverkar 

uppsatsen. Dock anser jag till skillnad från Eriksson att det inte är på grund av det vidgade 

säkerhetsbegreppet som vi idag är tvungna att anta en bredare syn på säkerhet utan att det precis 

som Andrén menar är på grund av vår allt mer globaliserade värld. Även om McSweeney menar 

att säkerhetiseringsteorin är för snäv i sin syn på referensobjekt är det ändå tillräckligt för denna 

uppsats som undersöker just staten och samhällets officiella uppfattning om hot med hjälp av 

denna teori och möjlighet med hjälp av nästa. För att möta Hansens kritik är denna studie byggd 

på den svenska synen på Ryssland vilken är den officiella syn som våra folkvalda politiker ger. 

 

2.2. Vad kan uppfattas som en möjlighet? 

 

För att å andra sidan kunna operationalisera ”möjligheterna” och uppfattningen om Ryssland som 

en vän kan man läsa i Buzan och Wævers bok ”Regions and Powers” om graden av vänskap och 

fiendskap. Eftersom en stats säkerhet definieras av relationen till andra stater blir därför den 

mellanstatliga aspekten central (Buzan & Wæver, 2003:43). För denna uppsats ger denna teori 

grunden för hur uttalandena som i en positiv aspekt omnämner Ryssland kan tolkas. I 

sammanhang där det handlar om interaktion mellan stater förklarar författarna idén om hur 

sociala strukturer ligger till grund för olika typer av relation på en skala mellan vän och fiende. 
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Antingen talar man om tvång (från en extern makt), intresse (kalkylering av vinst och förlust) 

eller tilltron till legitimitet (förståelse för vad som är rätt och fel, gott och ont). Vad gäller en 

relation byggd på tvång är det inget som är aktuellt i denna analys då det endast är svenska 

partiers syn på Ryssland som är av intresse och inte någon annans uppfattning om hur den 

relationen bör se ut. Man hade dock kunna titta på hur till exempel EU eller NATO anser att 

Sveriges relation till Ryssland bör vara men det är inte syftet med denna uppsats. Däremot kan 

Sverige till exempel tänkas ha ett intresse i att ha Ryssland som vän men också framställa dem 

som fiende eller hot i en slags legitimitetsaspekt. Eftersom relationer mellan stater präglas av 

flera olika bakomliggande faktorer såsom historiska minnen, kultur, religion och geografi gör det 

att aktuella politiska problem antingen kan skapa samarbete och vänskap mellan länderna eller 

ligga till grund för konflikt och fiendskap. Denna förklaring av vilja till samarbete och positiv 

uppfattning av ett annat land ligger till grund för hur tolkningen av Ryssland som en möjlighet 

eller vän kommer att gå till (Buzan & Wæver, 2003:49 & 50). 

 

De två teorier som ovan presenterats har resulterat i en analysmodell som fungerar som grund för 

genomgången av utrikesdebatterna och de uttalanden som explicit nämner Ryssland. De fem 

sektorerna, enligt säkerhetiseringsteorin fungerar som kategorier för vad de olika uttalandena 

berör för politiska frågor. Uttalandena kommer sedan tolkas efter vilken karaktär de har, antingen 

hot/fiende eller möjlighet/vän med hjälp av säkerhetiseringsteorin och teorin om vänskap och 

fiendskap. Hur själva analysen och kategoriseringen av uttalandena kommer gå till beskrivs i 

avsnittet tillvägagångssätt. Nedan presenteras den egenutformade analysmodellen som tagits 

fram med hjälp av det två teorierna som ligger till grund för undersökningen. 

 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland 

 

Debatt (parti) Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende      

Möjlighet/vän   
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2.3. Vad kan uppfattas som ett hot? 

 

För att kunna tolka och kategorisera uttalandena från utrikesdebatten enligt den framtagna 

analysmodellen har en annan av Buzans böcker används som en förklaringsgrund. Buzan 

behandlar frågor som vad det är beslutfattare försöker skydda när de refererar till staten och vad 

man menar med nationell säkerhet. Om man enligt Buzan ser staten som centralt för hela idén om 

säkerhet behöver man tydliggöra för vad man menar med säkerhet för just referensobjektet staten 

och vad som kan anses hota det (Buzan, 1991:57). Buzan menar att staten har fler 

gränsdragningar än bara de territoriella och hänvisar även till ideologiska hot en stat kan uppfatta. 

Detta har en tydlig koppling till denna studies användande av det vidgade säkerhetsbegreppets 

olika sektorer och respektive hotbilder. Till skillnad från individer är en stats hälsa, välfärd och 

säkerhet betydligt mer svårdefinierat vilket gör att dessa typer av system har mindre utrymme för 

analytisk stringens (Buzan, 1991:58). Buzan förklarar att konceptet staten har en mängd olika 

definitioner men menar att när man talar om säkerhet krävs en bredare begreppsdefinition. Detta 

eftersom säkerhetsfrågor uppkommer på grund av både inhemska och internationella faktorer. 

Genom att anta det så kallade systematiska perspektivet för vad en stat är menar Buzan att man 

kan gå vidare och faktiskt tala om dess säkerhet. 

 

Det systematiska perspektivet utgår från staten som en socialpolitisk enhet där grupper av 

människor tillsammans med styrande institutioner samverkar inom ett specifikt territorium. För 

att kunna göra en korrekt säkerhetsanalys räcker det inte med att enbart titta på de inhemska 

faktorerna utan det kräver också ett internationellt perspektiv. Genom det internationella 

perspektivet ges en förklaring till hur statssystem, som tidigare perspektiv redogjort för är 

sammanlänkade med andra stater inom den internationella arenan. För att syftet med 

säkerhetsanalyser ska uppfyllas måste begreppet staten alltså antas på ett bredare plan där både 

inhemska och internationella faktorer tas i beaktning (Buzan 1991:60). En stats säkerhet 

definieras av både inom- och utomstatliga faktorer. Nationell säkerhetspolicy kan därför fokusera 

på att förebyggande och minska ett lands sårbarhet utifrån ett inhemskt perspektiv samtidigt som 

en stat likväl kan arbeta för att skapa nationell säkerhet utifrån, genom att till exempel lokalisera 

källan till vad som kan komma att bli ett externt hot (Buzan, 1998:112). 
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Denna utgångspunkt ligger till grund för hur anförandena ur utrikesdebatterna kommer att tolkas 

och blir viktig i och med kategoriseringen av dem som ett hot eller möjlighet. Vad kan uppfattas 

hotande mot Sverige och vad innebär nationell säkerhet (Buzan, 1991:57). Det behöver inte alltid 

vara hot av fysisk karaktär utan kan likväl handla om hot mot grundläggande värderingar som 

landet i fråga värnar om och därför anser viktiga att upprätthålla även utan för sina gränser. Till 

exempel tar man upp Rysslands kränkningar av mänskliga rättigheter inom landet som ett 

allvarligt problem i svensk utrikesdebatt och uttalandet kategoriseras därför i denna studie som 

hot/fiende i analysmodellen även om det sker utanför svenskt territorium och inte har direkt 

koppling till Sverige och den svenska befolkningen (Riksdagen, 2014/15:58). Det handlar istället 

om att skydda svenska intressen och stå upp för de mänskliga rättigheterna såväl nationellt som 

internationellt. 

 

 

2.4. Förklarande teori 

 
Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengrens hävdar i sin artikel att Sverige är ett land som 

bygger på en större del av konsensus i sin institutionella gestaltning. Författarna förklarar att den 

teoretiska utgångspunkten är att staters främsta intresse är att behålla enighet vad gäller 

utrikespolitiken och därför påverkas utrikespolitiken sällan av regeringens rådande ideologi. De 

menar alltså att utrikespolitiken till största del inte påverkas av vilket parti som sitter vid makten 

och de motsätter sig den forskning som menar att utrikespolitiken ändras varje gång en ny 

regering kommer till makten. Detta är intressant att ta i beaktning när analysen i denna uppsats 

kommer att bestå av de enskilda partierna uttryckte syn på Ryssland i utrikesdebatterna. Syftet 

med artikeln är att ta reda på i vilken utsträckning ett regeringsskifte kan komma att påverkar 

utrikespolitiken beroende på vilken typ av institutionellt system staten har (Brommesson & 

Ekengren, 2012:3-4). Utrikespolitik syftar till på vilket sätt en regering vill att landet ska agera i 

relation till sin omgivning och Sverige som har ett konsensus-orienterat system förklaras 

prioritera enighet i dessa frågor (Brommesson & Ekengren, 2012:5). Detta tyder på att Sveriges 

regering söker ett bredare stöd för sin politik och att den centrala politiska riktningen stannat kvar 

även efter regeringsskifte och att politiska partier knappt har gjort politik av utrikespolitiken. 

