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Abstract 
This study explores the Russian foreign minister, Sergey Viktorovich Lavrov’s, use of epistemic 

modality as means of discursive strategies during the period January 2019 - March 2020, and how these 

strategies frame the topic of International dialogue in the contemporary Russian Arctic discourse. The 

study employs discourse analysis as theory as well as method on an empirical material consisting of 

official texts that were published by the Russian Foreign Ministry. The study concludes that the most 

frequently employed discursive strategy was that of convincing, however mitigating and hedging were 

also relatively frequently used. Moreover, consistent with previous research, the topic of International 

dialogue was considered to be framed in a rather polarized manner. As such, the conclusion of this study 

presents that no significant deviations from the conclusions drawn from previous research on the 

Russian Arctic discourse were found in the studied material. 

 

Key words: Russian Arctic discourse, Sergey Lavrov, discourse analysis, epistemic modality 

 

Резюме 
Это исследование осматривает как министр иностранных дел Российской Федерации Сергей 

Викторович Лавров использует эпистемическую модальность как выражение стратегий 

дискурса, в периоде января 2019 до марта 2020 года, и как эти стратегии сформировали тему 

Международного диалога в современном российском арктическом дискурсе. Исследование 

использует анализ дискурса как теория и метод к эмпирическому материалу, составляющему из 

текстов опубликованы министерством иностранных дел. Исследование показывает, что чаще 

всего встречающейся стратегия является стратегией убеждения, но смягчения и хеджирования 

довольно часто встречались. Кроме того, согласно предыдущей исследовании, исследование 

считает, что тема Международного диалога прияла форму полемики. Таким образом результат 

исследования приводит к выводу, что нет указания значительного отклонения от заключений 

предыдущего исследования по российскому арктическому дискурсу были обнаружены в 

исследованном материале. 

 

Ключевые слова: российский арктический дискурс, Сергей Лавров, дискурс-анализ, 

эпистемическая модальность 
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1. Inledning 
I världspolitiken är Arktis ett område som börjat röra sig allt högre upp på agendan. Att 

Ryssland är en av de mest framträdande intressenterna på området råder det ingen tvekan om, 

inte minst med anledning av att Ryssland har den längsta kuststräckan i det Arktiska området 

och att de 2,5 miljoner ryska medborgare bosatta i regionen utgör mer än hälften av invånarna 

i det arktiska området (The Arctic Council, 2020b). De politiska spänningarna i regionen har 

ökat under de senaste årtiondena och Arktis har succesivt kommit att bli ett område förknippat 

med staters stormaktsambitioner i framför allt öst, men även i väst. (Granholm 2019:2.) 

Laruelle (2011:63) menar därutöver att den ryska strävan att säkra större kontroll över det 

Arktiska området grundar sig i ett omfattande nationellt identitetbygge, där bilden av Ryssland 

som en Arktisk stormakt har en central roll, vilket även bekräftas av Khruscheva och 

Poberezhskaya (2016:551ff). Granholm (2016:4) menar samtidigt att det finns goda skäl att 

omvärdera vad han kallar den förhärskande ”standardbilden” av Arktis, där 

klimatförändringarna, med smältande istäcken som följd, ses som den huvudsakliga pådrivande 

faktorn i händelseutvecklingen. Snarare borde det fluktuerande oljepriset, USA:s ökade intresse 

i området och Rysslands ofta oberäkneliga agerande tillmätas större vikt, menar han. Huruvida 

detta ökade globala intresse för Arktis verkligen kan anses befogat råder det delade meningar 

om, och de mer kritiska rösterna menar bl.a. att områdets resursrikedomar är gravt överdrivna 

och att det ökade globala intresset för Arktis snarare kan härledas till världspolitiska 

prestigeprojekt (Mazo 2014; Astrasheuskaya & Foy 2019).  

Det ökade intresset för Arktis får detta till trots anses vara ett faktum, och märks inte minst 

i den utveckling som det mellanstatliga internationella samarbetsorganet Arktiska rådet 

genomgått under det senaste årtiondet, där bl.a. Sverige och Ryssland ingår bland de åtta 

permanenta medlemsstaterna1 (The Arctic Council 2020a). Vid bildandet 1996 hade rådet vare 

sig en egen budget eller något större politisk inflytande, och medlemsstaterna representerades 

ofta av sina miljöministrar. Sedan 2007 har detta förändrats i takt med de politiska frågornas 

växande komplexitet och det ökade behovet av bindande konkreta beslut i olika frågor. Idag 

representeras staterna i Arktiska rådet inte sällan av sina stats- eller utrikesministrar (Granholm 

m.fl. 2016:9f), vilket kan ses som ett tecken på frågornas ökade politiska tyngd.  Således kan 

internationell dialog rörande Arktisk anses bli allt viktigare ur ett globalt säkerhetspolitiskt 

 
1 Arktiska rådets åtta permanenta medlemsstater, som alla har territorier inom det arktiska området, utgörs av 
Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA (The Arctic Council 2020a). 
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hänseende, men hur Ryssland, som medlem i Arktiska rådet och intressent i flertalet frågor som 

rör regionen, faktiskt förhåller sig till internationell dialog i fråga om Arktis är inte lika tydligt. 

Den ryska Arktisdiskursen har tidigare beskrivits som tvetydig och under stark inverkan från 

det världspolitiska klimatet i övrigt (vilket kommer att redogöras för mer ingående i kapitel tre, 

Tidigare forskning), i synnerhet i fråga om internationell dialog, vilket gör det till ett intressant 

och relevant forskningsområde generellt och i nutid. Därtill är det intressant att undersöka hur 

den ryska Arktisdiskursen bedrivs och formas av den ryske utrikesministern, Sergej Lavrov. 

Lavrov är en av Putinadministrationens mest mångåriga ministrar och åtnjuter i det närmaste 

hjältestatus i Ryssland, där han i media beskrivits som ”ett absolut vapen i kampen för 

Rysslands intressen på den globala arenan” (Minaev & Jakovlev 2017). Han är även 

internationellt erkänd som en mycket kompetent diplomat och slipad retoriker, med en 

enastående förmåga att ta kommando i intervjuer och diskussioner och styra det rådande 

samtalet efter egna intressen (Laurén 2019). Att Sergej Lavrov är en framstående och 

inflytelserik rysk politiker råder det ingen tvekan om. I frågor som rör rysk Arktisdiskurs är 

dock hans uttalanden, i jämförelse med exempelvis president Putins, mer sällan föremål för mer 

ingående underökningar, vilket motiverar en studie av hans bidrag till diskursen.  
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2. Syfte, frågeställning och disposition  
2.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att studera hur utrikesminister Sergej Lavrov genom sin 

användning av vissa specifika uttryck formar ämnet Internationell dialog i den ryska 

Arktisdiskursen.  Inom ramarna för denna uppsats förstås internationell dialog som 

mellanstatliga diplomatiska dialogsamarbeten, och definieras därtill som en diskursiv nod i den 

ryska Arktisdiskursen, ett slags särskilt framträdande och centralt ämne till vilket andra ämnen 

i diskursen ofta kan härledas och knytas. Uppsatsen analyserar närmare hur utrikesminister 

Sergej Lavrov använder sig av uttryck för epistemisk modalitet som möjliga uttryck för ett antal 

diskursiva strategier, och hur dessa strategier kan anses forma noden Internationell dialog i 

diskursen. Epistemisk modalitet och diskursiva strategier beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.2 

(Epistemisk modalitet som uttryck för diskursiva strategier). Epistemisk modalitet kan här kort 

beskrivas som en kategori av modalitet vars definition härstammar från grekiskans episteme 

(tillförlitlig kunskap) och epistemai (veta, kunna, förmoda), som kan uttryckas både implicit 

och explicit i olika språk (Bloch & Averina 2011:44) och som utgör ett sätt för en talare att 

uttrycka sin uppfattning om tillförlitligheten hos innehållet i sin egen utsaga. Diskursiva 

strategier kan beskrivas som de bakomliggande strategier som mer eller mindre planlagt eller 

utstuderat styr vilka typer av uttryck som används i olika sammanhang. Genom att analysera 

Sergej Lavrovs användning av olika uttryck för epistemisk modalitet i fråga om ämnet 

Internationell dialog har undersökningen som ambition att kunna redogöra för huruvida Lavrov 

under den undersökta tidsperioden, i någon betydande utsträckning, kan anses ha avvikit från 

den i kapitel tre (Tidigare forskning) beskrivna tvetydighet som ansetts prägla ämnet 

Internationell dialog i den ryska Arktisdiskursen under det senaste årtiondet.  

Redan här bör det även klargöras att begreppen text, uttalande och utsaga används 

omväxlande i denna uppsats i fråga om det studerade språkliga materialet. Text åsyftar här den 

skriftliga representationen av de muntliga uttalanden som Lavrov gjort under det gångna året. 

Dessa uttalanden har i undersökningen sedan brutits ner i kortare stycken, utsagor, som här 

åsyftar enstaka meningar som delar av ett större uttalande.  

 

2.2 Frågeställningar och disposition 
För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att ligga till grund för undersökningen: 
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- Vilka diskursiva strategier kan Sergej Lavrov anses ge uttryck för genom sin användning 

av epistemisk modalitet inom den diskursiva noden Internationell dialog? 

- Hur formar Lavrovs bruk av dessa strategier den diskursiva noden Internationell dialog?  

- Kan Lavrov mot bakgrund av svaren på dessa frågor anses ge uttryck för några betydande 

avvikelser från den tvetydighet som anses prägla den diskursiva noden Internationell 

dialog? 

