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1 Inledning 
 I Bronssoldatens hämnd återberättar Arne Bengtsson ett skämt från tiden närmast 
efter den estniska självstädighetsförklaringen: 

I Estland, där det ofta talas om �den gamla goda svensktiden�, skämtade man om att ringa upp 
Sverige och förklara krig, bara för att några minuter senare höra av sig igen och kapitulera. 
Därmed skulle Estland tillhöra Sverige. Men i historien ingick att krigsförklaringen aldrig blev av, 
eftersom telefonerna man ärvt från sovjettiden inte fungerade.1 

Hur såg Sverige på Estland under samma tid? 
 
1991 inträffade det som tio år tidigare hade varit fullständigt otänkbart: Sovjetunionen 
upplöstes. Helt plötsligt fanns det nya2 grannstater på andra sidan Östersjön. Genom 
Östblockets sammanbrott kastades mycket av vad som togs för givet i svensk 
utrikespolitik över ända. Sverige fick återuppfinna sig självt, vi var inte längre det 
neutrala landet mellan Öst och Väst utan blev mera ett land som alla andra i Europa, 
vilket bland annat visas genom Sveriges inträde i Europeiska Unionen 1995. Vad som 
förändrades ännu mera var Östblocket, eller Öst- och Centraleuropa som det återigen 
kom att heta. Den kanske största förändringen inträffade i våra bortglömda grannländer: 
Baltikum. Av dessa länder har Sverige tidigare haft en gemensam historia med 
framförallt Estland, även om kontakterna av förklarliga skäl legat nere sedan 
Mellankrigstiden. Kristian Gerner skriver i Centraleuropas Historia att efter 1989 
förvandlades den gråa massan av sovjetiska satellitstater till en del av ett gemensamt 
Europa: Centraleuropas återkomst.3 Europa fick återuppfinnas genom att Västeuropa inte 
längre kunde identifiera sig gentemot Östblocket. Hur blev det då för Sverige? Före 1991 
låg Sovjetunionen på andra sidan Östersjön. Hur påverkade förändringarna vår syn på 
vårt östra grannland och därigenom hur vi definierar oss och dem? Det är vad denna 
uppsats skall handla om. 

1.1 Syfte och frågeställning 
 Huvudpunkten i denna uppsats är identitetspolitik, och primärt är det en fallstudie, 
där fallet är synen på Estland i Sveriges riksdag. I korthet innebär identitetspolitik att 
utrikespolitikens primära uppgift är att särskilja �oss� och �dem� och därigenom stärka 
den egna identiteten och legitimera den egna statens existens, mer om detta nedan i 
teoriavsnittet. Om dessa teorier har någon fruktbarhet och kan ge rimliga tolkningar av ett 
skeende, det vill säga om utrikespolitik och kollektiv självidentifikation är beroende av 
varandra, borde det gå att se vissa attitydförändringar när gränser plötsligt förändras. I 
denna mening prövar uppsatsen om identitetspolitik är en användbar förklaringsmodell 
för utrikespolitik. Det bör påpekas att jag inte har för avsikt att påvisa en objektiv 
sanning, längre fram i uppsatsen kommer det att bli uppenbart varför detta är i det 
närmaste omöjligt och ointressant. Istället har jag för avsikt att undersöka om en 
identitetspolitisk tolkning vara rimlig och tillföra något till vår förståelse av ett skeende. 
Det är ett tolkande och reflexivt angreppssätt snarare än ett undersökande och 

                                                   
1 Bengtsson, Arne, Bronssoldatens hämnd � Baltiska betraktelser, Vimmerby (2007), s 145 
2 Nåja, nygamla i alla fall. Baltikums självständighet under mellankrigstiden har ändå beskrivits som en 
parantes eller en historisk slump beroende på perspektiv (och tanken på förnyad frihet har kallats för 
tokstolligheter i Sveriges Riksdag, se tex RD1987/88:85 s 82, även refererat i RD1988/89:30 ss 45, 48) 
3 Gerner, Kristian, Centraleuropas historia, 2:a utgåvan, Natur & Kultur (2004), Stockholm, s 7 
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bekräftande. Detta sker genom att jag undersöker om och hur Sveriges syn på Estland har 
förändrats från 1980-talet till idag och hur denna syn och dess eventuella förändring kan 
förstås ur ett identitetspolitiskt perspektiv. Härigenom kommer den huvudsakliga delen 
av syftet in: kan en identitetspolitisk tolkning tillföra något till vår förståelse av den 
svenska politiska debatten i samband med 90-talets förändringar? Detta sker genom att 
undersöka hur Estland beskrivs i svensk riksdagsdebatt, och kan alltså betraktas som en 
fallstudie, där identitetspolitik används som teoretiskt redskap för att uppnå en bättre 
förståelse. 
 
Estland är intressant dels därför att det är ett land som ligger nära oss geografiskt, 
historiskt och kulturellt och dels för att deras politiska situation har förändrats kraftigt, 
från att vara en del av Sveriges �fientliga andre� i öst, alltså Ryssland/Sovjetunionen4 till 
att bli medlemmar av Nato och EU, en viktig utrikesmarknad och en vänligt sinnad nära 
allierad. Historiska och kulturella länkar som tidigare förträngts eller halvt glömts bort 
poängteras i väldigt hög grad, i synnerhet från Estlands sida. Vidare har situationen vid 
Östersjön som helhet förändrats kraftigt, från att vara en frontlinje i Kalla Kriget så har 
det snarare blivit en Nato/EU-dominerad sjö. Tyskland är enat, Sovjetunionen 
försvunnen, Ryssland återupprättat som stat och balterna självständiga. Gränser har 
uppstått och försvunnit. Inte minst i och med EU- och Nato-inträdet kan det finnas 
anledning att tänka sig en förändring eftersom EU och Nato är distinkt västliga 
organisationer och de baltiska staterna har vunnit inträde medan samtliga andra 
arvtagarstater till Sovjetunionen5 står utanför. Eller annorlunda uttryckt om Sverige 
använde sig av Sovjetunionen som fientligt inställda �andre� och kanske fortfarande 
använder sig av Ryssland som sin primära hotfulla �andre�, var lämnar det då Estland? 
Som �vi� eller som �de�? Rimligen bör det finnas en tydlig förändring med tanke på de 
senaste tjugo årens förändringar i vårt närområde. 
 
Om identitetspolitiska teorier har någon som helst bärkraft borde dessa förändringar i vårt 
närområde under de senaste 20 åren ha medfört förändringar inom såväl identifikation 
som politik. Mitt val av just Sverige-Estland som studieobjekt kan alltså motiveras med 
att hoppet från att �Estland är en del av det hotande Sovjet� till �Estland är ett vänligt 
sinnat grannland inom EU� är väldigt stort, i synnerhet i identitetspolitiska termer. Jag 
har, vilket jag kommer att utveckla nedan, starka reservationer mot en alltför långtgående 
generalisering på �fel sätt� utifrån det enskilda fallet, eftersom jag menar att identitet 
omvärderas mera från fall till fall än i generella termer. Just Estland borde vara det 
tydligaste fallet för Sverige, på grund av den gemensamma historia som finns, de estniska 
och estlandssvenska flyktingarna i Sverige, den geografiska närheten, den gemensamma 
östersjömiljön med mera. Det är så att säga en fallstudie för att undersöka hur fruktbara 
identitetspolitiska teorier är, eller hur väl vår uppfattning om identitet, och därmed dess 
påverkan på utrikespolitik, anpassar sig till en förändrad verklighet. Utifrån dessa 
antaganden så har de följande tre frågeställningarna formulerats: 
 

                                                   
4 I svenska termer har där egentligen aldrig varit någon riktig distinktion mellan dessa två namn. Vem har 
någonsin använt benämningen �sovjeter� om Sovjetunionens medborgare? 
5 Det vill säga samtliga andra före detta medlemsrepubliker i Sovjetunionen förutom de tre baltiska 
republikerna. 
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Hur beskrivs Estland i Sverige under den undersökta perioden? 
Motiveras dessa beskrivningar, och i så fall vilka motiveringar används? 
Förändras beskrivningarna över tiden, och i så fall hur; finns det en entydig riktning? 

1.2 Disposition 
 I inledning finns en genomgång av begreppet identitet och vad identitetspolitik 
innebär. Efter denna teoretiska genomgång följer metodavsnittet där även det undersökta 
materialet diskuteras och det även finns ett avsnitt där analysapparaten utvecklas och 
motiveras. I själva undersökningsdelen kommer jag först att redovisa Estlands historia i 
korta drag med fokus på banden Sverige � Estland för att ge en nödvändig bakgrund till 
uppsatsen, då analysapparaten kräver en återkoppling till historien. Därefter följer en 
genomgång och presentation av det empiriska materialet i form av genomgång av 
kvalitativ natur. Detta kommer sedan att analyseras och åtföljas av ett antal sammansatta 
teman värda att diskutera vidare. Resultatet sammanfattas i en reflekterande diskussion 
och redovisning av slutsats. 

1.3 Avgränsningar 
 Redan i syftesformuleringen avgränsas denna uppsats väl ifråga om tid och plats. 
Ett förtydligande kan dock vara på sin plats: med Sverige avses den officiella svenska 
linjen, så som den kommer till uttryck i politisk debatt i form av riksdagstryck. Den 
politiska arenan har ett stort inflytande på hur �folk tänker�. Delvis via massmedia 
eftersom det är genom media som vi bildar oss en uppfattning om det politiska livet här 
hemma och även den vidare världen. Man ska dock inte överdriva medias betydelse, utan 
det finns bättre skäl att studera Riksdagen i sig för att finna den politiska debatten. Inte 
minst när undersökningen gäller själva debatten. Samtidigt måste man ha i åtanke att det 
viktiga är inte bara vad som sägs utan hur det sägs, vem som säger det och varför; alltså, 
det är inte bara den faktiska texten eller det faktiska uttalandet som är relevant, utan även 
kontexten. Det går alltså inte bara att besvara syftet enbart med att acceptera politiska 
deklarationer okritiskt och ordagrant, i synnerhet inte som jag strävar efter att gå djupare. 
 
För att förtydliga valet av tidsperiod så har jag valt startpunkten till riksdagens 
verksamhetsår 1985/86, för att detta är när Mikhail Gorbatjov har blivit vald till 
generalsekreterare i Sovjetunionens Kommunistiska Parti och innan hans försök att 
förändra såväl stat som parti har påbörjats på det nationella planet. Utrikespolitiskt är det 
ingen större skillnad mellan 70-talet och mitten av 80-talet; Sovjet, järnridån och det 
Kalla Kriget förväntas bestå för alltid och det är bara att acceptera detta faktum. Även om 
détenten är en ändring i tonläge jämfört med både 60-tal och tidigt 80-tal är det inget 
ifrågasättande av att maktblocken kommer att bestå.6 Slutpunkten är satt så sent så 
möjligt, det vill säga innevarande verksamhetsår, i syfte att göra uppsatsen så relevant så 
möjligt. Inte minst därför att det inte är så väldigt länge sedan Estland gick med i EU och 
NATO, rimligen tar förändringar i attityder och identitet en viss tid att slå igenom. 
 

                                                   
6 Bell, Phillip M.H., The World since 1945 � an International History, London (2001), ss 330-334 
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Det har varit vanligt att klumpa ihop Estland, Lettland och Litauen till enheten Baltikum. 
Utöver bekvämlighetsskäl7, finns det egentligen inga anledningar att göra så, förutom 
rent geografiska, och kanske är inte ens de geografiska anledningarna övertygande: alla 
tre länderna är orienterade i öst-västlig riktning, men grupperade på en nord-sydlig axel.8 
Det kan påpekas att jag har sett referenser från 30-talet där Finland ses som en av de fyra 
baltiska republikerna och där dessa sätts i motsatsförhållande till och jämförs med de tre 
skandinaviska monarkierna.9 En sådan uppdelning känns inte naturlig idag, och enligt 
Kjetil Duvold finns det flera estniska politiska aktörer som gärna påpekar att Finland 
ansågs vara ett baltiskt land till Andra Världskriget och först därefter �blev nordiskt�.10 
Duvold citerar även Estlands nuvarande president Toomas Ilves som menar att: 

Unfortunately most if not all people outside Estonia talk about something called �The Baltics�. 
This is an interesting concept, since what the three Baltic states have in common almost 
completely derives from shared unhappy experiences imposed upon us from outside: occupations, 
deportations, annexations, sovietization, collectivization, Russification. What these countries do 
not share is a common identity.11 

Till detta kan läggas att esterna själva inte identifierar sig som balter utan som nordbor, i 
likhet med finnarna.12 
 
Estland har en lång gemensam historia med Sverige och Finland, detta gäller även 
Lettland, men inte i lika hög grad; i princip har de olika delarna av dagens Lettland ingen 
gemensam historia före 1918.13 Litauen däremot har historisk koppling till Polen, 
Vitryssland och Ukraina vilket inte minst synts i Polens och Litauens agerande i samband 
med den �orangea revolutionen� i Ukraina14. De provinser som motsvarar dagens Estland 
och större delen av Lettland styrdes länge av tyskbaltiska adelsmän och hade en 
särställning inom Ryssland medan Litauen hade en annorlunda position som en provins 
erövrad från det Polsklitauiska Samväldet. Rent historiskt saknar Litauen en tysk 
överklass och stadsbefolkning, men har istället en judisk stadsbefolkning och en 
poloniserad adel. Ifråga om religion är Lettland och Estland övervägande lutheranska 
medan Litauen är katolskt, språkligt så är lettiska och litauiska släkt med varandra och 
mera avlägset med de slaviska språken, men släktskapet är så pass avlägset att letter och 
litauer inte förstår varandras språk.15 Estniskan är släkt med finskan och därmed inte ens 
indoeuropeisk. Även i övrigt beskrivs de kulturella skillnaderna som stora och Duvold 
påpekar också att de tre olika folken inte anser sig ha någon gemensam identitet.16 

                                                   
7 Vilket jag i och för sig är en varm anhängare av; �Baltikum� är lättare för ögat och skrivandet än 
�Estland, Lettland och Litauen� 
8 Duvold, Kjetil, Making sense of Baltic democracy � public support and political representation in 
nationalising states, Örebro (2006), s 41 
9 Gunther, John, Inside Europe, London (1936), s 439 
10 Duvold, s 37 
11 Citat finns hos Duvold, s 36f, där anges att Ilves sade detta i ett anförande inför Utrikespolitiska Institutet 
1999. Ilves anges även som Estlands före detta utrikesminister hos Duvold, men har sedan dess valts till 
president av Estland (tillträdde 2006-10-09). Talet i sin helhet: http://www.vm.ee/eng/nato/1210.html 
12 Estniska Utrikesministeriets rapport �Glance at the Mirror 2004�, s 48, http://web-
static.vm.ee/static/failid/220/eesti_elu.pdf, 2007-12-19 
13 Såvida ingen annan källa anges bygger denna paragraf på Hiden & Salmon, s 10-14 
14 Hedström, Ingrid, �Kris i nya grannländer tvingar EU till ändrad strategi� i Dagens Nyheter, 2004-11-25 
och �Medlare från flera länder på väg till Kiev� i Dagens Nyheter, 2004-11-26 
15 Ahlander, Dag Sebastian, Spelet om Baltikum, Norstedts Förlag AB (1992), Stockholm, s 20 
16 Duvold, ss 40f 

http://www.vm.ee/eng/nato/1210.html
http://web-
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På grund av dessa andledningar menar jag att man bör hålla isär relationerna Sverige och 
Estland respektive Lettland och Litauen, i synnerhet om man tar upp begrepp som 
identitet där en upplevd gemensam historia och kultur är grundläggande begrepp. Om det 
faktiskt finns en förändring i hur vi uppfattar Estland, kan övergången från att se det som 
en del av ett främmande Baltikum till att se det som ett europeiskt eller nordiskt enskilt 
land vara en tydlig markör. Men jag menar att man skall vara försiktig med att dra alltför 
långtgående generaliseringar utifrån detta exempel, även angående relationerna mellan 
andra nordiska kontra baltiska stater. Varje situation måste bedömas för sig, men 
identitetspolitiska teorier som helhet kan antingen stärkas eller försvagas av utfallet av 
denna studie. Trots att jag menar att Baltikum är en benämning som bör nyttjas med 
försiktighet kommer den att användas i denna uppsats ändå eftersom mycket av det 
material jag behandlar gör så. 
 
