
UPPSALA UNIVERSITET 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

HANDLEDARE: LUDVIG NORMAN  

2015 

Rysk Identitet och Utrikes-
politik under Krimkrisen 
och dess Upptakt 

JOHAN ÅKERSTEDT BERGSTEN 



Johan Åkerstedt Bergsten 

 RYSK IDENTITET OCH UTRIKESPOLITIK UNDER KRIMKRISEN OCH DESS UPPTAKT 

 

1 

 

RYSK IDENTITET OCH UTRIKESPOLITIK UNDER KRIMKRISEN 

OCH DESS UPPTAKT 
 

Rysslands utrikespolitiska agerande har förändrats de senaste decenniet och landet har 

kommit på allt större kollisionskurs med det liberala Väst. Den ryska hanteringen av 

Ukrainas avsättande av President Yanukovych, den efterföljande Krimkrisen 2014 och Västs 

reaktion, väckte hos många farhågor om en återgång till kalla kriget relationer mellan 

Ryssland och Väst. Enligt Ryssland är givetvis deras agerande legitimt – men för att förstå 

detta resonemang måste vi först förstå hur Ryssland ser sig själva och världen omkring dem. 

Med andra ord: För att förstå ryska intressen måste vi först undersöka hur dessa intressen 

konstitueras. Genom att söka förståelse till hur den dominerande ryska stormaktsidentiteten 

är beskaffad, avser denna uppsats bidra till forskningen om vad som styr ryskt 

utrikespolitiskt agerande på 2010-talet. Rysk stormaktsidentitet tycks de senaste åren ha åter 

antagit en alltmer konservativ och självsäker framtoning. Man kan därför anta att även vad 

som anses vara acceptabelt handlade förändrats under de senaste åren. Men hur har denna 

förändring skett, och vilka accepterade handlingsmönster och prioriteter syns i den ryska 

utrikespolitiska diskursen? Med utgångspunkt i tidigare forskning om nationell identitets 

betydelse för utrikespolitiskt handlande söks svar på denna fråga. I sin tur kan detta hjälpa 

oss förstå riktningen Ryssland har tagit och kanske även ge oss en grundförståelse för vart 

landet är på väg. Tidigare insikter kring betydelsen av stormaktsidentiteter som ram för 

utrikespolitiskt agerande används för att genomföra en riktad innehållsanalytisk 

undersökning baserat på transkriberade nyhetskonferenser och utfrågningar publicerade på 

Kremls officiella webbplats. 

 

"” If we are slapped, we must retaliate, otherwise we will always be taken 

advantage of. (…) They [USA] are up to their ears in a certain substance. I have 

already listed their problems, they are really drowning in it, and they still insist on 

criticizing us. This is wrong; it is not our choice. We did not provoke anyone, they 

provoked us."  1 

 

Frågeställning och syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad som styr ryskt agerande på den internationella arenan under 

                                                 
1 Putin, ”News conference of Vladimir Putin”, 2012, s. 75 
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det tidiga 2010-talet. Hur Ryssland, och i synnerhet dess eliter, uppfattar sig själva och den egna 

rollen i det internationella systemet kan bidra med en förklaring till det utrikespolitiska agerande vi 

ser staten utöva. Kort sagt avser uppsatsen besvara frågan hur Rysslands eliter konstruerar en vision 

om det nationella intresset under 2010-talets första hälft. För att åstadkomma detta granskas hur 

nationella identiteter aktualiseras i kommunikationen som utgår från Kreml via president Putin och 

den officiella hemsidan i före, i upptakten till, under och efter Krimkrisen 2014.  Resultatet ger en 

fingervisning om Rysslands upplevda roll i regionen och det internationella systemet, förhållandet 

till den egna historian, relationerna till Ukraina respektive Väst, upplevda hot och ambitioner samt 

förhållandet till internationell rätt och internationella institutioner.  

 Kunskap om hur en stats utrikespolitiska syften och mål formas och omformas genom 

kontinuerligt identitetsbygge kan ge vidare förståelse för det ryska agerande som förbryllat många – 

särskilt i Väst – de senaste åren. Den huvudsakliga avsikten är dock att bidra till den kvalitativa 

forskningen inom IR med ett färskt perspektiv på Rysslands sentida agerande. Utöver detta finns 

förstås även ett egenintresse i att undersöka ryskt agerande under 2010 generellt och Krimkrisen 

specifikt. Att undersöka dominerande identiteter och deras utveckling hos en stormaktsaktör som 

Ryssland, vars agerande ger ringar på vattnet på ett globalt plan, innebär också en bredare förståelse 

för vad som styr uppfattningen om legitimt agerande på den internationella arenan under denna 

tidsperiod.  

 En mer utförlig diskussion och teorianknytning avges nedan, men undersökningens 

utgångspunkt är att nationella identiteter aktualiseras (bland annat) i de narrativ som skapar ramarna 

för staters legitima beteende. Med förankring i forskningen om identiteters betydelse för 

utrikespolitiskt beslutsfattande analyseras de skäl eliter, mer specifikt presidentämbetet genom 

Vladimir Putin, i Moskva angivit för sina handlingar i upprinnelsen till och efterspelet av 

Krimkrisen 2014. En nationell identitet definieras här som en utbredd och dynamisk konstruerad 

uppfattning om den egna statens karaktär. Denna uppfattning möjliggör i sin tur uppfattningen om 

önskvärt och (i viss grad) möjligt beteende. Vid varje givet tillfälle kan flera identiteter konkurrera 

om dominans i utformning och presentation av utrikespolitisk policy och utöva egna påtryckningar. 

Genom att undersöka den ryska elitens diskurs kan vi identifiera den aktuella dominanta identiteten 

och det inflytande den har på den utrikespolitiska utformningen. 

 

Uppsatsen disponeras enligt följande: Nedan anknyts till tidigare forskning inom det 

identitetsteoretiska området. Sedan följer en kortare analys av några tidigare sätt på vilka man valt 

att analysera identitetskonstruktion och dess betydelse för utrikespolitiskt agerande. Dessa 
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erfarenheter används sedan i designen av det analytiska ramverk som används för att undersöka det 

utvalda materialet. Implikationerna av materialurvalet diskuteras kort, följt av en redovisning och 

analys av resultatet. För en fullständig redovisning i tabellform se bilaga 1. Uppsatsen avslutas med 

en sammanfattning och slutsats. 

 

Teori 

För att motivera valet av att studera stormaktsidentiteter som grund för utrikespolitiskt handlande 

måste först denna koppling påvisas. Detta sker i polemik mot främst de två klassiska IR-skolorna, 

realismen och liberalismen. Som bekant utgörs analysenheterna inom realismen av ”hårda” enheter 

som ekonomi, militära styrkor och resurser. Aktörerna är stater i ett internationellt system präglat av 

anarki som drivs av egenintresse definierat i termer av relativ makt och säkerhet. Dessa intressen 

antas ha en konkret, materialistiskt och reell grund. Liberalismen accepterar flera av ovanstående 

påståenden, men fokuserar på samarbeten och institutioner och antar att aktörer, stater och 

institutioner, agerar enligt en rationalistiskt-institutionalistisk grund.2 Som svar på vad som kan 

upplevas som en snäv och otillräcklig beskrivning av verkligheten har konstruktivismen, och dess 

fokus på upplevelser och identiteter, blivit alltmer uppmärksammad. Inom konstruktivistisk 

forskning analyseras internationella aktörers upplevelse av sina roller och de handlingsmönster som 

dessa upplevda identiteter såväl preskriberar som inhiberar. Wendt är en av de som mest slagkraftigt 

identifierat kunskapsluckan i de mer materialistiska och rationalistiska IR-skolorna genom att 

påpeka att fem nordkoreanska kärnvapenstridsspetsar upplevs som ett större hot mot USA:s 

säkerhet än femhundra brittiska dito3 - något som traditionella IR-teorier har svårt att förklara. 

Förklaringen står att finna i den konstruerade verklighet och roll – eller identitet – stater bygger åt 

sig själva och tillsammans med andra i det internationella systemet.   

Identiteters betydelse för internationell politik och internationellt samarbete är ett väl belagt 

område inom forskning som helt eller delvis har en konstruktivistisk eller postmodernistisk grund4. 