 

För att besvara dessa frågeställningar och uppnå arbetets syfte har inledningsvis en kort 

presentation av Arktis som politisk fråga och Sergej Lavrov som politisk aktör i beskrivits. 

Därefter har arbetets syfte och vägledande frågeställningar presenterats. Sedan presenteras och 

sammanfattas tidigare forskning på den ryska Arktisdiskursen i stort, och den diskursiva noden 

Internationell dialog i synnerhet, i en sammantagen bild av hur noden Internationell dialog 

formats under det senaste årtiondet. Sedan följer en redogörelse för undersökningens teoretiska 

och metodologiska utgångspunkter och ramverk. Eftersom undersökningen genomförs i form 

av en diskursanalys med en inneboende metodologisk komplexitet kommer denna redogörelse 

att vara relativt ingående. Därefter presenteras det studerade materialet och premisserna för dess 

urval till undersökningen. Undersökningen av materialet presenteras inledningsvis med en 

övergripande redogörelse för de olika uttryck för epistemisk modalitet som stått att finna i 

relation till den diskursiva noden Internationell dialog i de undersökta texterna. Därefter följer 

en detaljerad redogörelse för samtliga förekomster som påträffats i texterna (en text motsvarar 

ett enskilt tillfälle och därför ett eget avsnitt), där uttrycket eller uttrycken för epistemisk 

modalitet analyseras i sitt konkreta språkliga sammanhang och knyts till den eller de diskursiva 

strategier det kan anses ge uttryck för. Presentationen av undersökningen av förekomsterna är 

i ett första steg uppdelad efter de politiska kontexter uttalandena har gjorts i, och sedan efter 

respektive text, för att underlätta för navigering i materialet. Därefter följer en redogörelse för 

och diskussion av resultaten, och de slutsatser som kan dras av dem. Här besvaras även 

frågeställningarna och syftets eventuella uppnående diskuteras. Avslutningsvis presenteras ett 

antal uppslag till vidare forskning i ämnet. 
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3. Tidigare forskning 
Det diskursanalytiska forskningsfältet är huvudsakligen sprunget ur de språk- och 

vetenskapsfilosofiska teorier som utvecklades av Michel Foucault under 1970- och 80-talen 

och har idag vuxit till ett multidisciplinärt och tvärvetenskapligt forskningsfält med en 

betydande bredd. Foucaults teorier gör bl.a. gällande att språkets roll är central i förståelsen och 

skapandet av våra sociala verkligheter, att diskurser består av mer än rent språkbruk och att det 

är i diskurser som uppfattningar om verkligheten förhandlas och befästs (Winther Jørgensen 

m.fl. 2000:9f; Jensen & Skedsmo 2010:440). 

Politisk diskurs beskrivs av Chilton (2008:226, citerad av Nemickienè 2019:21-22) som 

”språkbruk för att gå politikens ärenden”, och som innefattandes bl.a. övertygande retorik, 

underförstådda antydningar, förskönanden och frånvaron av referenser till oönskade realiteter. 

Jensen och Skedsmo (2010:440) framhåller dessutom att diskurs har en central roll i förståelsen 

för politik och dess utövning. Nemickienè (2019:21-22) menar därutöver att språkbruket i 

politisk diskurs präglas av att läsaren eller lyssnaren förväntas göra sina egna tolkningar och 

slutledningar gällande det sagda eller skrivna, och att språkliga strategier för att lämna 

tolkningsutrymme kring en utsaga, och därmed gardera sig, är en naturlig följd av politikers 

vilja att undvika att behöva stå till svars för påstådda löften som sedan inte infrias. Epistemisk 

modalitet, som kommer att beskrivas mer utförligt i avsnitt 4.2 (Epistemisk modalitet som 

uttryck för diskursiva strategier) kan här kort beskrivas som ett sätt för en talare att uttrycka sin 

egen relation till innehållet i en egen utsaga. I Nemickienès forskning på ämnen har epistemisk 

modalitet konstaterats utgöra en typ av språkligt uttryck som vanligen används just i syfte att 

gardera sig mot tolkningar av innehållet i den egna utsagan. I rysk politisk diskurs generellt har 

bruket av epistemisk modalitet även konstaterats vara vanligt förekommande, och i betydande 

omfattning användas som en möjlig strategi för att övertyga om den ifrågavarande utsagas 

tillförlitlighet (Nemickienè 2019:19). 

I takt med att i det politiska intresset för Arktis har växt under de senaste årtiondena har 

Arktis kommit att få en tydligare plats och avgränsning i rysk politisk diskurs. Jensen och 

Skedsmo (2010:445ff) framhåller att politisk diskurs är betydelsefull i sig, men att den är starkt 

påverkad av politiska realiteter. Detta menar de avspeglade sig i ett, om än relativt pliktskyldigt, 

ryskt fokus på internationell dialog i Arktisdiskursen vid 00-talets slut. Den ryska 

Arktisdiskursen i stort beskrivs av Jensen och Skedsmo i övrigt som relativt funktionell och ”ad 

hoc”, snarare än strategiskt planerad och genomtänkt (2010:444ff). Denna pragmatiska hållning 

till Arktis bekräftas även i Marlene Laruelles omfattande forskning på rysk arktisk strategi och 
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Arktisdiskurs (Moe 2014; jfr Laruelle 2014). Rysslands relativt begränsade ansträngningar för 

att främja samarbete och dialog i Arktis tolkas vidare av Jensen och Skedsmo som primärt 

syftande till att locka internationella investeringar och utländsk teknik till olika 

utvecklingsprojekt, vilket de menar utgör grundläggande materiella förutsättningar för att 

kunna realisera den ryska resursutvinningen i Arktis (2010:440ff). 

Även Khrushcheva och Poberezhskaya (2016), som i sin forskning studerat nationellt 

identitetsbygge i den ryska Arktisdiskusen, konstaterar att diskursen är påtagligt präglad av 

yttre politiska faktorer, och menar att de ekonomiska och diplomatiska sanktioner som följde 

efter händelserna kring Krim och östra Ukraina 2013-14 har lyft frågan om internationell dialog 

i Arktis till en mer framträdande plats i diskursen än den haft tidigare. De menar dock att frågan 

om samarbete med andra arktiska stater omgärdas av uttryck för en polariserande ”vi och dom”-

mentalitet, vilket ur ett långsiktigt perspektiv framhålls som en sannolikt mindre framgångsrik 

strategi för att främja Rysslands intressen i området, som de menar är helt avhängiga 

internationella samarbeten.  

Allan (2018:4ff) konstaterar att den ryska Arktisdiskursen under det senaste decenniet 

kännetecknas av en stark tvetydighet. Å ena sidan framhålls vikten av efterlevnad av 

internationella lagar och överenskommelser i kombination med internationell dialog och 

samarbete i framför allt Arktiska rådet, vars samarbetsklimat och suveränitet ofta framhålls som 

exempel på förutsättningar ett framgångsrikt internationellt samarbetsforum. Samtidigt menar 

även Allan, vilket även stöds av Laruelle (2011:63), att diskursen inrymmer ett omfattande 

nationellt identitetsbygge med bilden av Ryssland som en historiskt hävdad arktisk stormakt 

som ett centralt och överordnat tema. Merparten av det studerade materialet på just det Arktiska 

området har därtill huvudsakligen analyserat olika typer av officiella texter, tal och dokument 

som publicerats av ryska presidentadministrationen på såväl ryska som engelska. 

Utrikesministeriet i stort och Lavrov i synnerhet har sällan utgjort mer än marginella inslag i 

studierna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att epistemisk modalitet är vanligt förekommande i 

rysk politisk diskurs i allmänhet som medel för övertalning om egna utsagors tillförlitlighet. 

Under den gångna tioårsperioden kan det även konstateras att ämnet Internationell dialog i den 

samtida ryska Arktisdiskursen präglas av en tvetydighet, där samarbete i bl.a. Arktiska rådet 

har en viktig plats i diskursen samtidigt som en markant polarisering mot andra stater är fortsatt 

framträdande. Mot bakgrund av detta kan således en studie med fokus på Sergej Lavrovs bruk 

av epistemisk modalitet i fråga om Internationell dialog i den samtida ryska Arktisdiskursen 

anses motiverad. 
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4. Teori och metod 
4.1 Diskursanalys som teori och metod 
Denna studie har genomförts i form av en diskursanalys. En diskursanalytisk studie förutsätter 

en metod med ett teoretiskt djup för att vara vetenskapligt adekvat. Det är därför nödvändigt att 

presentera den ifrågavarande studiens uppbyggnad av teori och metod som ett integrerat 

ramverk, eftersom teori inte kan skiljas från metod i en diskursanalys. (Winther Jørgensen, m.fl. 

2000:10f.) 

Diskursanalytisk forskning handlar enligt Winther Jørgensen m.fl, (2000:28) inte om att 

”genomskåda” något utsnitt av verkligheten eller komma på hur något ”egentligen” förhåller 

sig till något annat. Utgångspunkten för en diskursanalys är att det är diskursen i sig som är 

intressant. Som forskare bör man utgå ifrån en tanke om att man inte kan nå in i någon objektiv 

verklighet där bakom, utan istället får försöka skönja mönster i diskursens språkliga uttryck och 

vilka konsekvenser det kan få i våra sociala verkligheter. Vidare menar Winther Jørgensen m.fl. 

(2000:28) att en ”stringent användning av teori och metod legitimerar vetenskaplig kunskap” 

och att det är genom användningen av en bestämd och tydligt formulerad teoretisk utgångspunkt 

som forskaren har en möjlighet att se världen och förgivettagna sanningar genom nya ögon. 