Brommesson och Ekengren förklara att en av anledningarna till att Sverige, som en mindre aktör 
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på den internationella marknaden strävar efter konsensus och enighet inom regeringen är för att 

kunna hävda sig mer än om de skulle vara oeniga i politiken. Samtidigt påverkar det svenska 

proportionella valsystemet med fördelning av mandat konsensussökandet och enighet blir 

naturligt för svenska partier. Det svenska konsensussökande systemet kan därför sägas mildra 

förändring av utrikespolitiken (Brommesson & Ekengren, 2012:9). Utrikespolitik har också med 

tiden fått en allt svårare definition vilket gör att det kan vara svårt att skilja på inrikes- och 

utrikespolitik i vissa frågor. I och med globaliseringen har dessa gränsdragningar allt mer suddats 

ut. Brommessons och Ekengrens undersökning förklaras ha större giltighet för tider av stabilitet 

och menar att under tider av omvälvningar och kriser kan förändring av utrikespolitiken snarare 

förklaras med en engagerad regering (Brommesson & Ekengren, 2012:11). Brommesson och 

Ekengren drar slutsatsen att Sverige under tider av stabilitet oftast söker konsensus och enighet i 

utrikespolitiken men att omfattande händelser kommer att påverka den utrikespolitiska riktningen 

(Brommesson & Ekengren, 2012:20). Författarna skriver att deras studie inte är tillräckligt stark 

för att kunna utgöra en generell teori. För denna uppsats blir teorin istället intressant när det 

kommer till att försöka förklara ett resultat. Detta för att se om teorin har samma förklaringsvärde 

på partinivå som regeringsnivå och också i vilken utsträckning konsensus råder inom svensk 

utrikespolitik och hur pass det överensstämmer med denna studies resultat.  
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3. Metod 

 

 
Eftersom studiens syfte är att undersöka hur synen på Ryssland sett ut bland svenska 

riksdagspartier har utrikesdebatterna valts ut som empirisk underlag för att undersöka deras syn. 

Utrikesdebatterna har valts ut som analysmaterial för att de berör svensk utrikespolitik i 

allmänhet och landets förhållande till andra länder i synnerhet (Riksdagen, 2014). Genom att till 

exempel titta på försvarsdebatten skulle göra att studien skulle få en snävare inriktning än vad 

denna uppsats önskat ha då försvarsdebatten framförallt berör den militära sektorn. 

Försvarsdebatten fokuserar främst på försvaret och försvarsplanering vilket gör att den bredare 

bilden av relationen till andra länder inte fångas upp på samma sätt som i utrikesdebatten. 

Eftersom denna studie är intresserad av hur svenska riksdagspartier uppfattar relationen mellan 

Sverige och Ryssland och hur de framställer landet ur olika aspekter inom olika politikområden 

faller därför valet på utrikesdebatterna naturligt. 

 

Genom att titta på uttalanden från utrikesdebatterna som explicit nämner Ryssland kommer 

uppfattningen om Ryssland som ett hot eller tvärt om en möjlighet kunna specificeras och 

därefter kategoriseras inom den politiska, militära, ekonomiska, sociala eller ekologiska sektorn 

med hjälp av analysmodellen. Uttalanden som indirekt omnämner Ryssland kommer inte att ingå 

i analysen även om det i vissa fall uppenbart handlar om Ryssland. Detta på grund av att det trotts 

det råder osäkerhet när någon inte tydligt uttrycker vad eller vem de syftar på. För att vara helt 

säker skulle man behövt fråga personen om det är Ryssland som han eller hon uttalat sig om 

vilket inte varit aktuellt för denna studie och metodval. En annan avvägning har berört 

möjligheten för partier att instämma med ett annat partis anförande i debatten. Frågan är hur 

dessa uttalanden skall kategoriseras och om det ska klassas som båda partiernas syn på Ryssland 

eller endast det parti som hållit anförandet. Eftersom det är det som partipolitikerna säger som är 

det viktiga för denna uppsatts har valet att endast utgå från det parti som uttalat sig muntligt och 

alltså inte ta hänsyn till det parti som eventuellt instämmer med anförandet. Således kommer ett 

uttalande endast kopplas till ett parti. Dock kan vissa uttalanden kategoriseras inom fler än en 
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sektor. Ett uttalande kan till exempel beröra både den politiska och den militära sektorn i samma 

mening. 

 

Uppsatsen kommer ha ett intensivt tillvägagångssätt då forskningen går ut på att förstå och 

detaljerat analysera hur framställandet av Ryssland sätt ut inom de senaste sju svenska 

utrikesdebatterna (Esaiasson et. al., 2012:49). Uppsatsen är också teorikonsumerande till sin 

karaktär då Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori samt teorin om vänskap och fiendskap 

kommer att fungera som grund för analysen av det empiriska materialet. Säkerhetiseringsteorin 

kommer att användas för att operationalisera bilden av Ryssland som ett hot eller fiende och 

Buzans teori om vänskap och fiendskap kommer att fungera som grund för att undersöka bilden 

av Ryssland som en möjlighet eller vän. I detta ingår alltså att kartlägga hur de olika 

partipolitikerna talat om och därmed presenterat sin syn på Ryssland. Man skulle kunna hävda att 

studien även till viss del är teoriprövande i den meningen att Brommessons och Ekengrens teori 

om det svenska konsensussökandet på politiknivå prövas som förklaring till det resultats som 

nåtts. Denna studie är enligt teorierna ett fall av en politisk fråga som framställts som antingen ett 

hot mot eller en möjlighet för Sverige. För att visa detta kommer empirin åskådliggöra hur den 

svenska officiella synen på Ryssland sett ut genom att titta på utrikesdebatterna under åren 2008 

till och med 2015 (Esaiasson, 2012:41; Teorell & Svensson, 2007:47). 

 

Då studien kommer att analysera uttalanden från de sju utrikesdebatterna är den kvalitativa 

forskningsdesignen en förutsättning eftersom det är en djupare förståelse för partiernas 

uppfattningar och ståndpunkter som är centralt. Dessa uttalanden återfinns i debattprotokoll från 

respektive utrikesdebatt och endast analys av de uttalanden som explicit omnämner Ryssland 

kommer göras. Alltså eftersöks inte någon djupare underliggande mening då studien inte ämnar 

förklara underförstådda synpunkter vad gäller Ryssland. Detta gör att en rent kvalitativ textanalys 

där underliggande meningar och dolda budskap eftersöks genom en intensivare läsning av det 

empiriska materialet inte är helt passande för denna uppsats (Esaiasson, 2012:210). Samtidigt 

som det inte är en kvantitativ studie utan de tre specifika sökorden som används är endast till för 

att finna de specifika uttalandena i debatterna som omnämner Ryssland. Det handlar därför inte 

om att kvantifiera, alltså räkna dessa nyckelord eller uttalanden utan inledningsvis bara om att 

finna dem för att i nästa steg kunna tolka och analysera uttalandena (Bjereld et al., 2009: 118). 
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Eftersom det handlar om att söka förstå och tolka individers perspektiv, i det här fallet 

partipolitikers syn på Ryssland krävs en kvalitativ utgångspunkt och i och med att talet är centralt 

för en stor del av teorin som används blir innehållsanalysen ett bra redskap för att undersöka det 

som studien avser undersöka. Därför lämpar sig en kvalitativ innehållsanalys bäst. Genom den 

kan det väsentliga innehållet från utrikesdebatterna sållas fram ur debattprotokollen för att sedan 

analyseras med hjälp av det framtagna analysverktyget (Esaiasson, 2012:210). Med hjälp av det 

framtagna analysverktyget kan man använda så kallade kodningsprinciper eller tolkningsregler 

för att ge en överskådlig bild av partiernas syn på Ryssland. Samtidigt underlättar det för 

jämförbarheten genom att omvandla absoluta siffror (antalet uttalanden) till generella siffror som 

visar andel uttalanden för respektive utfall i analysmodellen (Esaiasson, 2012:200-201). 