Ted Hopf och Henry. R. Nau, vars undersökningar har särskild relevans för denna undersökning och 

redovisas nedan, är två av flera framstående röster inom fältet. De illustrerar hur dessa möjliggör ett 

visst utrikespolitiskt agerande och simultant omöjliggör andra dito. Staters identiteter är inte 

sprungna ur intet, de växer fram på både internationell och inhemsk nivå och både formar och 

                                                 
2Reus-Smit & Snidal, 22ff 
3Wendt (1995), 73ff 
4Campbell, D. (1992), Hopf, T. (2005), Nau, Henry R. (2002), m.fl. För en översikt och sammanfattning av identiteters 

betydelse för stat och utrikespolitik i en amerikansk kontext, se: Hixson, W.L. (2008), 1-9. 
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formas av utrikespolitiska skeenden. De formuleras i förhållande till något externt, och definieras 

lika mycket av vad de är som vad de INTE är. Som David Campbell skrivit: 

 

 ”[T]he constitution of identity is achieved through the inscription of boundaries which serve 

 to demarcate an 'inside' from an 'outside', a 'self' from an 'other', a 'domestic' from a 

 'foreign'.” 5 

 

Till detta bör tilläggas att identiteter inte heller bör ses som permanenta och rigida, utan 

fluktuerande och föränderliga: de reagerar och omformuleras som svar på förändringar i omvärlden 

och stabiliseras genom upprepningar av liknande handlingsmönster.  Gemensamt för ovanstående 

identitetsteorier är att utrikespolitiken har en relation till det som sker inom landet. Identiteterna 

byggs upp i relation till en andre, och definierar ett oss. Detta är en viktig poäng, då den betonar att 

koncept och händelser får betydelse utifrån hur vi ser på det som är utanför. ”Vi” är det som ”dom” 

inte är. Där vissa menar att en stats intressen är givna på förhand utifrån strategiska och ekonomiska 

intressen menar istället de som applicerar ett identitetsteoretiskt filter att intressen skapas av den 

upplevda identiteten – intresse är en socialt konstruerad produkt6. För att förstå varför aktörer 

hamnar i konflikt med varandra, eller samarbetar med varandra, räcker det inte med att anta att 

intressen är givna på förhand. Intressen skapas av identiteter, som i sin tur formas av definitionen av 

sig själv utifrån en andre. Andrei P. Tsygankov bidrar med nedanstående konceptualisering av den 

kausala vägen från identitetsformation till utrikespolitisk agenda: 

 

Figur 1: Från identitetsformation till utrikespolitisk agenda 

 
7 

En stats, eller nations, identitet definieras i denna undersökning som en utbredd och dynamisk 

                                                 
5Campbell, D. (1992), 8 
6 Hopf, T (2002), 16ff 
7Tsygankov, Andrei P. (2006), 17. Egen översättning. 
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konstruerad uppfattning om den egna statens karaktär. Utgångspunkten är att materiella faktorer 

och geopolitisk motivation visserligen ej bör förbises, men det är i ett större perspektiv statens 

upplevda identitet som kan besvara varför enskilda faktorer på den internationella arenan tillskrivs 

vikt och blir föremål för statens proaktiva agerande, medan andra inte blir det. Det är där, i 

identiteten, vi förhoppningsvis kan finna svaret på frågan Wendt ställde, om varför brittiska 

kärnvapen upplevs som ett mindre hot än nordkoreanska.  

 

I en (för denna uppsats närliggande) undersökning har Ted Hopf visat betydelsen identiteter har för 

Rysslands utrikespolitiska agerande. I sin undersökning om 90-talets ryska intervention i 

Abchazien, demonstrerar han hur olika ryska stormaktsidentiteter, ibland i strid mot varandra, gav 

upphov till vitt skilda ageranden i konflikten8. När det kommer till att förstå Rysslands agerande på 

2010-talet bör vi därför först studera dess närliggande historia. Enligt Hopf utkristalliserades tre 

olika ”stormaktsidentiteter” strax efter Sovjets kollaps. Dessa var det liberala Ryssland, det 

konservativa Ryssland och deras mellanväg – ett ”centeristisk” Ryssland9. Beroende på vilken 

identitet som var dominant i maktens centrum gavs olika svar på frågan om Rysslands 

stormaktsbyggande.  

 

Hopf menar att den liberala identiteten, förfäktad i diskursform av tongivande institutioner 

som utrikesdepartementet, dominerade den tidiga perioden i post-Sovjet Ryssland för att sedermera 

i växande grad ge vika för en mer centristisk diskurs. Under den ”liberala perioden” beskrev 

dåvarande utrikesminister Kozyrev10 de västerländska demokratierna som ”våra vänner”, att 

konflikter skulle lösas genom internationella institutioner samt att det skulle vara oacceptabelt att 

ockupera en suverän stat. Ingen ”tredje väg” fanns när det kommer till att skydda rysktalande 

utomlands. Det historiska Sovjetunionens fokus på militarism uppfattades som illegitimt. Det 

liberala Ryssland skulle genom ekonomisk återhämtning och internationella institutioner återvinna 

sin storhet, de gamla medlen militärmakt och unionsbyggande uppfattades istället som ett 

misslyckade. Vikten av internationella allianser och multilaterala institutioner står i fokus för den 

liberala identiteten, och den formas som en motreaktion mot den gamla sovjetunionens maktpolitik 

och den konservativa hållningen. Den digra ekonomiska situationen på den inhemska planen under 

                                                 
8Hopf, T. (2005) , 232-235. 
9Dessa kategorier kan jämföras med begreppen västernism, statism och civilisationism, samt de fyra intressena i rysk 

utrikespolitik som presenteras av Tsygankov Andrei P. (2006) ”Russia's foreign policy: change and continuity in 

national identity”. 1-27. 
10 Sittande utrikesminister mellan 1990-1996. 
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tidigt 90-talet ledde dock till en allt större cynism inför de liberala lösningarna.  

Den lösning ”konservativa Ryssland” förespråkade var dominerat av ett fokus på militär 

återbyggnad och återvinnande av unionen, d v s de forna sovjetrepublikerna, eller ”nära utlandet”, 

som de ofta benämns. Fokus för den konservativa ryska identiteten låg på det etnonationalistiska 

Ryssland, såväl den etniska ryska diasporan som den egna befolkningen var en del av Ryssland. I 

den konservativa identiteten invävs också den ortodoxa kyrkans position och normerande makt. I 

grunden skulle stormakten återupprättas och upprätthållas av en stark militärmakt. Den ryska 

stormaktens fortlevnad var knuten till dessa strategier och värderingar. Ekonomisk återhämtning 

ansågs viktigt, men det var i slutändan de ”hårda” medlen som lade grunden för rysk storhet.  

 

Det centeristiska Ryssland formades av en slags syntes av de två andra, och utgjorde en 

mellanväg. Rysslands folk och traditioner var enligt denna ryska identitet unika, men hade ändå sin 

förankring i europeisk socialdemokratisk tradition (till skillnad från det konservativa Rysslands 

fokus på etnonationalism som grund för identiteten). Vägen till storhet föreföll för de som såg 

Rysslands centeristiska identitet vara en kombination av de liberala och konservativa lösningarna. I 

takt med att den liberala positionen upplevdes leda till misslyckande i förhållande till problemet 

Abchazien blev kritiken från det konservativt hållet allt mer genomträngande11. Diskursen 

förändrades, med denna förändring även utrymmet för önskvärt utrikespolitiskt agerande. Alltså 

förändrades upplevelsen – identiteten – av stormakten Ryssland. Nedan sammanfattas de tre 

identiteterna och de förhållningssätt och de handlingsutrymmen de gav upphov till i följande 

uppställning: 

 

Tabell 1: Ryska stormaktsidentiteter enligt Hopf 

 Liberal Konservativ Centrist 

Militärmakt Nej Ja Ja 

Ekonomisk återhämtning Ja Nej Ja 

Internationell institutionalisering Ja Nej Ja 

Återupprättande av unionen Nej Ja Ja 

             12 

Henry R. Nau exemplifierar identiteters betydelse i en annan kontext: den amerikanska. Han menar 

                                                 
11Ibid. 236 
12 Hopf, T (2002) s. 223, Hopf, T. (2005). 234, Egen översättning. För en mer utförlig beskrivning av Hopfs 

beskrivningar av ryska identiteter i historisk kontext se Hopf (2002) 157f 
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att amerikansk utrikespolitik definieras av en slags pendelrörelse eller policycykel: från 

missionerande liberalism och internationalism, till isolationistisk nationalism. Amerikansk 

utrikespolitisk enligt Nau är en upprepning av ett mönster: 

 

Figur 2: Amerikansk utrikespolitisk cykel enligt Nau. (egen figur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta menar Nau grundar sig i USAs exceptionalistiska självbild: USA står för den 'nya världens' 

ideal, som byggts upp i kontrast till de europeiska 'gamla världens' ideal och verklighet. Detta 

antagande om amerikansk exceptionalism leder till olika tolkningar om vad den amerikanska rollen 

i förhållande till den gamla världen bör vara. Nau nämner tre amerikanska ”självbilder”: Realism, 

nationalism och internationalism. Där nationalismen står för att begränsa amerikanskt deltagande i 

omvärlden för att förbli i en skyddad isolation från den gamla världen, vill internationalismen öka 

deltagandet för att sprida 'nya världens' ideal. Där nationalismen sätter sin tillit till egen styrka och 

vapenmakt och bygger tillfälliga koalitioner vill internationalismen bygga permanenta 

Konflikten upplevs 
vara över och 

missionerande av 
liberala ideal och 

aktiv utrikespolitik 
påbörjas för att 

reformera 
omvärlden. 