Diskursanalys erbjuder just den typ av möjlighet till främmandegörande inför ett material, och 

bereder därmed forskaren en möjlighet att se och åskådliggöra ingångar till nya perspektiv på 

dess innehåll. (Winther Jørgensen m.fl, 2000:28ff) 

Inom ramarna för denna studie förstås politisk diskurs som ”talad eller skriven formell 

diskussion”, som förs av olika aktörer på olika nivåer och som begagnar sig av olika metoder 

för inflytande och kontroll (Nemickienè 2019:21). Diskurs anses vidare, i enlighet med den 

kritisk-diskursanalytiska forskningstraditionen, stå i ett dialektiskt förhållande till social praktik 

– diskursen både bidrar till att skapa och skapas av de sociala sammanhang som de ingår i 

(Winther Jørgensen m.fl. 2000:67f). Fairclough och Fairclough (2012:17f) ger stöd för att se 

politisk diskurs som knuten till politiska aktörer, vilka ingår i politiska processer och händelser 

där den yttre kontexten de figurerar i är av vikt för att förstå den politiska diskursen. Politiska 

aktörer blir i egenskap av sina institutionella funktioner, och alltså inte som enskilda individer 

av kött och blod, bärare av diskurs och följaktligen styrande i hur den politiska verkligheten 

kan och bör uppfattas och formuleras (Fairclough & Fairclough 2012:17; Jensen & Skedsmo 

2010:441). Inom ramarna för denna undersökning behandlas utrikesminister Sergej Lavrov som 

en politisk aktör, vilket tillskriver honom ett teoretiskt hävdat inflytande över den aktuella 

diskursen i egenskap av sitt aktörskap. Det gör följaktligen uttalanden gjorda av honom i 
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situationer där han agerat i egenskap av Rysslands utrikesminister till lämpliga objekt för en 

politisk diskursanalys.  

Som tidigare framgått av avsnitt 2.1 (Syfte) kommer denna studie att fokusera på Lavrovs 

användning av epistemisk modalitet som uttryck för diskursiva strategier i fråga om 

Internationell dialog. Inom ramarna för detta arbete definieras Internationell dialog som en 

diskursiv nod, ett slags synnerligen betydelsefullt och övergripande ämne kring vilket andra 

ämnen i diskursen kan härledas och knytas, och som håller andra mindre framträdande ämnen 

i diskursen i schack (Bergström & Boréus 2016:367; Winther Jørgensen mfl. 2000:33). En 

diskursiv nod bör dock inte anses helt fixerad och stabil i betydelse, eftersom den precis som 

diskursen i stort är konstant föremål för intressekonflikter och förändring (Jensen & Skedsmo 

2010:441). Internationell dialog är, som framgår av kapitel tre (Tidigare forskning), ett sådant 

grundläggande ämne i diskursen som har en central plats och som påverkar och ligger till grund 

för hur andra frågor behandlas och formuleras. Samtidigt är det föremål för utveckling och 

intressekonflikt inom diskursen, till följd av yttre och inre påverkan. Tidigare forskning 

definierar visserligen fler framträdande diskursiva noder i Arktisdiskursen (se Jensen & 

Skedsmo 2010; Khrushcheva & Poberezhskaya 2016; Allan 2018), men just Internationell 

dialog är en fråga som ofta beskrivs som synnerligen tvetydig och potentiellt politiskt 

problematisk på sikt, vilket gör den till ett intressant studieobjekt i en huvudsakligt 

utrikespolitiskt riktad kontext (med utrikesministern som aktör) och även i ett begränsat 

tidsperspektiv. 

 

4.2 Epistemisk modalitet som uttryck för diskursiva strategier 
En vanligen studerad språklig kategori i textorienterade diskursanalyser är modalitet. Den ryske 

lingvisten Vinogradov (1975:57) beskriver modalitet som en semantisk kategori genom vilken 

talarens egen inställning till förhållandet mellan det sagda och den utomspråkliga verkligheten 

åskådliggörs ur talarens perspektiv. Winther Jørgensen m.fl. (2000:87-88) gör vidare gällande 

att en talares bruk av modalitet i olika sammanhang kan påverka dess sociala relationer och 

diskursens konstruktion.  

Modalitet är en komplex och omstridd semantisk kategori som kan uttryckas på en mängd 

olika sätt beroende på det ifrågavarande språkets uppbyggnad och förutsättningar (Vinogradov 

1975:55-57). Modalitetens fulla komplexitet kan inte denna uppsats redogöra för, då den inte 

minst inom ryskan saknas en tydlig konsensus kring gränsdragningar och definitioner rörande 

dess många olika uttryck och dimensioner. En typ av modalitet som under senare år studerats i 

större omfattning är epistemisk modalitet, vars benämning enligt Bloch och Averina (2011:44) 
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härstammar från grekiskans episteme (tillförlitlig kunskap) och epistemai (veta, kunna, 

förmoda) och kan uttryckas både implicit och explicit i olika språk. Nuyts (2001:21-22) 

framhåller att epistemisk modalitet är talarorienterad och primärt handlar om lingvistiskt 

formulerade sannolikhetsbedömningar ur talarens eget perspektiv. Genom bruket av epistemisk 

modalitet menar Nuyts (2011:21-22) att en talare kan ge uttryck för ett spektrum av hållningar 

till sin utsaga som sträcker sig från absolut övertygelse via tro och försanthållande till tvivel 

och avståndstagande. Nemickienè (2019:22ff) menar därutöver att politikers användning av 

epistemisk modalitet är vanligt förkommande i politisk diskurs som verktyg för att uttrycka 

gardering. I rysk politisk diskurs har det även konstaterats vara vanligt förekommande som 

medel för övertygande, då det utgör en möjlighet för talaren att gardera sig mot ifrågasättande 

av utsagans faktiska innebörd. Genom bruket av epistemisk modalitet överlämnar talaren ett 

visst mått av ansvar till mottagaren att värdera innehållet i utsagan (Nemickienè 2019:22ff).  

Av Reisigl och Wodak (2017:95) beskrivs modalitet som ett exempel på ett språkligt verktyg 

som kan studeras för att bedöma en talares intention med det sagda och därmed den talarens 

grad av tilltro till och instämmande med en utsaga. Vidare menar de att modaliteter kan 

användas som uttryck för diskursiva strategier. Diskursiva strategier kan enligt Wodak 

(2009:32) förstås som diskursiva (språkliga) handlingar som utförs, mer eller mindre planerat 

och utstuderat, och som syftar till att uppnå någon form av strategiskt kommunikativt mål. 

Reisigl och Wodak (2017:95) menar vidare att modalitet kan användas som medel för strategier 

som syftar till att exempelvis dämpa (mitigate) eller förstärka (intensify) innehållet i sin utsaga. 

Det som kan studeras genom att analysera bruket av modalitet är såldes huruvida innehållet i 

själva utsagan kan anses påverkat eller inte av bruket av modaliteten i just sitt lilla språkliga 

sammanhang. Wodak (2009:34) gör även gällande att en och samma diskursiva strategi kan 

användas för olika mål och i olika konflikterande bakomliggande syften, strategi och uttryck 

står således inte i ett ett-till-ett-förhållande till varandra. Det är just i dessa fall som det rent 

språkliga torde vara relevant att undersöka, för att skenet kan bedra – det sagda eller skrivna 

kan te sig eller tolkas på ett sätt vid första anblick men vid närmare undersökning kan innehållet 

tolkas helt annorlunda – ur ett rent språkligt perspektiv. 

Denna studie utgår ifrån Nemickienès (2019:22) tolkning av Nuyts (jfr Nuyts 2001:21f) syn 

på epistemisk modalitet, som gör gällande att epistemisk modalitet är talarorienterad, och att 

talarens bruk av epistemisk modalitet innebär en bedömning av det sagda och antyder talarens 

attityd till det hypotetiskt tänkbara innehållet i utsagan. För att undersöka Sergej Lavrovs 

användning av epistemisk modalitet som möjligt uttryck för de diskursiva strategierna 

dämpning, förstärkning, gardering och övertygande kommer Nemickienès (2019:25ff) 
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tolkning och användning av Nuyts kategorier för uttryck av epistemisk modalitet att användas 

för undersökningen, såsom de tillämpas och exemplifieras i hennes studie av uttryck för 

epistemisk modalitet i ryskan. Dessa kategorier av uttryck utgörs av modala adverb 

(exempelvis конечно/självklart, действительно/sannerligen, безусловно/självklart), modala 

partiklar (exempelvis разумеется/förstås, неужели/verkligen, minsann), predikat som 

uttrycker mentalt tillstånd eller kognitiv aktivitet (exempelvis считатъ/anse, думать/tänkta, 

tycka, полагать/förmoda, anta), modala adjektiv som predikatsfyllnad (exempelvis 

должен/tvungen, måste, bör), fasta modala uttryck (exempelvis по моему мнению/enligt min 

mening, можно констатироватъ/man kan konstatera). Nuyts (2001) identifierar även en 

kategori uttryck som benämns modal auxiliaries, vilket Nemickiené (2019:25) inte identifierar 

några exempel på i sin studie av rysk politisk diskurs. Därför ansågs denna kategori ligga 

utanför ramarna för denna undersöknings avgränsningar, och behandlas därför i detta arbete. 

Genom att analysera hur Lavrov använder sig av dessa uttryck för epistemisk modalitet som 

möjliga uttryck för de diskursiva strategierna dämpning, förstärkning, gardering och 

övertygande är det uppsatsens ambition att kunna åskådliggöra hur den diskursiva noden 

Internationell dialog formas av bruket av dessa strategier, och slutligen kunna argumentera för 

huruvida Lavrov under det gångna året kan anses ge uttryck för några betydande avvikelser 

från den av tidigare forskning sammantagna bilden av noden Internationell dialog i den ryska 

Arktisdiskursen. 
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5. Material 
Denna studie är baserad på ett empiriskt skriftligt material som omfattar 15 texter om vardera 

3-35 sidor. Texterna har valts ut efter fyra kriterier. 