 

Fördelen med denna metod är att studien får en tydlig struktur med ett tydligt utvalt empiriskt 

material samt ett enklare kodningsschema som fungerar som grund för analysen av det vilket gör 

att studien går att återskapa (Esaiasson, 2012:137). Den subjektiva tolkningen av materialet kan 

göra att studien inte fullt ut uppfyller kravet på intersubjektivitet som betyder att andra forskare 

skulle få exakt samma resultat när de utförde studien på lika sätt vilket till exempel är lättare att 

uppnå för en kvantitativ studie. I kvalitativa studier kan detta krav uppfyllas genom att studien 

visar så stor öppenhet som möjligt genom att tydligt motivera val av material och metod samt 

motivera de tolkningar som ligger till grund för analysen. Därför är innehållsanalysen ett bra 

metodval då denna metod är känd för sin öppenhet (Bryman, 2011:296). Detta ligger också till 

grund för studiens reliabilitet, om studien mäter det den avser mäta på ett trovärdigt sätt 

(Esaiasson, 2012:26; Bjereld et al., 2009:115-116). 

En alternativ metod som hade kunnat vara aktuell för denna studie och dess syfte är 

diskursanalysen. Varför detta metodval inte gjordes är för att diskursanalysens grundläggande 

ansats är att kartlägga och blotta en underliggande diskurs. Det handlar alltså om att finna dolda 

strukturer och maktförhållanden och alltså inte fokusera på det som explicit uttryckt i tal och text. 

Eftersom denna studie vill undersöka hur framställandet av Ryssland sett ut inom svensk 

utrikesdebatt blir den bakomliggande faktorn till varför landet framställs på ett visst sätt inte 

intressant i just det här fallet (Esaiasson, 2012: 212). 
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Susanna Henriksén skriver utifrån en liknande ansats som denna studie. Henriksén skriver i sin 

uppsats om svenska riksdagspartiers uppfattning om ”hotbild Ryssland” och valt att jämföra två 

tidsperioder för att besvara frågorna om det skett någon förändring i synen på Ryssland som hot 

och i så fall hur det kan förklaras. Tidsperioderna som Henriksén valt att studera är 1996-1999 

samt 2008-2011. Författaren har valt att endast behandla sex av de sju respektive åtta 

riksdagspartier som funnits under vardera tidsperioden. Varför Henriksén valt att utesluta 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är enligt författaren på grund av att 

Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen först 2010 och att faktaunderlaget för Vänsterpartiet 

uppfattats bristfälligt. Att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen senare även för den här 

uppsatsens valda tidsperiod har inte setts som någonting negativt för forskningen och dess 

resultat utan har istället setts som en intressant parameter att ta hänsyn till. Detta gör att den här 

studien har möjlighet att bidra med ett bredare perspektiv där samtliga riksdagspartier kommer att 

undersökas utifrån samma förutsättning samt att ett mer aktuellt perspektiv kommer att återges då 

åren från och med 2009 fram till idag kommer behandlas (Henriksén, 2013). 

 

 

3.1. Tillvägagångssätt 

 

Genom att systematiskt bearbeta och analysera utrikesdebatterna utifrån varje enskilt 

riksdagsparti kommer en tydlig redovisning för hur synen på Ryssland sett ut och därmed visa 

hur landet uppfattas från svenskt officiellt håll. För att kunna redogöra för på vilket sätt och inom 

vilka områden Ryssland framställts som antingen ett hot eller möjlighet, vän eller fiende kommer 

denna studie ta hjälp av det vidgade säkerhetsbegreppets olika politiska sektorer. Resultatet 

kommer att redovisas i matriser för att på ett tydligt och överskådligt sett kunna presentera de 

olika partiernas framställning av Ryssland under de senaste sju åren. För att hitta och kunna 

analysera de uttalanden i vilka riksdagspartierna omnämner Ryssland kommer sökningar på 

Ryssland, ryska samt ryske i varje protokoll från utrikesdebatterna att göras. Genom att använda 

dessa sökord kommer de uttalandena som explicit omnämner Ryssland att lokaliseras. Analysen 

kommer sedan gå ut på att varje uttalande kategoriseras efter hur Ryssland framställts, som hot 

eller möjlighet och inom vilken av de fem sektorerna som det vidgade säkerhetsbegreppet 
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innehåller. Analysmetoden exemplifieras med hjälp av exemplet nedan, där en del av Carl Bildts 

anförande från 2012/13 års utrikesdebatt analyseras mening för mening: 

 

”Vi strävar också efter närmare och bredare kontakter med Ryssland. Vi välkomnar 

konstruktivt samarbete kring Östersjön och Arktis. Vi har täta ekonomiska förbindelser 

och gläder oss åt att Ryssland i fjol blev medlem i världshandelsorganisationen WTO. 

Men samtidigt ser vi med stigande oro på att respekten för de mänskliga rättigheterna 

försvagas, att utrymmet för det civila samhället krymper och att ledningen tycks 

prioritera moderniseringen av de väpnade styrkorna framför moderniseringen av det 

ryska samhället”(2012/13:64, 2013). 

 

I detta citat kan uppfattningen av Ryssland till en början förstås som en potentiell 

samarbetspartner till Sverige i allmänhet och speciellt vad gäller samarbete kring Östersjön och 

Arktis. Bildt redogör även för de täta ekonomiska förbindelserna som finns mellan Sverige och 

Ryssland vilket tydligt visar på framställandet av Ryssland som en vän och möjlighet inom det 

politiska, ekologiska samt ekonomiska området. Vidare uttrycker dock Bildt sin oro för de 

pågående kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som sker i Ryssland samtidigt som det 

civila samhället får lida på grund av den ryska regeringens prioriteringar av en starkare och 

effektivare militärmakt. Här framställs Ryssland ur flera negativa perspektiv vad gäller den 

sociala sektorn i och med ignorerande av de mänskliga rättigheterna och de, ur svenskt perspektiv 

felaktiga prioriteringarna att bygga upp en starkare militär i stället för att arbeta för en social 

välfärd. För att kunna ge en lättöverskådlig bild av analysresultatet kommer en tabell för varje 

enskilt riksdagsparti och debatt att göras men i uppsatsen kommer en löpande text med en 

sammanfattande tabell över alla år att presenters. Ovan gjord analys av Carl Bildts anförande 

skulle ge följande utfall i den framtagna tabellen. 

 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = x %) 

2012/13:64 (M) Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende  I  II  

Möjlighet/vän I  I
 

 I 
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På detta sätt fungera tabellen som ett analysverktyg och skapar en analysram för det empiriska 

materialet. Genom att kategorisera uttalandena som omnämner Ryssland enligt det vidgade 

säkerhetsbegreppets fem sektorer kommer uppfattningen om Ryssland som vän eller fiende 

kunna förklaras genom resultaten presenterade i tabellen. Genom detta tillvägagångssätt förväntas 

studien uppnå den grundläggande målsättningen att redogöra för hur de svenska riksdagspartierna 

framställt Ryssland som ett hot eller möjlighet, alltså hur synen på Ryssland sett ut genom att 

titta på utrikesdebatterna från 2009 till 2015. 

 

 

3.2. Material 

 

För att kunna titta på hur synen på Ryssland sett ut under den valda tidsperioden har valet av 

material fallit på texter. Detta för att uppnå syftet att titta på hur partiernas uppfattning om 

Ryssland har sett ut och vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. Frågeundersökningar 

såsom intervjuer och enkätundersökningar tenderar att bäst lämpa sig för studier av det som 

händer här och nu vilket gör att en längre tidsaspekt blir svårare att fånga med hjälp av dessa 

metoder. Dessutom riskerar man att få olika resultat om man väljer olika typer av 

frågeundersökningar vilket skulle gör resultatet mindre tillförlitligt. Texter gör det möjligt att 

med högre validitet kunna hantera en längre tidsperiod som denna studie avser göra (Esaiasson et 

al., 2012:236). Efter att valet att använda texter gjorts blev nästa fråga var texterna skulle hämtas 

från. För att studera politiska partier och deras syn på olika frågor kan man välja att titta på olika 

politiska arenor. Gunnar Sjöblom presenterar tre politiska arenor som han dela upp i den interna 

arenan, väljararenan och den parlamentariska arenan. Undersökningsmaterial till denna studie 

har valts ut från den parlamentariska arenan för att sammankopplas med syftet att titta på hur 

svenska partiers syn på Ryssland har sett ut och hur partipolitikerna uttalat sig om och således 

konstruerar sin syn på Ryssland. Detta gör att både den interna arenan som handlar om partiets 

uppbyggnad och konstruktion samt väljararenan har valts bort då det material som eftersökts 

snarare har önskat handla om hur partierna ställer sig i frågan om Ryssland, inte hur partiet i sig 

är uppbyggt eller hur partiet väljer att på bästa sätt framstå för att vinna sympati hos väljarna 

(Sjöblom, 1968:183, 206 & 250).  
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4. Analys 

 

 
Denna uppsats avser undersöka de svenska riksdagspartiernas syn på Ryssland. Genom att 

avgränsa undersökningen till de sju senaste utrikesdebatterna kommer ett begränsat empiriskt 

material bestående av de offentliga debattprotokollen att analyseras. Varför undersökningen tar 

sitt avstamp i utrikesdebatten 2008/09:72 från februari 2009 har en mer intressant bakomliggande 

faktor än att sju debatter är ett rimligt material att studera för denna typ av uppsats. 