Överexpansion, stigande 
kostnader och otillräckliga 
resurser leder till missnöje. 

 

Isolationistisk 
utrikespolitik och 
fokus på nationellt 
försvar snarare än 
aktiv utrikespolitik. 

Ett stort hot upplevs föreligga 
vilket leder till 

maktbalanserande och 
realism i utrikespolitiken. 
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internationella institutioner, bekämpa globala problem och exportera demokrati. Realismen, som får 

symbolisera den tredje delen av amerikansk nationell identitet förespråkar en slags mellanväg och 

betonar vikten av att vidhålla maktbalanser. Omvärlden bör interageras med, men enbart i syfte att 

hålla USA säkert.13  

 I en bred undersökning av kinesiska artiklar författade av utrikespolitiska analytiker spårar 

Rozman den kinesiska synen på och strävan efter stormaktsidentitet14. Genom att undersöka hur 

analytiker beskriver och konstruerar ett förflutet där den forna stormakten gång på gång bedrogs av 

Väst förklaras de revanschistiska stormaktsaspirationerna i kinesisk utrikespolitik. Även sättet dessa 

analytiker väljer att konkretisera internationella relationer – företrädelsevis används en snäv 

realistisk tradition för att analysera olika utrikespolitiska trianglar15 i vilka Kina maximerar sitt 

handlingsutrymme genom att balansera sina intressen mot de andra medlemmarna – belyser hur en 

kinesisk stormaktsidentitet formas. Insikterna kan sedermera förklara kinesiskt utrikespolitiskt 

agerande under perioden som studerats.  

 

Forskningen om identiteters betydelse är alltså bred och tillämpas på flera olika aktörer inom 

utrikespolitiken. Givetvis finns därför också olika sätt att konkret utforma undersökningar på. 

Tsygankov betonar identiteters flytande natur och att dessa bör betraktas som i grunden 

omstridda, även vid en och samma tidpunkt, av olika fraktioner och aktörer inom det nationella och 

internationella systemet. Han föreslår ett analytiskt ramverk för att undersöka identiteters betydelse 

i utrikespolitiken baserat på fem separata steg: att etablera och identifiera den officiella hållningen, 

tolka de officiella dokumenten där denna aktualiseras, finna policyn och dess stöd i den nationella 

kontexten, undersöka policyns internationella framgång, och att jämföra policyn med andra 

relevanta fall.16 

Nau konstruerar ett realistiskt-konstruktivistiskt ramverk för att analysera statsinteraktioner 

baserat på såväl identiteter som makt.  Hopf fokuserar på identitetsbildningen inuti Ryssland, som 

svar på såväl interna som externa omständigheter och händelser, medan Nau menar att identiteten 

även förhåller sig till faktiska maktbalanser. Nau kan sägas behandla identitet som en form av 

nationellt intresse i sin ansats att kombinera makt och identitet, medan Hopf snarare menar att allt 

nationellt intresse grundar sig i just identitet. I någon mening blir detta en fråga om vilket som 

kommer först, identitet eller makt? Hopfs argument om att identiteten är just det som definierar 

                                                 
13Nau, Henry R. (2002), 1ff 
14 Rozman, G. (1999). 383-402 
15 T ex Kina – Japan – USA och Kina – Ryssland – USA  
16 Tsygankov, AP.  (2011), 20 



Johan Åkerstedt Bergsten 

 RYSK IDENTITET OCH UTRIKESPOLITIK UNDER KRIMKRISEN OCH DESS UPPTAKT 

 

9 

 

både makt och intresse verkar på flera sätt återfinnas hos Nau, som trots detta vidhåller att makt går 

att behandla som åtminstone delvis skilt från identitet. För Nau är identiteten vad som legitimerar 

och möjliggör förverkligande av en stats intressen, som antas vara externa och oberoende av 

identiteten, snarare än identitet som en konstituerande del av nationellt intresse.  

I denna text hävdas att makt, intresse och identitet inte kan ställas sida vid sida på det sätt 

Nau gör – de två förstnämnda definieras av den sistnämnda. En stat som identifierar sig själv som 

fredsmäklare kommer att ha annorlunda nationella intressen, och betrakta själva begreppet säkerhet, 

på ett annat sätt än en stat som ser suveränitet och självständighet som kärnan i nationsbygget. 

Definitionen av nationella intressen formas och omformas av omständigheterna och kan ha en viss 

tröghet, eller till och med gå i cykler, som Nau påvisar, men de har aldrig permanens. Även om 

historiesynen är viktig för samtliga identitetsteoretiker skapar Rozman en särskilt trovärdig ram för 

kinesiskt identitetsbygge utifrån sin undersökning av inramningen av det förflutna. Tsygankovs 

föreslagna analytiska ramverk baserat på idén om nationella identiteters i grunden omstridda natur 

utgår i någon mån ifrån målet att förutsäga om en given policy kommer implementeras 

framgångsrikt eller inte17. Här framförs istället synen att det finns ett egenintresse i att studera 

motivationer för att uppnå förståelse. Huruvida policyriktningen betraktas som effektiv eller inte 

kan dock vara en del av detta: Givetvis kan uppfattningen om effektivitet i sin tur forma diskursen 

och därmed identitetsbyggandet, och därför vara relevant.  

 

Sammantaget pekar dessa tidigare insikter på vikten av att förstå kontexten ett beslut tas i för att 

kunna fullständigt förstå beslutet i sig. När stater talar om ”intressen” är det långt ifrån givet vad 

dessa intressen är uppbyggda av. Detta är en viktig insikt och en av utgångspunkterna i denna 

undersökning. Därför är det av vikt att ta reda på hur den ryska stormaktsidentiteten skapas, särskilt 

i förhållande till Väst, men även i till andra aktörer, och till synen på sin egen historia. Ytterligare 

vikt läggs vid förhållandet till regionen och det internationella systemet. Perioden som granskas 

sammanfaller med nedkylningen mellan Ryssland och Väst, samt den s.k. Krimkrisen. Förutom att 

dessa skeenden är intressanta i sig själva, är dylika kriser utmärkta tillfällen att studera staters 

identiteter och eventuella identitetskonflikter: kraven från omvärlden och den egna befolkningen på 

motivering av sitt agerande är sällan så omfattande. 

 

 

                                                 
17 Tsygankov, AP. (2011). 25ff 
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Analytiskt ramverk 

 

De byggstenar som formar Hopfs beskrivning av dominanta identiteter under 90-talets början har 

tidigare beskrivits och sammanfattas i tabell 1. Det är utifrån dessa kategorier som undersökningen 

analyserar materialet. Emellertid är det så att de kategorier som Hopf skapar inte lär vara aktuella i 

sin helhet omkring 20 år senare. T.ex. får ekonomisk återhämtning en annan kontext när vi inte 

längre talar om åren efter Sovjetunionens fall. Då kan det vara av värde att se på vilken typ av 

ekonomisk utveckling som prioriteras och dess implikationer för utrikespolitiken. Även 

återuppbyggnaden av unionen lär adresseras i andra termer på 2010-talet.  

 

Det föreligger alltså en viss risk för bortfall av relevanta observationer med angreppssättet att strikt 

utgå från de av Hopf presenterade kategorierna. Det är troligt att en hel del av observationerna då 

kommer att hamna utanför de liberala, centristiska och konservativa diskurserna, särskild då 

närmare 20 år förflutit sedan han först formulerade dem. Det är dock värt att hålla dem i minnet, då 

vissa av de byggstenarna som formar dem antagligen fortfarande är aktuella i varierande grad. 

Således kommer hänsyn tas till Hopfs kategorisering och samtidigt kommer en induktiv ansats antas 

för att komplettera denna. Dessa kompletterande kategoriseringar bidrar till en samtida bild av den 

ryska diskursen. 