Det första kriteriet är att texten finns publicerad av det ryska utrikesministeriet 

(министерство иностранных дел) på deras egen webbplattform MID.ru. Inom det 

diskursanalytiska fältet ges stöd för analys av s.k. ”primärtexter” eller ”vita papper”, officiella 

texter och handlingar som producerats av formella politiska auktoriteter. Dessa texter besitter 

ett eget diskursivt inflytande, eftersom de genom sin institutionella tyngd och inneboende 

legitimitet uppfattas som relevanta, både nationellt och internationellt, och eftersom de kan 

anses avsedda att ge uttryck för landets officiella inställning till ämnet. Dessutom kan det antas 

att de sannolikt, åtminstone teoretiskt, tillkommit som den för tillfället tydligaste 

representationen av den rådande diskursen. (Jensen & Skedsmo 2010:441.) Det andra kriteriet 

är att texten återger Sergej Lavrovs uttalanden gjorda på ryska i egenskap av utrikesminister 

och därmed som politisk aktör enligt definitionen som beskrivits i avsnitt 4.2 (Diskursanalys 

som teori och metod). Det tredje kriteriet är att ämnet Arktis avhandlas någonstans i texten. 

Detta har säkerställts genom att tillämpa sökorden арктика och арктический och möjliga 

grammatiska varianter av dem. Detta gav ett material där Arktis antingen avhandlas som uttalat 

ämne för samtalet eller uttalandet i stort, som en direkt fråga ställd till Lavrov i ett i övrigt 

”icke-arktiskt” sammanhang eller som ett ämne Lavrov helt på eget initiativ för på tal. Det 

fjärde och sista kriteriet är att texten ska återge uttalanden som gjorts under tidsperioden 1 

januari 2019 till 31 mars 2020. 

Dessa fyra kriterier ställdes för att generera ett material med en viss variation i sociala och 

geografiska kontexter, och därmed kunna ge en så nyanserad och adekvat bild av den rådande 

diskursen som möjligt. Urvalskriterierna genererade ett material som innehåller bl.a. uttalanden 

vid framträdanden vid bi- och multilaterala sammankomster, internationella konferenser och 

svar på frågor ställda vid presskonferenser och intervjuer med en rad olika aktörer i så väl 

internationella som inhemskt ryska sammanhang. Den satta tidsramen torde vara för snäv för 

att kunna utgöra underlag för en analys av eventuell förändring över tid, vilket således ligger 

utom ramarna för denna undersökning. Materialet är samtidigt tillräckligt brett för att kunna ge 

en adekvat uppfattning om diskursen i nutid, och potentiellt innehållsrik för att kunna anses 

representativt för den ryska Arktisdiskursen i stort, då en rad viktiga bi- och multilaterala 

sammanträden och internationella konferenser som ägde rum under den undersökta perioden. 
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Alla översättningar från ryska till svenska av det analyserade materialet är mina egna om 

inte annat anges. Analyserna är dock baserad på den ryska originaltexten och det ryska språkets 

specifika uttrycksmöjligheter och semantiska nyanser. Översättningarna är primärt gjorda i 

syfte att utgöra ett kontextuellt stöd för icke-ryskspråkiga att tillgodogöra sig det huvudsakliga 

innehållet studien, och inte för att äga något egenvärde såsom översättningar. I många fall är 

uttrycksmöjligheterna för just epistemisk modalitet i de båda språken så pass olika att det 

språkliga fenomen som här studeras inte låter sig översättas direkt, vilket en läsare av detta 

arbete uppmanas ha i åtanke. 

 

  



 18 

6. Undersökning 
6.1 Redogörelse för funna uttryck för epistemisk modalitet 
De kategorier av uttryck för epistemisk modalitet som återfunnits i det analyserade materialet 

och korresponderar med den diskursiva noden Internationell dialog är följande: 
- modala adverb: конечно (självklart), действительно (sannerligen), наверное (troligen, 

antagligen), нужно (nödvändigt)  

- predikat som uttrycker mentalt tillstånd eller kognitiv aktivitet: рассчитывать (räkna med, 

hoppas på), считать (räkna med, anse, betrakta), думать (tänka, tro, förmoda), знать (veta) 

samt participformerna уверен/уверены (övertygad), убежден/убеждены (övertygad) som 

är snarlika i betydelse och i många fall direkt utbytbara mot varandra. 

- modala adjektiv som predikatsfyllnad должен/должны (måste, bör) 

Dessa uttryck återfanns i relation till den diskursiva noden Internationell dialog i 6 av de 15 

undersökta texterna.  

 

6.2 Analys av förekomster av epistemisk modalitet som uttryck för diskursiva 

strategier 
Nedan följer redogörelser för och analyser av samtliga förekomster av epistemisk modalitet 

som påträffats i relation till noden Internationell dialog i de undersökta texterna. I varje 

återfunnen förekomst av epistemisk modalitet, som kunde anses knuten till den diskursiva 

noden Internationell dialog, analyseras vilken eller vilka diskursiva strategier den epistemiska 

modaliteten skulle kunna anses ge uttryck för, och vidare hur det i sin tur kan anses forma den 

diskursiva noden Internationell dialog. Textavsnitten, som återger Lavrovs uttalanden, 

innefattar de meningar där uttryck för epistemisk modalitet förekommer, men i de flesta fall 

även omkringliggande meningar som ansetts relevanta för att åskådliggöra kopplingen till 

noden Internationell dialog och/eller de ifrågavarande strategierna, som ofta kommer till uttryck 

just i kontrasten med föregående eller efterföljande mening. 

6.2.1 Internationella sammanhang 

Från texterna som återger Lavrovs uttalanden gjorda i internationella sammanhang återfanns 

utryck för epistemisk modalitet i relation till noden Internationell dialog i två av texterna. Dessa 

två utgörs av Lavrovs besvarande av frågor vid den internationella säkerhetspolitiska 
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konferensen i München samt öppningsanförandet och det efterföljande frågebesvarandet vid 

den av Ryssland organiserade konferensen Internationellt Arktiskt forum i St Petersburg. 

6.2.1.1 Säkerhetspolitiska konferensen i München 

Vid presskonferensen som efterföljde den säkerhetspolitiska konferensen i München den 16 

februari 2019 ställdes en fråga till Lavrov angående huruvida han tror att det är möjligt att 

upprätthålla samarbetet i den arktiska regionen trots de ökade spänningarna mellan öst och väst, 

i synnerhet mellan Ryssland och Norge (MID 2019b:4). Lavrov inleder sitt svar på frågan med 

följande uttalande: 

Если говорить о России, то ответ однозначный: «да». Конечно, мы обращаем внимание на 
активизацию государств-членов НАТО в регионе. Мы обсуждали это с нашими норвежскими 
партнерами. Мы хотим понять, какие цели НАТО преследует в Арктике. (MID 2019b:4.)  

Om vi pratar om Ryssland är svaret otvetydigt: ”ja”. Självklart är vi uppmärksamma på NATO-
medlemsstaternas aktivitet i regionen. Vi berörde frågan med våra norska partners. Vi vill förstå vilka 
”mål” NATO har i Arktis. 

I uttalandet förekommer adverbet конечно (självklart) som efter det tydliga och raka svaret 

”ja” på den konkreta frågan, indikerar en hög grad av instämmande med, och tilltro till, 

sanningshalten hos innehållet i utsagan som sedan följer – att de är uppmärksamma på NATO-

länders aktivitet i regionen, samtidigt som han fortsätter med att säga att de (Ryssland) tror att 

ett fortsatt samarbete är möjligt. Detta skulle kunna tolkas som en vilja från Lavrov att indikera 

att frågan om NATO:s förehavanden i regionen har en naturlig och självskriven plats i den 

ryska verklighetsuppfattningen, som varken kan eller bör bortses från. Vidare berättar han att 

frågan berörts med norska ”partners”. Användningen av epistemisk modalitet kan i detta fall 

betraktas som uttryck för en strategi att övertyga om riktigheten hos den egna uppfattningen i 

utsagan – att det finns vilja och ambition att upprätthålla samarbeten och dialoger, även med 

aktörer som uppvisar ett i deras mening ifrågasättbart beteende, och att det kommer att ske med 

Rysslands goda minne gällande NATO-länders förehavanden i området.  

Lavrov fortsätter sedan sitt svar på den ovan nämnda frågan med att beskriva hur Ryssland har 

agerat för att stärka det arktiska samarbetet, och sedan med att uttrycka Ryssland inställning till 

bruket av militära metoder i frågor som rör Arktis (MID 2019b:4-5). 

Мы многократно выступали с различными конструктивными предложениями в рамках 
Арктического совета и других региональных структур. Мы уверены, что сотрудничество на 
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арктическом направлении не требует какого-либо военного компонента. Надеюсь, наши 
партнеры с таким подходом согласны. (MID 2019b:4-5.) 

Vi har vid upprepade tillfällen inkommit med olika konstruktiva förslag till Arktiska rådet och andra 
regionala organisationer. Vi är övertygade om att samarbetet i Arktis inte fordrar någon form av 
militära inslag. Jag hoppas att våra partners delar denna inställning. 