 

År 2008 gick Ryssland in med militärmakt i Georgien vilket startade vad som kom att kallas 

Georgienkriget. Denna händelse förändrade det försvarspolitiska läget i Europa. Samma år skulle 

det svenska försvarsbeslutet fattas men sköts upp till nästkommande år för att omskrivas med 

hänsyn till senaste tidens oroligheter i Georgien. Sveriges dåvarande försvarsminister Sten 

Tolgfors meddelade att regeringen krävde en grundligare analys och utvärdering av konflikten 

innan beslutet kunde fattas (Holmström, 2008; Larsson, 2008a). Den försvarspolitiska 

propositionen som sedan lades fram hade tydligt påverkas av det ryska agerandet i Georgien 

(Agrell, 2010: 231). Liknande påverkan på svenskt försvarsbeslut hade ryskt agerande när de 

2014 annekterade Krimhalvön. Försvarsanalytiker Annika Nordgren Christensen och Allan 

Widman, ledamot i försvarsutskottet uttryckte i SVTs direktsända debatt Agenda oron för att 

Baltikum skulle få känna på den ryska aggressionen och menade att de grunder som 

försvarsbesluten ska fattats på noggrant måste granskas på nytt (Magnusson, 2014). 

 

Varför de svenska försvarsbeslutet 2008 flyttades fram och beslutet 2014 påverkades i den grad 

att det var tvunget att till stor del omformuleras för att anpassas till det nya säkerhetsläget har inte 

enbart med ryskt agerande att göra men heller inte något som inte borde lyftas fram som en 

bidragande faktor till det försämrade läget i Europa. Flera av de svenska politikerna lyfte fram 

ryskt agerande som en avgörande faktor till att försvarsbeslutet sköts upp eller noga granskades 

och omskrevs. Med detta förklaras de bakomliggande tankarna vilket motiverar de bestämda 

avgränsningarna i tid för denna uppsats empiriska material. 
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Nedan följer analysen som år för år går igenom och granskar vardera av partiernas samtliga 

uttalanden som explicit omnämner Ryssland i utrikesdebatterna. Detta för att sedan kunna 

omvandla och kategorisera dessa till värden i den egenutformade tabellen som tidigare 

presenterats under avsnittet teori. Tillvägagångssättet för att analysera materialet har utförligt 

beskrivits under avsnittet tillvägagångssätt. Analysen av partierna presenteras nedan i 

bokstavsordning där partiernas syn på Ryssland beskrivs i löpande text och summeras i en 

sammanfattande tabell för att ge en generell bild av partiets syn och således besvara den första 

frågeställningen
1
. 

 

Genom att tolkningen av uttalandena angivits i absoluta tal blir jämförbarheten mellan partierna 

problematisk eftersom partierna haft olika utrymme att hålla anföranden i debatterna. Eftersom 

det inte är antalet anföranden som är viktigt för denna studie utan enbart vad det är 

partipolitikerna säger om Ryssland kan därför en jämförelse göras genom att de absoluta talen 

omvandlas till relativa tal genom att multiplicera antalet uttalanden och för varje fält i tabellen 

räkna ut dess andel. Genom denna omvandling kan studien presentera ett jämförbart resultat som 

till exempel kan visa hur många procent av Centerpartiets uttalanden kategoriseras som politiskt 

hot etcetera. Önskvärt hade självklart varit om varje parti hade haft lika stort utrymme att tala i 

debatterna eftersom ett parti med få antal uttalanden som till exempel Kristdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommer att få större utslag för vardera av deras 

uttalanden till skillnad från till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna som haft betydligt 

fler uttalanden och får därför mindre utslag för vardera av deras. 

 

Nedan följer sammanställningen av riksdagspartiernas syn på Ryssland i text samt i tabell 

innehållande både absoluta och relativa tal. Detta för att sedan kunna jämföra partiernas syn i 

resultatdelen och således besvara den andra frågeställningen
2

. Eftersom procenttalen har 

avrundats till närmaste heltal bör läsaren vara uppmärksam på att totalen för varje parti inte alltid 

kommer blir hundra procent när de adderas utan kan avvika en procent. Detta visas tydligt i 

analysen för varje parti där de sammanfattande tabellernas rubriker visar totalen lika med de 

exakt procent som uttalandena uppnår.  

                                                        
1
 Hur har Ryssland framställts bland Sveriges riksdagspartier? 

2
 Vilka likheter och skillnader finns mellan partiernas syn på Ryssland? 
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4.1 Centerpartiet 

 

Centerpartiet har under de senaste utrikesdebatterna uttryckt sig kort och koncist om Ryssland 

och hur de ser på deras ageranden. Under utrikesdebatten 2009 uttryckte partiet sitt krav på att 

EU måste agera mot Ryssland som i kriget med Georgien frångår internationell rätt (Protokoll 

2008/09:72). Nästkommande år säger Centerpartiet inte något om Ryssland rent konkret. Under 

utrikesdebatten 2011 lyfter partiet fram Ryssland som ett militärt hot och pekar på utvecklingen 

som skett i landet och förklarar oron inför det. De förklarar även att detta kommer att påverka 

Sveriges egen beredskap och menar att Sverige måste vara förberett för insatts från och med nu 

även i närområdet (Protokoll 2010/11:60).  

 

Under utrikesdebatten 2012 fördömer partier Ryssland för deras kränkningar av mänskliga 

rättigheter i och med ansvaret för de massiva övergrepp som sker i och med konflikten i Syrien. 

Partiet hävdar att Ryssland bör ges hård kritik för att attackerna i Syrien kan fortsätta i och med 

att de lagt in sitt veto vilket gör att världssamfundet hindras att ingripa i Syrienkonflikten trotts 

deras viktiga åtagande i och med deras ”responsibility to protect”. Detta gör att Ryssland 

uppfattas som en fiende politiskt och också som ett hot inom den sociala sektorn som berör 

rättigheter och levnadsvillkor för människor (Protokoll 2011/12:70). Under nästkommande 

utrikesdebatt tar centerpartiet upp vikten av att upprätthålla de mänskliga rättigheterna runt om i 

världen och nämner Ryssland som ett konkret exempel i och med deras kränkningar av hbtq-

personer. De framställer också Ryssland som högst ansvarig för att våldsamheterna i Syrien 

fortsätter och menar att det är Ryssland som skyddar Assad-regimen och hindrar internationellt 

ingripande i konflikten (Protokoll 2012/12:64).  

 

Vidare målar centerpartiet upp Ryssland som ett land utan frihet och solidaritet som inte heller 

bryr sig om en hållbar utveckling. I anförandet jämför det också Ryssland med Nordkorea som är 

en hårt kontrollerad kommunistisk diktatur och förklarar att Ryssland likt dem inte respekterar 

människors egen vilja och att Ryssland har svårt att tänka sig en värld utan statlig inblandning 

(Protokoll 2013/14:70). I den senaste utrikesdebatten 2015 kan en alltmer negativ syn på 

Ryssland uppfattas. Centerpartiet förklarar det ryska agerandet i Ukraina som ett försök från 

Rysslands sida att ”bryta sönder, bryta upp, splittra, och på det sättet öka det ryska inflytandet 
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över Europa” (Protokoll 2014/15:58, anf. 41). Ryssland framställs som ett stort hot både inom 

den militära och sociala sektorn. Centerpartiet fördömer starkt Rysslands agerande i Ukraina och 

menar att landet visat på att demokrati och värnande om mänskliga rättigheter inte ligger dem 

nära. Samtidigt uttrycks oron för Rysslands ovilja att verka i fredlig samexistens med andra 

länder och att Putin är villig att rita om Europas karta med militära medel. Även under denna 

debatt tar det upp Rysslands illa behandling av hbtq-personer och människors rätt till 

yttrandefrihet (Protokoll 2014/15:58).  