 

Vid en första anblick på materialet och med hänsyn tagen till de senaste årens händelseutveckling 

kan man misstänka att materialet kommer visa på en återgång mot en mer konservativ snarare än 

vidhållen centristisk diskurs. Samtidigt kan förstås själva innehållet i denna diskurs vara förändrad 

och uppbyggt av andra byggstenar än de Hopf presenterade i sina undersökningar av ryskt agerande 

på 90-talet. Om en konservativ diskurs faktiskt är dominant, är det intressant att se hur denna 

förhåller sig till andra diskurser, som den liberala. Det blir även av större intresse att undersöka hur 

den samtida konservativa diskursen förhåller sig till det historiska Ryssland och andra aktörer inom 

det internationella systemet. 
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Metod och Material 

 

Med hjälp av en kvalitativ och riktad innehållsanalys granskas transkriberade nyhetskonferenser 

publicerade på Kremls officiella hemsida18. Riktad innehållsanalys skiljer sig från 

traditionell/kvantitativ innehållsanalys. Styrkan i en kvantitativ innehållsanalys är att dess 

systematik och öppenhet. Svagheten blir förstås att mycket innehåll aldrig kommer till uttryck i en 

manifest, konkret, form, och den latenta analysen blir mer och mer utsatt för selektionsbias ju mer 

tolkande den blir. 19  

Kvalitativ innehållsanalys fördel gentemot traditionell/kvantitativ innehållsanalys ligger i 

förmågan att undersöka det s.k. bakomliggande tematiska innehållet. Detta innebär att tolkning har 

en större roll i kodning och sedermera kategorisering.20 Arbetssättet är tolkande men systematiskt.  

Innehållsanalys beskrivs ofta en uteslutande induktiv, teorigenererande metod. I en riktad 

innehållsanalys kan dock vissa kategorier ställas upp i förväg. I denna undersökning kommer Hopfs 

kategorier om de konkurrerande ryska stormaktsidentiteter, den konservativa, liberala och 

centeristiska, ligga till grund för närmandet till materialet och användas för att undersöka 

aktualiserade stormaktsidentiteter genom att granska narrativ av och föreställningar om 

utrikespolitiska skeenden.  För att uppväga risken för tolkningsbias inkluderas en fullständig 

beskrivning av det kodade materialet och kategoriseringen i bilaga 1. Förhoppningen är att denna 

transparens ska bidra till ökad trovärdighet.  

Då underlaget består av officiell, och - får man anta - mycket välformulerad kommunikation, 

blir det av stor vikt att undersöka det underliggande och latenta innehållet varför en kvalitativ ansats 

är att föredra. Tidsperioden som granskas är 2012-2015. Detta sammanfaller ungefärligt med 

Vladimir Putins återkomst till presidentämbetet, upptakten till Krimkrisen och det är dessutom 

under denna period som vi har sett den allvarligaste nedkylningen av relationerna mellan Ryssland 

och Väst. Det är därför troligt att dessa frågor kommer att lyftas i materialet.   

 

Det totala materialet motsvarar 423 transkriberade A4-sidor. Nyhetskonferensernas format är ca 4-5 

h långa sessioner i vilka journalister, men också vanliga medborgare, får ställa frågor till 

presidenten. Då samtliga dokument hämtats från Kreml, en officiell källa, bedöms dokumentens 

autenticitet vara hög. Att såväl transkribering, som eventuellt urval av frågor under själva 

                                                 
18http://eng.kremlin.ru/ 
19 Bryman (2006), 191ff, 198, 204 
20 Ibid, 368 

http://eng.kremlin.ru/
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konferenserna, skötts av statlig media och antagligen passar Kremls syften skulle kunna kritiseras 

för brist på trovärdighet i jämförelse med mer fristående mediekällor, men då syftet med 

undersökningen är just att undersöka hur den politiska diskursen formas och bygger den nationella 

identiteten kan det också anses vara en fördel. Det finns även en risk att interinstitutionell rivalitet 

lett till att de som kommunicerar ryskt utrikespolitiskt agerande via Kreml inte är representativa för 

den dominerande stormaktspolitiska identiteten. Detta skulle potentiellt sett vara ett 

trovärdighetsproblem. Samtidigt är det rimligt att anta att det är just den dominerande diskursen 

som framförs på denna högprofilerade plats, risken bedöms därför vara ringa. Nyhetskonferensernas 

längd och det faktum att de är utan ett särskilt tema är en styrka då det innebär att innehållet troligen 

reflekterar de breda teman och frågor som är aktuella i landet. 

 

Då identitet är något som kontinuerligt skapas och formas i relation till den andre, läggs vikt vid 

sådana uttalanden som handlar om Rysslands upplevda förhållande till de centrala aktörerna och 

strukturerna: Ukraina, EU, sin egen historia och det regionala systemet samt det internationella 

systemet. Utöver detta granskas de upplevda hot mot Ryssland som kommuniceras, samt de 

ambitioner som kan spåras i materialet.  

 

Processen kan åskådliggöras enligt följande: 

Första genomläsning och urval → kodning → kategorisering → analys 

 

I den första genomläsningen väljs de passager ut med bäring på undersökningens syfte – att spåra 

hur rysk stormaktsidentitet formas och får uttryck. Dessa identifieras med hjälp av 

utgångspunkterna som beskrivits i teoridelen ovan. Passager där statens vision om nationellt 

intresse och utrikespolitiskt agerande beskrivs är därför föremål för granskning. Således är 

exempelvis en passage som beskriver USA eller synen på internationellt samarbete av intresse, 

medan de som exempelvis behandlar teknikaliteter, särskilda infrastruktursatsningar, eller om 

presidenten uppmanar en medborgares man att låta henne köpa en hund inte bedöms vara av 

intresse för denna undersökning nog så intressanta, men bedöms ligga utanför denna undersöknings 

ram. 

 

Efter att relevanta passager i materialet identifierats kodas varje enhet utifrån såväl latent som 

manifest innehåll. Dessutom tas särskild hänsyn till vilka ”andra” som aktualiseras. De ”andra” kan 

vara t.ex. Väst, det nära utlandet, det historiska Ryssland, Sovjetunionen, liberalerna etc. Förutom 
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Putins svar noteras och analyseras även innehållet i frågorna och frågeställarna. Detta följer 

diskussionen ovan, då det är fullt möjligt att vad som är önskvärt utrikespolitiskt agerande varierar 

beroende på vilken andre som aktualiseras. T.ex. lär synen på ”internationellt samarbete” vara skild 

beroende på om det är USA eller EU som åsyftas – och, som bekant, inte bara för att det föreligger 

konkreta, maktmässiga skillnader mellan Ryssland och dessa aktörer.  

 

De kodade observationerna är sammanställda i tabellform tillsammans med tolkande 

sammanfattningar och sidhänvisningar till varje passage i bilaga 1. Denna utgör grunden för 

redovisningen och analysen. Detta möjliggör en högre grad av transparens än vad som är vanligt vid 

liknande textanalytiska och tolkande undersökningar. Som diskuterades ovan utgår kategoriseringen 

delvis ifrån de identitetskomponenter som Hopf lyfter i sin sammanställning av de liberala, 

konservativa och centristiska diskurserna i tabell 1 ovan, men har även varit öppen för 

kompletterande dito där sådana funnits. Detta innebär att det finns ett betydande induktivt inslag 

som minskar risken för att något viktigt förbises och hamnar utanför undersökningen. Se bilaga 1. 

 

Avgränsningar 

Det är viktigt att poängtera att avsikten här inte är att mäta hur ”liberala” eller ”konservativa” vissa 

faktiska åtgärder eller beslut är, utan snarare att undersöka hur dessa omnämns och diskuteras i den 

offentliga debatten, och vilka möjliga och önskvärda handlingsmönster som aktualiseras i spåret av 

detta. Detta innebär att det inte är t.ex. Magnitsky-lagen i USA eller de ryska 

samarbetsorganisationerna i det nära utlandet som analyseras direkt – det ligger utanför denna 

undersökningens ram - utan snarare HUR dessa beskrivs i materialet. Det är inte heller ett försök att 

utröna vad som är ”sanning” eller inte. Således ägnas ingen kritisk verksamhet åt att utröna 

huruvida det faktiskt finns substans i påståendena om t.ex. att rysktalande medborgare i Ukrainas 

rättigheter och liv var hotade efter att president Yanukovych avsattes. Det som istället anses ha vikt 

är hur dessa argument presenteras och vad det kan säga om ramarna för utrikespolitiskt handlande. 

På detta sätt är alltså undersökningen relativt naiv i sitt närmande till den politiska diskursen och 

resultaten bör därför ej heller användas för att utröna huruvida något konkret förlopp faktiskt har 

skett eller inte. 
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Redovisning och Analys 

 

Översikt 

Den ryska utrikespolitiska självbilden konstitueras av framförallt relationen till Amerika, Europa, 

Det nära utlandet och Ukraina, men formas även av den inrikespolitiska oppositionen, det historiska 

Ryssland och utvecklingarnas Ryssland. De narrativ eliten förmedlar om dessa koncept formar vad 

som anses som acceptabelt och önskvärt agerande. 