Det anförs ibland att kvalitativa studier är av begränsat värde, eftersom de väsentligen är 
fallstudier.17 Detta är en alltför begränsad syn på generaliserbarhet; förvisso kan man 
oftast inte generalisera de empiriska resultaten från en fallstudie, men vad man däremot 
kan generalisera utifrån, är tillämpningen av teori och metod. Framförallt ifråga om 
tolkning så kräver en kvalitativ undersökning ofta en mer genomtänkt argumentation och 
en noggrannare materialgenomgång. Ofta vinner man en större detaljrikedom och en 
större öppenhet gentemot materialet med ett kvalitativt angreppssätt än med ett 
kvantitativt. I en analys av det här slaget är det ett aktivt uttolkande snarare än 
upptäckandet av sanningar som är den centrala uppgiften och det går heller inte att 
komma med absoluta sanningsanspråk utan det handlar om att skapa en övertygande och 
rimlig tolkning. 

2 Teori 
I teoriavsnittet utgår jag från begreppet identitet och visar hur detta begrepp kan 

förstås med avseende på nationalitet och nationalstaten samt hur det via dessa begrepp 
kopplas till utrikespolitik. Det kan vara på sin plats att påpeka att det jag menar med att 
identitet är ett konstruerat begrepp inte ska tolkas som ett ontologiskt ställningstagande, 
eller som Rune Johansson formulerar det: 

Ofta har man satt likhetstecken mellan en konstruktionistisk analys och postmodernism, och 
därmed sett en motsättning i förhållande till kunskapsteoretisk realism och ambitionerna att sträva 
efter en så sann eller sannolik bild som möjligt av sanningen. 
En sådan motsättning kan finnas, men är i sig inte nödvändig. Om man hävdar att människors 
föreställningar är viktiga för den historiska utvecklingen � avviker man knappast från ett 
traditionellt historievetenskapligt perspektiv. Dessa föreställningar behöver naturligtvis inte vara 
�riktiga� i någon mening, men är ändå centrala � Därmed är inte sagt något om ontologiska 
frågor och om verklighetens natur�18 

 
Identitet är ett mångfacetterat begrepp. �Alla� verkar i någon mening ha en uppfattning 
om vad identitet är, men att ge en exakt och heltäckande definition på begreppet 
förefaller aningens mer avancerat. Zygmunt Bauman menar att: 

                                                   
17 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion � Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Lund (1994), ss 39f 
18 Johansson, Rune, �Att konstruera Norden och Sverige�, Historisk Tidskrift, 2000:4, s 707 



Mattias Gunnarsson   Magisteruppsats i statsvetenskap 

 8

Personal identity gives meaning to the �I�. Social identity guarantees that meaning, and in addition 
allows one to wpeak of th �we� in which the otherwise precarious and insecure �I� may be lodged, 
rest safely and even wash out its own anxieties.19 

Bauman menar att behovet av att ha en identitet är grundläggande för mänskligheten, 
även om begreppet som sådant är av sent datum. Men detta �vi� som vi skapar, gömmer 
och skyddar oss, hur skapar vi det? 

2.1 Identitet via nationalitet 
 Det som åsyftas som �vi� i denna uppsats är den nationella identiteten. 
Nationalitet kan i och för sig inskränkas till medborgarskap, där alla har samma 
nationalitet som sina pass. För juridiska frågor och många andra räcker detta, men när 
identitet handlar om hur man identifierar sig själv, ger en rad i passet inte nödvändigtvis 
hjälp, utan i detta fall handlar det om en självupplevd identitet. Zygmunt Bauman och 
Tim May exemplifierar i Thinking Sociologically med att en person kan vara både brittisk 
och engelsk på samma gång, och att det i det första fallet är fråga om statstillhörighet och 
i det andra fallet om nationalitet, samt att detta inte är samma sak, även om de ofta 
överlappar.20 
 
Ett exempel på hur människan under lång tid har särskiljt �vi� och �de�, det vill säga hur 
människan konstruerat sin nationalitet, ges i inledningen till Ethnicity redigerad av John 
Hutchinson och Anthony D. Smith. Förvisso behandlas inte alltid etnicitet och 
nationalitet som fullt utbytbara ord idag, men författarna menar där att de antika grekerna 
refererade till sig själva som genos Hellenon medan andra folk refereras till som ethnos.21 
Även romarna gjorde en skillnad mellan natio, vilket var främmande nationer och 
populus, vilket åsyftade den egna nationen. Enligt Hutchinson och Smith är denna 
distinktion tydlig även idag där etnicitet är något främmande, medan nationen är det 
egna, även om båda begreppen i princip betyder samma sak och definieras på samma sätt. 
 
Den definition av nationalitet/etnicitet som förs fram av Hutchinson och Smith är att 
följande sex kriterier ska vara åtminstone delvis uppfyllda.22 Notera att alla är vända mer 
eller mindre inåt, mot den egna gruppen. 

1. ett egennamn vilket syftar på gruppen 
2. ett gemensamt (mytiskt) ursprung 
3. gemensamma historiska upplevelser, hjältar, händelser, symboler 
4. delvis en gemensam kultur, till exempel religion, seder, språk 
5. någon form av länk till ett hemland, inte nödvändigtvis kontrollerat av den egna 
gruppen; hemlandet kan även vara rent mytiskt till sin karaktär 
6. en känsla av solidaritet och gemenskap med andra medlemmar i gruppen 

Värt att notera i dessa sex punkter är att de alla syftar på det gemensamma och att i 
princip allt detta gemensamma handlar om det upplevda, det mytiska, det historiska, det 
subjektiva, det vill säga ingenting har nödvändigtvis en bas i en fysisk, objektiv 

                                                   
19 Bauman, Zygmunt, Culture as Praxis, 2nd ed., London (1999), s xxxi, kursiveringarna är Baumans egna. 
20 Bauman, Zygmunt & May, Tim,  Thinking Sociologically, 2nd ed., Malden, Mass. (2001), ss 135f 
21 Hutchinson, John & Smith, Anthony, �Introduction� i Hutchinson, John & Smith, Anthony D., Ethnicity, 
New York (1996), ss 4f 
22 Hutchinson & Smith, Ethnicity, Oxford (1996), ss 6f 
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verklighet. I synnerhet den sista punkten är värd att beröra ytterligare. �En känsla av 
solidaritet och gemenskap� är inte något mer påvisbart än just det: en känsla. Som 
Benedict Anderson skriver i Den föreställda gemenskapen: 

�nationen � är en föreställd politisk gemenskap � och den föreställs som både i sig begränsad 
och suverän.  Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer 
att träffas eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars 
och ens medvetande bilden av deras gemenskap.23 

Med andra ord är nationalitet inget annat än ett ytterst subjektivt konstruerat begrepp, 
men det bör kanske tilläggas att för att en nationalitet skall erkännas som just en 
nationalitet måste omvärlden i någon mening erkänna den som sådan också. 
 
Det görs ofta försök att definiera en nation utifrån de övriga kriterierna, till exempel 
gemensam historia och en kulturell kontinuitet. Till exempel när en fransman pratar om 
de långmustaschade gallerna eller en svensk om de långskäggiga vikingarna. Problemet 
är, som Fredrik Svanberg visar i sin avhandling Decolonizing the Viking Age 1, att 
vikingarna och deras tid, mer eller mindre har koloniserats av dagens nordbor för att 
skapa en nationell härkomst; ett mytiskt förflutet med hjältar i svunnen tid.24 Svanberg 
menar att det inte är övertygande att hävda att namnet �Suiones� hos Tacitus ska ha 
samma betydelse som �Svear� 700 år senare. Eller att dessa nödvändigtvis ska ses som 
kontinuerliga fram till medeltidens Sverige. Snarare är det korrekt att se vikingarna som 
offer för en sorts orientalism.25 Ett skickligt val, eftersom vikingarna uppenbarligen inte 
kan argumentera emot. Mer generellt är nationer skapade av kultur, tradition och historia 
som redan finns, men som gives en annan innebörd än de från början haft. Ett liknande 
resonemang kan föras kring ett gemensamt språk. Bauman och May påpekar att 
skillnaden mellan svenska och norska kan vara betydligt mindre än skillnaden mellan 
vissa dialekter, samt att olika nationer kan dela språk, som till exempel de engelsktalande 
länderna.26 Även övriga av kriterierna i listan ovan kan avskrivas på olika sätt; det är helt 
enkelt mer eller mindre omöjligt att objektivt definiera gränserna för vad är en nation är. 
 
En skapat begrepp som nation kan alltså vara något viktigt för att definiera den egna 
gruppen. Problemet är som synes definiera en nation, och de kriterier som visats på ovan 
är lösa och alla är konstruktioner i någon mening. Zygmunt Bauman menar att ��the 
continuous existence of an �ethnic cathegory� depends solely on the maintenance of a 
boundary, however changeable are the cultural factors selected as the border posts.�27 Det 
vill säga det är gränsen som definierar den nationella identiteten, inte tvärtom. Så även 
om kriterierna på en nation är riktade inåt, så är dessa kriterier skapade av 
gränsdragningen mot omvärlden mera än på interna faktorer. Men vad vi kan definiera är 
drakarna utanför porten. �De�, främlingarna som hotar �oss� genom att inte vara �oss�. 

2.2 Identitet genom kontrast 
Någon som tidigt tagit upp identitetsskapandet genom kontrastering är Edward W 

Said i Orientalism. Said menar att förhållandet mellan Västlandet och Orienten kan 
                                                   
23 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen, Göteborg (1993), s 21 
24 Svanberg, Fredrik, Decolonizing the Viking Age 1, Lund (2003), ss 11ff 
25 Ibid., s 30 
26 Bauman & May, s 141 
27 Bauman, Zygmunt, Culture as Praxis, London (1999), s xxx, kursivering är Baumans ursprungliga. 
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förstås utifrån Västlandets definition av Orienten som annorlunda från den västerländska 
identiteten. Det handlar om att definiera sin egen identitet utifrån den andre. Genom att 
måla upp en bild av vad Orienten är skapar sig Västerlandet en definition av sig själva 
som motstående till Orienten. Said menar att det är genom att förhålla oss till något 
främmande som vi befäster och stärker vår egen identitet. Han tycks även mena att det 
krävs ett maktförhållande och ett påtvingande av denna bild på �dem� för att fullfölja 
identitetsbygget.28 I detta kan jag inte helt instämma. Det är möjligt att ett sådant 
påtvingande gör en gemensam identitet starkare, men som Bauman och May påpekar kan 
blotta skapandet av främlingsskapet vara tillräckligt för att göra grupperna �riktiga� för 
�oss� och ger en känsla av upplevd samhörighet, oavsett maktförhållanden.29 
Främlingsskapet behöver inte vara särdeles väl underbyggt, eller reellt existerande bara 
det är övertygande för �oss� när vi kontinuerligt skapar det. Möjligen kan det tyckas lite 
paradoxalt, men �de� behöver faktiskt inte ens vara medvetna om att �vi� har en viss bild 
av hur �de� är. Ett eventuellt maktförhållande är alltså strikt talat inte nödvändigt för ett 
identitetsskapandet genom kontrastering, även om Said och många med honom tycks tro 
detta, men givetvis kan en ojämlik maktstruktur förenkla skapandet och underhållandet 
av identitet. En grundförutsättning för en gemensam identitet är, som ovan påpekats, 
någon form av upplevd gemenskap och solidaritet med resten av �oss�. Den starkaste 
organisation som präglas av någon form av gemenskap är staten, denna 
grundförutsättning för vår moderna existens. 

2.3 Staten som identitetsskapare via utrikespolitik 
 David Campbell driver i sin bok Writing Security tesen att all utrikespolitik i 
grund och botten strävar efter att upprätta en gräns mellan �oss� och �dem� och att �de� 
är underförstått farliga för �oss� så att staten blir det enda som kan garantera �vår� 
säkerhet.30 I korthet är det utrikespolitik som skapar statens gränser och främlingar, inte 
statens gränser och främlingar som ger oss utrikespolitik. Detta menar Campbell är 
utrikespolitikens huvuduppgift: att skapa gränser för att skilja �oss� från �dem� i syfte att 
skapa och förstärka den egna identiteten. 
 
Jag instämmer inte helt i att världen är antingen ett hotande �de� eller �vi�. Det kan 
mycket väl finnas flera olika �andra�, och alla dessa måste inte vara hotande, utan kan 
helt enkelt bara identifieras som annorlunda, alltså �konstiga� inte �farliga�. Om 
Campbell själv menar att �farlig� är skiljt från �konstig� så framgår det inte av hans bok. 
Utrikespolitik kan fortfarande ha en särskiljande funktion för att skilja normalitet från 
avvikande utan att de avvikande nödvändigtvis stämplas som ett hot. Likaså är det 
enklare att bunta ihop alla �andra� till ett, men jag menar att detta inte nödvändigtvis 
sker. Det kan vara så, men att säga att det alltid måste vara så är i mina ögon en viss 
överdrift. Kristina Riegert och Patrik Åker skriver i �Knowing me, knowing you� att den 
andre kan vara även en allierad eller en protegé, fattiga kusiner, eller ett otal andra 
roller.31 Ett sådant nyanserat begrepp förefaller mig betydligt mer användbart än ett 
ständigt hotande dito. 

                                                   
28 Said, Edward W., Orientalism (1995), ss 3f 
29 Bauman, Zygmunt & May, Tim,  Thinking Sociologically, 2nd ed., London (2001), ss 3f 
30 Campbell, David, Writing Security, revised ed., Manchester (1998), ss 61f 
31 Riegert, Kristina & Aaker, Patrik, "Knowing me, knowing you", s 73 
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Även om Campbell tycks mena att hela omvärlden är det hotande �främmande�, i varje 
fall i syfte att förklara amerikansk politik, kan detta inte helt enkelt överföras till en 
relation mellan europeiska stater. För att förklara EU:s gemensamma politik mot sin 
omvärld kan man se gränsen som en gräns mellan EU eller Europa och �den hotande 
omvärlden�, problemet är bara att EU ofta inte har någon helt gemensam politik. Vad 
gäller relationerna inom EU är de aningens mer komplexa med såväl överstatliga som 
mellanstatliga förbindelser på samtliga nivåer från nationell till lokal. Att enbart bunta 
samman alla europeiska stater till ett �halv-utland� jämfört med den egna nationen är en 
tänkbar lösning, men det är lite trubbigt. Inte minst eftersom diverse EU-länder har olika 
samarbeten med varandra. Lisbeth Aggestam påpekar i A European Foreign Policy? att 
den nya europeiska utrikespolitiken skapar problem för traditionella definitioner av 
utrikespolitik eftersom gränserna mellan staterna blir suddigare, och även gränserna 
mellan traditionella inrikesfrågor och utrikespolitik tenderar att förskjutas och bli 
otydliga.32 Ytterligare en komplikation är att EU:s medlemmar inte försöker skapa en 
gemensam utrikespolitik, utan snarare skapa gemensamma ställningstaganden inom de 
områden där medlemsstaterna är överens och dessa ställningstagandet kan vara väldigt 
allmänt och diffust hållna. Vidare finns det även utrikespolitiska områden där EU är långt 
ifrån överens och helt saknar gemensam hållning och dessutom finns det länder som 
uppenbart är europeiska men inte med i EU. 
 
Om man betraktar utrikespolitik som primärt ett sätt att skilja �oss� från �dem�, vad är då 
EU:s delvis gemensamma utrikespolitik? Hur ska man förklara förhållandet mellan EU:s 
stater? Man kan hävda att såväl USA som Ryssland utgör EU:s �andre� i olika 
sammanhang, eller för den delen att Europas historia utgör det. Men måste en 
supranationell identitet med USA eller Ryssland som den �andre� innebära att det är den 
sanna identiteten? Finns det flera nivåer inom en identitet, som exempelvis Carl Bildts t-
shirt �hallänning, svensk, europé�, så borde det rimligen även finnas motsvarande �de� 
på varje nivå: �resten av Sverige, resten av Europa, resten av världen� om man väljer en 
simplifierad �andre�, aningens mer komplext om man accepterar att det kan finnas flera 
�andra�. Ifråga om skapandet av dessa �andra� fyller massmedia, skola och liknande 
informerande institutioner en viktig roll, liksom den politiska arenan. Av dessa arenor är 
det bara den politiska arenan och massmedia som har en direkt återkoppling på händelser; 
exempelvis skolböcker och läroplaner torde ha en eftersläpning på minst tio år.33 

2.4 Hur identitet skapas, underhålls och förstärks  
 Ett genomgående tema i News of the Other är tanken på massmedia som en av de 
viktigaste identitetsskapande krafterna i samhället, inte genom att i sig ha en viss identitet 
utan genom att presentera omvärlden på ett sätt som förstärker den egna identiteten.34 
Riegert och Åker skriver att den moderna journalismen har utvecklats i och för den 

                                                   
32 Aggestam, Lisbeth, A European Foreign Policy?, Stockholm (2004), s 9 
33 Författaren erinrar sig om en incident på mellanstadiet i samband med Tysklands återförening då läraren 
drar ner den stora europakartan och menar att denna numera är korrekt igen eftersom Tyskland är 
återförenat, förvisso utan Ostpreussen och andra territorier öster om Oder-Neisse. Kartan var tryckt 1932. 
34 Hela denna paragraf bygger, såvida inget annat anges på Riegert, Kristina & Aaker, Patrik, "Knowing 
me, knowing you", ss 71-75 
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moderna nationalstaten och att journalismen rent av är en förutsättning för att skapa den 
känsla av gemenskap mellan individer som aldrig träffas som krävs för att skapa en 
nation. Detta sker genom att samma texter, som pekar ut samma �de�, läses av hela 
befolkningen och därigenom bestämmer den gemensamma arenan och det gemensamma 
språket. Detta är givetvis inte något statiskt, utan en dynamisk, ständigt pågånde process, 
och identiteten som skapas kan förändras över tid. Jag skulle vilja tillägga att även en 
gemensam politisk arena av den typ som Riksdagen är kan ses som fyllandes samma 
funktion som massmedia. 
 