 

Sammanfattningsvis har Centerpartiet genom alla de sju senaste utrikesdebatterna framställt 

Ryssland enbart som ett hot eller en fiende i olika avseenden. De flesta av uttalanden framställer 

en jämn fördelning av Ryssland som ett hot eller en fiende inom den politiska, militära och 

sociala sektorn och vid ett tillfälle nämner Centerpartiet Rysslands ignorerande av en hållbar 

utveckling. Fokus ligger dock på det ryska agerandet i Syrien och Ukraina samt deras behandling 

av den egna befolkningen. Nedan visas tydligt denna negativa syn på Ryssland. 

 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 100 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (C) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende IIIIIII 

(35%) 

IIIIII  

(30%) 

 IIIIII  

(30%) 

I  

(5%) 

Möjlighet/vän   
 

  

 

 

4.2 Folkpartiet 

 

Folkpartiet har liksom Centerpartiet till en början utryckt sig kortfattat i synen på Ryssland. 

Under 2009 års utrikesdebatt förklarar partiet i ett enda anförande att Ryssland varken förbättrar 

eller arbetar för mänskliga rättigheter och framstår som en auktoritär stat i partiets ögon 

(Protokoll 2008/09:72). Folkpartiet tar senare upp problemet med att väst är beroende av olja och 

gas som exporteras genom auktoritära stater som Ryssland vilket gör beroendet av dessa icke-
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förnybara resurser inte bara till ett miljöhot utan även ett politiskt eftersom det skapar ett 

beroende från en icke demokratisk stat (Protokoll 2009/10:76). Under utrikesdebatten 2010 

nämner inte Folkpartiet Ryssland explicit i något anförande och under nästa debatt nämner de 

enbart att Ryssland inte har någon respekt för hbtq-personer (Protokoll 2011/12:70). Året därpå 

tar Folkpartiet återigen upp Rysslands kränkande av hbtq-personers rättigheter tillsammans med 

andra människorättsövergrepp vilket de förklarar är högst bekymmersamt. De lyfter också fram 

oron för den ryska upprustningen och den allt mer nationalistiska retoriken i landet. I två av 

debatterna tar Folkpartiet också upp Rysslands stöd till Assad-regimen som vilket resulterar i att 

allt fler civila skadas. I slutet av debatten nämner dock Folkpartiet Ryssland ur en positiv aspekt i 

och med ett politiskt samarbete med USA som bland annat ska förhindra spridning av kärnvapen 

(Protokoll 2012/13:64). Folkpartiet tar även upp vikten av att det internationella samfundet sätter 

press på Ryssland för att minska deras stöd till Assad-regimen (Protokoll 2013/14:70).  

 

Under den senaste utrikesdebatten 2015 uttryckte folkpartiet sig betydligt mycket mer än under 

de föregående sex debatterna. Under denna debatt tog Folkpartiet upp de militära hot som 

Ryssland utgör i och med ockupationen av Krim. På grund av oroligheterna fördömer Folkpartiet 

samtidigt den propaganda som förs i Ryssland angående annekteringen samt landets stöd till de 

ukrainska separatisterna. Även om Folkpartiet säger sig kunna se en möjlighet till ett bredare 

samarbete med Ryssland på ett politiskt plan menar dem att det finns många saker som måste 

förändras. Folkpartiet fördömer starkt Rysslands kränkning av mänskliga rättigheter och 

trakasserier av oliktänkande genom exemplifieringen att homosexuella förslagsvis inte skulle få 

köra bil. De riktar även stark kritik mot det auktoritära politiska systemet och den statliga kontroll 

över media som förekommer i landet och kritiserar starkt de övergrepp och grova brott mot 

mänskliga rättigheter som den ryska regeringen bär ansvar för (Protokoll 2014/15:58).  

 

Sammanfattningsvis har Folkpartiet varit övervägande negativa i sin framställning av Ryssland 

och har inte presenterat många möjligheter eller vänskapliga framställningar av landet. Främst 

har folkpartiet visat en större uppfattning om Ryssland som ett politisk och socialt hot än ett 

militärt och de nämner aldrig Ryssland i något ekonomiskt sammanhang.  
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Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 99 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (F) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende IIIIIIIII 

(31%) 

IIII 

(14%) 

 IIIIIIIIIIII  

(41%) 

I 

(3%) 

Möjlighet/vän II 

(7%) 

I 

(3%) 

 
  

 

 

4.3 Kristdemokraterna 

 

Kristdemokraterna har inte valt att framföra sin syn på Ryssland på något utbroderat utan har 

enbart nämnt Ryssland en enda gång under en av de sju utrikesdebatter. Kristdemokraterna 

riktade då stark kritik mot Rysslands understöd till Assads fortsatta regerande i Syrien och menar 

på att Rysslands veto-röst i FNs säkerhetsråd innebär att våld, tortyr och beskjutningar av civila 

fortsätter. Kristdemokraternas sammanfattning från de sju utrikesdebatterna visar tydligt deras 

icke engagemang i frågor kring Rysslands och på grund av det ser tabellen ut på följande sätt. 

 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 100 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (KD) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende I 

(100%) 

    

Möjlighet/vän   
 

  

 

 

4.4 Miljöpartiet 

 

Miljöpartiet har i fem av de sju utrikesdebatter som analyserats i nämnt Ryssland i ett eller flera. I 
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det första anförandet under utrikesdebatten 2009 fördömer Miljöpartiet aggression mot Georgien 

och förklarar att agerandet ”kastar en mörk skugga över Ryssland”(Protokoll 2008/09:72, anf. 

59). Miljöpartiet förklarar tydligt att det har en negativ inställning till Ryssland men samtidigt ser 

dem en möjlighet till en förbättrad relation mellan Ryssland och USA i vilken Sverige kan spela 

en viktig roll (Protokoll 2008/09:72). Under följande debatt 2010 förklarar Miljöpartiet Ryssland 

som en viktig granne och poängterar vikten av att skapa en långsiktig relation med dem. Detta 

både ur säkerhetspolitisk, miljömässig och politisk synpunkt. Dock uttrycker partiet sin oro för 

att Ryssland kan använda sin export av olja och gas som politiskt påtryckningsmedel. Samt att 

Ryssland skulle kunna använda gasledningen i Östersjön som en ursäkt för att öka sin militära 

närvaro i området (Protokoll 2009/10:76). Under det tre nästföljande debatterna uttrycker 

Miljöpartiet ingenting konkret om Ryssland, dock har de vid några tillfällen ändå varit med i 

diskussionen kring frågor som berört Ryssland men har själva inte sagt något i sina egna 

anföranden. Under 2014 års utrikesdebatt hävdar partiet att Östersjöområdet är stabilt och att 

Ryssland har allt att vinna på goda relationer till sina grannländer. I senare anföranden kritiserar 

partiet Rysslands kränkningar av hbtq-personer i diskussionen om kränkningar av mänskliga 

rättigheter runt om i Europa (Protokoll 2013/14:70). I den senaste debatten riktar partiet stark 

kritik mot Rysslands agerande i Ukraina och även mot de brott som sker mot de mänskliga 

rättigheterna inom landet. Samtidigt ser ändå partiet en fördel och möjlighet att utöka 

gynnsamma kontakterna med det ryska samhället som sitter på många resurser och tillgångar 

(Protokoll 2014/15:58). 

 

Sammanfattningsvis har Miljöpartiet en spridning över samtliga av de fem sektorerna och med en 

närapå lika fördelning mellan uppfattningen av Ryssland som hot/fiende och möjlighet/vän. De 

flesta av anförandena berör den politiska och militära sektorn och handlar om de ryska 

agerandena internationellt och dess påverkningar på omvärlden. Nedan presenteras en 

sammanfattning av Miljöpartiets uttalanden om Ryssland under utrikesdebatterna. 

 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 99 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (MP) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende II III  II  
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(14%) (21%) (14%) 

Möjlighet/vän IIII 

(29%) 

I 

(7%) 

I 

(7%) 

 I 

(7%) 

 

 

4.5 Moderaterna 

 

Moderaterna är ett av de partier som uttryckt sig om Ryssland och ryskt agerande i större 

utsträckning än andra. Detta bland annat eftersom Moderaterna är ett av de blockledande 

partierna och har därmed störst utrymme att hålla anföranden i utrikesdebatten. I 2009 års 

utrikesdebatt fördömer partiet Rysslands agerande mot Georgien och kritiserar Ryssland sätt att 

sköta mellanstatliga relationer på ett till och med fientligt sätt. Man ser ändå möjligheten att 

utöka samarbetet mellan Sverige och Ryssland vilket också skulle göra det möjligt att om 

Ryssland går med i världshandelsorganisationen WTO även kunna samarbeta på ett ekonomiskt 

plan. Man ser också möjligheten att Ryssland med hjälp av ett nedrustningsavtal med USA kan 

minska risken för ett kommande kärnvapenkrig och man nämner även den ekonomiska kris i 

Ryssland som riskerar att förvärras (Protokoll 2008/09:72).  