Användningen av уверены sоm predikat (med ett мы som uttalat subjekt) indikerar en stark 

och institutionellt förankrad övertygelse om innehållet i utsagan som följer – att det arktiska 

samarbetet inte fordrar några former av militära inslag. I kontrast till den direkt föregående 

meningen, om hur Ryssland agerat till synes regelrätt och konstruktivt, kan dock uttalandet om 

deras övertygelse tolkas som en implicit anklagelse om att så inte skulle vara fallet för andra 

inblandade. Vidare i uttalandes ges sedan uttryck för en förhoppning om sina partners 

instämmande i frågan, vilket skapar en viss distans till desamma. Bruket av epistemisk 

modalitet kan således i detta fall tolkas som uttryck för en strategi för att övertyga om en egna 

ståndpunktens riktighet och tillförlitlighet, och anses öka förfrämligandet till de övriga 

samarbetspartnerna, och därmed bidra till ett polariserande element inom noden Internationell 

dialog i diskursen.  

6.2.1.2 Internationellt Arktiskt Forum i St Petersburg 

Under det femte av Ryssland anordnade Internationellt Arktiskt Forum, som år 2019 hölls i St 

Petersburg och gick under parollen ”Arctic – Territory of Dialogue” (International Arctic 

Forum, 2020), höll Lavrov ett inledande öppningsanförande vid ministersammanträdet, där han 

gjorde följande uttalande: 

Убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы 
могут и должны решаться политическим путем, за столом переговоров. Ни один из этих 
вопросов не требует военного решения. (MID 2019c:2.) 

Vi är övertygade om att det i Arktis inte finns någon potential till konflikter, och att alla frågor som 
uppkommer där kan och bör lösas på politisk väg, vid förhandlingsbordet. Inte en enda av dessa 
frågor fordrar en militär lösning. 

I exemplet förekommer inledningsvis predikatet убеждены (övertygade) i sin pluralform, som 

indikerar en stark institutionellt förankrad övertygelse om innehållet i utsagan – att det inte 

finns någon potential till konflikter och att alla frågor som uppstår kan och bör lösas på politisk 

väg, genom internationell dialog och förhandling. Den förmedlade övertygelsen förstärks sedan 

ytterligare av det modala adjektivet должны (bör), här i kortform som predikatsfyllnad, som 

indikerar en vilja att uttrycka att politisk lösning av frågorna inte bara är möjlig, utan också 
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nödvändig. Även i detta exempel kan epistemisk modalitet anses användas som uttryck för en 

diskursiv strategi att övertyga om tillförlitligheten i den egna utsagans innehåll. Utsagan i sin 

helhet kan anses indikera att vikten av internationell dialog i den ryska Arktisdiskursen är starkt 

kopplad till vikten av att lösa de enskilda frågor som man för närvarande har för handen, och i 

mindre utsträckning till en uppfattning om ett egenvärde i dialog eller enskilda aktörers ansvar 

i lösningen av de frågor som uppstår. Detta förhållningssätt till internationell dialog kan anses 

indikera en pragmatisk nollsummespels-mentalitet, som därmed bidrar till ett polariserande och 

kalkylerande element i noden. 

Mot slutet av sitt öppningsanförande framhåller Lavrov sedan vikten av samarbetet i Arktiska 

rådet och lyfter särskilt fram utformningen och antagandet av dess strategiska plan och 

ministerdeklaration: 

Чуть меньше месяца остается до Министерской встречи Арктического совета в финском 
Рованиеми. В преддверии этого важного события рассчитываем на конструктивное 
согласование старшими должностными лицами наших стран первого в истории Организации 
документа перспективного планирования – Стратегического плана, а также Министерской 
декларации, которые должны определить рамки нашей коллективной работы на ближайшую 
и среднесрочную перспективу, в том числе и на период российского председательства.  (MID 
2019c:3.) 

Knappt en månad återstår till ministersammanträdet i Arktiska rådet i finska Rovaniemi. Inför detta 
viktiga sammanträde räknar vi med våra länders ledares enighet gällande organisationens första 
historiska planeringsdokument, den strategiska planen och ministerdeklarationen, vilka är ämnade att 
fastställa ramarna för vårt gemensamma arbete i det kortare och längre perspektiv, och även för det 
ryska ordförandeskapet. 

I detta uttalande används predikatet рассчитываем (räknar med) i första person pluralis, 

sannolikt åsyftandes Ryssland som avsändare. Predikatet kan anses indikera en förhoppning 

från talarens sida om innehållet i den vidare utsagan – att enighet ska råda mellan berörda 

länders ledare i frågan om de nämnda dokumenten. Vidare används adverbet должны (är 

ämnade att), som i detta fall även kan anses indikera en uppfattning om en underliggande 

skyldighet att den potentiella verklighet han ger uttryck för ska förverkligas – att dokumenten 

verkligen ska innehålla ramarna för det fortsatta gemensamma arbetet. Genom användningen 

av epistemisk modalitet i denna utsaga förmedlar Lavrov en stark förhoppning och tilltro till 

möjligheterna för enighet i fråga om dokumenten, och kan anses utgöra en del i en diskursiv 

övertygandestrategi i fråga om vikten av Arktiska rådets antagande av dokumenten. 

Efter öppningsanförandet vid ministermötet vid Internationellt Arktiskt Forum i följde en 

frågestund där Lavrov besvarade journalisters frågor. En av frågorna som ställdes påtalade de 
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potentiella svårigheterna kring att fler av staterna i Arktiska rådet hävdar att deras 

territorialvattengränser kan sträcka sig över nordpolen, och frågeställaren undrade hur man ska 

kunna undvika konflikt (MID 2019c:4). 

Что касается Северного полюса, то это - символическая точка. Уверен, мы должны искать 
такие решения, которые будут способствовать не конфликтам, а взаимодействию в этом 
регионе. (MID 2019c:4.) 

Vad gäller Nordpolen, är det i sig en symbolisk plats. Jag är övertygad om att vi behöver söka sådana 
lösningar som inte kommer att underlätta för konflikter, utan istället för samarbete i regionen.  

Här indikerar Lavrov sin inställning till det efterföljande uttalandet med predikatet уверен 

(övertygad), genom vilket han uttrycker stark tilltro till innehållet – att de lösningar som 

behöver sökas i fråga om Nordpolen är sådana som inte underlättar för konflikter, utan för 

samarbete. Användningen av epistemisk modalitet torde i detta fall indikera en relativt stark 

övertygelse om behovet av internationell konsensus i frågan om Nordpolen specifikt och andra 

problematiska områden mer generellt, och kan således i detta fall anses brukas som en 

övertalningsstrategi för att stärka uppfattningen om den ryska tilltron till förutsättningarna för 

att lösa svåra frågor genom internationell dialog. 

Lavrov får sedan en fråga beträffande oenigheter med USA i fråga om hur Nordostpassagen2 

bör förvaltas och hur de bestämmelser som finns idag ska tolkas. Journalisten avslutar med att 

fråga om huruvida man behöver utarbeta gemensamma övergripande regler i den frågan. (MID 

2019c:5.) 

Не берусь давать характеристику действиям США, которые, действительно, считают, что 
они одни могут «заказывать музыку» и создавать свои собственные правила. Это - отдельная 
тема, но она, к сожалению, существует. Ее приходится иметь в виду, когда мы обсуждаем 
те или иные вопросы. (MID 2019c:5.) 

Jag ska inte åta mig att karaktärisera USA:s agerande, vilka, sannerligen, anser att de själva kan 
”sätta agendan” och skapa egna regler. Detta är ett separat tema men, dessvärre, existerar det. Det 
är något vi måste ha i åtanke när vi diskuterar de ena eller andra frågorna  

I detta exempel återfinns två på varandra efterföljande uttryck för epistemisk modalitet, som 

tillsammans kan anses dämpa det i övrigt kategoriska innehållet i utsagan. Först använder 

Lavrov adverbet действительно (sannerligen) för att antyda den egna inställningen till sitt 

karaktäriserande av USA:s beteende, vilket antyds vara dominant och i det närmaste olagligt. 

 
2 Den marina farled som löper mellan Atlanten och Stilla havet längs Rysslands norra kust, och som till följd av 
det under senare år kraftigt krympande istäcket i Arktis öppnar upp för stora omstruktureringar av det 
fartygsburna handelsflödet mellan Europa och Asien (Astrasheuskaya & Foy 2019). 
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Adverbet indikerar en hög grad av självförtroende och tilltro till innehållet i utsagan som snarast 

presenteras som ett faktum. Mer intressant är dock att verbet считают (anser) används för att 

förmedla hur han uppfattar att USA verkar anse detta vara ett beteende i linje med deras 

rättigheter. Detta faktum beskrivs sedan som ett större tema han bara snuddar vid, och som man 

som motpart bör ha i åtanke vid förhandlingar och samtal. Sammantaget kan bruket av 

epistemisk modalitet i utsagan anses indikera en tydlig komplexitet i förhållningssättet till USA 

som samtalspartner, och detta fall anses dämpa det mer provokativa innehållet i utsagan. 

Användningen av epistemisk modalitet skulle här kunna anses ge uttryck för en 

dämpningsstrategi, och samtidigt ha en något polariserande inverkan på noden Internationell 

dialog. 

Senare följer en fråga som inleds med ett påstående, där frågeställaren konstaterar att Ryssland 

i övrigt har en stundtals vågad diplomatiska stil, men menar vidare att Ryssland just i fråga om 

Arktis agerar diplomatiskt exemplariskt och ofta hänvisar till konsensuskultur och gott 

samarbete. Frågan övergår i att behandla USA:s på sikt eventuellt ökade marina aktivitet i 

Arktis, som frågeställanden menar att USA anser vara ett berättigat svar på rysk ökad militär 

aktivitet. Slutligen undrar frågeställaren hur man ska kunna lätta på spänningarna i det rådande 

läget. Lavrov inleder sitt svar med att förklara att Ryssland endast anser sig agera inom ramarna 

för tryggandet av sin nationella säkerhet, vilket all rysk militär aktivitet menas syfta till. Lavrov 

kommenterar sedan påståendet om att det skulle pågå en rysk militarisering i Arktisk, vilket 

han menar vara felaktigt, och leder sedan in till att beröra andra länders tendens att blanda in 

NATO i Arktisfrågor. (MID 2019c:6-7.) 