Merja Ellefson och Eva Kingsepp visar i �The Good, the Bad, and the Ugly� hur Boris 
Jeltsin och Ryssland får vara efterträdare för den gamla fienden, Sovjetunionen, i den 
västerländska pressen.35 Deras text behandlar massmedias porträttering av OSSE-mötet i 
Istanbul i november 1999 där EU och USA försökte förmå Ryssland att förhandla med 
separatisterna i Tjetjenien och släppa in humanitär hjälp. De menar att västerländska 
pressen fortfarande har en förkärlek att porträttera Ryssland som ociviliserat, mörkt, 
främmande, irrationellt och lite skrämmande, och att vi � EU och USA � därmed är Clint 
Eastwood i den vita hatten.36 Även om Väst i någon mening vinner den konfrontation 
Ellefson och Kingsepp behandlar, så kvarstår Ryssland som något annorlunda och 
främmande i öster. Det viktiga är att det är massmedia som delar in �vi� och �de� och att 
det är massmedia som gör mötet till en konfrontation mellan hjälte och skurk samt 
definierar rollerna. Förvisso kommer jag inte att studera massmedia, men de metoder och 
teorier som Ellefson och Kingsepp har använt sig av är i mångt och mycket grunden och 
inspirationen för mitt angreppssätt, även om jag har valt att tillämpa detta på ett annat 
matieral. 
 
Madeleine Hurd visar i �Placing Good and Evil� att skillnaden i svenska tidningars 
beskrivning av den ryska och den tyska revolutionen 1918 i mångt och mycket kan 
hänföras till synen på Ryssland som annorlunda och som en traditionell fiende, medan 
Tyskland �är som vi�.37 Vidare hade Ryssland genom det kommunistiska 
maktövertagandet blivit ännu mera annorlunda, rent av barbariskt, främmande och 
skrämmande.38 Kristina Riegert konstaterar i introduktionen till News of the Other att 
Sverige fortfarande definierar sig gentemot Ryssland och att det är samma diskurs som 
förts 1989 som 1918.39 Hon menar att det finns ett intresse av att studera massmedia, dels 
för att massmedia är en av de mest kraftfulla verktygen för att skapa en identitet genom 
att kontrastera �oss� mot �dem�, och även att det finns ett intresse av att se hur detta görs. 
Media fungerar, enligt Riegert, som den nationella identitetens kollektiva minne. Som 
exempel nämns Estonias förlisning där både finsk och svensk media var snar att hävda 
estnisk inkompetens som en bidragande faktor till katastrofen och kopplade detta till 
Estlands sovjetiska historia.40 Det offentliga riksdagstrycket fyller, i min mening, en 
liknande om än inte identisk funktion och gör att liknande resonemang kan föras om detta 

                                                   
35 Ellefson, Merja & Kingsepp, Eva, �The Good, the Bad and the Ugly�, s 213 
36 Ibid., ss 215f 
37 Hurd, Madeleine, �Placing Good and Evil�, ss 95 & 121-122 
38 Ibid., ss 116 & 120-122 
39 Riegert, Kristina, News of the Other, Göteborg (2004), ss 9f 
40 Ibid., s 13 
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material. Inte minst borde gemensamma drag från den massmediala och den politiska 
arenan finnas, eftersom ingen av dem existerar i ett vakuum. Båda arenorna är officiella 
och, med risk för underdrift, så har samtliga aktörer en stor medvetenhet om detta. 
 
I Tolkning och reflektion menar Mats Alvesson och Kaj Sköldberg att utsagor, för att vara 
begripliga, till sin natur måste vara kontextberoende.41 Det är ett misstag att tro att en 
utsaga är korrekt bara för att den framförs som det; verkligheten ser inte nödvändigtvis ut 
som den beskrivs. Samtidigt får man inte tro att det nödvändigtvis skulle gå att få fram en 
�sannare� tolkning. Alvesson & Sköldberg tar upp ett exempel med reklammakare som 
överdriver reklamens makt gentemot sina kunder, men underdriver den gentemot 
konsumenten. Detta innebär inte nödvändigtvis att reklammakaren ljuger, bara att 
han/hon är inkonsistent när dessa båda situationer ställs mot varandra, vilket kanske inte 
ens är relevant att göra! Samtidigt är oenigheter och inkonsistenser i sig intressanta, 
faktiskt intressantare än enighet. Oenighet i en fråga visar ännu tydligare än enighet vad 
det är som går att diskutera, var gränserna för diskursen går. 

3 Metod och material 
Denna del av uppsatsen är uppdelad i en praktisk genomgång av undersökningen 

och en materialpresentation och därefter en teoretisk presentation av analysapparaten och 
av hur tolkningen görs. 

3.1 Material och källor 
Riksdagstryck är indexerat med vissa nyckelord. Det är alltså tämligen enkelt att 

se inom vilka områden det ställs frågor, skrivs motioner och debatteras. Det officiella 
riksdagstrycket fångar dock inte vad som sägs under andra delar av det politiska arbetet 
än just i kammaren, dock ser jag ingen bättre väg att gå än via riksdagstrycket.  
 
Ifråga om att hitta relevanta texter i riksdagstryck är man starkt beroende av registret. Det 
är, av naturliga skäl, mer eller mindre omöjligt att gå tillväga på annat sätt. På senare år 
finns det en väldigt användbar hjälp i form av Internet. Från och med 1996 finns allt 
riksdagstryck tillgängligt via nätet och en fritextssökning är alltså enkel. Detta innebär att 
om ett ord finns i en handling kommer det att gå att hitta. Före 1996 finns det möjlighet 
att söka efter specifika dokument, men allt är inte tillgängligt i elektroniskt form. Det är 
heller inte möjligt att göra en fritextssökning på dessa dokument. Däremot kan man få 
fram författare och titel på samtliga handlingar om man känner till beteckningen. 
Eftersom datoriseringen skapar en mycket tidseffektivare sökmetod för dokument efter 
1996 så har två olika arbetsordningar tillämpats för att hitta relevant material, en 
datoriserad från och med 1996/97 och en mera �klassisk� bokbläddrande för material 
innan detta år. För att säkerställa att de olika metoderna inte skiljer sig åt i resultat, har 
riksdagsåret 1996/97 undersökts med bägge metoderna. Resultatet av denna 
undersökning blev att fritextsökningen är mer exakt, eller snarare för exakt eftersom den 
reagerar om ordet finns med i texten överhuvudtaget. Till exempel dyker propositioner 
om godkännande av EU:s avtal med Uzbekistan upp, eftersom Estland nämns i 
bakgrundstexten som ett land som redan har ett sådant avtal. 

                                                   
41 Alvesson & Sköldberg, s 279 
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För åren före 1996 är det nödvändigt att använda sig av registret. Registret är skapat 
utifrån nyckelord, och i denna undersökning har det förutsatts att registret är korrekt, 
eftersom det är mer eller mindre omöjligt att genomföra en undersökning utan att utgå 
från registret. Under ett rubrikord listas alla dokument samt alla frågor och 
interpellationer som är förknippade med rubriken; man måste alltså vara uppmärksam på 
vilka rubrikord som väljs. 
 
Arbetsordningen har varit att de sökorden har slagits upp och därefter har registrets 
sammanfattning använts för att avgöra relevansen. Denna information består av titel, 
författare, partitillhörighet och en sammanfattning på några rader. Utifrån detta har 
många texter kunnat uteslutas, och i förlängning har det även gjort de möjligt att utesluta 
vissa sökord i registret. De primära rubrikorden har varit �Estland� och �Baltikum� vilka 
till stor del överlappar. Även andra potentiellt intressanta sökord har undersökts för åren 
1986-1990, bland annat �Sovjetunionen�, �Östersjön�, �Öststat�. Inget av dessa har 
tillfört någon relevant text överhuvudtaget och därför har jag helt ignorerat dem efter 
1990. Gradvis över åren minskar relevansen i träffarna på sökordet �Baltikum�, i den 
mån de är relevanta dyker de upp under �Estland�, sökningen har gjorts i alla fall för att 
minimera bortfall. En potentiell miss är att sökordet �Europa� ibland tillför relevant 
material om det rör europeisk integration eller annat europasamarbete. Det handlar då om 
en beskrivning av Europa som kan innehålla mycket matnyttig information. Med tanke på 
mängden material som finns listat under Europa är det inte arbetstidsekonomiskt 
försvarbart att gå igenom allt, utan istället har en liten genväg tagits. Ett 
utskottsbetänkande med lämplig titel har valts.42 Detta innehåller en lista på samtliga 
relevanta motioner och propositioner. Förvisso missas frågor och interpellationer vid 
detta förfarande, om de inte är korsrefererade, men bortfallet borde vara försumbart då 
frågor sällan har lett till intressant information i andra fall och interpellationsdebatterna är 
få till antalet. 
 
För åren efter 1996 är sökningsförfarandet betydligt enklare och mindre tidsödande; det 
handlar om en enkel fritextssökning på ett år i taget och alla fritextträffar har 
kontrollerats. De som har varit relevanta har undersökts närmare. Eventuellt bortfall 
under denna period torde vara försumbart under det rimliga antagandet förutsättning att 
riksdagens sökmotor fungerar.  
 
Totalt sett rör det sig om 2000 till 3000 dokument som hittas med detta söksystem. Att 
ange ett exakt antal skulle kräva allt för mycket extra arbete för att vara motiverat, då 
många dokument korsrefereras. En stor del av dem är dock ointressanta och minst hälften 
kan avfärdas direkt då de bara är rena listor eller uppräkningar och således inte är 
intressanta. Det totala antalet som faktiskt undersökts ingående torde ligga runt en 
tiondel, alltså ca 200-300. 
 
Hela perioden 1985 till 2008 har använts som material i undersökning. Startdatumet för 
undersökningen är valt för att det skulle vara tidigare än de första reformförsöken i 
Sovjetunionen på 80-talet. Det visade sig på ett tidigt stadium att tre perioder gav ett mer 
                                                   
42 Antalet betänkanden är avsevärt färre än övriga texter, i synnerhet inom utrikesutskottet 
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intressant analysmaterial och dessa har därför analyserats närmre i undersökningen: 
1985-1989, 1996-1999 och 2004-2008. Dessa perioder är alltså perioden närmast före 
och efter suveränitetsförklaringen i Estland (1987), en period närmast efter Sveriges 
inträde EU då Estland strävar efter att göra detsamma och perioden närmast efter 
Estlands EU-inträde, eftersom dessa händelser är de som får återverkan i debatten. 
Perioden närmast runt Estlands självständighet kunde vid första anblicken tyckas vara 
intressant, men faktum är att en första studie visade att det formella erkännandet av de 
baltiska staternas självständighet inte tycks spela så stor roll. Det ses som en ofrånkomlig 
formalitet då själva debatten redan är avklarad. Kanske beror detta på att det sker bara 
några veckor före det svenska riksdagsvalet 1991, på det faktum att Väst redan förväntar 
sig en fredlig, demokratisk lösning vilket i princip bara kan bli självständighet efter 1989 
eller på att självständighetsförklaringen sker plötsligt i samband med augustikuppförsöket 
mot Gorbatjov vilket i praktiken leder till en total kollaps för Sovjetunionen. 

3.2 Analysapparat 
Diskurs är allt användande av språk i muntliga och skriftliga sammanhang, med 

Alvesson och Sköldbergs ord: �En diskurs är en social text�43 det vill säga, en beroende 
text som inte kan till fullo förstås utan sin sociala kontext.44 Det ingår även i 
diskursbegreppet vad som kan eller inte kan sägas, och vad det är som ger auktoritet att 
säga detta.45 Att undersöka en diskurs är inte så mycket att avgöra vad folk säger som hur 
det sägs. Det går inte att via språket komma fram till �verkliga attityder�, men genom att 
fokusera på hur en situation beskrivs eller en handling föreslås så kan man komma 
�bortom� utsagan och faktiskt nå de dolda attityder och antaganden som egentligen ligger 
till grund. 
 
Eftersom jag vill göra en analys av diskursen är det en poäng ta med så mycket material 
så möjligt, men jag kommer att begränsa mig till material som är riksdagstryck. 
Anledningen är att om det finns en diskurs borde den komma tydligare till uttryck i texter 
som är ämnade för allmänheten. Då allt existerande material undersökts finns det 
överhuvudtaget inga urvalsproblem. Dock så har de ovannämnda intressanta perioderna 
studerats noggrannare. Att djupläsa samtliga relevanta texter skulle ta alltför mycket tid i 
anspråk utan rimlig lön för mödan. En mindre förstudie har gjort det möjligt att göra ett 
urval, samtidigt som den blir en extra kontroll av verifierbarheten hos materialet i sig. 
Denna har också varit nödvändig för att skapa en uppfattning om vilka frågor som kan 
ställas till materialet och vilka tolkningar som verkar rimliga. Svaren på dessa frågor har i 
sin tur gett upphov till nya frågor. Det kan tilläggas att kortare debatter i Riksdagen, efter 
interpellationer och frågor, har betraktats som en enhet, medan längre debatter har delats 
upp på respektive talare eftersom en längre debatt ger större möjlighet att nyansera och 
därmed kräver finmaskigare analys. 
 

                                                   
43 Alvesson & Sköldberg, s 281 
44 Man kan hävda att inte alla utsagor, eller ens alla texter, är att betrakta som diskursiva. Problemet är att 
en sådan gränsdragning skulle ställa till det då mycket av mitt material är debatter och anföranden som 
skrivs ner. När blir ett muntligt anförande skriftligt? Är ett i efterhand nedskrivet tal ett tal eller en text? 
45 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod, Lund (2005), ss 32f 
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Som grundläggande variabelindelning använder jag synen på Estland relativt �oss�. På 
grundval av förstudien och det teoretiska bakgrundsmaterialet har följande kategorier 
använts: 
 1. Estland är som �vi i Norden� 
 2. Estland är som �vi européer� 
 3. Estland är baltiskt, eller �likt, men efterblivet�46 
 4. Estland är ett östeuropeiskt/post-kommunistiskt land 
 5. Estland är ryskt/sovjetiskt snarare än europeiskt/västerländskt 
 6. Estland bara är. Inget diskursivt innehåll, eller för otydligt att tolka.  
Vidare variabler är47: 

 Beläggs eventuella skillnader i �hårda� (naturgeografiska, fysiskt avstånd, klimat) 
eller �mjuka� (kultur, samhälle, folk, språk) termer, eller saknas de helt? 

 Vilket ämnesområde berör texten? Ekonomi, kultur, politik, miljö, 
militär/säkerhetsrisk, kriminalitet etc, man kan tänka sig en komplex bild där 
Estland beskrivs på olika sätt beroende på fält. 

 Vem talar i artikeln? Finns det en tydlig avsändare? I så fall, vem? 
 Finns det en tydlig mottagare? I så fall, vem? 
 Varför är texten skriven? Kan man se en manifest anledning till detta? 
 Hur framställs Estland? Positivt, negativt, neutralt? 
 Vilka bilder frammanas av denna beskrivning? 
 Finns det något förändringsperspektiv? 
 Finns det en tidsuppfattning? 

 
Undersökningen innebär en djupläsning och analys av ett antal utvalda texter. I synnerhet 
de två sista frågorna har varit avgörande för vilka texter som valts, eftersom denna 
uppsats är kopplad till en potentiell förändring av diskursen på grund av förändringen i 
statsgränser. Jag kommer att utgå från fyra objekt i min djupanalys: 

1. Vilken narrativ framkommer i texten? 
2. Hur är verklighetsbeskrivningen? 
3. Vilken handling rekommenderas med motivering av berättelsen och verkligheten? 
4. Hur argumenteras denna handlingsrekommendation? 

Potentiellt skulle vem som argumenterar och varför detta görs även kunna urskiljas som 
intressanta analysobjekt, men det första blir bara relevant om det finns en tydlig splittring 
i diskursen, vilket i sig skulle antyda att undersökningen borde gå �djupare� och hitta den 
verkliga gemensamma nämnaren och det senare anser jag besvaras av punkt 3. De sex 
kategorierna som användes i den första delen är fortfarande av värde, inte minst eftersom 
de skapats efter en första undersökning av materialet och alltså är kopplade till 
undersökningsobjekten. 
 