 

I 2010 års debatt uttrycker Moderaterna möjligheten till att Ryssland skulle kunna bli en 

fungerande rättsstat om landet genomgår en modernisering av samhället och återigen tar man upp 

den positiva aspekten av att de skulle gå med i WTO. Moderaterna uttrycker även den positiva 

reduceringen av strategisk arsenal som gjorts och menar att detta skulle kunna hända även med 

Rysslands kärnvapenarsenal. Moderaterna säger dock att Ryssland tillhör de länder som inte är 

särskilt västvänliga och säger att Sverige måste delta i Nato-övningar för att kunna skydda sig 

mot en rysk attack och pekar på Rysslands köp av de två hangarfartygen som ett militärt hot. 

Samtidigt säger man ändå att man måste försöka samarbeta med dem (Protokoll 2009/10:76). I 

utrikesdebatten 2011 tar Moderaterna upp försämring av respekten för de mänskliga rättigheterna 

i Ryssland och exemplifierar det med bland annat kränkningar av yttrandefrihet kopplat till de 

omdiskuterade journalistmorden (Protokoll 2010/11:60).  

 

I utrikesdebatten 2012 fortsätter kritiken mot Rysslands kränkningar av de mänskliga 
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rättigheterna och Moderaterna kritiserar också styrelseskicket i landet och menar att 

presidentvalet inte gått till på ett legitimt sätt. Moderaterna tar även upp Rysslands sätt att 

använda energiexporten som ett påtryckningsmedel som oroande samtidigt som de pekar på en 

upptrappning av rysk militär närvaro i Östersjön som ett hot (Protokoll 2011/12:70). Under 2013 

års debatt tar Moderaterna upp möjligheten till ökat samarbete med Ryssland både politiskt, 

ekonomiskt och miljömässigt. Dock ser man fortfarande allvarligt på kränkningarna av de 

mänskliga rättigheterna och nu ser man även modernisering av de väpnade styrkorna som ett hot. 

Partiet påpekar också på den försämring som Ryssland utstått under Putins styre med anmärkning 

på ”korruption och kriminalitet högt upp i statsledningen”(Protokoll 2012/13:64, anf. 84) vilket 

partiet menar visar på ett icke fungerande rättssystem. Under 2014 ser man fortfarande 

möjligheter till samarbeten mellan Sverige och Ryssland men fördömandet av den dåliga 

respekten för de mänskliga rättigheterna i landet fortsätter och man uttrycker tydligt oron över 

den förstärkta kärnvapendoktrinen och moderniseringen av de ryska styrkorna (Protokoll 

2013/14:70). Under 2015 års debatt ser man en tydlig ökning av uttalanden som omnämner 

Ryssland som ett militärt hot till följd av annekteringen av Krim och man säger att man måste 

hålla ett öga på Ryssland och menar att de är ett hot mot hela Europas säkerhet. Man nämner 

återigen oron över att Ryssland ska ta till kärnvapen i sitt offensiva agerande mot andra länder 

(Protokoll 2014/15:58). 

Sammantaget uttrycker Moderaterna en allmän oro kring utvecklingen i Ryssland och ser mycket 

allvarligt på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Huvudsakligen är bilden av Ryssland 

negativ och hoten framställs framförallt tillhörande den politiska, militära och sociala sektorn. 

Moderaterna ser dock ändå en chans till ett politiskt samarbete mellan Sverige och Ryssland. 

Nedan följer sammanställningen av Moderaternas uttalanden om Ryssland under samtliga 

utrikesdebatter mellan 2009 och 1215. 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 99 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (M) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende IIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIII 

(30%) 

IIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIII 

(24%) 

I 

(1%) 

IIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIII 

(23%) 
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Möjlighet/vän IIIIIIIIIIII 

(12%) 

II 

(2%) 

IIIII  

(5%) 

 II 

(2%) 

 

 

4.6 Socialdemokraterna 

 

Socialdemokraterna talade under utrikesdebatten 2009 om vikten av att Sverige och Rysslands 

utrikesministrar skulle mötas för länderna att kunna närma sig varandra och skapa en relation 

vilket skulle vara positivt i politiskt syfte. Socialdemokraterna nämnde också betydelsen av att 

Baltikum måste blir fritt från sitt beroende av att Ryssland exporterar olja och gas. Man uttrycker 

också sin oro för Rysslands aggressivitet mot grannländer och syftar på det pågående kriget i 

Georgien. Samtidigt talar man om de övergrepp som sker i Ryssland och hur landet allt mer går 

mot att bli en militärstat (Protokoll 2008/09:72). Under utrikesdebatten 2010 talade man 

fortfarande om de övergrepp som sker i landet och hur landet försöker att öka pressen på sina 

grannländer med illegitima medel. Uppfattningen om Ryssland som ett militärt hot har ökat under 

2010 års utrikesdebatt och Socialdemokraterna talar om vikten av att Sverige övar tillsammans 

med Nato för att vara beredd på en rysk attack. Man poängterar också att det är viktigt att 

förhindra rysk militär närvaro i Östersjöområdet (Protokoll 2009/10:76). I nästa års utrikesdebatt 

hävdar man att det politiska samarbetet mellan EU, Sverige och Ryssland inte är bra. Man vill 

också sätta press på Ryssland att lösa konflikten i Georgien och menar att det inte är möjligt så 

länge Ryssland inte visar vilja att uppnå fred (Protokoll 2010/11:60).  

 

I debatten 2012 tog även Socialdemokraterna upp kritiken mot Ryssland för att de lagt in sitt veto 

och förhindrat Syrienresolutionen att träda i kraft. Socialdemokraterna menar att man därför 

måste sätta större press på Ryssland. Samtidigt uttrycker partiet oro över Rysslands pågående 

upprustning och nya militärstrategi och säger att Sverige inte får vara för blåögda i synen på 

Ryssland. Under denna debatt talar man även om ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar 

som Sverige kan ha i och med ett samarbete med Ryssland. Genom utbyten mellan svenskar och 

ryssar ser man en möjlighet till sociala och ekonomiska utbyten som skulle vara gynnsamma för 

båda länderna (Protokoll 2011/12:70). Under 2013 års utrikesdebatt tar man fortfarande upp de 
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dåliga förhållandena i Ryssland och påpekar att någon demokratiseringsprocess inte har tagit fart 

än och att den politiska utvecklingen istället skapar oro. Men tar också upp den ryska blockaden 

som försvårar för världssamfundets ingripande i Syrienkonflikten som ett hot och man uttrycker 

oron för den ryska upprustningen samt moderniseringen av deras flygvapen som gör den rysk 

försvarsmakt ännu starkare. Partiet anklagar också Ryssland för korruption och kriminalitet högt 

upp i statsledningen (Protokoll 2012/13:64). 2014 tar Socialdemokraterna enbart upp det militära 

hot som Ryssland utgör i och med upprustningen och utveckling av sin arsenal (Protokoll 

2013/14:70). I den senaste utrikesdebatten 2015 ser man en tydlig ökning av uttalanden som 

berör Ryssland till största del i en negativ aspekt. Man talar om de politiska och militära hot och 

pekar på annekteringen av Krim. Socialdemokraterna påpekar tydligt den aggressiva politik som 

Ryssland för och menar att deras agerande förstört både tillit och grunden för de samarbeten som 

under en längre tid byggts upp mellan Ryssland och andra stater (Protokoll 2014/15:58). 