 Не думаю, что они служат делу, в том смысле, что Арктический совет, как Вы и сказали, - 
группа стран, которые выработали очень важную и редкую в наших современных условиях 
культуру компромисса. Мы будем отстаивать эту культуру. (MID 2019c:7.) 

Jag tror inte att de gynnar saken i det att Arktiska rådet, som ni uttryckte det, är en grupp länder som 
har utarbetat en viktig, och i vårt samtida läge sällsynt, kultur av kompromissvilja. Vi kommer att 
försvara denna kultur. 

I exemplet används не думаю (tror inte), ett predikat som indikerar ett relativt neutralt och 

distanserat förhållningssätt till sanningshalten hos innehållet i utsagan – att NATO-länderna 

genom sitt agerande inte arbetar i Arktiska rådets anda, som beskrivs som något i det närmaste 

unikt i den samtida världspolitiken. Genom sitt bruk av epistemisk modalitet kan Lavrov i detta 

fall anses ge uttryck för ett dämpat anklagande mot NATO-länderna, som sedan ytterligare 

förstärks av det konkreta konstaterandet att Ryssland, underförstått till skillnad från NATO-
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länderna, kommer att försvara den samarbetskultur som man menar att NATO-länderna 

missgynnar med sitt beteende. Även denna utsaga kan därför anses bidra till en tydligare 

polarisering mot NATO-länder i fråga om Internationell dialog i Arktisdiskursen, och bruket 

av epistemisk modalitet kan anses utgöra ett dämpande moment. 

 Lavrov får sedan en fråga angående huruvida Ryssland har tillräckliga resurser för att fortsätta 

”ligga i ledningen” för utvecklingen i Arktis, vilket frågeställaren menar att fler medlemmar av 

Arktiska rådet i och med klimatförändringarna väntas engagera sig i. Lavrov inleder sitt svar 

med att redogöra för hur han ser på förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen, och leder 

sedan in på en tidigare ställd fråga angående Rysslands oro för en ökad militarisering av Arktis 

och förändring av den särskilda samarbetsanda som han menar präglar samarbetet i Arktiska 

rådet. (MID 2019c:7-8.) 

Конечно, чувствуется, что некоторые входящие в Североатлантический альянс страны 
хотели бы развеять этот дух [который сложился в Арктическом совете] и вместо него 
навязать милитаристский. Убежден, что наши северные соседи понимают опасность и 
контрпродуктивность таких подходов и не позволят им возобладать. (MID 2019c:8) 

Självklart, kan det kännas som att vissa NATO-länder skulle vilja upplösa denna anda [som utvecklats 
i Arktiska rådet] och istället påtvinga en militaristisk anda. Jag är övertygad om att våra nordliga 
grannar inser faran och kontraproduktiviteten i sådana tillvägagångssätt och inte tillåter dem att 
fortsätta råda. 

Användning av ordet конечно (självklart) indikerar en stark tilltro till sanningshalten i utsagan 

– att känslan av oro inför vissa NATO-länders beteende är fullt berättigad, och därmed kunna 

tolka som ett medel för att övertyga om att den känslan är legitim och befogad. Vidare används 

predikatet убежден (övertygad), vilket indikerar just övertygelse om innehållet i utsagan som 

följer – att de nordiska grannländerna bör inse faran i sitt beteende och tänka om. Lavrovs 

användning av epistemisk modalitet kan i dessa två på varandra följande meningar tolkas som 

uttryck för en kombinerad strategi för dämpning och övertygande. Sammantaget skapas ett visst 

mått av neutralitet och distans i en i övrigt förhållandevis stark och provokativ utsaga, som vid 

närmare anblick snarare kan tolkas som ett implicit fördömande och krav på förändring. Med 

utsagorna indikerar Lavrov en tydliga och mer polariserande positionering gentemot NATO-

länderna inom ramarna för internationell dialog Arktiska rådet. 

6.2.2 Bilaterala sammanhang 

Från texterna som behandlade Lavrovs uttalanden i bilaterala sammanhang återfanns uttryck 

för epistemisk modalitet i relation till noden Internationell dialog i två av texterna. Dessa två 
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utgörs av Lavrovs svar på frågor vid presskonferenserna som efterföljde möten med Norges 

respektive Islands utrikesminister.  

6.2.2.1 Ministermöte med Norges utrikesminister 

Vid presskonferens som hölls efter det bilaterala sammanträdet med Norges utrikesminister 

Ine Marie Eriksen Søreide i Kirkenäs den 25 oktober 2019 höll Lavrov ett kort anförande där 

han beskrev vad som diskuterats vid mötet som just hade ägt rum (MID 2019d:1-2): 

При всем при этом с обеих сторон подчеркнули, что разногласия и расхождения, которые, 
наверное, неизбежно будут всегда, но мы хотели бы их уменьшить, не должны 
препятствовать нашему взаимодействию в тех областях, где мы видим совпадение 
интересов. Это касается и Арктического совета, и Совета Баренцева/ Евроарктического 
региона, в котором Норвегия с этого месяца стала председателем. (MID 2019d:2-3.)  

Trots allt härvid underströk vi från båda sidor att meningsskiljaktigheterna som, troligtvis, 
ofrånkomligen alltid kommer att finnas där, är något vi båda skulle vilja minska, och att de inte bör 
låtas förhindra samarbete på de områden där vi ser gemensamma intressen. Detta innefattar Arktiska 
rådet och Barentsrådet, för vilket Norge sedan denna månad är ordförande.  

I exemplet används adverbet наверное (troligtvis), vilket kan därmed anses indikera en 

förhållandevis låg grad av självsäkerhet i vad han uttrycker om meningsskiljaktigheterna med 

Norge – att de ofrånkomligen finns och sannolikt kommer att bestå men att de inte ska tillåtas 

hindra möjliga ömsesidiga samarbeten. Наверное som uttryck för epistemisk modalitet kan här 

anses indikera en viss distans till innehållet i den övriga utsagan, och kan tolkas som ett uttryck 

för en strategi för att gardera sig mot ett vidare direkt ansvar för att meningsskiljaktigheterna 

ofrånkomligen kommer att bestå. Vidare skapas dock en kontrast till de konstaterade 

oenigheterna genom att framhålla vikten av att samarbeta där det låter sig göras, vilket 

exemplifieras med Arktiska rådet och Barentsrådet. Den diskursiva garderingsstrategin kan i 

och med denna utsaga anses tillföra ett element av passivitet i fråga om det ryska upplevda 

ansvaret för det diplomatiska klimatet för internationell dialog.  

Vid den efterföljande frågestunden fick Lavrov sedan en fråga om huruvida han är nöjd med 

förklaringen han har fått under mötet av vad han tidigare kallat den norska ”baspolitiken”. 

Frågeställaren påpekar att Moskva tidigare beskrivit det som en problematisk anti-rysk militär 

upprustning längs den norsk-ryska gränsen. (MID 2019d:4.) Lavrov inleder sitt svar på frågan 

på följande sätt: 

Мы не стремимся к удовлетворению, когда обсуждаем эти вопросы. Знаем, что в ходе 
человеческой жизни полное удовлетворение недостижимо, но мы откровенно и 
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профессионально обсудили ситуацию, которая складывается с безопасностью на севере 
Европы. (MID 2019d:4.) 

Vi strävar inte efter tillfredsställelse när vi behandlar dessa frågor. Vi vet att under det mänskliga 
livets gång är full tillfredsställelse en omöjlighet, men vi har öppet och professionellt behandlat 
säkerhetssituationen som håller på att utvecklas i norra Europa. 

I detta exempel innefattar Lavrov även sin norska motpart i användningen av epistemisk 

modalitet genom predikatet знаем (vi vet) i första person pluralis, vilket torde indikera Lavrovs 

tydliga uppfattning om samförstånd gällande att de båda har förlikat sig med att full 

tillfredställelse inte kommer att kunna uppnås, men att de samtal som hållits varit på en 

professionell nivå. Uttalandet har en i det närmaste filosofisk underton, men kan även anses 

uttrycka en neutralt konstaterande inställning gällande sakernas tillstånd, vilket även bekräftas 

av den föregående meningen. Som diskursiv strategi betraktat kan bruket av epistemisk 

modalitet tolkas som uttryck för en strategi att dämpa konstaterandet om de grundläggande 

svårigheter som dialogen präglas av, och därmed bereda de faktiskt fungerande aspekterna av 

dialogen ett tydligare och stadigare utrymme i diskursen. 

Lavrov besvarar frågan vidare med att konstatera att NATO:s verksamhet i området oroar, men 

att den norska utrikesministern försäkrat honom om att den norska ”baspolitiken”, NATO-

medlemskapets inneboende förpliktelser till trots, fortfarande äger sin aktualitet (MID 2019d:4) 

och konstaterar vidare:  

Рассчитываем, что так оно и будет. Обратили внимание на официальное заявление 
заместителя Министра иностранных дел Королевства о том, что Норвегия не 
рассматривает Россию в качестве угрозы своей безопасности. Думаю, что возобновившиеся в 
этом году достаточно активные контакты по линии министерств обороны будут 
способствовать укреплению доверия. Всячески их поощряем. (MID 2019d:4.) 