Med narrativ menar jag vilken berättelse som textförfattaren målar upp, är det en historia 
om enhet över Östersjön som bryts av �de onda horderna från öster�, är det frågan om 
våra �mindre vetande kusiner� som behöver upplysas eller någon annan variant. För att 
jämföra med Ellefson och Kingsepp samt Hurd, så handlar det om hur händelseförloppet 

                                                   
46 Jag tar inte upp frågan om vad "baltiskt" kan innebära, det är värt en helt egen uppsats. 
47 Det kodpapper jag använt för att katalogisera samtliga texter finns som bilaga till uppsatsen. 
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återberättas. Vem som tilldelas vilken roll och hur tydligt detta är och hur det kopplas till 
vad som har hänt och vad som händer. Detta är i mina ögon det viktigaste 
undersökningsobjektet, och det jag har fokuserat mest på eftersom det är detta som 
tydligast visar på en diskurs. Det är fråga om vilken historia som berättas i 
framställningen, Alvesson och Sköldberg skriver att: 

Varje tolkning är historisk, relativ, i den meningen att den alltid förutsätter historiskt förmedlade 
förföreställningar, samt också i den andra meningen att den för att vara relevant tillämpas i en 
samtid av uttolkaren. Dessutom projiceras den av honom mot en framtid, i form av planer, 
förhoppningar etc. Varje tolkning innehåller sålunda de tre tidsaspekterna förflutet, närvarande 
och framtid som oupplösliga moment. Förmedlingen av dessa sker just genom språket.48 

Det handlar om att finna den narrativ som finns hos berättaren och som syns i utsagan. 
Själva narrativen är det som ger mening åt en mängd utsagor spridd över tid och utan den 
finns det inget sammanhang utan enbart händelser.49 Anna Johansson skriver i Narrativ 
teori och metod att �Berättelsen ger struktur, sammanhang och mening till våra 
erfarenheter�.50 I och med detta får narrativen en maktfunktion: genom att återberätta ett 
händelseförlopp på ett visst sätt och bringa dessa händelser i en specifik ordning så 
vinklar berättaren händelseförloppet i den riktning han eller hon önskar. Det är så att säga 
ett maktutövande berättande, där viktigaste målet inte nödvändigtvis är att berätta sin 
version, utan även att påverka till specifika handlingar via denna narrativ. 
 
Nära till hands för att bringa sammanhang i en narrativ är användandet av metaforer och 
liknelser51 där metaforen ger en likhet i skillnad. Alvesson och Sköldberg menar att en 
metafor primärt är bildlig och inte enbart verbal och att man ser något som något annat 
för att visa på något överrensstämmande mellan två olikartade fenomen.52 Ett exempel 
kan vara Ellefsons och Kingsepps ovannämnda användning av en westernfilm för att 
förklara medias narrativ av ett toppmöte. Det är på detta sätt man ska se mina 
användningar av ibland ganska laddade uttryck, exempelvis �fattiga kusiner�. Valet av 
just kusin som metafor präglas av att Finland och de skandinaviska staterna är våra 
�bröder� och Estland är något längre bort, men ändå en �släkting�. 
 
Verklighetsbeskrivning är vad det låter som, hur verkligheten beskrivs och de faktiska 
objektiva förhållandena anses vara. Låt vara att de kanske inte är objektiva utan väldigt 
subjektiva, det viktiga är hur textförfattaren beskriver det som han/hon menar är den 
objektiva verkligheten. Även upplevda maktförhållanden, orättvisor med mera kommer 
att diskuteras under denna rubrik, även om en orättvisa inte är ett ting. 
 
Handlingsrekommendation torde även det vara ett självförklarande ord. Det handlar alltså 
om vad textförfattaren anser vara den rätta saken att göra. Under undersökningens gång 
har detta undersökningsobjekt visat sig vara betydligt viktigare än vad jag trodde, även 
utifrån en gemensam narrativ och verklighetsbeskrivning kan man nå diametralt motsatta 
handlingsrekommendationer. 

                                                   
48 Alvesson & Sköldberg, s 136 
49 Ibid., s 146 
50 Johansson, Anna, s 17 
51 Förvisso finns det en logisk skillnad mellan metafor och liknelse, men i likhet med Alvesson och 
Sköldberg väljer jag att inte diskutera denna eftersom den torde sakna betydelse i sammanhanget. 
52 Alvesson & Sköldberg, s 141f 
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Argumentationen är fokuserad på handlingsrekommendationen. De två första objekten 
argumenteras inte � de konstateras, men en rekommendation måste argumenteras. I ett 
enkelt exempel skulle den handlingen vara uppenbar efter verklighetsbeskrivningen och 
narrativen, men eftersom man kan nå olika möjliga handlingar även om dessa två steg är 
överensstämmande måste i regel den föreslagna handlingen argumenteras. Det bör 
poängteras att jag använder ordet argumenteras i en väldigt vid mening. Även exempelvis 
moraliska ställningstaganden räknas som en argumentation. Det är så att säga motivet till 
att just den givna handlingsrekommendationen föreslås. 

 
Jag menar även att frågorna måste kunna modifieras under undersökningens gång, inte 
minst eftersom vissa frågor kan visa sig omöjliga att besvara eller sakna bevisvärde, 
medan andra frågor kan framstå som självklara eller nödvändiga under undersökningens 
gång. Givetvis måste alla förändringar redovisas och eventuella nya frågor ställas till 
även tidigare genomgånget material. Ett hermeneutiskt inslag är det bästa angreppssättet, 
inte minst eftersom sökandet efter en diskurs kräver att öppenhet för att man kan ställa fel 
frågor från början som korrigeras när man arbetar med materialet.  
 
Det är inte främst de �öppna ställningstagandena� som är intressanta utan det är de 
oredovisade �dolda verklighetsbeskrivningarna� jag är ute efter. Vad för diskurs 
framträder genom adjektiv, bilder, liknelser, metaforer och informationsurval? Vilka 
outtalade utgångspunkter, förutsättningar, fördomar och synsätt finns? I Metodpraktikan 
citerar författarna Mats Furberg som: 

�betonar vikten av att läsa, aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om texten, eller man 
själv, kan besvara dessa frågor. Frågorna handlar ofta om hur argumentationskedjan ser ut: Vilken 
är författarens poäng? Vad säger författaren faktiskt? Stöds poängen av det som sägs? Vilket är 
egentligen argumentet och på vilka premisser vilar dessa argumentet? (sic!) För att forskaren skall 
nå en sådan förståelse måste texten läsas flera gånger, såväl snabbt och översiktligt som långsamt 
och fundersamt.53 

Eftersom jag undersöker texterna ur ett identitetspolitiskt perspektiv är angreppspunkten 
att försöka hitta de beskrivningar som visar hur ester/Estland/det estniska framställs som 
avvikande/annorlunda/i motsättning till svenskar/Sverige/det svenska. Framförallt om 
dessa beskrivningar är icke-underbyggda påståenden, antaganden eller bara underförstått. 
Vidare så är det som texten inte säger minst lika intressant som det som den säger. Inte 
enbart för att det visar vad som förutsetts, utan även vad man inte vill tala om.  
 
Vid tveksamheter i tolkningen är det bättre att redovisa de olika alternativ man tvekar 
kring och föra en resonerande diskussion kring dessa än att binda sig vid ett alternativ. 
Vad gäller citat, menar jag att det är viktigt att citera mycket, ofta och omfångsrikt i 
denna typ av undersökning. Hellre ett citat för mycket eller ett lite för långt citat än ett 
citat som inte tillräckligt stöder det jag vill hävda. Citaten måste även hanteras noggrant 
så att det inte är någon tveksamhet om vad som är min tolkning och mina argument för 
denna respektive citat. 

                                                   
53 Esaiasson, Peter, et al., Metodpraktikan, 2:a uppl., Norsteds Juridik AB (2004), ss 233f 
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4 Analys 
I denna avdelning redovisas först Estlands historia, med fokus på förbindelser 

med Sverige, därefter följer själva undersökningen. Först kommer materialet att redovisas 
genom en kronologisk genomgång uppdelad på tre undersökningsperioder, därefter 
kommer ett antal sammansatta teman att redovisas och utvecklas. 

4.1 Estlands historia 
De första svenska bosättningarna i Estland är belagda från 1200-talets slut.54 

Under de följande tvåhundra åren försiggick en viss invandring av svenska bönder till 
Estlands västra kust. Svenskarna lydde under svensk lag, och inte tyskbaltisk, alltså var 
de fria bönder och inte livegna som esterna. 1560 ger sig Reval55 under Sverige, främst i 
syfte att undvika att hamna under ryskt styre.56 Ryssarna fördrivs slutgiltigt från Baltikum 
i freden i Teusina 1595, Livland blir kvar i svenska händer efter 1629 och Ösel avträds av 
Danmark 1645, därefter är hela dagens Estland svenskt. 
 
I praktiken fortsätter Estland att styras av den tyskbaltiska adeln under hela den svenska 
och tsarryska tiden sånär som på de sista 10-20 åren av ryskt styre.57 Den svenska 
statsmakten försöker dock, framförallt under Karl XI och Karl XII, att begränsa den 
tyskbaltiska adelns självständighet i syfte att knyta Estland närmare Sverige.58 Ett sätt är 
att begränsa livegenskapen och stärka esternas ställning. Synen på det svenska styret har 
skiftat under åren, men generellt har estniska och svenska historiker lämnat positiva 
omdömen, medan tyskbaltiska varit negativt inställda. 1721 tar �den gamla goda 
svensktiden� i alla händelser slut och Estland blir en av det Rysslands baltiska provinser. 
 
Slutskedet av Första Världskriget är förvirrat på Östfronten med Rysslands sammanbrott, 
revolution och inbördeskrig.59 Det är denna förvirring, kombinerat med Tyskland 
nederlag i väst som skapar för första gången möjligheten för en självständig estnisk stat 
vilken utropas den 24 februari 1918.60 Statens överlevnad är inte säker innan fred slutits 
med Sovjetunionen i Tartu 1920.  
 
Sverige upprättar fasta diplomatiska förbindelser med Estland i september 1919, men 
vägrar att de jure erkänna Estland innan fred slutits med Sovjetunionen och landet erkänts 
av västmakterna vilket sker 1921.61 Enligt Wilhelm Carlgren beror oviljan på att Sverige 
fortfarande betraktade Estland �främst som inkörsportar för handeln med Ryssland� och 
att det inte fanns några gemensamma traditioner liknande de mellan Sverige och 
Finland.62 Redan innan Sverige erkänt Estlands självständighet hade en tvist seglat upp 
gällande den jordreform som Estland genomdrev 1919, då storgodsen nationaliserades 

                                                   
54 Küng, Andres, Sverige och Estland � Äntligen goda grannar?, Akademiförlaget (1991), s 2 
55 Tallinn, fast vid denna tid en tysk stad 
56 Küng, s 4 
57 Hiden, John & Salmon, Patrick, The Baltic Nations & Europe, Burnt Mill, England (1991), ss 12-15 
58 Küng, s 16 
59 Hiden & Salmon, ss 25-40 
60 Küng, s 37 
61 Ibid., ss 39-42 
62 Carlgren, Wilhelm, Sverige och Baltikum, Stockholm (1993), s 13 
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och delades ut till arrendatorer och lantarbetare.63 Ett antal svenska adelsmän drabbades 
och yrkade på ersättning.64 Samtidigt skapade Estland en generös minoritetslagstiftning 
som kom estlandssvenskarna till del, men trots detta blir inte de kulturella kontakterna 
särdeles livliga, medan det ekonomiska utbytet blev viktigt.65 
 
Juni-augusti 1940 ockuperas Estland av sovjetiska styrkor, utan väpnat motstånd från 
estniska trupper, ett skenval genomfördes och den nytillträdda regeringen anhöll om att 
ingå i Sovjetunionen. Sverige erkände i maj 1941 annektionen som andra, och under 
kriget enda, land efter Nazityskland.66 Sverige överlämnar även en del av den estniska 
guldreserven som deponerats i Sverige.67 Dag Sebastian Ahlander gör påpekandet att 
flera europeiska länder som senare gjort politik av sitt icke-erkännande av annektionen 
själva var ockuperade vid denna tid, däribland Danmark, Norge och Nederländerna, 
medan andra, såsom Tyskland återkallade erkännandet efter kriget.68 
 
Att esterna själva inte erkänner annektionen märks på de 20000 båtflyktingar som tar sig 
till Sverige, däribland nästan samtliga estlandssvenskar, och på den partisankrigföring 
som förs i Estland.69 Den sista avrättningen av en anti-sovjetisk partisan i Estland sker 
först 1976.70 Det finns även en estnisk exilregering i väst mellan 1944 och 1992.71 Under 
denna tid är brittisk och svensk säkerhetstjänst involverade i Baltikum.72 Efter Andra 
Världskriget inträffade Baltutlämningen, vilket strikt talat är ett missvisande namn då det 
till största delen var tyska soldater och inte balter som utlämnades till Sovjetunionen.73 
Vad som tycks vara mindre känt är att Sverige trots starka sovjetiska påtryckningar 
vägrade utlämna de totalt 30000 civila flyktingar som också flytt över Östersjön. 
 
Deportationer och invandring av ryssar74 förändrade befolkningens sammansättning 
under Efterkrigstiden. Visserligen hade det funnits en nästan obefintlig rysk befolkning i 
Estland sedan medeltiden, men det är en stor skillnad från 1940 till 1955.75 1945 hade 
Estland 850,000 invånare, 1955 1,150,000, främst genom invandring från Sovjet.76 

                                                   
63 Hiden och Salmon nämner att 96,6% av storgodsen nationaliseras med obefintlig kompensation. s 49 
64 Küng, s 43 
65 Carlgren, s 54 
66 Küng, s 83; det finns dock en ganska omfattandet debatt om detta erkännande var även de jure, eller bara 
de facto, se tex M1985/86:U518, UU1985/86:28 och tillhörande debatt 1985/86:157. I denna debatt anför 
Birger Hagård (m): �I en sammanställning av den svenska utrikespolitiken 1939-45 redovisade däremot 
chefen för UD:s arkiv, professor Wilhelm Carlgren, den uppfattningen att Sverige verkligen de jure erkänt 
införlivningen av de baltiska staterna.� I motsats till detta ställs (av Hagård) ett flertal svenska 
utrikesministrar som uttalat att Sverige icke gjort detta, men ibland svävar på målet i frågan. 
67 Küng, ss 76-77; och även i övriga Baltikum 
68 Ahlander, ss 24f 
69 Lieven, Anatol, The Baltic Revolution, New Haven, Conn. (1993), s 87f 
70 Hiden & Salmon, s 128 
71 http://www.vm.ee/estonia/kat_509/7787.html, 2008-01-06 
72 Carlgren, ss 73f 
73 Ibid., ss 96-100 
74 Det bör nämnas att många ryssar, dock inte en majoritet, i Baltikum är vitryssar, ukrainare eller 
ursprungligen av annan nationalitet, men att dessa i hög grad �assimilerades� i den ryska minoriteten. Se t 
ex Lieven, s 185 
75 Lieven, s 181f, även Duvold listar befolkningsstatistik 
76 Ibid., s 183 

http://www.vm.ee/estonia/kat_509/7787.html
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Det estniska Högsta Sovjet (parlament) gör den 16 november 1988 en deklaration om 
Estlands suveränitet, vilket bland annat innebär att sovjetisk lag inte gäller i Estland per 
automatik utan endast efter beslut av Estlands Högsta Sovjet.77 Hiden och Salmon menar 
även att detta till en början rörde sig om en önskan att säkra autonomi, snarare än 
självständighet, men 30 mars 1990 deklarerar Estland sin självständighet med en 
övergångsperiod under vilken sovjetisk lag fortsätter gälla.78 Den 19 augusti 1991 
återinträder Estland formellt i de självständiga nationernas skara, genom en 
självständighetsförklaring orsakad av den misslyckade augustikuppen mot Gorbatjov. 
 