Det är ett tongivande fokus på utveckling och ekonomisk tillväxt i underlaget. Ryssland 

kontrasteras mot i-länder och detta ger vid hand att man i någon grad identifierar sig själva som ett 

utvecklingsland.21 De explicita hot som beskrivs inkluderar splittring över etniska och religiösa 

gränser, terrorism, organiserad brottslighet, säkerhetsrelaterade hot och socio-ekonomiska 

splittringar22. Möjligheterna och lösningarna står i att utveckla handeln och samarbetet, framförallt 

med det ”Nära utlandet” (forna sovjetstaterna) och BRICS-länderna. Militärens återuppbyggnad 

lyfts också som en nationell prioritet23.  

Utifrån materialet har följande delkomponenter i det ryska identitetsbyggandet identifierats. 

Dessa är den liberala oppositionen, det historiska Rysslands roll, den ryska nationen, det 

internationella systemet, relationen till Väst – USA och Europa, Relationen med Öst samt Ukraina, 

Krimkrisen och sanktionerna. Dessa tas upp för sig och diskuteras i detalj nedan. 

 

Den liberala oppositionen 

"  I believe that [the liberal opposition] has never been very broad in our society, 

and that it only looked strong. We have a small group of revolutionaries who are 

far removed from the people, as the classics said, but they are an important part 

of society"  24 

 

Den liberala falangen inom rysk politik under 2010-talet är fortfarande noterbar men har fått stå i 

opposition till den konservativa diskursens dominans. På ett ekonomiskt-politiskt plan målas den 

liberala falangen upp som en grupp som är värd att lyssna på men vars lösningar inte är fullt ut 

realistiska och som ”saknar hjärta”. De beskrivs som ”smarta människor som inte behöver ta ansvar 

                                                 
21 28 (Referensnumren åsyftar observationerna under “n” i bilaga 1. Se denna för exakta sidhänvisningar till materialet). 
22 29, 68, 160 
23 61, 163 
24 Putin,”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014, s. 79. Observera att citaten som redovisas anses vara representativa 

för diskursen som helhet, men är inte på något vis uttömmande. För en fullständig redovisning av kodningen hänvisas 

till bilaga 1. 
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för sina beslut”25. Deras ekonomiska hänsynstaganden må vara legitima, men måste alltid 

balanseras mot risken av tappat förtroende för staten och stabiliteten inom det ryska politiska 

systemet. Utan ett enat Ryssland kan inget uppnås är budskapet, och den ekonomiska politiken som 

liberaler förespråkar skulle skapa oro och risk för en återgång till det tidiga 1990-talets 

förtroendekris26.  

Den liberala oppositionen anses bara spegla en liten del av befolkningen, främst i städerna, 

och även om hänsyn ska tas till minoriteter är det i slutändan majoritetens vilja som ska styra 

landets riktning. Denna majoritet har en annan agenda baserad på utveckling i den socioekonomiska 

sfären och regional utveckling.27 Man framhåller alltså att värderingarna och de politiska 

önskningarna som finns hos den majoritet av ryssar som bor i regionerna både skiljer sig från de 

högljudda liberala metropoliterna och dessutom är mer spridda.  

Rysslands stabilitet ska byggas med patriotism och skolning i det ärorika förflutna. Liberal 

kritik mot att utvecklingen skulle gå mot en mer auktoritär stat avvisas och istället hänvisas till att 

stabilitet är grunden för statsskicket: ”Demokrati handlar främst om att lyda lagarna, medan vissa 

verkar tro att det handlar om anarki28”. Man har rätt att demonstrera och delta i oppositionen men 

detta ska skötas i ordnade former29. Utomparlamentarisk opposition framställs ofta som oansvarig 

och konfliktsökande. Även statlig media har krav på sig att presentera information på 

ett ”ansvarsfullt” sätt.30 

Det är tydligt att det finns en hel del kritik mot liberaler i denna retorik. Samtidigt är det 

också viktigt att poängtera att det finns gränser även för hur långt detta går. Även om man är 

noggrann med att påpeka hur liten den liberala oppositionen är ägnar man mycket tid åt att förklara 

varför deras lösningar inte skulle fungera i Ryssland. Ibland påstås det att Ryssland helt har slängt 

idén om demokrati åt sidan för att ersätta detta med ett auktoritärt system. Det påståendet får delvis 

stöd i underlaget, men trots denna inrikespolitiska utveckling och faktumet att den konservativa 

diskursen har uppnått en central punkt i det ryska identitetsformandet är den liberala diskursen 

fortfarande något man i hög grad förhåller sig till.  

 

 

                                                 
25 36 
26 17,22, 46,59,63,64,77,80,148 
27 3,54,133 
28 20 
29 19,45,49,81,82, 110 
30 44 
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Det historiska Rysslands roll 

 

Ett återkommande tema i materialet, och själva kärnan i den konservativa diskursen, är det om ”det 

historiska Ryssland”. Det ryska folkets historiska strävan generellt och i synnerhet röda arméns 

kamp mot nazismen utgör ryggraden i detta tema. Detta går att spåra i alltifrån önskningar på att 

etablera fler kadettskolor, eller att införa en standardiserad historiebok så att unga kan förstå 

historien på ”rätt sätt”, till valet av liknelser i materialet. Uppkomna situationer inom internationella 

relationer tolkas ofta med hjälp av historiska analogier.31. Samtidigt bör påpekas att detta, något 

oväntat, kontrasteras mot nationalism och xenofobi. Nationalism och xenofobi anses skilda från 

patriotism – om inte i verkligheten så åtminstone i den politiska elitens definition. Dessa två 

karaktärsdrag beskrivs snarare i negativa ordalag och kopplas samman med Hitlertysklands och 

Kievregeringens politik. Patriotismen, i kontrast, beskrivs som själen i det ryska nationsbygget.  

”Death is horrible isn't it? But no, it appears it may be beautiful if it serves the 

people: death for one's friends, one's people or for the homeland, to use a modern 

word. These are the deep roots of our patriotism. They explain mass heroism 

during armed conflicts and wars and even sacrifices in peacetime. Hence there is 

a feeling of fellowship and family values. Of course, we are less pragmatic, less 

calculating than representatives of other peoples, and we have bigger hearts...” 32 

 

Patriotiska värderingar utmålas som något varje sann ryss har. Man kan ha skilda åsikter om 

specifika politiska beslut, men att tala emot själva staten och dess integritet är i Ryssland tabubelagt 

i den offentliga diskursen. Denna typ av idé är Ryssland givetvis inte ensamma om, och vissa 

paralleller kan antagligen dras till debattklimatet i t.ex. USA, men det är intressant att det i 

materialet påpekas så explicit. Detta gör att patriot-liberal ibland framställs som ett 

motsatsförhållande, eller annorlunda uttryckt: om man är för liberal kan man inte vara patriot. Om 

man inte är patriot är man ingen sann ryss. Detta blir extra intressant då statens ansvar utsträcker sig 

till att fostra en patriotisk hållning hos ungdomen, t.ex. genom de initiativ som beskrivits ovan. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 30,34, 72,73,74,75 
32 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014,  s. 90 
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I materialet återfinns ytterligare ett framstående historienarrativ som formar ramen för 

utrikespolitiskt handlande, nämligen synen på arvet efter Sovjetunionen.  

"… [A]fter World War II, we tried to impose our own development model on many 

Eastern European countries, and we did so by force. (…) There is nothing good 

about this and we are feeling the consequences now. Incidentally, this is more or 

less what the Americans are doing today..."  33 

 

Undantaget de storslagna militära segrarna i andra världskriget beskrivs den sovjetiska perioden i 

sig övervägande i negativa ordalag i materialet. De mörkaste tiderna, stalinismen med dess 

medföljande utrensningar34, formar den liberala oppositionens rädsla för auktoritära återgångar. Den 

används samtidigt av makthavare för att kontrastera mot det som uppfattas som tecken på 

auktoritära metoder i nuläget. Putin beskriver den sovjetiska perioden som stundtals mörk, men 

menar att den inte går att jämställa med nazismens grymheter. Däremot borde man inte ha försökt 

tvinga andra länder att applicera den egna modellen för industrialisering och utveckling.35  

 

Synen på oppositionen och det historiska Ryssland som har beskrivits ovan kan ses som den 

inrikespolitiska ramen för utrikespolitiskt agerande, eller de lokala omständigheterna (jfr med figur 

1). Detta är sammankopplat till hur man ser på den utrikespolitiska sfären. Sovjetunionens fall 

beskrivs framförallt som orsak till att en hel del problem på den utrikespolitiska arenan skapades 

som nu bör rättas till. Ett av dessa är att flera territorier skiljdes från Ryssland36. Detta betraktas som 

en historisk anomali i de fall där rysktalande invånare fann sig på andra sidan ryska gränsen37. 