Sammanfattningsvis har Socialdemokraterna en i huvudsak negativ bild av Ryssland. Man talar 

mestadels om politiska och militära hot men även om sociala hot där förtryck och kränkningar av 

deras egen befolkning tas upp som ett allvarligt hot. Genom åren har man trotts detta sett att ett 

politiskt samarbete med Ryssland skulle vara gynnsamt och i vissa fall också möjligt. Nedan 

följer en sammanfattande tabell över Socialdemokraternas uttalanden om Ryssland. 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 100 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (S) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende IIIIIIIIIIIIIII 

(31%) 

IIIIIIIIIIIIII 

(29%) 

I 

(2%) 

IIIIIII 

(15%) 

 

Möjlighet/vän IIIIIII 

(15%) 

I 

(2%) 

I 

(2%) 

I 

(2%) 

I 

(2%) 

 

 

4.7 Sverigedemokraterna 
 

Sverigedemokraterna kom först in i Sveriges riksdag efter valet 19 september 2010 och därför 

finns inga anföranden från partiet före det men Sverigedemokraterna uttryckte dock ingenting 
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explicit om Ryssland under sin första utrikesdebatt 2011. Under utrikesdebatten 2012 nämner 

partiet däremot Ryssland och anklagar dem för valfusk och menar att det även kommer att 

påverka relationen mellan dem och Sverige (Protokoll 2011/2012:70). Under nästkommande år 

nämner ingen av Sverigedemokraternas partipolitiker Ryssland men under 2014 tar partiet upp 

Rysslands förtryck av andra stater och uttrycker sitt medlidande för Ukraina (Protokoll 

2013/14:70). I utrikesdebatten 2015 uttrycker partiet sitt förakt mot de ryska aggressionerna mot 

Ukraina och uttrycker sitt förakt mot Rysslands stormaktsfasoner. Sverigedemokraterna förklarar 

även Ryssland som en historisk ärkefiende och menar att Sverige ”tagit Rysslands upprustning på 

allvar och talat om vikten av ett invasionsförsvar”(Protokoll 2014/15:58, anf. 40). 

Sammanfattningsvis har Sverigedemokraterna enbart en negativ bild av Ryssland och uttalar sig 

främst om landet som ett politiskt hot i och med anklagelserna om valfusk och deras förtryck mot 

grannstater, i synnerhet med anledning av krisen i Ukraina. Nedan visas en sammanfattande 

tabell över partiets uttalanden om Ryssland i den svenska utrikesdebatten mellan 2010 och 2015. 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 101 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (SD) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende IIIIIII 

(88%) 

I 

(13%) 

   

Möjlighet/vän   
 

  

 

 

4.8 Vänsterpartiet 

 

Vänsterpartiet är ett av de partier i Sveriges riksdag som uttalat sig mycket lite om Ryssland i 

utrikesdebatten genom de senaste åren. Under åren 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 nämner 

Vänsterpartiet ingenting om Ryssland. Under 2014 års utrikesdebatt nämner Vänsterpartiet 

Ryssland endast i ett anförande vilket handlade om den sociala utvecklingen i landet vilket partiet 

uttrycker sin oro för, speciellt vad gäller behandlingen av ryska hbtq-personer (Protokoll 

2013/14:70). Under utrikesdebatten 2015 tar Vänsterpartiet endast upp att Sverige med stöd av 
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partiet drivit på sanktioner mot Ryssland på grund av folkrättsbrott (Protokoll 2014/15:58). 

 

Vänsterpartiet har under de senaste sju utrikesdebatterna endast uttalat sig om Ryssland vid två 

tillfällen under det senaste två åren. Vänsterpartiet omnämner enbart Ryssland som en fiende 

eller ett hot och i deras uttalanden berörs endast den sociala sektorn i och med Rysslands 

kränkningar av mänskliga rättigheter och sociala utvecklingen i landet. Vänsterpartiet nämner 

alltså aldrig Ryssland ur en positiv aspekt och berör heller aldrig någon av de andra sektorerna än 

den sociala. Utfallet från de sju utrikesdebatterna visar därför en hundraprocentig bild av 

Ryssland som ett hot inom den sociala sektorn. 

 

Sammanfattande tabell över synen på Ryssland (total = 100 %) 

Samtliga 

utrikesdebatter (V) 

Politiska Militära Ekonomiska Sociala Ekologiska 

Hot/fiende    II 

(100%) 

 

Möjlighet/vän   
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5. Slutsats 

 

 
Att Sverige i flera hundra år sett Ryssland som en fiende och att en attack länge funnits med i den 

svenska riskanalysen avspeglas också i studiens resultat. De svenska riksdagspartierna har visat 

en övervägande negativ bild av Ryssland både som ett hot och en fiende. Ryssland framställs 

både som ett direkt hot mot Sveriges säkerhet och också som en fiende i andra avseenden bland 

annat genom deras nonchalerande av internationell lagstiftning och vilja till fredlig samexistens 

med andra stater. Trotts det har man ändå talat om viljan att utveckla relationen med Ryssland 

och uttryckt att dialogen mellan Sverige och Ryssland borde förbättras. Denna inställning 

grundar sig däremot oftast på att man sett möjligheten att med en förbättrad relation och bredare 

dialog med Ryssland kunna skydda Sverige och svenska intressen även internationellt.  

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur de svenska riksdagspartierna framställt Ryssland och 

hur partiernas syn antingen skiljer sig eller överensstämmer med varandras. För att uppnå syftet 

ställdes följande frågor: Hur har Ryssland framställts bland Sveriges riksdagspartier? Samt vilka 

likheter och skillnader finns mellan partiernas syn på Ryssland? Den första frågeställningen har 

till största del besvarats i analysen och därför kommer slutsatsen fokusera på likheter och 

skillnader i partiernas syn på Ryssland och hur det skulle kunna förklaras. Enligt Brommesons 

och Ekengrens teori bör Sveriges utrikespolitik präglas av konsensussökande. Resultatet av denna 

studie visar att detta stämmer till viss del eftersom samtliga av de svenska riksdagspartier främst 

framställt Ryssland som ett hot eller fiende. Dock råder inte samma uppfattning om vilket typ av 

hot eller fiende Ryssland utgör och mot vad inom vilken sektor. Resultatet bekräftar således att 

Brommesons och Ekengrens teori inte kan bidra med ett högt förklaringsvärde för just denna 

studie. Detta kan bland annat bero på att denna studie undersöker material från partinivå och inte 

regeringsnivå som författarna själva haft som teoretisk utgångspunkt för deras artikel. Teorin kan 

ändå som sagt förklara studiens resultat mer övergripande i och med att denna studie visar att 

svenska riksdagspartier först och främst har den gemensamma uppfattningen om Ryssland som 

ett hot eller en fiende. 
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Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som 

enbart omtalar Ryssland som en fiende eller ett hot och nämner aldrig landet i en positiv aspekt. 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna uppfattar främst Ryssland som ett militärt hot med 

88 % respektive 100 % av uttalandena medan Centerpartiet talar om Ryssland som ett hot/fiende 

inom både den politiska, militära och sociala sektorn. Kristdemokraterna har endast framställt 

landet som ett politiskt hot men de har dock bara uttalat sig explicit om Ryssland en gång under 

alla sju debatterna. Miljöpartiet är däremot det enda parti som uppfattar Ryssland lika mycket 

som ett hot som de uppfattar landet som en möjlighet eller vän. Medan de regeringsbärande 

partierna ger en mer övergripande bild av synen på Ryssland vilket också är naturligt med tanke 

på deras partipolitiska ställning. Moderaterna och Socialdemokraterna har uttalat sig om 

Ryssland vid synnerligen fler tillfällen än de andra partierna och omnämner landet inom samtliga 

politikområden. Dock är deras syn på Ryssland liksom de flesta andras mestadels negativ och 

man talar främst om politiska, militära och sociala hot kopplat till Ryssland.  

 

Inom den sociala sektorn är nästintill samtliga uttalanden negativa och grundar sig ofta på 

kränkning av de mänskliga rättigheterna och bristande yttrandefrihet i Ryssland. De hot som 

genom analysen visats tillhör den sociala sektorn är generellt hot som alltså identifieras utanför 

Sveriges gränser, inom Ryssland och någonting som den ryska befolkningen faller offer för. 

Således tenderar de sociala hoten utgöra indirekta hot mot Sverige och snarare ett hot mot 

svenska normer och värderingar. Dock tas dessa typer av hot upp i lika stor utsträckning och ges i 

lika stort utrymme i utrikesdebatten som övriga hot vilket tyder på att man i Sverige anser de 

indirekta hoten lika allvarliga även om de inte direkt hotar det egna landet. Detta skulle kunna ses 

som ett bevis på att det vidgade säkerhetsbegreppet bidragit till att länder uppfattar och 

identifierar allt fler hot som traditionellt sett inte skulle anses som hotande mot staten. 