Sverige är den 27 augusti 1991 den 21:a staten som erkänner Estland.79 Det bör påpekas 
att Sverige, enligt Ahlander, tack vare sitt erkännande av den sovjetiska annektionen hade 
möjlighet att upprätta fullt bemannade konsulat i Baltikum redan innan självständigheten 
vilka i praktiken agerade som ambassader redan 1989.80 Dessa avdelningar gjorde det 
möjligt för Sverige att bli det första land som officiellt öppnade en ambassad i Estland, 
vilket sker samma dag som Estland erkänns av Sverige.81 Hiden och Salmon nämner 
ambassadöppningen som exempel på hur Norden har varit mer engagerat i Baltikum än 
övriga Väst.82 Ett annat exempel är det svenska kungaparets statsbesök i april 1992 vilket 
är ett av de första statsbesöken i det fria Estland.83 

4.2 1985/86-1989/90 
Något som framkom mycket tydligt under denna period är det stora brottet mellan 

1986/87 och 1987/88. Både år 1985/86 och 1986/87 finns det inga texter listade under 
�Estland� och endast tre under �Baltikum�, det finns däremot ett flertal motioner under 
�Sovjetunionen� och �Östersjön�84, men dessa är inte relevanta för denna uppsats. De 
förra rör framförallt påstådd spionverksamhet med hjälp av lastbilar i Sverige, och 
uppdelningen av Östersjön i ekonomiska zoner, medan de senare främst rör miljöläget i 
Östersjön. Signifikant är att ingen av Östersjömotionerna nämner Baltikum eller Estland 
utan enbart sovjetiska utsläpp vilka beskrivs som ett miljöhot. Sovjetunionen framställs 
överlag som en opålitlig makt och hela Östblocket som en tickande miljöbomb.85 
 
1985/86 innehåller tre motioner som berör Estland varav två behandlar frågan om 1940-
talets flyktingars och deras ättlingars möjlighet att avsäga sig sitt sovjetiska 
medborgarskap.86 I allt väsentligt är motionerna nästan identiska och ger en antydande 
om att ockupationen 1940, eller som författarna uttrycker det �sovjetisk lagstiftnings 
införande i dessa länder�, är att betrakta som ett oföränderligt faktum och att Baltikum 

                                                   
77 Hiden & Salmon, ss 151-2 
78 Ibid., s 162 
79 Küng, s 169 
80 Ahlander, ss 25f 
81 www.estemb.se/estonia_and_sweden , 2007-12-20 
82 Hiden & Salmon, s 65 
83 www.estemb.se/estonia_and_sweden, 2007-12-20 
84 6 respektive 19 motioner för 1986/87 och ett liknande antal för 1985/86; intressant är att flera motioner är 
identiska, det vill säga samma text inlämnas två år i rad. 
85 Se till exempel riksdagsdebatt med anledning av fråga 1986/87:534, RD1986/87:109 
86 M1985/86:U519 och M1985/86:U520 

http://www.estemb.se/estonia_and_sweden
http://www.estemb.se/estonia_and_sweden
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kommer att vara sovjetiskt för all framtid. Detta antyds genom fraser som �den sovjetiska 
erövringen av deras gamla hemland� och även hänvisningen till att frågan behandlats 
�åtskilliga gånger� men att Sovjet är motsträvigt.87 Utrikesutskottets avstyrker bägge 
motionerna, då utskottet bestrider svenska myndigheters rätt att upphäva sovjetiskt 
medborgarskap utan sovjetiskt samtycke men instämmer i verklighetsbeskrivning, 
argumentation och narrativ.88 Även 1986/87 dyker en identisk motion upp.89 Detta är ett 
bra exempel på tidsperspektivet och möjligheten till förändring: även om alla debattörer 
uttrycker en förhoppning om förändring, tycks tiden närmast vara statisk. Man får 
intrycket av att debatten sett likadan ut i flera års tid och att debattörerna förväntar sig att 
det kommer att vara så för alltid och deras positioner mest är för forms skull. Ett 
ytterligare exempel är M1986/87:So205 som syftar till att ge äldre invandrare möjlighet 
till umgänge på sitt hemspråk på ålderdomshem som menar att �Esterna och letterna hör 
till dem som inte kan återvända hem.� Att den sovjetiska makten i Baltikum betraktas 
illegal eller omoralisk märks även genom att M1986/87:Kr266, som egentligen är en ren 
kulturbudgetfråga, använder detta som främsta argument. 
 
En viktig diskussion sker i samband med M1985/86:U518 �Sovjets annektering av 
Estland, Lettland och Litauen�. Birger Hagård (m) vill att Riksdagen skall ge till känna 
att Sverige inte anser sig ha erkänt annektionerna 1940 de jure, utan enbart de facto, och 
därmed �klarlägga mycket av den osäkerhet som råder beträffande Sveriges egentliga 
ställningstagande till Sovjetunionens ockupation av de baltiska staterna�. 
Argumentationen grundar sig på en moralisk plikt, delvis som återupprättelse för 
baltutlämningens �opåkallad eftergiftspolitik�, delvis på Estlands starka historiska band 
till Sverige och argumentet att en stats suveränitet inte utsläcks i och med ockupation av 
densamma. �Ockupation var � och är naturligtvis fortfarande � illegal. Den har aldrig 
erkänts i något fredsfördrag. Inte heller av de fria staterna i Väst�, skriver Hagård. Den 
sovjetiska ockupation beskrivs som brutal och illegal, medan balterna framställs som 
frihetslängtande offer som förtvivlat kämpar emot övermakten. Utskottet avstyrker 
motionen med motiveringen att den inte tillför något nytt till en gammal situation, men 
utskottet hänvisar till �realiteter� och inte moralisk eller juridisk rätt, vilket antyder ett de 
facto erkännande men inte ett de jure.90 I debatten för Bengt Silfverstrand (s) utskottets 
talan och anför att �vi gagnar inte dessa folks intressen med till intet förpliktande 
uttalanden�, det vill säga, det är inte fråga om en oenighet i verklighetsbeskrivning eller 
argumentation, utan enbart i handlingsrekommendation, dock tycks utskottsmajoriteten 
mena att vi inte kan göra något. Narrativen är även den gemensam, det är Sovjetunionen 
som är �de onda� och balterna som är �offren�, �vår� plikt är att hjälpa �offren� så 
mycket �vi� kan. Det är signifikant att de baltiska staterna genomgående företräds av 
adjektivet �små�, medan Sovjetunionen ofta refereras till som �supermakten� eller 
�Moskva�, av alla inblandade i debatten. Det finns tydliga exempel på motsättningen 
estniskt land � sovjetisk makt. Motion 1987/88:Jo842 har som syfte att motverka 
sovjetisk fosfatbrytning i Estland. I motionen nämns hela tiden landet som Estland, 
medan makten är sovjetisk. Motionen utgår från att landet Estland är ockuperat och 

                                                   
87 M1985/86:U519 & M1985/86:U520 
88 1985/86:UU28 
89 M1986/87:U510 är helt och hållet identisk med M1985/86:U520 
90 RD1985/86:28 
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exploateras av Sovjetmakten utan hänsyn till folket, som ändå protesterar trots ��de 
risker som sådan motsträvighet för med sig�. 
 
På det stora hela följs samma mönster som tidigare, men två motioner, som tyvärr inte 
behandlas detta år, och en interpellationsdebatt avviker. M1987/88:U518 är i någon 
mening en förebådning om vad som komma skall, visserligen diskuterar den inte Estland 
i sig, men syftet är intressant: dels vill motionären att Riksdagen anslår medel till att 
dokumentera svenskt språk och kultur i Estland, och dels att effekten på Visbys tv- och 
radiosändare ska höjas så att svensk massmedia blir tillgänglig i Baltikum. 
Förhoppningen om förändring tar här motionären till att föreslå en konkret åtgärd som 
han hoppas är positiv för befolkningen i Baltikum, tidigare förslag har alltid rört baltiska 
flyktingar i Sverige. 
 
M1987/88:U529 innehåller dels ett yrkande på att Sverige ska ta upp de baltiska folkens 
situation i internationella fora och dels en lista på ett antal konkreta åtgärder för att utöka 
kontakterna med de baltiska folken, främst handlar det om kommunikationer, sådant som 
teletrafik, direkta flyglinjer och Sveriges Radios utlandssändningar. Situationen i 
Baltikum beskrivs som tämligen oförändrad: �Några politiska fångar har släppts � 
samtidigt ska man vara medveten om att några grundläggande förändringar ännu inte 
inträffat� och överhuvudtaget finner jag det signifikant att �Sovjet� enbart används när 
den politiska makten berörs, området och folken definieras som Baltikum/baltiskt. 
Motionen beskriver även ryska som �förtryckarnas språk� i Baltikum och inmarschen 
1940 likställs med Nazitysklands ockupation av Danmark och Norge. Det påpekas även 
att Baltikum må vara geografiskt nära, men kommunikationsmässigt är Australien 
närmre, eftersom det överhuvudtaget är tillgängligt. Sveriges önskade roll beskrivs som 
�den goda grannen� som bör driva frågan i internationella fora, inte minst eftersom 
Sverige är ett alliansfritt land. Det hänvisas även till �små nationers rätt � i det 
mellanfolkliga umgänget� och att �mänskliga rättigheter ska respekteras oavsett 
stormaktsintressen�. Detta och önskan om att anmäla Baltikum till FN:s utskott för 
avkolonialisering tyder på att det finns en viss skillnad i synsätt jämfört med bara ett par 
år tidigare. Vad som framförallt skiljer är handlingsrekommendationen att gå ytterligare 
ett steg längre; det handlar inte om att förtydliga en skillnad mellan de facto och de jure, 
utan att faktiskt söka förändra det som tidigare sågs som oföränderligt. Dessa handlingar 
förespråkas genomgående med hänvisning till en moralisk plikt. Narrativen i motionen är 
intressant, eftersom den målar upp bilden av Östersjöländerna som en naturlig enhet, som 
nu är articifiellt åtskild på grund av Sovjetunionen, detta är i direkt motsättning till övriga 
motioner som mest tycks betrakta Östersjön som ett skyddsdike mot ryssen, om än svårt 
förorenat.91 Genom paralleller med Norge och Danmark uppmålas bilden av grannländer 
där Andra Världskrigets ockupation aldrig upphört, faktiskt hänvisas det lika mycket till 
Hitler-Stalinpakten som till glasnost. Det skulle ha varit intressant att se hur den hade 
bemötts i utrikesutskottet, när den tas upp året efter är den utrikespolitiska situationen 
radikalt förändrad. 
 

                                                   
91 Valfri försvarsmotion/betänkande som nämner Sovjetunionen respektive valfri miljömotion som nämner 
Östersjön under dessa år. 
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Något som kommer nära en behandling av motionen är den utrikespolitiska debatt som 
förs i Riksdagen den 16 mars 1988.92 Det är i denna debatt som Sture Ericsson (s) kallar 
Gunnar Hökmarks (m) önskan om att Sverige ska ta upp balternas situation i 
internationella fora för �stolligheter� eller �tokigheter�. Visserligen har det även tidigare 
främst rått oenighet om den rekommenderade handlingen, och det är det enda som 
kommer fram i tidigare texter, men Hökmarks motion skiljer sig i tonen ganska rejält från 
tidigare motioner, inte minst i narrativen som framhäver en betydligt större gemenskap 
mellan Sverige och Baltikum än tidigare texter. Att sedan handlingsrekommendationen är 
radikalare än tidigare år torde spela in i Ericsons reaktion. Samtidigt gör Ericson även ett 
påpekande om att inte ens Hökmarks eget parti helt och fullt ställer sig bakom hans 
�aktivism�, av att döma reservationer i utskottsbetänkanden och inlägg i debatter så har 
han en poäng; utrikesutskottets moderata medlemmar ställer sig närmre Ericsons 
handlingsrekommendation. Icke desto mindre så beskriver Ericson och Hökmark 
situationen i Baltikum i närmast identiska ordalag, med den viktiga skillnaden att Ericson 
hänvisar till �den konstitutionella debatten� i Sovjetunionen, det vill säga att balterna 
agerar inom Sovjetunionen medan Hökmark tycks betrakta Sovjetunionen och Baltikum 
som två skilda enheter (vilket är en förutsättning för att den förra skall kunna ockupera 
den senare). På sätt och vis spelar detta tidigare svensk osäkerhet huruvida erkännandet är 
de facto eller de jure, och vad detta skulle innebära.93 
 
Interpellation 1987/88:239, alldeles i slutet av riksdagsåret ställd av Hökmark och 
besvarad av utrikesminister Sten Anderson (s) om Sverige stödjer en 
Europarådsresolution som benämner Sovjetunionens införlivande av Baltikum som en 
�kränkning av folkens rätt�.94 Interpellationsdebatten visar på flera gemensamma 
beröringspunkter, som Sovjetunionens bristande respekt för mänskliga rättigheter, 
beskrivningen av Baltikum som �grannar� och det önskvärda i bättre kommunikationer 
mellan Sverige och Baltikum.  Såväl Hökmark som Anderson hänvisar till Sveriges 
geografiska närhet och våra moraliska förpliktelser gentemot de baltiska folken. Båda två 
nämner även Europa, dels är det en Europarådsresolution som ligger till grund för såväl 
interpellation som svaret, dels så är det �vi i Västeuropa� som �hyser känslor gentemot de 
baltiska republikerna� som Anderson formulerar det.95 Hökmark beskriver balterna som 
�våra grannfolk� som vi ska hjälpa �att vända sig mot övriga Europa�.96 Genomgående i 
debatten nämns �vår geografiska, historiska och kulturella närhet� till Baltikum, och de 
baltiska staterna tycks betraktas som skilda från övriga Sovjetunionen, som vanligen 
framstår som en opersonlig �Sovjetmakt� eller �Moskva�. Visserligen betonar Anderson 
att Sverige �de facto har erkänt införlivandet av de baltiska staterna� och nämner att 
Sverige protesterar mot �alla kränkningar av mänskliga rättigheter i Sovjetunionen� 
vilket antyder att han inte ser samma skarpa distinktion mellan Sovjetunionen och 
Baltikum som Hökmark. 
 

                                                   
92 RD1987/88:85, ss 81-83 
93 Se till exempel RD1968:45 
94 RD1987/88:108, s 98f 
95 RD1987/88:121, s 133 
96 RD1987/88:121, s 135 
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Ifråga om praktiskt handlande råder det konsensus om olika stödåtgärder såsom bättre 
kommunikationer, inte minst för att vara �den goda grannen� och för att alla kontakter 
med �oss� är positiva för �dem�, men det råder oenighet huruvida �den baltiska frågan� 
ska resas i internationella sammanhang. I grund och botten tycks oenigheten bero på vad 
ett de facto erkännande innebär; av den borgerliga oppositionen att döma skulle det 
betyda ett accepterande av att Sovjetunionen är maktutövande i Baltikum, medan 
regeringen tycks mena att det förhindrar Sverige att resa frågan i internationella 
sammanhang. Samtidigt är det värt att poängtera att Hökmarks rekommenderad handling 
inte har föreslagigts tidigare. Från och med år 1987/88 finns det en viss förhoppning om 
förändring och en delvis annan syn på Baltikum: kanske är inte balternas bästa hopp att 
fly till Sverige utan en förändring i hemländerna. Samtidigt finns det inte någon enighet 
om det önskvärda eller ens möjliga i svensk aktion för att stödja baltisk frihet, utöver att 
upprätta kontakterna över barriären Östersjön. Däremot är verklighetsbeskrivningen och 
narrativen nästan enstämmiga, undantaget Hökmarks motion, oavsett vem som är 
upphovsman. Det faktum att baltisk frihet ens debatteras, även om den avfärdas som 
stolligheter, är en stor skillnad från tidigare år. 
 
Det går att notera en förändring bara till det följande riksdagsåret. Det finns dubbelt så 
många motioner och även frågor och interpellationer samt viss debatt i frågan. Vidare har 
inställningen förändrats: det är inte längre någon tvekan att Sverige skall stödja Estland, 
debatten uppvisar en enastående enighet, så pass stor att debatten i Riksdagen mest synes 
vara för formens skull och i princip innebär att alla håller med varandra utom när något 
missförstånd uppstår eller det rör smådetaljer som hur många miljoner som skall avsättas 
till kulturellt utbyte. Den stora oenigheten har nu istället flyttats till beskrivningen av 
folkfronterna i Baltikum: vill de ha självständighet eller autonomi? 
 