Vi utgår ifrån att det kommer förbli så. Vi riktade uppmärksamheten mot det officiella uttalande som 
den ställföreträdande utrikesministern gjorde om att Norge inte betraktar Ryssland som ett hot mot sin 
säkerhet. Jag tror att de relativt aktiva kontakter mellan våra försvarsministerier som återetablerats 
under året kommer att bidra till ett ökat förtroende/en ökad tilltro. Vi uppmuntrar detta på alla sätt 
och vis. 

Predikatet рассчитываем (utgår ifrån, räknar med), här i första person pluralis, här sannolikt 

syftandes till Ryssland som underförstått subjekt, indikerar att Lavrov vill ge uttryck för en 

förhoppning om det vidare innehållet i utsagan – att den ”baspolitik” som den norska 

utrikesministern beskrivit kommer att bestå. Vidare ger han med användningen av predikatet 

думаю (jag tror), här i första person singularis, uttryck för ett förhållandevis försiktigt och 

neutralt förhållande till innehållet i den vidare utsagan, och indikerar samtidigt en något lägre 
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nivå av formalitet och institutionell förankring och ett större mått av eget omdöme. 

Användningen av epistemisk modalitet i denna utsaga indikerar att Lavrov anser att de 

återetablerade kontakterna kan leda till ett ökat förtroende länderna sinsemellan, men att det 

inte nödvändigtvis är något han vill hävda med bestämdhet. Sammantaget kan detta anses tyda 

på att Lavrov vill ge uttryck för en stark förhoppning om att den norska motparten ska leva upp 

till sina ”åtaganden”, och att han samtidigt vill gardera sig i fråga om nivån av tilltro och tillit 

som kommer att kunna byggas upp i det framtida dialogsamarbetet mellan ländernas 

försvarsministerier. För noden Internationell dialog bidrar detta till att ställa Ryssland i en 

position av viss förväntan på att andra ska leva upp till de uttalade förväntningarna, men 

samtidigt en försiktighet genom att inte lova något man inte kan garantera. 

6.2.2.2 Ministermöte med Islands utrikesminister 

Vid presskonferensen som hölls efter det bilaterala mötet med Islands utrikesminister 

Gudlaugur Thor Thordarson den 26 november 2019 i Moskva fick Lavrov en fråga om hur 

han ställer sig till att bredda Arktiska rådet när många länder visare ett allt större intresse för 

regionen. (MID 2019e:3.) 

Действительно, много стран проявляют интерес к этому региону. У членов Арктического 
совета нет аллергии на то, чтобы неарктические государства сотрудничали в реализации 
целого ряда проектов на Севере, в высоких широтах (MID 2019e:3).  

Sannerligen är det så att många länder uttrycker intresse för denna region. Medlemmarna i Arktiska 
rådet har ingen ”allergi” mot att icke-arktiska stater samarbetar i förverkligandet av en mängd 
projekt i norr, på höga breddgrader.  

Adverbet действительно (sannerligen) indikerar en hög grad av instämmande med, och tilltro 

till sanningshalten hos innehållet utsagan – att det internationella intresset för den Arktiska 

regionen är stort, vilket här sannolikt syftar till att bekräfta frågeställarens påstående med 

samma innehåll och kan därmed tolkas som ett uttryck för en förstärkningsstrategi. Uttrycket 

för epistemisk modalitet kan anses tydligt bekräfta utsagan genom att indikera en uppfattning 

om hög sanningshalt i innehållet och därmed ett samförstånd med den andra parten, som här 

utgörs av frågeställaren. För noden Internationell dialog kan detta anses bidra med ett element 

av förstärkning av den egna uppfattningen om det världspolitiska värdet i att få delta i arktiska 

dialogsamarbeten, i synnerhet i Arktiska rådet. 
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6.2.3 Inhemska sammanhang 

Från texterna som behandlade Lavrovs uttalanden i inhemska sammanhang återfanns uttryck 

för epistemisk modalitet i relation till noden Internationell dialog i två av texterna. Dessa två 

utgörs av Lavrovs svar på frågor vid 2019 och 2020 års presskonferenser om rysk diplomati 

under föregående år. 

6.2.3.1 Årliga presskonferensen om rysk diplomati under det gångna året 2018 

Lavrov får en fråga angående huruvida man är nöjda med samarbetet i Arktis och inleder sitt 

svar med en längre utläggning kring hur Ryssland arbetar med Arktis konkret, och leder sedan 

in diskussionen på Arktiska rådet (MID 2019a:27). 

Арктический совет очень полезная организация. Мы всячески поддерживаем те процессы, 
которые идут в этом органе. Это, наверное, одна из немногих структур, которая не задета 
геополитическими дрязгами. Она работает предельно конкретно и деполитизированно. Мы 
считаем, что это –образец для подражания. (MID 2019a:28.) 

Arktiska rådet är en mycket välfungerande organisation. Vi stödjer på alla sätt och vis de processer 
som pågår i detta organ. Det är troligen ett av få sammanhang som inte hänger sig åt geopolitiskt 
käbbel. Där arbetar man effektiv på ett konkret och avpolitiserat sätt. Vi anser att det är ett föredöme.  

I exemplet används adverbet наверное (troligen) och kan här anses indikera en viss distans och 

försiktighet i förhållningssättet till innehållet i den övriga utsagan – att Arktiska rådet är en av 

få samtida strukturer som inte ägnar sig åt geopolitiskt käbbel. Detta kan tolkas som en strategi 

för gardering mot att påstå något för självsäkert, eller att indikera en osäkerhet inför utsagans 

sanningshalt. Här kan även meningarna som direkt föregår och sedan följer efter anses stödja 

en tolkning för att det rör sig om gardering. I den direkt föregående och efterföljande meningen 

konstateras hur han anser att Arktiska rådet arbetar. Därefter följer en mening som inleds med 

мы считаем (vi anser), som indikerar en väl förankrad ståndpunkt i innehållet – att arktiska 

rådet är ett diplomatiskt föredöme. Detta bidrar sammantaget till att stärka Arktiska rådets roll 

som viktigt diplomatisk arena inom ramarna för noden Internationell dialog. 

6.2.3.2 Årliga presskonferensen om rysk diplomati under det gångna året 2019 

Lavrov får en fråga ställd till sig om Rysslands arktiska strategi och om huruvida han anser 

den vara effektiv. Inledningsvis konstaterar Lavrov att den ryska arktiska strategin är 

innehållsrik och ger några exempel på viktiga fokusområden. Vidare leder han in mot 
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Arktiska rådet som beskrivs som ett av få ännu ideologiskt oberoende organ (MID 2020:27), 

och fortsätter:  

Нет причин для того, чтобы привносить в Арктику военные методы работы. В этой связи мы 
считаем неправильным попытки втянуть НАТО в этот регион, в высокие широты, но мы за 
то, чтобы возобновить прежнюю практику, когда встречались начальники генеральных 
штабов вооруженных сил стран Арктического совета исключительно для того, чтоб 
обеспечивать должный уровень доверия. Мы сейчас предлагаем возобновить такие встречи, 
начиная, может быть, с консультаций экспертов. (MID 2020:27.) 

Det finns inga anledningar att ta till militära arbetsmetoder i Arktis. Apropå det, anser vi det orätt att 
försöka att involvera NATO i denna region, på dessa höga breddgrader, men vi är för att återuppta 
tidigare praktiker, då ledarna för Arktiska rådets medlemsstaters försvarsstaber träffades för att 
försäkra varandra om den tillbörliga nivån av tillit. Vi föreslår nu att denna typ av möten återupptas, 
inledningsvis, eventuellt, i samråd med experter.  

Här uttrycks epistemisk modalitet genom predikatet считаем (anser), som även i detta exempel 

indikerar att utsagans innehåll är institutionellt förankrad, och indikerar en väl förankrad 

ståndpunkt – att NATO-medlemsländernas beteende är orätt, men att man samtidigt förordar 

en återupptagning av tidigare beprövade diplomatiska praktiker för att öka den ömsesidiga 

tilliten. Bruket av epistemisk modalitet kan i detta fall tolkas som uttryck för en strategi för att 

övertyga om den egna hållningen rörande involverandet av NATO, vilket utgör uttalandets mest 

provokativa komponent, och som sedan ytterligare nyanseras av det fortsatta innehållet i 

utsagan, i vilken Rysslands agerande i implicit jämförelse med NATO-medlemsländernas 

framställs som mer konstruktivt och diplomatiskt. Användningen av epistemisk modalitet 

skulle här kunna anses ge uttryck för en övertygandestrategi, och samtidigt ha en något 

polariserande inverkan på noden Internationell dialog. 

Lavrov fortsätter sitt svar på ovan nämnda fråga med att tala om det kommande arbetet i 

Arktiska rådet: 

Ближе к 2021 г. будет сформулирована конкретная повестка, которая позволит плавно 
продолжать процессы, согласованные между всеми участниками в экономике, в сфере 
защиты климата, охраны окружающей среды в целом и, конечно, обеспечения условий жизни 
коренных народов максимально комфортным образом. (MID 2020:27.) 

Närmare 2021 kommer en konkret agenda att formuleras, som alla deltagare har enats om, och som 
ska säkerställa det fortsatta arbetet inom ekonomi, klimatskydd och miljöskydd i övrigt, 
givetvis/självklart, säkerställandet av bekväma levnadsvillkor för ursprungsbefolkningarna.  

