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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att analysera bilden av Ryssland i svenska media i samband 

med Eurovision Song Contest, för att se hur bilden av Ryssland ändras från urvalet i 

hemlandet till hur den framställs i fyra svenska tidningar.  

Jag har genom jämförande analys studerat innehållet i svenska nyhetsartiklar från 6 

Eurovis ion-år samt bidragen f rån samma år, för a t t försöka beskr iva 

kommunikationsprocessen mellan de som skickar låten (regeringen) från Rysslands sida och 

mottagarna i de svenska tidningarna. Jag vill därigenom analysera vilken bild Ryssland vill 

ge av sig själv genom sina Eurovisionbidrag, samt vilken bild som framställs av dem i de 

svenska tidningarna, för att se likheter och skillnader mellan dessa.  

Det jag kommit fram till är att Rysslands nuvarande bild av sig själv och sin identitet är 

något vacklande, då man sedan Sovjetunionens fall kämpat med att återuppbygga sin 

nationella identitet dels i förhållande till sitt förflutna i form av Sovjetunionen, dels i 

förhållandet till sin nya position som stormakt ”mellan” två kontinenter.  

En annan slutsats jag dragit är att kulturella aspekter (såsom musiken och framträdandena i 

Eurovision Song Contest) är av större vikt än vad många kanske tror i samband med 

identitetsskapande. Jag är övertygad om att forskningen om samspelet mellan politik och 

kultur skulle kunna hjälpa till i den framtida utvecklingen för ett EU som idag, liksom 

Ryssland, är osäker i sin identitet som fredsunion.  
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1. Inledning  

Sedan sin första förlaga i Lugano, Schweiz 1956 har Eurovision Song Contest (ESC), världens 

största musiktävling, försett Europa med en arena där den kulturella mångfalden årligen visas upp. 

Detta i form av en sångtävling där varje land skickar ett bidrag för att representera dem, bland vilka 

folket sedan får rösta fram sin favorit. Vinnaren får äran att, i mån av vilja, plats och budget, 

arrangera tävlingen följande år.  

I den första tävlingen 1956 deltog endast sex länder; Nederländerna, Schweiz, Frankrike, Belgien, 

Italien och Tyskland, alltså ursprungsmedlemmarna i den europeiska kol-och stålunionen, som var 

en föregångare till dagens Europeiska union. Antalet ESC-medlemmar ökade varje år, särskilt under 

1960-och 70-talen, men det skulle dröja till 1994 innan Ryssland eller någon av de övriga forna 

sovjetrepublikerna i öst fick delta i ESC. Estland blev den första av dessa att vinna tävlingen, med 

låten ”Everybody” 2001, vilket blev början på en lång rad östeuropeiska vinnare som sträckte sig 

ända fram till Dima Bilans vinst för Ryssland med ”Believe” 2008.  

Sedan de östeuropeiska ländernas intåg i Eurovision har dock en ny debatt startats, nämligen den 

om vilka länder som röstar på varandra, och om hur politiska strukturer styr utgången av tävlingen. 

I sin artikel ”Politiska skandaler som skakade Eurovision” i Dagens Nyheter , beskriver Tobias 1

Sahlén 11 tillfällen då det politiska händelseförloppet i Europa påverkat tävlingen. Han tar till 

exempel upp debatten kring hur ”arabländer” som Marocko, Jordanien och Libanon skapat 

konflikter genom att inte visa varandras bidrag (vilket ledde till att de alla diskvalificerades), samt 

konflikter mellan Grekland och Turkiet samt mellan Azerbajdzjan och Armenien. Men det land han 

talar mest om (och inleder artikeln med) är Ryssland. Sahlén går igenom allt från hur Georgien drog 

sig ur tävlingen efter att ha förbjudits att sjunga ”We don’t wanna Put In” (2009), till Ukraina som 

också drog sig ur på grund av konflikter om landområden längs den ryska gränsen (Krimkrisen 

2014-15), och de senaste årens skärpta ryska gaylagstiftning och kritiken mot den (2015) .  

Ryssland har med andra ord, trots att de endast deltagit 21 av de 60 år tävlingen arrangerats, hunnit 

sätta sina tydliga spår i Eurovision Song Contest. I februari 2016 rapporterade Dagens Nyheter  om 2

 Sahlén, 2015 ”Politiska skandaler som skakade Eurovision”, Svenska Dagbladet, publicerad 20 1

maj   http://www.svd.se/politiska-skandaler-som-skakade-eurovision#sida-1 (läst 9 maj 2016)

 Jones, E (2016) ”Ukrainas bidrag kan vara för politiskt för ESC”, Dagens Nyheter, publicerad 23 2

februari 2016 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/ukrainas-bidrag-kan-vara-for-politiskt-for-esc/ (läst 
11 maj 2016)
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sångerskan Jamala (Susana Jamaladinova) som i år representerar Ukraina i Eurovision. Jamala från 

Krimhalvön sjunger i låten ”1944” om Stalins massdeportationer av krimtatarer under andra 

världskriget. Ryssland har öppet fördömt bidraget och starkt utryckt önskemål om dess 

diskvalificering, men i skrivande stund tillåts Jamala att representera Ukraina i Stockholm i maj.  