Arvet efter Sovjetunionen formar alltså i hög grad vad som anses vara möjligt och önskvärt 

agerande. Delvis ger beskrivningen av förlusten av vissa territorier och dess folk som ett historiskt 

misstag upphov till en känsla av förlust och en begränsad mängd ”lösningar”. Detta kommer vi 

också se aktualiseras i beskrivningen av händelserna som ledde fram till Krimkrisen nedan. Delvis 

är Sovjetunionen ett avskräckande exempel på vad som kan hända när man i för hög grad involverar 

sig i andra staters inre angelägenheter, d v s genom att exporterar ett särskilt politiskt system. Denna 

ständigt närvarande historiska jämförelsepunkt kan också vara en anledning till varför agerandet av 

vissa internationella organisationer och USA upplevs inte bara som suveränitetskränkande utan 

                                                 
33 ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2015, s. 57 
34 Ofta refereras till ”år 1937” när dessa åsyftas. 
35 42, 114, 136, 159 
36 I materialet är Krimhalvön och sydöstra Ukraina (Donbass) frekvent omnämnt, men även Transnistrien 

(utbrytarregion i Moldavien) pekas ut. 
37 102, 103, 105, 115, 
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också utmålas som en fara.  

 

Den ryska nationen 

"  Without patriotic education from childhood, we will not resolve the fundamental, 

systemic issues that face our country. (...) Every one of you and your colleagues 

can hold any range of views (…), but there are fundamental principles relating to 

the existence of the state itself, and one of those concerns respect for our history 

and nurturing patriotism"  38 

"  Representatives of different nationalities live throughout Russia, in all regions, 

but the main titular ethnicity is Russian."  39 

 

Föreställningen om nationens folk baseras på upplevda kulturella, historiska och språkliga band. 

Även om det också framhävs att nationen är byggd på multikulturella och multietniska fundament, 

står ofta just den ryska identiteten i centrum.40.  Samtidigt finns en tydlig oro för etniska och 

religiösa splittringar och deras eventuellt katastrofala inverkan på den ryska nationens enhet. Det 

kan tyda på en rädsla hos eliterna för en balkanisering av de ryska regionerna. Detta skulle också 

kunna förklara varför eliterna så starkt förespråkar patriotiska värderingar. 

Detta blir extra tydligt i det som i Väst skulle kallas för en expansionistisk retorik. Ryssland 

ser på ”det nära utlandet” delvis som områden där etniska ryssar bor, och därmed områden där 

Ryssland har legitima intressen att med tillgängliga medel garantera dessas skydd. Det framhävs 

ofta att Ryssland till och med har en skyldighet att skydda de rysktalande trots att de inte är ryska 

medborgare.  

De delar av de forna sovjetrepublikerna där rysktalande inte bor upplevs som nära 

sammanknutna, men detta framförallt genom handeln snarare än som en del av nationen. Det finns 

en tonvikt på ökat samarbete mellan de forna sovjetrepublikerna och Ryssland – både ekonomiskt 

och militärt41. Man är dock väldigt tydlig med att poängtera att dessa samarbeten inte ska leda till 

ett strikt återupprättande av unionen – detta avvisas explicit.42 

 

 

 

                                                 
38 Putin, ”News conference of Vladimir Putin”, 2012, s. 96f 
39 Putin, ”News conference of Vladimir Putin”, 2012, s. 63 
40 13, 91, 11, 154, 155 
41 Exempelvis CIS-samarbetet och CSTO-alliansen. 
42 5, 89, 157, 162, 
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Det internationella systemet 

"  As for the power factor in [IR] it has always existed and will always exist. (…) 

countries, taking account that power plays a significant role in [IR], should 

develop and strengthen, based on their common sense, such rules of conduct 

which would be stable and would allow for negotiating, compromising and 

balancing the interest of a state (...) without using this power."   43 

“"When the world becomes unipolar, or when someone tries to make it so, then this 

pole has the illusion that all issues can be settled through power. And only when 

there is a balance of power does the desire to negotiate appear."   44 

 

Termer som maktbalans och nationellt intresse står i centrum för den ryska bilden av det 

internationella systemet. Det är utifrån denna ståndpunkt, grundad i realismen, som man menar att 

den amerikanska hegemonin i världspolitiken är skadlig. Ingen stat bör sträva efter unipolaritet, 

menar den ryska eliten, då detta förstör maktbalanser och inskränker nationernas rätt till suveränitet. 

Internationell rätt med suveränitetsprincipen som kärna borde respekteras, men i dagens 

internationella system är många organisationer dominerade av framförallt USA:s ambition45. 

Samarbeten utanför det nära utlandet sker och bör fortsätta inom ramen för FN och även inom 

BRICS och SCO, men dessa baseras på tillit och framförallt gemensamma intressen – just tilliten 

verkar vara förlorad i andra internationella organisationer som anses vara Västdominerade. 

Den här undersökningen gör inga anspråk på att vara trovärdig ur longitudinellt 

designperspektiv då urvalet av material bedöms vara alltför begränsat för att uppnå säkerhet om ev. 

förändringar över tid. Därför bör resultat som visar på förändring över tid tolkas med försiktighet. 

Samtidigt finns det tecken på en viss förändring i föreställningen av det internationella systemet 

under de senaste fyra åren som ändå bör redovisas. I de tidiga dokumenten går det att spåra en något 

mer liberal ståndpunkt då det talas om Rysslands anslutning till WTO, understött av USA. Detta 

framställs i en positiv dager, även om det även finns en hel del oro för att detta ska konkurrera ut 

vissa inhemska industrisektorer.46 I och med upptakten till Krimkrisen blir istället en mer 

realismbetingad upplevelse av det internationella systemet anförd i än högre grad än tidigare. 

 

 

 

                                                 
43 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014,  s. 31f 
44 Ibid. 
45 117, 
46 4,27 
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Relationen till Väst – USA och Europa 

“Russia's values do not differ dramatically from European values. We belong to 

the same civilization. We are different, and we have some features that are unique 

to us, but we have the same ingrained values. I believe that we must certainly 

strive to create a greater Europe from Lisbon to Vladivostok, as I have said more 

than once (...) if we accomplish this task, we will be able to take our rightful place 

in the future world. But if we choose a different path, if we divide Europe, 

European values and people, if we promote separatism in the broad meaning of 

the word, this will make us all insignificant and mediocre players who will have 

no influence over their own development, let alone global development."  47 

 

Det är tydligt att relationen till Väst står för en stor del av formandet av den utrikespolitiska 

identiteten. Föreställningen om ”Väst” verkar dessutom ha två tydligt avgränsade delkomponenter: 

USA och Europa. Givetvis består också Europa av mindre beståndsdelar, som de enskilda 

relationerna till exempelvis Frankrike och Tyskland m.fl., men dessa är mindre framträdande i 

materialet. Det blir därför av vikt att analysera relationen till Väst i två separata delar som hör ihop 

men som ändå är åtskilda: relationen till USA och relationen till Europa. I den ryska elitens narrativ 

om Väst har ägnas en påtaglig energi i materialet åt att beskriva Europa och Ryssland som 

innehavare av ett gemensamt historiskt arv. Detta arv bygger på värderingar som är essentiella för 

såväl rysk identitet som europeisk sådan. Det är framförallt kristna värderingar men byggs även av 

synen på socialpolitik.48 Samtidigt står Europa inför stora utmaningar i konkurrensen från de nya, 

starkt växande, utvecklingsekonomierna. För att Europa ska inta sin rättmätiga plats måste det stå 

enat ”från Lissabon till Vladivostok”49, i starka stater baserade på suveränitet och gemensamma 

intressen. Men, europeiska stater har frivilligt givit upp sin självständighet till Bryssel via EU och 

till Washington via NATO. Vissa av medlemsstaterna upplevs, snarare än att föra fram sina egna 

intressen, fokusera på frågor om humanitär politik och vill exportera sin syn på rättigheter som inte 

passar för Ryssland 50. Hotet från Väst är stundom påtagligt. Det förekommer allusioner till att 

amerikanska agenter infiltrerar ryska statliga företag, att främmande makter både kan ligga bakom 

lönnmord på politiska figurer och att de stöttar upprorsmän och separatister. Om Duma-

representanter tillåts att investera fritt utan insyn kan de bli beroende av utländska stater och bli en 

risk för rysk självständighet.51 

                                                 
47 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014, s.65 
48 14, 43, 85, 132, 135 
49 129 
50 87, 121,128, 164 
51 64, 66, 69, 71 
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” I have always felt outraged when our Western Partners, as well as your 

colleagues from the Western media, referred to our terrorists who committed 

brutal, bloody, appalling crimes on the territory of our country, as "insurgents". 