Ett exempel på förändring är 1988/89:UU3 vilken behandlar de ovan nämnda motionerna 
M1987/88:U518 och M1987/88:U529. Den historiska bakgrunden i betänkandet går 
längre än vad som tidigare varit fallet: de självständiga staterna blev �tvångsmässigt 
införlivade� och har utsatts för �hårdhänt förryskning� och det har varit omöjligt för de 
baltiska staterna att �på egna villkor upprätthålla förbindelser av olika slag med andra 
länder�, det vill säga, underförstått så är de baltiska staterna är faktiska nationer i sig och 
det är Sovjetmakten som är problemet. I detta betänkande skiljs även de baltiska staterna 
åt: Estland har mest gemensamt med oss, följt av Lettland, medan Litauen snarare blickar 
söderut även om de också är grannar på andra sidan Östersjön. Denna samhörighet över 
Östersjön har �under en lång följd av år�inte varit möjligt att upprätthålla�, och för att 
återupprätta den �naturliga� samhörigheten måste förhandlingar till med Sovjetunionen, 
men särlösningar för Baltikum utesluts ej. Utskottet avstyrker dock Hökmarks begäran 
om att ta upp balternas självständighet i internationella fora eftersom det ��enligt 
utskottets bedömning inte [skulle] gagna de baltiska folkens sak�, men baltisk 
självständighet eller i varje fall självstyre är inte längre fullkomligt otänkbart. Med tanke 
på att utrikesutskottet i stort sett har samma medlemmar som de föregående åren, 
inklusive Ericson, så verkar det som en tämligen omfattande förändring ägt rum. 
Förändringsperspektivet är mycket starkt i betänkandet; det tycks framförallt handla om 
en vänta-och-se-hållning i ett nytt, okänt och föränderligt scenario. I debatten över 
utskottsbetänkandet fastslår flera talare att utskottet, och Riksdagen, är eniga på alla 
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punkter utom en: hur starkt Sverige bör agera på det diplomatiska planet.97  Det är även i 
denna debatt som en företrädare för Vänsterpartiet Kommunisterna yttrar sig för första 
gången och det som är intressant i sammanhanget är att även denne beskriver balterna 
som ett förtryckt folk som nu strävar efter sina självklara rättigheter.98 Miljöpartiet, som 
nu är representerat i Riksdagen, argumenterar även de på ett liknande sätt som övriga 
partier och i den aktuella frågan ställer de sig eniga med den borgliga reservationen. 
 
Med tanke på hur ofta den kulturella gemenskapen med Baltikum framhålls så är det 
intressant att det detta år finns ett flertal kulturmotioner som direkt berör Baltikum.99 
Överlag är tonvikten i motionen på att en förändring pågår på andra sidan Östersjön, 
snabb, viktig och positiv för både oss och balterna. Faktiskt så beskrivs utvecklingen i 
Baltikum som vital för Sverige, som �vårt närområde� och att det finns stor möjlighet till 
kulturellt utbyte. Visserligen blir motionens förslag om att avsätta extra medel avvisat av 
kulturutskottet, men det är värt att notera att även betänkandet 1988/89:KrU11 innehåller 
uttalanden om att Baltikum är vårt närområde och kulturutbytet är viktigt jämfört med 
övriga Europa.  
 
Det finns även ett flertal motioner, från samtliga partier, som betonar miljösamarbetet 
med Baltikum. Tidigare har det handlat om att Östersjön hotas av sovjetiska utsläpp � det 
är förvisso fortfarande det scenario som målas upp � men nu finns det möjlighet att 
samarbeta med balterna för att åtgärda de sovjetiska problemen, med eller utan 
Moskva.100 Överlag beskrivs Estland som liknande �oss�, fast på andra sidan Östersjön 
och kontrollerade av Moskva. Problemen hänförs de till Moskva, som de materialistiskt 
definierade produktionsmålen bestämda centralt vilka orsakar miljöförstöring, men det 
finns en lokal, spontan miljöopinion i Estland i motsättning till Moskva, där denna 
saknas. Miljöproblemen är gränslösa och de värsta finns österut, men förändringar i 
östblocket skapar möjlighet att samarbeta i Europa och Sverige ligger långt österut, 
geografiskt, vilket kräver samarbete åt båda håll.101 Flera motioner nämner att det är 
esterna som har stoppat de sovjetiska planerna på fosforitbrytning.102 Något som kommer 
fram i ett flertal motioner är den �nya� geografin. Den gamla öst-väst dikotomin är inte 
korrekt utan det finns ett Centraleuropa och �Tallinn är den huvudstad som ligger 
närmast Stockholm�.103 Samtidigt är detta en ny och föränderlig situation, och därmed är 
den ovan och potentiellt farlig: krigsrisk, miljöproblem och instabilitet är hot österifrån, 
men överlag är tonen positiv och betonar möjligheter mer än hot.104 
 
Tendensen att skilja Baltikum från resten av Sovjet märks tydligt till exempel i 
M1988/89:U530 från folkpartiet som önskar ge de baltiska staterna, men inte 
Sovjetunionen, observatörsstatus i Nordiska Rådet. Visserligen nämns det att de är 
delrepubliker, men självständighetskampen nämns lika mycket som �centralregeringen i 

                                                   
97 RD1988/89:30, ss 38f 
98 RD1988/89:30, s 50 
99 M1988/89:Kr355 
100 Till exempel M1988/89:Jo710 
101 M1988/89:U561 
102 Till exempel M1988/89:U532 och M1988/89:Jo710 
103 1988/89:U532 
104 Bland andra 1988/89:U517 och 1988/89:U532 
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Moskva� i texten. Motiveringen till denna handlingsrekommendation är att Sverige tjänar 
på ett välmående och stabilt Baltikum men framförallt att vi är skyldiga att hjälpa våra 
grannar till �värdigare och drägligare livsmöjligheter�. Slutligen menar motionärerna att 
�Baltikum är i vissa avseenden en del av Norden�. Ett liknande tankesätt finns i 
M1988/89:U531 som syftar till att markera Baltikums gränser i officiella kartor, istället 
för att �Sovjetunionen sträcker sig ända ut i Östersjön�. Det blir även vanligare att 
referera till de enskilda republikerna och där särskilt esterna känner en samhörighet med 
Norden, via historia, kultur, religion och finsk tv.105 
 
Det finns även en anomali i form av vpk:s motion M1988/89:U562 �Sverige, de 
västeuropeiska gemenskaperna och Europapolitiken�. I denna menar Lars Werner (vpk) 
med flera att Sverige är en del av Centraleuropa, och inte Västeuropa, vilket alla andra 
menar. Däremot så uppvisar inte vpk någon som helst avvikande åsikt i fråga om 
Baltikum, då de skyller miljöförstöringen på det sovjetiska systemet. Det bör noteras att 
vpk överhuvudtaget inte yttrat sig någon gång tidigare mellan 1984/85 och 1988/89, vare 
sig i protokollförda debatter, motioner eller reservationer. 
 
Genomgående i den första undersökningsperioden gäller att det hänvisas mycket bakåt 
till tidigare inlägg, interpellationer från 1968 och 40-talet, och andra gamla anföranden. 
Generellt sett är narrativen gemensam för samtliga debattörer, våra �kusiner� hålls fånga 
i öst, men fick de bara frihet skulle de vara som vi i Norden. Denna narrativ för även det 
med sig att Sovjetunionen blir �de onda�, och skapar även en moralisk plikt för oss att 
hjälpa balterna. Meningsskiljaktigheterna föreligger snarare ifråga om vad som bör göras, 
där den borgerliga opposition och senare även miljöpartiet vill se en mer aktiv politik och 
ett hårdare diplomatiskt tryck på Sovjetunionen, detta gäller dock endast under den 
senare delen av perioden. Enligt den socialdemokratiska regeringen är denna aktiva 
politik snarare ansvarslös och oförsiktig än aktiv. Samtidigt så intensifieras kontakterna 
med Baltikum mot slutet av undersökningsperioden och de förslag som antas under 
arbetsåret 1988/89 skulle sannolikt inte ens kunnat läggas fram under 1985/86. Det är 
alltså inte det önskvärda i en given handlingsrekommendation som ifrågasätts, utan 
enbart huruvida det är praktiskt tillämpligt att handla så. Det finns även vissa inslag av 
paternalism i argumentationen; med synsättet att �vi� ska hjälpa �dem� som behöver är 
det kanske oundvikligt att sådana inslag dyker upp. 
 
Det finns även en tendens att återkomma till vissa givna exempel i debatten, framförallt 
fosforitbrytningen i nordöstra Estland vilket är symbolen för Sovjetunionen som ett 
miljöhot, och även diskussionen om medborgarskap vilket fungerar som en symbol för 
bristande respekt för mänskliga rättigheter. Man kan se två faser i denna 
undersökningsperiod: 1985-86/87 råder fortfarande en kalla kriget-diskurs: Sovjet är 
hotet från öst och inte att lita på. Det finns en utbredd skepsis till möjligheten till 
förändring, och allt som kan göras är att beklaga Baltikums öde medan vi sitter still i 
båten. Från 1987/88 sker dock en förändring i och med att det militära och politiska hotet 
från öst försvinner, medan miljöhotet från öst blir dominerande. Jämför frågor om 
sovjetiskt lastbilsspionage 1985/86 med sovjetisk fosforitbrytning 1987/88; i båda fallen 

                                                   
105 1988/89:UU21 
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är Sovjetunionen ett hot och opålitligt, men i helt olika frågor.106 Vad som framförallt 
framkommer är en bild av �våra vänner balterna� som liksom vi försöker hejda sovjetisk 
miljöförstöring, dock behöver de vår aktiva hjälp och vårt stöd. Mot slutet av perioden 
börjar det bli vanligare att en enskild stat nämns istället för Baltikum som kollektiv, även 
om Baltikum fortfarande är mycket vanligare. Det blir också en större diversifiering av 
materialet under tidsperioden vilket skulle kunna ge möjlighet till en bredare bild av våra 
grannländer, men beskrivningarna tenderar ändå att se ungefär likadana ut. Vad som även 
är intressant är att det inte finns några propositioner som berör Estland före 1989/90, det 
vill säga, trots debatt i kammaren och ett antal motioner så är det aldrig så att regeringen 
tar initiativ till någon handling. Samtidigt är det uppenbart att den starka diplomatiska 
närvaron i Baltikum, som överträffar alla andra västländers,107 inte kan ha skett utan att 
regeringen beordrat detta: en verbal passivitet och initiativbrist paras alltså med en 
�diplomatisk aktivism�. I detta fall går det att se att utrikespolitiken förändras innan 
gränsen ändras. När gränserna väl ändras är detta snarare en anpassning till den förda 
politiken än tvärtom. Identifieringen av balterna som �våra vänner� tycks vara äldre än 
både gränsförändringen och förändringen i politik, även om den inte uttalas innan en 
gränsförändring tycks möjlig. 
 
I november 1989 menar Sten Anderson på besök i Tallinn att Estland inte är ockuperat 
och blir rättad av Estlands dåvarande regeringschef Indrek Toome som menar att det visst 
är en ockupation.108 Bara några få dagar senare byter Anderson fot totalt han inför en 
demonstration av exilbalter utryckte sin �innerliga glädje över att folket i Estland, 
Lettland och Litauen efter femtio mörka år äntligen skymtar chansen till ekonomisk, 
social och politisk självständighet�.109 Samtidigt förnekar inte Anderson att Estland är 
ockuperat i den ovan refererade interpellationsdebatten, tvärtom menar han att det är just 
det som Sverige har erkänt. Möjligen kan man se den första förändringen i slutet av 80-
talet som ett förtydligande av en syn man talar tyst om för att det ses som utrikespolitiskt 
�stolligt� att göra något annat, men när den faktiskt framstår som möjlig så görs en 180-
graders sväng i den officiella svenska synen. 

4.3 Intermezzo 1: 1989/90-1995/96 
 Under denna tid visas det ett enormt intresse för Baltikum i allmänhet och Estland 
i synnerhet. Det handlar om hjälp, bistånd och samarbete inom alla områden: från 
miljöpolitik till försvar. Nära nog alla organisationer som finns i Sverige, från körer och 
fotbollsklubbar till LRF och arbetsmarknadens parter tycks vilja hjälpa balterna, i alla fall 
i den narrativ som Riksdagens ledamöter beskriver. I debatten sker dock ingen vidare 
förändring jämfört med den första undersökningsperioden och kan sammanfattas som: 
Baltikum är som vi, fast lite efter, men det är inte deras fel utan Sovjets, därför ska vi nu 
hjälpa dem att bli som oss inom alla områden. Det handlar om finansiering av högre 
utbildning vid universitetet i Tartu,110 särskilt rättsutvecklingsbistånd och utbildning av 

                                                   
106 Fråga 1985/86:217 respektive fråga 1987/88:234 
107 Ahlander, ss 25f, som ovan 
108 Küng, s 160 
109 Ibid., s 162 
110 M1991/92:U518 



Mattias Gunnarsson   Magisteruppsats i statsvetenskap 

 29

jurister,111 eller tanken att svenska miljöinsatser gör mer nytta i Estland än i Sverige då 
deras miljöteknologi är undermånlig.112 I princip handlar det om en vidareutveckling och 
en fördjupning enligt det mönster som etablerades under åren 1987-89. Till exempel 
nämns Baltikum som ett prioriterat område för Sverige och svenska intressen bland annat 
i betänkande 1989/90:UU16. Även Ny Demokrati som sitter i Riksdagen 1991-94 delar 
den nästan totala politiska enigheten, och den oenighet som finns mellan partierna rör 
enbart rena praktiska frågor, eller i klartext hur många miljoner som ska fördelas och till 
vad. Det finns inget generellt mönster om att något parti skulle vara konsekvent 
givmildare än något annat, däremot har olika partier olika intresseområden. Mot slutet av 
denna period fastslår Sverige fyra prioriterade mål angående samarbete med det forna 
östblocket:113 

 att främja en säkerhetsgemenskap 
 att fördjupa demokratins kultur 
 att stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling 
 att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. 

Det rör sig tydligt om att hjälpa �de� som tidigare varit förtryckta att bli som �vi�; en 
hjälpinsats till �våra mindre bemedlade kusiner�. I den mån som debatten förändras rör 
det sig mest om en intensifiering av insatserna i Baltikum. Det är värt att poängtera att det 
rör sig om Baltikum, och inte primärt om Estland; under hela perioden är det många fler 
omnämningar av Baltikum än Estland och tydligen är de tre baltiska länderna fortfarande 
att betrakta som ett kollektiv på andra sidan Östersjön. Estoniakatastrofen ger förvisso 
vissa återverkningar i form av anföranden i Riksdagen, men påverkar inte synen på 
Estland nämnvärt. 

4.4 1996-1999 
 Rent generellt så är perioden enhetlig textmässigt. Estland är ett grannland i öst 
som Sverige har mycket samarbete och kontakter med, framförallt bistånd i början av 
perioden, men mot slutet fasas dessa ut.114 I och med att Estlands EU-
inträdesförhandlingar påbörjas 1998 inträffar ett nytt brott: de bilaterala och nordiska 
förbindelserna mellan Sverige och Estland börjar ersättas av europeiska förbindelser. 
Istället för svenskt bistånd till Estland och nordiska utvecklingsprogram blir det i högre 
grad europeiska utvecklingsprogram och regionala EU-bidrag. Det är även värt att notera 
att Baltikum behandlas tillsammans med bland annat Östersjösamarbete och 
Barentssamarbete under temat Öst- och Centraleuropa och alltså inte har en egen rubrik, 
en normalisering då Estland/Baltikum inte särbehandlas vilket var fallet under den första 
undersökningsperioden. Öst- och Centraleuropa är även EU:s gräns i öster och den enda 
landgränsen för Unionen. Under denna period är intresset för Estland i Riksdagen som 
störst av alla de tre undersökningsperioderna, antagligen på grund av förekomsten av 
både stödåtgärder och europeisk integration. 
 

                                                   
111 P1993/94:100, Bilaga 3, andra huvudtiteln (budgetproposition 1994/95) 
112 RD1993/94:25 
113 1994/95:UU16, Rskr. 1994/95:308 
114 Det är dock väldigt tydligt att bistånd till före detta öststater och bistånd till tredje världen är två helt 
olika företeelser och att dessa två företeelser inte har särskilt mycket gemensamt. 
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Perioden färgas av Estlands integration i Europa och västliga institutioner vilket uttrycks 
som ett prioriterat mål för Sverige.115 Sverige och Estland är två europeiska grannländer 
och �Östersjöområdet är för svenskt vidkommande prioriterat då det gäller 
handelspolitiska frågor�. Betänkandet fastställer att Estlands medlemskap i EU, WTO 
och OECD är prioriterade svenska mål och att Sverige önskar vara behjälpliga vid estnisk 
integration i dessa. Enligt utrikesutskottets betänkande 1996/97:UU16 så blir de central- 
och östeuropeiska staterna alltmer likvärdiga parter, och �stödåtgärderna ersätts av 
reguljärt samarbete�. Estland nämns som ett av de tydligaste exemplen. Det bilaterala 
stödet inriktar sig främst på försvar- och säkerhetsfrågor samt rättstatsuppbyggnad. Det 
finns inte längre något �miljöhot från öst�, utan snarare miljöproblem som åtgärdas i en 
anda av gemenskap, istället handlar hotbilden om att trygga Baltikums säkerhet för att på 
så vis skydda oss själva. Sveriges egen integration i de europeiska institutionerna under 
90-talet märks tydligt, inte minst genom att det konstant hänvisas till olika EU-, OSSE- 
och PFP-projekt. I någon mening är relationerna mer komplexa än tidigare eftersom det 
så ofta inkluderar andra parter än Sverige, Estland och Sovjetunionen/Ryssland. 
 