 

Inom utrikesdebatten talar man främst om de militära och politiska hot som Ryssland utgör. Detta 

grundar sig på både den ryska upprustningen och moderniseringen av de ryska styrkorna men 

främst på grund av Rysslands aggressioner mot sina grannländer. Man talar främst om de 

politiska hot Ryssland inger genom att bortse från internationell lag och rätt samtidigt som de 

kränkt andra länders integritet och uppvisat viljeförmåga att med militär makt rita om Europas 

karta. Därför är det synnerligen intressant att Vänsterpartiet är det enda parti som enbart 
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framställer Ryssland som ett socialt hot mot deras egen befolkning och aldrig talar om Ryssland 

som ett politiskt eller militärt hot. Med tanke på att övriga partier vid flertalet tillfällen fördömer 

och kritisera Ryssland för kriget i Georgien och annekteringen av Krim är det anmärkningsvärt 

att Vänsterpartiet aldrig nämner det i någon av utrikesdebatterna. 

 

När partierna ser möjligheter med Ryssland tenderar det att vara inom de icke militära sektorerna 

vilket kan tänkas bero på att konflikten i Georgien och Ukraina påverkat debattens agenda och 

bidragit till att hot och fiendskap dominerat den militära sektorn. När man ser möjligheter och när 

Ryssland framställs som en vän är det främst kopplat till den politiska sektorn då flera av 

partierna talar om att utveckla olika former av samarbeten och utbyten med landet. Den 

ekonomiska och ekologiska sektorn berörs sällan i samband med Ryssland. De få gånger man 

nämnt Ryssland kopplat till den ekonomiska sektorn har man talat om negativa konsekvenser av 

den dåvarande ekonomiska krisen i Ryssland och vilka ekonomiska möjligheterna som skulle 

skapas genom ett ryskt medlemskap i världshandelsorganisationen vilket i sin tur skulle ge 

möjlighet till fler ekonomiska samarbeten. Vad gäller den ekologiska sektorn talar man om 

Rysslands export av olja och gas kopplat till miljöhotet samtidigt som man kritiserar landet för att 

inte prioritera en hållbar utveckling. Men man ser ändå en möjlighet till ett samarbete mellan 

Sverige och Ryssland kring Östersjön och Arktis.  



Kandidatuppsats Elsa Agata Lang HT15 

 37 

6. Avslutande diskussion 

 

 
Denna studie har genom sin teorianknytning och metodval visat att den svenska officiella synen 

på Ryssland domineras av uppfattningen om landet som ett hot eller en fiende. 

Undersökningsenheterna, i form av de svenska riksdagspartierna har i utrikesdebatterna år 2009-

2015 generellt framställt Ryssland på ett negativt sätt med undantag för Miljöpartiet som 

framställt landet lika mycket som en vän som en fiende. Syftet med studien, att undersöka 

Sveriges syn på Ryssland genom att undersöka riksdagspartier hade kunnat uppfyllas med en 

annan typ av metod och då också empiriskt material. Detta hade varit möjligt eftersom ett parti 

ständigt uttrycker sin syn på olika frågor i olika forum hade man kunnat undersöka synen på 

Ryssland på fler sätt än detta. 

 

För att lösa problemet med att olika partier haft olika mycket utrymme att tala i utrikesdebatterna 

och således haft större eller mindre chans att uttrycka sin syn på Ryssland hade man kunnat göra 

ett annat metodval. Till exempel hade intervjuer eller annan typ av undersökningsmetod där det 

empiriskt material lättare kunnat styras av forskaren varit att föredra. Då hade man kunnat 

påverka det empiriska materialet till att vara jämnt fördelat för varje undersökningsenheterna, i 

det här fallet för alla partierna så att det empiriska materialet inte blir knapphändigt för vissa och 

måttligt för andra. Detta för att uppnå större jämlikhet och rättvis analys samt en större 

jämförbarhet mellan partierna. 

 

Att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen först 2010 har inte påverkat resultatet märkbart utan 

Sverigedemokraterna har trotts det uttalat sig om Ryssland vid fler tillfällen än vad både 

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gjort under samtliga utrikesdebatter. Därför är 

Sverigedemokraternas senare tillträde i riksdagen inget som tycks ha påverkat resultatet för den 

här studien. Däremot är det bristfälliga analysmaterial i form av få uttalanden från både 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet något som kan ha påverkat studiens resultat men framför 

allt gjort att en likvärdig bedömning av alla partier inte kunnat göras på grund av att mängden 

information och material från varje parti har varit synnerligen olika. Vilket kan förklaras med val 
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av metod eller empiriskt material som ovan diskuterats. Att vissa partier inte skulle ha lika stort 

utrymme att uttrycka sin åsikt i debatten kan inte hjälpas men att ett parti skulle välja att inte 

uttala sig om Ryssland i någon större utsträckning skulle bero på andra mer intressanta 

bakomliggande faktorer vilket skulle kräva vidare forskning för att undersöka. Dock intressant 

med tanke på att resultatet för denna studie visat på stora skillnader mellan de svenska 

riksdagspartierna i hur pass mycket det uttalar sig om Ryssland. 

 

Att denna studie fått fram ett resultat som visar att partierna uttrycker sig i mycket olika 

utsträckning vad gäller Ryssland behöver inte vara negativ eftersom att ett resultat alltid är ett 

resultat. Men svaret på varför det ser ut så blir en fråga för vidare forskning. Men om resultatet 

skulle vara baserat på ett material eller mängd av material som inte skulle vara representativt för 

partiet i fråga skulle dock resultatet av studien vara missvisande. Till exempel om ett parti inte 

fått chans att uttrycka sin fullständiga syn på Ryssland i utrikesdebatten men kanske i ett annat 

forum hade man för att fånga deras riktiga syn på Ryssland behövt titta på ett annat empiriskt 

material. En annan tänkbar anledning till att vissa partier uttalat sig synnerligen lite om Ryssland 

skulle kunna vara att denna studie enbart tittat på de uttalanden som explicit omnämner Ryssland 

och alltså inte de som implicit berör frågor om landet. Samtidigt som instämmande med andra 

partiers anföranden heller inte tagits hänsyn till. Skulle man ta hänsyn till det hade en annan teori 

än säkerhetiseringsteorin behövts eftersom denna teori grundar sig på vad specifika aktörer 

uttrycker i tal under de säkerhetiserande talakterna, inte vilka som håller med om vad som sägs i 

dem. 

 

Teori som till största del legat till grund för denna uppsats är Köpenhamnskolans 

säkerhetiseringsteorin. Den förklarar tydligt uppfattningen av någonting som ett hot eller en 

fiende och fungerar bra för att studera detta. Dock ger teorin inte samma förklaring till en motsatt 

uppfattning av någonting som förklaras som till exempel en möjlighet eller vän. För att 

undersöka möjligheterna har ytterligare en teori av Buzan används för denna studie. Dock skulle 

ytterligare en studie med fokus på uttalanden om möjligheter och Ryssland som en vän behövt 

göras för att komplettera för de mer hot och fiendefokuserade delarna som denna studie visat. 

Denna fokusering har framför allt berott på den allmänna och mediala uppfattningen om 

Ryssland som ett hot varpå studiens initiala inriktning påverkats. En studie som främst 
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fokuserande på framställningen av Ryssland som en möjlighet eller vän hade tillsammans med 

denna studie skulle säkerligen kunnat ge en mer korrekt bild av svenska riksdagspartiers syn på 

Ryssland än vad endast denna studie kunnat visa. Dock kan denna studies resultat ha en naturlig 

förklaring i hur Ryssland historiskt sätt uppfattats som ett hot och att Sverige och Ryssland är 

väldigt olika varandra på flera politiska plan. 

 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Den har studien har gett upphov till flera förslag på vidare forskning. Förslagsvis skulle man med 

samma material och metod titta på och undersöka riksdagspartiernas implicita uttalanden om 

Ryssland i utrikesdebatten. Intressant hade i så fall varit att jämföra en sådan studie med denna 

för att se om partierna tenderar att framställa Ryssland på ett annat sätt än när de valt att nämna 

landet vid dess namn. Att ta hänsyn till och analysera implicita uttalanden om Ryssland skulle 

göra att bedömningen av materialet skulle få en aning svagare validitet på grund av att de 

implicita uttalandena måste tas fram med hjälp av en större subjektiv tolkningsgrund men trotts 

det mycket intressant. Ett annat förslag är att titta på hur de svenska riksdagspartierna framställt 

Ryssland inom en annan politisk arena än den parlamentariska. Med ett annat empiriskt material 

skulle man exempelvis kunna undersöka hur partierna uttryckt sin syn på Ryssland inom 

väljararenan och undersöka om framställandet av Ryssland ändrats under till exempel valperioder 

eller om det tenderar att vara beroende av hur den allmänna uppfattningen om Ryssland varit för 

att se om partiet kan ha utnyttjat det för att till exempel vinna röster.  
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