Yana Meerzon och Dmitri Priven skriver i Performing the ’New’ Europe - Identities, Feelings and 

Politics in the Eurovision Song Contest (2013) om hur Ryssland ”over the past 15 years … has 

attempted to conform to the aestethic and musical norms of the ESC, while exhibiting uniquely 

Russian sensibilities- the duality of Russian cultural politics that (…) reflects Russia’s self-

positioning as a new Euro-Asian entity (…)” . De beskriver den kamp för att hitta och skapa en ny 3

nationell identitet som Ryssland drivit sedan Berlinmurens fall 1989, och hur Eurovision ”has 

become a venue to test the changing cultural, political and economic values that both Europe and 

Russia began to experience after the fall of the Berlin Wall (…).   4

Här syns alltså vissa tecken på en liknande ”identitetskris” som pågått i EU såväl som i Ryssland 

sedan 1989. Båda är relativt nya i sin nuvarande form, bildade under början av 1990-talet. 

Naturligtvis är inte denna identitetskris densamma i alla aspekter, utan säkerligen finns även stora 

skillnader att hitta mellan EU och Rysslands identitetssökande.  

Rysslands ambition att återuppbygga sin status som stormakt i förhållande till de två kontinenter de 

gränsar till; Europa/EU såväl som Asien, är ytterst relevant för en uppsats inom Europastudier, då 

det beskriver förhållandet mellan Europa och ett av världens största länder. Meerzon och Priven 

utreder hur olika aspekter av Rysslands strävan att ”re-establish the pre-Perestroika image” ,  5

återspeglas i Eurovision- från sovjetnostalgi till ”governmental use of popular music for ideological 

purposes”  och hur, genom att delta i och försöka vinna tävlingen, ”Russia’s authorities reify a 6

particular national mythology for both domestic and external consumption.”  7

 Meerzon, Y, Priven, D ”Back to the Future: Imagining a New Russia at the Eurovision Song 3

Contest” i Fricker/Gluhovic (2013) Performing the ’New’ Europe - Identities, Feelings and Politics in 
the Eurovision Song Contest ( Palgrave McMillan) s.115

 Meerzon/ Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s. 1114

 Meerzon/ Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s. 112 5

 Meerzon/ Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s. 114 6

 Meerzon/ Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s. 112 7
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Eurovision Song Contest startades 1956 efter en idé från European Broadcasting Union (EBU), som 

dels ville skapa en plattform för att testa ny teknik, dels en paneuropeisk  tävling för att stärka det 

europeiska fredsprojektet.  

Frågan huruvida Eurovision är politisk eller ej har debatterats hett under en lång tid. Klagomål har 

framförts om blockröstning, och de senaste åren har man kunnat se återspeglingar av det europeiska 

politiska händelseförloppet i tävlingen. EBU har därför sedan några år tillbaka skapat regelverk 

angående politiska budskap i Eurovision, som säger att :  

” The lyrics and/or performance of the songs shall not bring the Shows, the Eurovision Song 
Contest as such or the EBU into disrepute. No lyrics, speeches, gestures of a political or similar 
nature shall be permitted during the Eurovision Song Contest. No swearing or other 
unacceptable language shall be allowed in the lyrics or in the performances of the songs. No 
messages promoting any organisation, institution, political cause or other, company, brand, 
products or services shall be allowed in the Shows and within any official Eurovision Song 
Contest premises (i.e. at the venue, the Eurovision village, the Press Centre, etc.). A breach of 
this rule may result in disqualification.”  8

I en artikel på SVT Nyheter citeras journalisten och Eurovisionexperten Kris Boswell när hon 9

diskuterar politikens roll i tävlingen, och hon menar att: ”det finns en paradox i hur vi i väst 

exponeras för rysk politik och de bidrag landet skickar till Eurovision. Sedan 2013 har Ryssland 

konsekvent skickat fredsballader.”  10

I maj 2015, då Ryssland kritiserades hårt för sin anti-gaylagstiftning, stod Polina Gagarina på 

scenen i Wien och representerade Ryssland i Eurovision Song Contest. Hennes låt, ”A million 

voices” är ett tydligt exempel på vad Boswell kallar fredsballad, då Gagarina sjunger om ”peace and 

healing” och starting again”. Baserat på bilden av Ryssland i svenska media vid detta tillfälle 

verkade detta som ett märkligt, något framtvingat låtval för Ryssland. Bidraget har också blivit 

ihågkommet för EBU’s val att dels lägga på fejkade applåder för att dölja publikens buande, dels att 

filma regnbågsfärgade gayflaggor i publiken under Gagarinas framträdande; vilket kan tolkas som 

båda tydliga politiska yttranden från deras sida.  