They were hardly ever referred to as terrorists. They provided assistance to them, 

information support, financial and political support - sometimes directly and 

sometimes indirectly.” 52 

 

Den amerikanska andre upptar en stor plats i det ryska utrikespolitiska identitetsformandet. Trots att 

ordet ”partner” konsekvent används om andra stater inklusive USA är det tydligt att innebörden inte 

är detsamma som när det används om andra stater. 

"  I have already talked about this: Abu Ghraib, Guantanamo where people are 

kept jailed for years without being charged. (…) Can you imagine if we had 

anything like it here? They would have eaten us alive a long time ago. It would 

have been a worldwide scandal. But in their country everything is quiet.” 53 

 

Synen på USA kan sammanfattas som ömsom rivaliserande, ömsom som arrogant mobbare, 

ömsom som partners i global säkerhet. Som mobbare anklagas amerikanerna för att vilja skapa ett 

unipolärt världssamfund byggd på maktutövning snarare än internationell rätt. De anses ha fastnat i 

ett kalla kriget-tänkande. I materialet går det att spåra en frustration över att trots existensen av 

gemensamma intressen, som global säkerhet och ekonomi, terrorismbekämpning och icke-spridning 

av kärnvapen54, kan USA inte hålla sig borta från att lägga sig i rysk inrikespolitik. Kritiken USA 

anför mot ryska rättsprocesser och oron de sägs uppvisa för mänskliga rättigheter avvisas som 

hyckleri55. Samtidigt menar man att USA gång på gång agerar på ett sätt som förödmjukar Ryssland 

och provocerar fram svar56.  

"” If we are slapped, we must retaliate, otherwise we will always be taken 

advantage of. (…) They [USA] are up to their ears in a certain substance. I have 

already listed their problems, they are really drowning in it, and they still insist on 

criticizing us. This is wrong; it is not our choice. We did not provoke anyone, they 

provoked us."  57 

 

                                                 
52 Putin, “Direct Line with Vladimir Putin”, 2013, s. 25 
53 Putin, ”News conference of Vladimir Putin”, 2012, s.7f 
54 137 
55 7, 9, 10, 24, 37, 51, 88 
56 Exempelvis menar man att en av anledningarna till att Ryssland förbjöd amerikaner att adoptera från Ryssland var 

den av amerikanska kongressen antagna ”Magnitsky-lagen”, som man menar är ryssfientlig. 
57 Putin, ”News conference of Vladimir Putin”, 2012, s. 75 
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Ur ett närtidshistoriskt perspektiv anses att relationerna mellan länderna var goda fram till 

Irakkriget. Då upplevde man brist på respekt och förståelse för Rysslands position, trots att även 

andra europeiska länder som Frankrike och Tyskland delade den. I upptakten till Arabiska våren 

beskrivs att Ryssland missleddes till att inte lägga in sitt veto i säkerhetsrådsomröstningen om att 

upprätta en icke-flygszon över Libyen. Insatsen blev de facto mycket mer långtgående än det givits 

mandat för, och Ryssland därmed än en gång var förödmjukat58. 

 

Den andra sidan av Rysslands skepsis mot USA härstammar ifrån att man upplever sig hotade av 

dem. Delvis beskrivs amerikanska stridsplan som ryskas huvudsakliga rivaler, men framförallt 

består det upplevda hotet av två andra faktorer. Dessa är de missilförsvarssystem USA upprättar i 

EU och NATO-expansionen. Man upplever att USA vägrar garantera att dessa missilförsvar inte är 

till för att användas gentemot Ryssland för att anfalla eller neutralisera dess kärnvapenkapacitet. Det 

amerikanska agerandet anses vara drivande i en slags upprustningshets, där Ryssland bara svarar på 

USA:s framryckningar.59 Ryssland reagerar medan USA agerar. Trots avlagda löften om motsatsen 

har NATO expanderat in i forna sovjetrepubliker och allierade.  

Även om USA är en del av konceptualiseringen ”Väst” betonas gemensam historia och 

värderingar mycket mindre i relation till dem än när man talar om Europa. Den förvärrade 

relationen med USA tycks återspeglas i texten över tid, då reflektionerna kring den amerikanska 

aggressiva rollen blir allt mer tydlig.  

 

Relationen med Öst 

 

På senare tid har vissa menat att Ryssland lämnat Väst bakom sig för att istället söka sig österut 

Faktum är att trots vissa uttalanden på senare tid om en rysk pivot mot Asien återfinns fortfarande 

främst diskussioner om relationen till Väst i materialet. När Asien väl kommer på tal är det Kina 

som främst nämns – nästan uteslutande. Då visserligen i mycket positiva ordalag, om investeringar 

och gemensamma ekonomiska satsningar. En vidareutvecklad relation med Kina ses som något som 

skulle kunna bli en framtida kraft med betydande inflytande över utformningen av moderna 

internationella relationer. Själva samarbetet beskrivs som att staterna ”nått ej tidigare uppnådda 

höjder av tillit och kollaboration”60. Att goda relationer med Kina är av stor vikt för framtiden är 

                                                 
58 33, 38, 86, 130, 131 
59 39,40,122, 124 
60 50, 108 
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alltså också något som också återfinns i materialet. Det finns således ett visst stöd i materialet för 

det inledande påståendet. Även BRICS-samarbetet och SCO är organisationer som omnämns som 

prioriterade inom politiken61, vilket kan peka åt samma håll. Det är dock knappast så att Ryssland 

lämnat Europa bakom sig. Relationerna till Asien ges trots allt betydligt mindre utrymme än 

reflektioner kring Väst och de historiska och handelspolitiska band som finns där.  

 

Ukraina, Krimkrisen och sanktionerna 

"The intention to split Russia and Ukraine, to separate what is essentially a single 

nation in many ways, has been an issue of international politics for centuries. (…) 

Look at what they did with Yugoslavia: they cut it into small pieces and are now 

manipulating everything that can be manipulated there (...). Apparently, someone 

would like to do the same to us, and if you look at what's happening, you'll be 

able to answer your own question about who is doing what."  62 

"Nationalism and even neo-Nazism are experiencing a resurgence in western 

Ukraine. (…) Central, eastern and southeastern Ukraine is another matter. I've 

just mentioned this area, New Russia, which has intertwined its roots with those of 

the Russian state."  63 

 

Rysslands relation till Ukraina definieras av bilden av ländernas gemensamma historia och 

det ”misstag” som begicks när delar av vad som varit tsarryssland skänktes till Ukraina under 

Sovjettiden. Man ser det ukrainska folket som ett brödrafolk, och de rysktalande invånarna på Krim 

och i sydöstra Ukraina anses vara samma folk64. Ukraina och Ryssland har gemensamma rötter som 

kan spåras tillbaka till det gamla Kiev-Rus, som det heter. 

 

Den starka synen på ett internationellt system definierat av makt tyglad av rättsprinciper och 

suveränitet leder till en viss konflikt i förhållande till Krimkrisen 2014, då halvön annekterades av 

Ryssland efter en ockupation och en av Väst kritiserad folkomröstning. Det finns en tydlig spänning 

mellan de starka idealen om nationell suveränitet och icke-intervention å ena sidan, och agerandet 

på Krim i andra. Detta föranledde en relativt tydlig redovisning av skälen bakom det ryska 

agerandet.  

 

                                                 
61 161 
62 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014, s. 32 
63 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014, s. 33f 
64 91, 111, 154 
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[W]hen the infrastructure of a military bloc approaches our borders, we have 

grounds for certain apprehensions and questions. We must take certain steps, and 

this is also true; nobody can deny us this right. And this compels us to counteract. 

I'll use this opportunity to say a few words about our talks on missile defense. 

This issue is no less, and probably even more important, than NATO's eastward 

expansion. Incidentally our decision on Crimea was partially prompted by this. 

(...) If we don't do anything, Ukraine will be drawn into NATO sometime in the 

future. We'll be told: "This doesn't concern you", and NATO ships will dock in 

Sevastopol, the city of Russia's naval glory."  65 

"The most obvious risk was that the Russian speaking population was threatened 

(…) This is what guided our decision". 66 

 

Det ryska ingripandet på Krim har sin grund i tre olika faktorer. Det första är den tidigare nämnda 

skyldigheten att skydda rysktalande i andra länder. Dessa ansågs hotade av de nya lagförslag som 

tagits upp för behandling i det ukrainska parlamentet.  