Överlag är tonen i narrativen extremt positivt, där man tio år tidigare varnade för 
miljöhotet från öst, är det nu en mycket positiv atmosfär där � situationen i länderna runt 
Östersjön har skapat goda förutsättningar för ett utvidgat Östersjösamarbete� med fokus 
på miljöfrågorna.116 Den historiska förändringen under de gångna tio åren tas ofta upp, så 
till exempel i M1996/97:T216: �Förr var Östersjön ett hav som skilde människor åt. Nu 
är samma hav en möjlighet, som öppnar för handel, samarbete och utveckling.� Denna 
motion är även ett exempel på hur motioner som berör en särskild region i Sverige, i detta 
fall Blekinge, talar om hur nämnda region är en nyöppnad, men historiskt förankrad port 
till Östeuropa. Motsvarande mönster finns för Gotland och Kalmar län med Öland.117 
Överhuvudtaget spelar historiska förbindelser och perspektiv en framträdande roll i flera 
motioner. Denna �historiens återkomst� kombineras ibland med en viss varning för 
Ryssland, till exempel beskrivs landet som �labilt� och Estland och de övriga baltstaterna 
blir därmed en första försvarslinje mot ett potentiellt fientligt Ryssland även om 
utvecklingen i Ryssland hoppas bli lugn.118 Av denna anledning framförs det även att 
Sverige bör stödja Estlands NATO-ansökan eftersom �tryggheten uppnås � genom ett 
medlemskap i en alleuropeisk säkerhetsordning som kan garantera säkerheten också för 
små länder�.119 Utrikesutskottet konstaterar i betänkande 1998/99:UU10 att eftersom 
Sverige står utanför NATO så är det inte Sveriges sak att ha en åsikt i frågan. 
 
Det görs en tydlig uppdelning mellan Estland och Ryssland, där Estland kan bli som vi 
och ingå i Europa, medan Ryssland som bäst kan bli en partner.120 I den mån det finns ett 
hot från öst är det mer subtilt, som att baltiska lastbilar är miljöovänligare och 
trafikfarligare än svenska121 eller att baltisk skogsråvara är billigare att importera än det 

                                                   
115 Se tex 1996/97:NU8 
116 1996/97:UU16, en liknande argumentation finns även bland annat i M1996/97:U802 
117 tex M1996/97:T6 och M1996/97:T604 
118 M1996/97:Fö201 
119 M1997/98:U40 
120 1997/98:UU12 
121 RD1997/98:104 
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är att köpa svensk.122 Estland framstår som ett potentiellt europeiskt land, eller ett 
blivande europeiskt land. Europarådet, NATO/PFP och EU nämns som �tidigare 
västeuropeiska samarbetsorganisationerna som nu blir alleuropeiska� i och med 
integrationen av de Öst- och Centraleuropeiska länderna.123 Estland börjar bli en jämlike, 
som �oss� mera än någon att hjälpa, ibland till och med ett positivt exempel för en 
motionär som vill förändra något i Sverige. Detta används i så pass spridda frågor som en 
moderat motion om sjukförsäkringen,124 ett vänsterpartistiskt anförande om artrikedomen 
i Baltikum som vida överlägsen den i Sverige,125 eller ett miljöpartistiskt om 
allergisituationen och kemikaliehanteringen.126 Jämfört med tidigare perioder så har 
Estland aldrig använts som ett positivt exempel jämfört med Sverige, utan enbart 
negativt. Detta menar jag är ett tecken på europeiseringen av synen på Estland, de blir 
mindre sovjetiska, mer som �oss� och börjar �komma ikapp�. Estland framstår rent av 
som det bästa östlandet av alla.127 Texternas handlingsrekommendationer rör framförallt 
den europeiska integrationen, framförallt EU, eftersom Estland redan är medlem i 
Europarådet. De stödprogram som funnits börjar fasas ut då de inte anses behövas längre. 
Knytandet till Europa sker även genom konkreta handlingsrekommendationer, så till 
exempel i M1996/97:U813 och 1996/97:UU16 som föreslår byggandet av vägar, 
kraftledningar och annan infrastruktur för att knyta �de baltiska länderna till Norden och 
Kontinentaleuropa�. Även finansiering föreslås ske via multinationella strukturer för att 
stärka banden. 
 
Överlag så motiveras intresset för Estland i synnerhet och Baltikum som baserat på 
geografisk närhet, gamla historiska band, kulturella likheter, den gemensamma Östersjön, 
och även �realpolitiska� termer som vår nya buffert mot ett eventuellt hotfullt Ryssland, 
den relativt stora baltiska befolkningsandelen i Sverige, ekonomiska fördelar i ett enat 
Europa och ett nödvändigt miljöintresse då �vi� och �de� delar miljöansvaret för 
Östersjön. 
 
Trots integration och satsningar är det fortfarande återkommande att Estland beskrivs 
som fattigt, �gemensamt för Estland, Lettland och Litauen är att resurserna är knappa�128 
eller underutvecklat, �antalet barn på institution ökat med 75 % i Estland�.129 Förvisso är 
det en korrekt verklighetsbeskrivning att Estland är materiellt fattigare, men vad som är 
intressant är att beskrivningarna främst använts för att rekommendera specifika insatser 
framför andra, inte som ett argument för engagemang i sig. Sannolikt därför att Sveriges 
moraliska plikt och egenintresse i sig ses som oemotsagda argument för insatser till att 
börja med; det finns helt enkelt ingen debatt om att vi ska engagera oss, bara en debatt 
om hur vi ska göra detta. Inslaget av paternalism finns kvar, och blir ännu tydligare, så 
till exempel i samma debatt som ovan där det anförs att �det svenska 
utvecklingssamarbetet � skall bidra till ökad jämställdhet� och att svenska sociala 

                                                   
122 RD 1998/99:38 
123 M1996/97:U813, liknande narrativ förs i 1997/98:UU12 
124 M1996/97:So240 
125 RD1996/97:109 och M1997/98Jo18 
126 RD 1996/97:114 
127 1997/98:UU12 
128 Regeringens skrivelse 1998/99:111 
129 RD 1997/98:111 
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insatser är nödvändiga i öst.130 Även ifråga om miljön anförs �vårt� ansvar att se till att 
�de� gör rätt och använder förnyelsebar energi, stänger sina kärnkraftverk och inte 
konsumerar fel eller för mycket.131 Ett liknande resonemang får mp att kräva att Estland 
som kandidatland �i en väl förankrad demokratisk process fäller avgörandet om ett 
eventuellt medlemskap i EU�.132 Samtidigt finns det ett inslag av att se Estland som en 
partner i internationella sammanhang �den väl fungerande nordisk-baltiska valgruppen 
och den samsyn länderna � bidrar till att göra vårt inflytande i [Världs]banken större�.133 
 
Den tydligaste utvecklingslinjen under denna period är en strävan att förlägga gränsen 
mellan ett europeiskt �oss� och ett icke-europeiskt �de� till Estlands östgräns. 
Identifikationen av Estland som liknande �oss� under förra undersökningsperioden 
förtydligas till att de är européer eller i varje fall att de är önskvärda som européer. Detta 
sker parallellt med att Sverige etablerar sig som europeiskt i och med EU-inträdet.134 
Jämfört med den första undersökningsperioden förekommer det få referenser till nordiskt 
samarbete, vilket inte är så märkligt eftersom EU:s samarbete är djupare än det nordiska. 
Samtidigt innebär upptagandet i en gemensam europeisk identitet att Estland inte 
betraktas som nordiskt; esterna kan vara européer utan att de är nordbor. Det märks en 
tydlig förskjutning i förbindelserna med Estland från ett svenskt/nordiskt perspektiv till 
ett svenskt/europeiskt. Det mentala avståendet till Europa är sannolikt större än det till 
Norden, i den meningen skapas en ny barriär mellan Estland och Sverige under denna 
period. Detta innebär inte att Estland nödvändigtvis var närmre Sverige före EU-inträdet, 
bara att det fanns en möjlighet att skapa gemenskap med Estland utan att Estland �gör en 
Finland� och går från baltiskt till nordiskt. 
 
Det finns en mycket större mängd referenser till Estland under den här perioden, ungefär 
lika många träffar som antalet träffar på Baltikum. Detta är en tydlig diversifiering av 
synen på våra östra grannar: istället för att vara ett kollektiv under sovjetiskt förtryck, så 
är det nu tre små grannfolk i olika länder. Under denna undersökningsperiod finns det 
ännu fler texter av alla slag jämfört med förra. En stor del av ökningen är den stora 
mängden regionala motioner, det vill säga motioner som inriktar sig på att utveckla en 
region och som då hänvisar till länkar till specifika regioner i utlandet; i och med detta är 
ett europeiskt utland inte lika mycket utland som ett icke-europeiskt. 

4.5 Intermezzo 2 1999/00-2004/05 
 En tydlig röd tråd under dessa år är ett fortsatt starkt fokus på att Estland ska med 
i EU och det talas mycket om att stödja deras medlemskap, vilket är en prioriterad fråga 
för Sverige. Samtidigt fasas de sista stödåtgärderna ut eftersom de ersätts av Estlands 
kommande EU-medlemskap.135 
 

                                                   
130 RD 1997/98:111 
131 1997/98:UU12, särskilt yttrande 1 
132 M1998/99:U508 
133 P1998/99:1D12 (Budgetpropositionen för 1999) 
134 i betydelsen del av ett supranationellt EU och därmed delaktig i en europeisk identitet, se 
1997/98:UU12. Även om v och mp är motståndare till EU är de delaktiga i en europeisk identitet. 
135 Se till exempel Skrivelse 2001/02:13 eller Skrivelse 2003/04:37 
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Man kan skilja ut ett antal teman, där Estland beskrivs antingen i positiva eller negativa 
termer. I positiva ordalag skildras till exempel reformer inom näringsliv/ekonomi136, 
olika kulturella kontakter137 och samarbete för att rädda Östersjön. Besläktat med 
Östersjödiskursen är även de negativa bilderna, framförallt miljöförstöring138, organiserad 
brottslighet i form av �ryssmaffia�139 och folkhälsoproblem som resistent tbc140. Dessa 
negativa sidor är framförallt de vi måste samarbeta med Estland för att stävja. 
 
En klar majoritet av texterna ger ingen information om synen på Estland utan är snarare 
en obligatorisk uppräkning av länder som skrivit på en konvention,141 en rapport om den 
förväntande ekonomiska utvecklingen i världen142 eller en lista över svenska 
sjukvårdsöverenskommelser med omvärlden.143 Samtidigt är detta det främsta tecknet på 
normalisering: Estland behandlas som vilket europeiskt/västerländskt land som helst, inte 
som en arvtagarstat till Sovjetunionen, och positiva förändringarna nämns relativt ofta 
liksom det förestående EU-medlemskapet.144 Till exempel nämns att �Estland, Lettland 
och Litauen har numera en fungerande asyl- och migrationslagstiftning�, notera 
framförallt att de tre länderna nämns vid namn och inte som kollektiv.145 I övrigt är det i 
stort sett liknande motioner som lämnas in år efter år, till exempel lämnar några 
moderater in en motion om ett �reformerat offentligt belöningssystem�146 (ordenssystem) 
som nämner Estland som exempel och miljöpartiet en motion som tar upp den baltiska 
artrikedomen som föredömlig.147 

4.6 2004/05-2007/08 
 Med Estlands EU-inträde så förändras situationen, Estland blir nu en 
samarbetspartner inom EU, och dessutom en nära sådan. Det finns ett flertal exempel på 
att Sverige agerar tillsammans med Estland, vid en fritextsökning blir det nästan väl ofta 
som de stenografiska anteckningarna från EU-nämnden innehåller något i stil med �det 
gjorde vi tillsammans med Danmark, Estland�.148 Likaså förekommer även ett antal 
kommentarer om att Estland tjänar på regionalstöd och jordbruksstöd, vilket av Göran 
Persson (s) beskrivs som �stora belopp. Inte minst våra baltiska länder kommer ut väldigt 
bra av detta. Det här är inte ifrågasatt på något sätt � tvärtom. Det är i allas intresse.�149 I 
betänkande 2004/05:UU12 omnämns Estland som ett av de �forna biståndsländerna� som 
nu är medlemmar i EU och i debatten efteråt varnar Birgitta Ohlsson (fp) för att gränsen 
för demokrati inte får �stanna vid Baltikum�.150 I samma debatt menar Lotta Hedström 
                                                   
136 P2000/01:1D13 Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd 
137 1999/2000:UU6 
138 M1999/2000:U10 
139 Fråga för skriftligt svar 2000/01:1128 
140 2000/01:SoU13 
141 1999/2000:KU06 
142 1999/2000:FiU1 
143 1999/2000:FiU1 
144 P2000/01:119 
145 Skr.2000/01:4 
146 Några av dem är M1999/2000:K243, M1997/98:K704, M1997/98:K713, M1996/97:K908 
147 RD1998/99:69, M1999/2000:J753 och M1999/2000:J729 med flera tillfällen 
148 aktuellt exempel från Stenografisk uppteckning (EU-nämnden) 2004/05:24 
149 Stenografisk uppteckning (EU-nämnden) 2004/05:39 
150 RD2004/05:139 
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(mp) att �det som riskerar att ske är att framför allt Ryssland och de gamla satellitstaterna 
återupprättar muren därför att man ser EU som en motpart�. Förvisso är de inte överens i 
sakfrågan, men i sin narrativ visar de båda på att EU:s östra gräns upplevs som en 
signifikant identitetsavdelare mellan ett �vi� i Europa och �de� i Ryssland. Samtidigt 
råder det enighet om att EU:s expansion är önskvärd för att skapa en all-europeisk 
institution, även från de EU-kritiska partierna.151 Ryssland som Europas �de� framstår 
även klart i Carl B Hamiltons (fp) interpellation 2005/06:317 om rysk naturgasexport där 
Rysslands energi- och utrikespolitik beskrivs som nyckfull och ett hot mot dess västra 
grannar, i synnerhet i Baltikum. Narrativen om EU som ett freds- och gemenskapsprojekt 
som �enar kontinenten� och �gör det omöjliga möjligt� tycks mycket stark i Riksdagen, 
så stark att bifallet till 2005/06:UU19 om Rumänien och Bulgariens EU-inträde följs av 
applåder liksom vissa debattinlägg. Alla svenska partier är också överens om ett EU-
perspektiv även för Turkiet, Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Västbalkan.152 
 
Vad som framstår tydligt under denna period är att Estland har blivit ett grannland vi 
samarbetar med inom flera olika områden.153 Det är ett land som liknar oss, som går att 
använda som exempel, såväl positivt som negativt i en riksdagsdebatt om ett icke-
relaterat ämne.154 Det är inte nordiskt, vilket bland annat är argumentet för att inte 
inbjuda landet till Nordiska Rådet, men Estland och det nordisk-baltiska samarbetet 
bedöms ändå som önskvärt och lyckat för Sverige155 och det finns förhoppningar om att 
�utveckla försvarsrelationerna med dessa länder till ett nära och brett 
grannlandssamarbete, liknande det vi har med de nordiska länderna�.156 Men det nordisk-
baltiska samarbetet, som bland annat visar sig i den gemensamma �nordiska�157 
stridsgruppen158 sker inom ramen för de europeiska institutionerna, inte en parallell 
institution som Nordiska Rådet. Det är alltså en större distans mellan Sverige och Estland 
än mellan Sverige och de nordiska länderna. Samtidigt är Estland, i alla fall enligt Sten 
Tolgfors (m), mer integrerat än Sverige i de europeiska institutionerna i och med ett fullt 
ut deltagande i EU159 och Nato.160 Däremot så inbjuds de baltiska staterna till att bli 
medlemmar i den Nordiska investeringsbanken eftersom denna har stort engagemang i 
Baltikum.161 Det finns med andra ord en viss dubbelhet, relationerna liknar de till 
Norden, men Estland är inte del av Norden, och såväl regeringen som en majoritet i 
Riksdagen tycks vara angelägna om att behålla Estland utanför Norden, men så nära det 
går utöver detta. En lösning på detta är att betona Östersjön som en sambindande länk, 
vilket även görs ofta.162 
 

                                                   
151 RD2005/06:119 
152 RD2006/07:118 
153 2006/07:UU10 
154 till exempel RD2005/06:87 om OECD:s rapportering 
155 P2004/05:5 
156 Svar på skriftlig fråga 2005/06:624 
157 Svar på skriftlig fråga 2005/06:1856 
158 Skrivelse 2005/06:85 
159 Estland deltar till exempel i växelkurssamarbetet ERM II och har för avsikt att ingå i EMU. 
160 M2004/05:U222 
161 2004/05:FIU15 och P2004/05:162 
162 M2006/07:U217 
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Mot slutet av undersökningsperioden dyker ett nytt fenomen upp: den ryska minoriteten i 
Estland.163 I fråga 2006/07:1138 frågar Hans Linde (v) vad utrikesminister Carl Bildt (m) 
gör för att underlätta en dialog mellan ester och ryssar. Det kan även noteras att denna 
fråga är den enda gång den beryktade bronssoldaten nämns, och detta endast i förbifarten 
som �[f]lyttningen av ett krigsmonument i Estland...�164 Bildts svar innehåller dels att 
OSSE ser positivt på möjligheterna till integration och dels att Sverige �hyser fullt 
förtroende för den estniska regeringens förmåga att hantera de återstående 
svårigheter�.165 Bara det att bronssoldaten inte nämns tyder på att Estland och deras plats 
i Europa inte ifrågasätts, när den ryska minoriteten dyker upp är det ett internt estniskt 
problem, inte ett europeiskt eller ett svenskt säkerhetspolitiskt dito. 
 