En agenda kommer att formuleras gemensamt, och här förstärker adverbet конечно (givetvis, 

självklart) innehållet i den avslutande satsen i utsagan – att minoritetsbefolkningarna och deras 

levnadsvillkor ska visas maximal hänsyn. Denna användning av epistemisk modalitet kan anses 
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ge uttryck för en särskild ambition att framhäva de arktiska ursprungsbefolkningarna och deras 

levnadsvillkor i diskursen, som genom detta förfarande inte bara nämns i en avslutande bisats 

i en rad av exempel utan istället utmärks genom detta uttryck. Som diskursiv strategi betraktat 

kan denna användning av epistemisk modalitet tolkas som uttryck för förstärkning av ett 

innehåll, och därmed ett försök att bereda ett särskilt utrymme för frågor rörande 

ursprungsbefolkningar och deras levnadsvillkor i diskursen i stort och i samarbetet i Arktiska 

rådet i synnerhet. 
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7. Resultat och diskussion 

I denna uppsats har Sergej Lavrovs bruk av epistemisk modalitet som uttryck för diskursiva 

strategier inom den diskursiva noden Internationell dialog studerats. Uppsatsens första 

frågeställning berör vilka diskursiva strategier Lavrov kan anses ge uttryck för genom sitt bruk 

av epistemisk modalitet. I det analyserade materialet har Lavrovs användning av epistemisk 

modalitet i nästan hälften av fallen (6 av 15) bedömts användas som uttryck för en strategi för 

övertygande om den egna utsagans innehållsliga riktighet eller tillförlitlighet. Hela fem av dessa 

sex fall observerades i materialet från Internationellt Arktiskt Forum som anordnades i St 

Petersburg i april 2019. Detta skulle kunna indikera en medveten rysk satsning och diskursiv 

mobilisering i fråga om just internationell dialog vid det tillfället, som dessutom gick under 

parollen ”Arctic – Territory of Dialogue”. Gardering respektive dämpning bedömdes utgöra 

den diskursiva strategin i vardera tre fall (varav ett kombinerat), och förstärkning endast i två.  

Uppsatsens andra frågeställning berör hur bruket av dessa strategier i sin tur kan anses forma 

den diskursiva noden Internationell dialog. Värt att notera i detta sammanhang är att även här, 

vilket konstaterades i kapitel fyra (Teori och metod), och sedan framgått av analysen, kan den 

diskursiva strategin och dess troliga effekt på diskursen inte anses utgöra ett ett-till-ett-

förhållande där samma strategi alltid får samma innehållsliga effekt eller kunna anses används 

i samma syfte. Å ena sidan har exempelvis strategin övertygande bedömts påverka den 

diskursiva noden Internationell dialog i en polariserande och förfrämligande riktning. Detta har 

varit särskilt påtagligt i olika uttalanden som rör NATO-länders verksamhet i området, och 

Lavrovs har i vissa fall ansetts kunna tolkas som mer och mindre explicita antydningar om att 

det kan komma att få effekter på den ryska samarbetsviljan. Å andra sidan kan bruket av 

strategin övertygande i vissa fall anses få en sammansvetsande och främjande effekt, 

exempelvis i fråga om antagandet av Arktiska rådets strategiska dokument. Just samarbete i 

Arktiska rådet är en dimension av Internationell dialog som är särskilt framträdande i det 

studerade materialet, såväl som i tidigare forskning. Arktiska rådet beskrivs ha ett i det närmaste 

världsunikt pragmatiskt samarbetsklimat och en, av Ryssland ihärdigt hävdad, suveränitet i 

Arktisrelaterade frågor, som Lavrov med fog kan anses försöka befästa i diskursen. Lavrov 

tenderar även att framhäva vikten av att bevara den i rysk mening föredömliga pragmatiska 

andan som han menar råder i Arktiska rådet, där avsaknaden av ideologi och geopolitiska 

maktspel beskrivs som de huvudsakliga framgångsfaktorerna. Därutöver konstaterades att 

inställningen till Internationell dialog i diskursen i vissa fall kan anses starkt kopplad till de 
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förhandenvarande frågorna snarare än att internationell dialog som sådan skulle kunna anses ha 

ett större egenvärde. På så vis kan denna studie även anses bekräfta den i kapitel tre (Tidigare 

forskning) nämnda ad hoc-inställningen till Internationell dialog, som anses prägla den ryska 

Arktisdiskursen.  

Den tredje och sista frågan gällde huruvida Lavrov kan anses ge uttryck för några betydande 

avvikelser från den tvetydiga bild av den diskursiva noden Internationell dialog som beskrivits 

i kapitel tre (Tidigare forskning). Trots att det gångna året var händelserikt och att ett visst mått 

av ökad och förmodat genuin vilja att förbättra och utöka de internationella dialogsamarbetena 

kunnat identifieras kan det dock konstateras att den noden fortsatt får anses vara starkt präglad 

av tvetydighet och polarisering, trots att ett stort fokus på samarbetet i Arktiska rådet har kunnat 

uttolkas ur hans uttalanden. Detta leder till slutsatsen att denna undersökning inte kunnat påvisa 

att Lavrov under den undersökta tidsperioden bidragit med några betydande avvikelser från de 

slutsatser som tidigare forskning på den ryska Arktisdiskursen i stort, och frågan om 

Internationell dialog specifikt, kunnat påvisa.  

Syftet med denna studie var att studera hur utrikesminister Sergej Lavrov genom vissa specifika 

uttryck för epistemisk modalitet formar ämnet Internationell dialog i den ryska Arktisdiskursen. 

Den genomförda studien har kunnat påvisa att den diskursiva noden Internationell dialog den 

ryska Arktisdiskursen, såsom den formats av Sergej Lavrov under den undersökta tidsperioden, 

inte visar några betydande tendenser till avvikelser från slutsatserna som tidigare forskning på 

ämnet kunnat påvisa, vilket torde anses som att syftet med studien har uppnåtts.  
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8. Avslutning 

Denna undersökning har inneburit möjligheter till specifik analys av vissa förutbestämda 

språkliga uttryck, men, som ett av diskursanalytiska studiers grundläggande dilemman, har det 

samtidigt inneburit att en mängd intressanta ingångar och perspektiv fått stå tillbaka eller väljas 

bort till fördel för det som slutligen blev studerat. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

diskursanalys som vetenskapligt angreppssätt erbjuder intressanta och komplexa verktyg för att 

studera små utsnitt av den sociala verklighet i vilken allt från våra egna mellanmänskliga 

relationer till världspolitiska skeenden formas genom språkliga uttryck och dess många möjliga 

tolkningar. En grundtanke som finns inom det diskursanalytiska forskningsfältet, som nämndes 

i kapitel tre (Tidigare forskning) är att diskurser påverkar våra sociala, och därmed politiska 

verkligheter. Den ryska Arktisdiskursens bakomliggande förklaringar eller eventuella politiska 

konsekvenser är aspekter som legat utanför ramarna för detta arbete, men som utgör lika delar 

komplexa och intressanta ingångar till vidare forskning i såväl samhällsvetenskap som i olika 

tvärvetenskapliga studier. Den ryska Arktisdiskursen har i tidigare forskning konstaterats stå 

under tydlig påverkan av yttre politiska skeenden och faktorer vilket skulle kunna motivera 

vidare studier med fokus på olika typer av korrelation mellan diskurs och yttre skeenden. Denna 

undersökning har emellertid haft ett språkvetenskapligt fokus, och även på detta område har 

denna undersökning väckt frågor. Tidigare forskning har gjort gällande att strategier för 

övertygande om utsagors riktighet är vanligt förekommande i rysk politisk diskurs, och öppnar 

för vidare studier och jämförelser av bruk av strategier och deras möjliga uttryck på olika 

politiska områden. Uttryck för epistemisk modalitet är därtill fortfarande att betrakta som en 

komplex språklig kategori och har endast berörts ytligt i detta arbete. I synnerhet i det ryska 

språket skulle en bredare kartläggning av uttrycksmöjligheter fylla en betydande 

kunskapslucka. I en vidare språklig bemärkelse är språkliga uttryck för diskursiva strategier ett 

angreppssätt vars tillämpning skulle kunna varieras och anpassas för en mängd språkliga 

sammanhang, inte minst i fråga om Sergej Lavrov som politisk aktör i andra frågor och 

sammanhang än just Arktis. Lavrovs politiska aktörskap är fortfarande att betrakta som relativt 

outforskat och fortsatt relevant i en mängd olika hänseenden, och öppnar för en rad 

frågeställningar i vetenskapliga undersökningar av såväl språk-, som stats- och 

samhällsvetenskaplig karaktär.  

 



 34 

Analyserat material 

MID 2019a: Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел 
России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской 
дипломатии в 2018 году, Москва, 16 января 2019 года. (08.05.2020) 
https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3476729 

MID 2019b: Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 
Мюнхен, 16 февраля 2019 года. (08.05.2020) 
https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3520272 

MID 2019c: Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова на открытии министерской сессии V Международного арктического 
форума «Арктика – территория диалога», Санкт- Петербург, 9 апреля 2019 года. 
(08.05.2020)  
https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3608543 

MID 2019d: Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс- конференции по 
итогам переговоров с Министром иностранных дел Королевства Норвегия 
И.М.Эриксен Сёрэйде, Киркенес, 25 октября 2019 года. (08.05.2020) 
https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3867084 

MID 2019e: Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс- конференции с 
Министром иностранных дел Исландии Г.Т.Тордарсоном, Москва, 26 ноября 2019 
года. (08.05.2020) 
https://www.mid.ru/web/guest/organizacia-po-zapreseniu-himiceskogo-oruzia/-
/asset_publisher/km9HkaXMTium/content/id/3919554 

MID 2020: Выступление и ответы на вопросы СМИ и.о. Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам 
деятельности российской дипломатии в 2019 году, Москва, 17 января 2020 года. 
(08.05.2020) 
https://www.mid.ru/web/guest/adernoe-nerasprostranenie/-
/asset_publisher/JrcRGi5UdnBO/content/id/4001740 
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