Den andra faktorn var att Ryssland säkerhet upplevdes hotad då det koncessionsavtal med 

EU som verkade troligt efter Yanukovych avsättning skulle innebära att NATO var ytterligare ett 

steg närmare ryska gränsen67. Detta uppfattades som ett försök att splittra de historiska banden 

mellan Ukraina och Ryssland. En NATO-bas i det historiska Sevastopol, basen för 

svartahavsflottan, skulle vara den ultimata förödmjukelsen och hotet enligt denna argumentation. 

Ryssland måste försvara sig, men det är andra som har provocerat fram detta svar.  

Den tredje faktorn står att finna i att makthavarna i Kiev genom att avsätta Yanukovych 

ansågs tillskansat sig makten på ett icke-demokratiskt vis och därför sågs som illegitima 

representanter för det ukrainska folket. Detta var en situation som gjorde det enklare att frångå 

suveränitetsprincipen68. 

”Domestic production and food security are extremely important, and we will 

seek to ensure them. Would we have taken these counter actions or not without the 

sanctions? The answer is no. But now we are doing it.". 69 

 

Efter att det ryska agerandet på Krim lett till sanktioner från Väst, ser vi ett Ryssland som vänder 

sig inåt. Sanktionerna tolkas som ytterligare ett sätt för väst att medvetet missförstå de ryska 

intentionerna, och leder därmed till ett ännu tydligare fokus på att bygga upp ett självständigt och 

                                                 
65 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014, s.38f 
66 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2014, s. 6 
67 123 
68 79, 99, 101, 104, 106, 119, 120, 123c  
69 Putin, ”Direct Line with Vladimir Putin”, 2015, s. 7f 



Johan Åkerstedt Bergsten 

 RYSK IDENTITET OCH UTRIKESPOLITIK UNDER KRIMKRISEN OCH DESS UPPTAKT 

 

25 

 

självförsörjande Ryssland, då man upplever beroende av det oförstående Väst som problematiskt. 

Den egna ekonomiska tillväxten och utvecklingen i regionerna har varit ett tema under hela den 

granskade perioden, men det blir ännu tydligare efter sanktionernas inträde. Målet med att bygga 

upp livsmedelssäkerheten och den inhemska produktionen av viktiga varor blir klart viktigare i 

sanktionernas spår70.  

 

Sammanfattning och slutsats 

Resultatet av granskningen visar på en intressant dualitet: ett Ryssland som i allt högre grad sluter 

sig mot väst, men samtidigt fortsätter att definiera sig själva utifrån väst. Även om WTO-

medlemskapet sågs som ett framsteg för Ryssland betraktas internationella organisationer i 

allmänhet med misstanke. Det internationella samfundets roll är att bygga regler för staters 

samverkan, men inte att begränsa deras handlingsutrymme. Samarbeten är värdefulla men snarare 

för att effektivisera och bygga procedur än för att sprida värderingar och skapa förändring. Detta ses 

istället som hyckleri av mäktiga stater, framförallt USA.   

Ekonomisk utveckling är fortsatt en av de främsta prioriteterna för ett Ryssland som 

definierar (åtminstone delar av) sig själva som utvecklingsland. Samtidigt får ofta ekonomisk 

utveckling balanseras mot behovet av politisk stabilitet. Rädslan för en återgång till 90-talets 

förtroendekris och oligarki är påtaglig. Även militärens makt anses vara en nationell prioritet: det är 

uppenbart att Ryssland upplever sig som utfrysta av väst inom institutionerna och att deras intressen 

därför måste få mer tyngd bakom sig för att tas på allvar.  

Att en rysk prioritet skulle vara ett återupprättande av unionen får delvis stöd i materialet. 

Det finns ambitioner på att både skapa frihandelsunioner och starkare militära samarbeten med 

länderna i den forna Sovjetunionen. Samtidigt verkar dessa mål främst drivas av en slags oro för att 

status quo ska brytas, snarare än en drivkraft och vilja till förändring. I den ryska elitens ögon är det 

Västs närmande snarare än en inneboende vilja att återuppbygga unionen som driver det agerande 

som vi sett de senaste åren. Västs agerande tycks både tolkas genom ett konservativt filter och 

förstärka den konservativa identitetens befästning i den ryska diskursen. Ryssland kan alltså sägas 

reagera snarare än agera. Det finns dock ett undantag – regioner där rysktalande bor. Dessa ses, trots 

avsaknad av medborgarskap, som en del av den ryska nationen och därmed en del av den ryska 

statens ansvar. Att de regioner dessa bor i har avskilts från Ryssland betraktas som ett av historiens 

misstag.  

                                                 
70 144-146 
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Som vi kan se byggs rysk identitet i mångt och mycket upp av de komponenter som Hopf 

kallat för konservativa. Samtidigt är det mer rätt att säga att den liberala identiteten tagit ytterligare 

steg tillbaka än att den har försvunnit. Det konservativa Ryssland måste fortfarande i stor grad 

förhålla sig till den liberala diskursen såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt. Mycket av det 

moderna nationsbygget vilar på konceptet om den ryska patrioten och hur Ryssland förödmjukas 

och marginaliseras av Väst. Krimkrisen kan sägas vara kulminationen på detta tankesätt, som också 

stärks i dess kölvatten. Sanktionerna bidrar till en redan etablerad upplevelse av ett Väst som i 

interaktionen med Ryssland främst vill förhindra landets utveckling. Det ligger utanför denna 

undersöknings ram att svara på frågan om sanktionerna är effektiva eller kan uppnå sina mål, men 

resultaten pekar på att de förutom att framkalla ekonomiska svårigheter också leder till ett 

förstärkande av den konservativa diskursen och identitetsbyggandet hos eliten.  

Resultaten visar på en utveckling inom den ryska diskursen och därmed den ryska 

stormaktspolitiska identiteten som för det första kan beskrivas som i allt högre grad konservativ och 

etnonationalistiskt baserad. Den egna historiesynen, särskilt 1900-talets kamp mot nazismen, formar 

detta. Den har för det andra visat på den stora betydelsen konceptualiseringen av Väst, och dess i 

huvudsak två betydelsebärande delar, USA och Europa, har för ryskt identitetsbyggande – både som 

antagonister och kulturellt närstående. Detta trots de tecken vi kan se mot en försiktig omorientering 

mot Öst. En tredje insikt står att finna i avståndstagandet till den liberala diskursen, som är 

kringskuren och synbart mindre relevant än under det tidiga 1990-talet. Detta såväl inom den 

inhemska sfären som den utrikespolitiska.  

 Sammantaget innebär dessa insikter att en större förståelse kan uppnås för Rysslands 

agerande och stärker samtidigt tesen om identiteters roll i utrikespolitiken. Den etnonationalistiska 

historiesynen gör att det anses legitimt i preventivt syfte skydda rysktalande medborgare i andra 

länder. Synen på Väst, och där särskilt USA, som hycklare som fruktar och vill kringskära rysk 

utveckling, leder till en misstro mot internationella institutioner och fokus på att bygga upp den 

egna militära och industriella kapaciteten. Detta styr även en omorientering mot stater som man 

uppfattar som mer hederliga och mindre hycklande när det gäller att uppnå respektives nationella 

intressen. Avståndstagandet från den liberala diskursen får återverkningar på både inhemsk och 

internationell nivå på ett liknande vis. Resultatet visar att trots allt är ju agerandet rationellt utifrån 

de premisser som den ryska eliten utgår från.  

Till skillnad från liknande undersökningar har denna granskning utgått från 

kommunikationen från framförallt president Putin i de påkostade nyhetskonferenser och 

frågestunder som med jämna mellan rum hålls i Ryssland. Detta är en fördel då den diskurs som kan 
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spåras direkt från den politiska eliten, till skillnad från exempelvis utrikespolitiska analytiker, med 

större sannolikhet är den dominanta diskursen. Dessutom utgör de ett brett underlag då dessa ”tema-

lösa” evenemang med brett deltagande från olika delar av den ryska staten fångar upp en stor del av 

den aktuella debatten och de brytpunkter som däri finns. Framtida undersökningar inom samma 

område skulle kunna fokusera på att kontrastera den ryska utvecklingen under perioden med den 

som under samma period ägt rum hos länderna i Väst. När den ene handlar reagerar den andre och 

konstruerar en reviderad bild av den förste som leder till en ny handling osv. Det skulle vara 

givande att i större detalj förstå hur denna växelverkan påverkar framväxten av identitet i en 

rysk/västlig kontext. 
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