I samband med Rysslands firande av den sovjetiska segern över Nazityskland, ställer Heli 
Berg (fp) en fråga om Sverige tänker �ta tillfället i akt och försöka verka för att Ryssland 
äntligen erkänner Sovjetunionens övergrepp på de baltiska staterna�.166 Svaret är att det 
inte kommer att hållas några överläggningar i Moskva men att �den svenska linjen är 
klar: att andra världskrigets slut för de baltiska länderna innebar en illegal sovjetisk 
annektering�.167 Med andra ord är det idag ingen tvekan om att Sverige såg 
Sovjetunionens annektion som illegal.168 Dock beskrivs Sverige vid flera tillfällen som 
tidigare undfallande gentemot Sovjetunionen, det vill säga samma motsättning som fanns 
ifråga om handlingsrekommendation i slutet av 1980-talet dyker ändå upp debatten, fast 
nu ur ett historiskt perspektiv.169 
 
Sammanfattningsvis så är detta den magraste perioden ifråga om synen på Estland. Det 
finns ungefär lika många dokument som vid den andra undersökta perioden170, men 
Estland presenteras i princip aldrig. Detta är, menar jag, det främsta exemplet på en 
avproblematisering av synen på Estland. De är nu lika främmande som Danmark, ett nära 
grannland i mängden och behöver alltså inte presenteras eller återberättas. 

4.7 Gemensamma och återkommande teman 
 Det finns några gemensamma teman som jag menar bör belysas i en enhet istället 
för att delas upp i olika tidsperioder. De visar så att säga på de längre trenderna och kan 
noteras över hela den undersökta tidsperioden. 
 
Något som dyker upp konstant är synen på Sovjetunionen/Ryssland/Moskva/öst som hot. 
Först är det ett militärt hot från Sovjetunionen, efter Sovjets kollaps är det miljöhotet mot 
Östersjön, sedan detta problem tagits om hand med Östersjösamarbete är det risken för 
politisk och social instabilitet som nämns liksom tbc, hiv och organiserad brottslighet. Så 
                                                   
163 Eller kanske återupptäckts, fast tvärtom. Tidigare har diskussioner om den ryska minoriteten i Estland 
behandlat esterna som offer för en tvångsmässig assimileringspolitik. Se ovan. 
164 Fråga för skriftligt svar 2006/07:1138 
165 Svar på skriftlig fråga 2006/07:1138 
166 Fråga för skriftligt svar 2004/05:1114 
167 Svar på fråga 2004/05:1114 
168 Faktiskt så benämns den �ockupationen� av samtliga parter jämfört med tidigare omskrivningar som 
�sovjetisk lagstiftnings införande� eller �maktövertagandet�. 
169 Till exempel RD2004/05:16 och RD2006/07:60 
170 ca 200 träffar per Riksdagsår 
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småningom blir det de baltiska staternas säkerhet som är en del av hotbilden, det vill säga 
cirkeln är sluten, men �fronten� är förskjuten österut och har fått en mera all-europeisk 
prägel istället för en enbart svensk. Inte minst märks detta i och med det konstanta 
omnämnandet av andra europeiska länders inställning. Efter Baltikums intåg i NATO och 
EU är det risken att vara beroende av rysk energi, gärna kombinerat med en gasledning 
på botten av Östersjön. Hotet från Öst är konstant men formerna och allvaret varierar. 
Detta hot österifrån är heller inte sammankopplat med Estland egentligen, utan snarare 
med Ryssland/Sovjet, så när Estland slutar betraktas som en del av Sovjet eller en post-
sovjetisk stat så kan Estland bli Europa istället och därmed bli en del av det �vi� som 
hotas. 
 
Begreppet �öststat� används flitigt i mitten av 80-talet för att sedan dö ut i takt med 
folkdemokratierna. Fram till 1989/90 är det ett återkommande ord i Riksdagens register, 
men efter en sista suck 1992/93 försvinner det tillsammans med termen �östekonomi�. 
Bägge dessa termer syftar på Sovjetunionen och dess vassalstater och blir förpassade till 
historien med Sovjetunionen självt. Istället gör en äldre term återkomst: Öst- och 
Centraleuropa.171 Denna term blir vanligare och vanligare under de undersökta 
perioderna.  Centraleuropa tycks syfta på det forna Östblocket väster om Sovjetunionen, 
men norr om Balkan: DDR, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och möjligen delar av 
Jugoslavien. Östeuropa verkar definieras av Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Frågan 
är var detta lämnar Baltikum,. Det bör noteras att de baltiska staterna blir inbjudna till 
möten med Nordiska Rådet, vilket inte Polen blir, samtidigt som de inte är avsedda att bli 
medlemmar. Baltikum verkar hamna i någon slags mellan position: inte Norden, inte Öst- 
och inte Centraleuropa, även om Estland, Lettland och Litauen behandlas under rubriken 
Öst- och Centraleuropa i Riksdagens handlingar. Problemet är som tidigare nämnts att det 
inte finns någon gemensam baltisk identitet förutom rysk ockupation. 
 
Östersjön får en mera framträdande roll genom åren, framförallt som sammanbindande 
länk mellan kuststaterna. Detta kan kontrasteras mot den tidigaste undersökningsperioden 
då Östersjön snarast är att betrakta som ett skyddsdike mot öst. Kanske underlättas denna 
förändring av att både den svenska och den estniska opinionen oroar sig för miljön under 
80-talet och att detta är en starkt bidragande faktor i Estlands frihetskamp. Östersjön intar 
en central plats inte bara i texter om miljö eller kommunikationer där det kan tyckas 
självklart, utan även i kultur- och utrikestexter. De flesta texter, i synnerhet om det är en 
längre sådan, innehåller minst en referens till Östersjön och en gemenskap kring den. 
Havet används som en länkande metafor: det som förenar oss på ömse sidor om det. Det 
är �vårt hav� där �vi� innefattar både �vi� i Sverige och �de� i Estland. Denna diskurs gör 
det möjligt skapa en större �vi-känsla� än den nationalstatliga eller den nordiska, 
samtidigt som är mindre än den europeiska. Samtidigt är havet en tydligt utmärkt gräns, 
det går inte att diskutera var vattnet är, men det är en gräns som går att passera. Det som 
tidigare var ett tryggt gränsdike har nu blivit en viktig kontaktskapande yta som bidrar till 
en gemenskap. Detta är antagligen en av de största förändringarna i den 
identitetspolitiska geografin i Sverige under denna tid. 
 

                                                   
171 Se Kristian Gerners Centraleuropas historia för en diskussion kring detta begrepp. 
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Norden har en fallande betydelse under de undersökta perioderna. Delvis beror detta på 
EU/EES vilket förenar de nordiska länderna i en större europeisk gemenskap. Men jag 
skulle även vilja lägga in tolkningen att det nordiska samarbetet växte fram i skuggan av 
Kalla Kriget och kan ses som ett försök att avdramatisera i alla fall en del av Europa och 
Östersjön. När Sovjetunionen faller samman och referenserna till Östersjön och Europa 
ökar, får Norden stå tillbaka. Som utrikesutskottet konstaterar i betänkande 2003/04:UU6 
kan Baltikum inte bli nordiskt, men Norden och Baltikum kan bli Östersjöländer, och 
samarbetet inom EU kan fördjupas tack vare den samsyn som Norden och Baltikum har i 
många frågor. Det är värt att notera att det fram till 2003/04 läggs minst en motion per 
år172 om att de baltiska staterna skall beredas medlemskap i Nordiska Rådet och varje år 
så avfärdas motionen med att konstatera att det redan finns ett nära samarbete mellan 
Norden och Baltikum, men 

när det gäller medlemskap konstaterar dock utskottet att det nordiska samarbetet vilar på den 
språkliga och kulturella gemenskapen de nordiska länderna emellan. Det nordiska samarbetet är 
ingen internationell organisation där andra länder kan söka medlemskap. De baltiska länderna har 
inte heller uttryckt någon önskan om att få medlemskap i Nordiska rådet.173 

Efter 2003/04 så läggs det inte längre fram någon sådan motion. Östersjön och Europa 
har blivit viktigare, kanske rent av viktigare än Norden. Sverige är inte längre primärt ett 
nordiskt land utan minst lika mycket ett europeiskt östersjöland, liksom Estland. 
 
Ytterligare en diskurs som växer i styrka under den undersökta tidsperioden är Europas. 
Från en uppdelning i �Öst� och �Väst� förskjuts �Öst� österut och Centraleuropa 
återuppstår. Det är ingen tvekan om att Centraleuropa, liksom Norden och Baltikum, 
strävar efter en europeisk gemenskap, eller för att citera Alf Svenssons (kd) ord �det 
fanns en trängtan i och hos dessa länder att komma in i en europeisk gemenskap�.174 
Innan Sverige själv har besvarat frågan om vad Europa är och vart Sverige hör hemma i 
detta Europa så kan inte en europeisk gemensam identitet föra Sverige och Estland 
närmre varandra, men när Sverige har blivit medlem av EU, så får den europeiska 
identiteten ett konkret uttryck. Inte minst eftersom Estland själv strävar efter 
medlemskap. Att Sverige sedan tillhör Estlands starkaste sponsorer för ett medlemskap 
ökar ytterligare på intrycket av en gemenskap, i alla fall ifråga om intressen. När Estland 
väl blivit medlemmar byggs denna intressegemenskap på ytterligare i och med ett 
samarbete inom ramen för EU vilket gör att Estland och Sverige framstår som närmre 
varandra än exempelvis Sverige och Polen. 
 
En sista avslutande observation är användningen av �Baltikum� kontra �baltiska stater� 
eller �Estland, Lettland, Litauen�. De olika staterna nämns oftare med namn ju längre 
framåt i tiden vi kommer, de tycks även i mindre grad ses som regionen Baltikum. För att 
återknyta till Ilves kommentar, så kommer de tre staterna längre ifrån sin enda 
gemensamma nämnare: den sovjetiska ockupationen. De upphör att vara ett kollektiv av 
ockuperade folk och blir tre självständiga Östersjönationer i Europa. 

                                                   
172 M2003/04:U221, M2002/03:U229, M2001/02:U203, M2000/01:U701, M1999/2000:U19 
173 Se till exempel betänkanden 1999/2000:UU9, 2001/02:UU12 eller 2003/04:UU6 
174 RD2006/07:18 
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5 Slutdiskussion 
 För att sammanfatta, så genomgår den svenska synen på Estland en kraftig 
förvandling från mitten av 80-talet till idag. Denna förvandling motsvaras av de politiska 
förändringar som sker i och med Sovjetunionens och Östblockets sammanbrott och den 
europeiska integrationen även om det faktiska händelseförloppet och den politiska 
debatten inte alltid är i takt med varandra. I korta drag så framstår diskursen fram till och 
med 1986/87 som att småstaterna i Baltikum förtrycks av Sovjetmakten, medan vi inget 
kan göra. Förhoppningar om förändringar uttrycks, men tidsperspektivet är en avlägsen, 
och kanske onåbar, framtid. Under perioden 1987-90 så revolterar �de små� och förtjänar 
vårt stöd, frågan är bara hur? Förhoppningar om förändringar uttrycks, men framtiden är 
osäker. Gradvis blir svensk debatt mer och mer pro-baltisk och handlar mer om konkreta 
åtgärder för att hjälpa �våra baltiska kusiner mot skolgårdens värsting�. Efter denna 
brytningsperiod så framstår det som en specifik moralisk plikt för Norden/Sverige att 
hjälpa Baltikum �till Europa� och detta inom alla områden. Samtidigt debatteras det vad 
Europa är innan frågan besvaras i och med EU-inträdet 1995. Därefter tar sig diskursen 
uttryck som ett europeiskt gemenskapsprojekt där esterna är européer som är välförtjänta 
av medlemskap. Det sker en återupprättelse av Estland i Sveriges kollektiva medvetande 
och ju närmre idag vi kommer, desto mer lika beskrivs Estland och Sverige, för att 
slutligen sluta i synen på Estland som en nära europeisk samarbetspartner. I motsats till 
vad Carlgren anförde om synen på Estland under Mellankrigstiden då Estland var en 
inkörsport till Ryssland och utan gemensamhetskänslor menar jag att det idag snarare rör 
sig om att Estland är en del av ett östersjöiskt/europeiskt �oss� delvis i motsats till ett 
ryskt �de�.175 Ur ett identitetspolitiskt perspektiv handlar det dels om EU-inträdet och 
skapandet av en europeisk identitet, dels om skapandet av en Östersjöidentitet för att 
samla Norden och Baltikum och bägge dessa bör förstås i ett sammanhang av 
Centraleuropas återkomst och Kalla Krigets slut. Östersjöidentiteten kan beskrivas som 
en förvandling av Östersjön från att vara vårt dike mot ryssen till att bli den 
sammanbindande länken med våra östra grannar, inte minst eftersom hotet från Öst 
förskjuts österut, bort från stränderna. 
 
Ett identitetspolitiskt perspektiv tillför tydligt en rimlig tolkning för att förstå detta 
händelseförlopp och dess signifikans, inte minst för oss själva, då förändringarna inträffar 
i vår egen uppfattning om oss själva och våra grannländer. Att denna identitet spelar roll i 
den politiska processen är påtagligt, då det fungerar som ett oemotsägligt argument för att 
�vi� ska engagera oss på andra sidan Östersjön. På detta vis påverkar vår identifikation av 
�oss� och omvärlden tydligt vår politik gentemot �dem�. 
 
Campbell menar att det är utrikespolitik som skapar gränser genom att definiera 
identiteter istället för tvärtom. I detta fall har Campbell helt rätt: framväxten av en 
europeisk identitet som bekräftas genom EU-inträdet gör att gränserna förändras och får 
en annan innebörd. Men den diskurs som finns genomgår inte sin stora förändring vid 
Estlands självständighetsförklaring, eller Sveriges respektive Estlands EU-inträde. Istället 
sker förändringen tidigare, innan någon politisk förändring har inträffat, när en politisk 
förändring bedöms som möjlig och inte när den sker. Det är så att säga en viss otakt 

                                                   
175 Carlgren, s 56 
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mellan den politiska diskursen och det faktiska händelseförloppet. I vissa fall är den 
politiska diskursen före, till exempel i fråga om Estlands självständighetsförklaring, i 
andra fall är den politiska diskursen efter, till exempel gällande Sveriges EU-
medlemskap. Samtidigt är det tydligt att diskursen och händelseförloppet står i intim 
kontakt med varandra. 
 
I News of the Other uppmålas bilden av att den svenska synen på Baltikum fortfarande 
präglas av att �de� är lite underutvecklade jämfört med �oss�.  Den bilden bekräftas vad 
det gäller 80- och 90-talet, men stämmer inte med utvecklingen under de senare åren, 
EU-inträdet gör att Estland �europeiseras�. Delvis kan skillnaderna förklaras av att min 
undersökning har fokuserat på Sveriges Riksdag och inte massmedia, och delvis för att 
jag går längre fram i tiden. 
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Bilaga 1: Kodpapper 
 
Text 
 
Datum 
 
Typ 
 
Författare 
 
 
Mottagare 
 
 
Syfte (manifest) 
 
 
Ämnesområde (Ekonomi, kultur, politik, miljö, militär/säkerhetsrisk, kriminalitet) 
 
 
Förändringsfaktor 
 
 
Tidsuppfattning 
 
 
Positiv/Neutral/Negativ 
 
 
Hur beskrivs Estland? 
 
 
Hårda termer: 
 
 
Mjuka termer 
 
 
Sammanfattning/reflexion: grundläggande grupperingar: 
 1. Estland är som �vi i Norden� 
 2. Estland är som �vi européer� 
 3. Estland är baltiskt 
 4. Estland är ett östeuropeiskt/post-kommunistiskt land 
 5. Estland är ryskt/sovjetiskt snarare än europeiskt/västerländskt 
 6. Estland bara är. Inget diskursivt innehåll, eller för otydligt att tolka. 