Rules for the 2016 Eurovision Song Contest (EBU) http://www.eurovision.tv/page/about/rules 8

 Haimi, R (2015) ”Trots förbudet: Ny politik i Eurovision”, SVT Nyheter, publicerad 19 maj 2015 9

http://www.svt.se/kultur/musik/trots-forbudet-ny-politik-i-eurovision (läst 16 april, 2016 ) 

 http://www.svt.se/kultur/musik/trots-forbudet-ny-politik-i-eurovision (läst 16 april 2016) 10
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande analys där jag använder mig av de svenska 

tidningarna Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet och Sydsvenska 

Dagbladet (Sydsvenskan; SDS) samt sex ryska Eurovisionbidrag (kort analys av låttexter och 

visuella framföranden)för att undersöka bilden som Ryssland vill ge av sig själva jämfört med hur 

denna bild presenteras i de svenska tidningarna. Jag kommer alltså att analysera 

kommunikationsprocessen, från hur och varför Ryssland väljer sina bidrag, till hur de framställs i 

svensk media.  

De Eurovisionbidrag jag kommer att analysera är:  

”Believe”, Dima Bilan 2008 

”Party for Everybody”, Buranovskiye Babushki 2012 

”What If,” Dina Garipova, 2013 

”Shine,” Tolmachevy Sisters 2014 

”A Million Voices”, Polina Gagarina 2015 

”You are the only one”, Sergej Lazarev 2016 

Mina huvudkällor är alltså dessa tidningar och bidrag, och jag kommer att arbeta efter följare 

frågeställning:  

 • Vilka motiv, politiska eller andra - kan ses bakom bidragen?  

 • Vilken bild vill Ryssland själv ge?  

 • Vilken bild av Ryssland framställs i tre svenska dagstidningar?  

 • Hur skiljer sig bilderna åt ?  

År 2008 har lagts till de studerade årtalen för att det är året då Ryssland vann första gången och 

därmed fick arrangera Eurovision 2009. Därför kommer även 2009 att studeras till viss del då 

Eurovision då hölls i Moskva, och således har visst utrymme i det akademiska material jag arbetar 

med. Därefter görs ett hopp fram till 2012, dels för att tävligen då hölls i Baku, Azerbajdzjan (trots 

vissa diskussioner angående landets demokratiska värderingar) men även för att det ryska bidraget 

2012 var "Party for everybody". Detta framfördes av Buranovskiye Babushki, en grupp med en 

medelålder på 69 som dessutom sjöng på sin ryska dialekt och engelska, och som representerar en 

minoritetsbefolkning med usrprung i Udmurtien, en liten rysk delrepublik.  
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Åren 2013-16 är de år som Ryssland enligt Kris Boswell m.fl. skickade ”fredsballader”, och de är 

därför högst relevanta för denna uppsats och analysen av hur Ryssland vill framställa sig själva i 

förhållande till omvärlden.  

2016 års Eurovisionfinal äger rum den 14 maj, och då detta är utanför tidsramen för denna uppsats 

har jag ändå valt att analysera Sergej Lazarevs scenframträdande i semifinalen (SVT1 sänt 10 maj 

2016), eftersom Rysslands politiska roll i årets tävling är relevant för uppsatsen.  

1.2. Disposition  

I den första delen av uppsatsen behandlas syfte och frågeställning, samt en kort överblick av det 

material som använts. Efter detta följer ett andra kapitel med en teoretisk genomgång där viktiga 

begrepp tas upp tillsammans med tidigare forskning på ämnet, framförallt gällande europeisk och 

nationell (post-sovjetisk)identitet och identitetsbyggande, och hur dessa återspeglas i Eurovision 

Song Contest. Här är några centrala verk som studeras t.ex.  

Karen Fricker och Milija Gluhovics Performing the ’New’ Europe- Identities, Feelings and Politics 

in the Eurovision Song Contest (2013),  

Ivan Raykoff och Robert Deam Tobins A Song for Europe- Popular Music and Politics in the 

Eurovision Song Contest (2007) samt  

Dafni Tragakis Empire of Song - Europe and nation in the Eurovision Song Contest.  

I tredje kapitlet görs en djupare genomgång av metod och material samt mina primärkällor, dvs. de 

artiklar och Eurovisionbidrag som studerats, och därefter följer ett analys- och resultatkapitel, 

sammanfattning samt förslag på fortsatt forskning.  
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2. Teoretisk genomgång 

Eurovision Song Contest hölls för första gången 1956 i Lugano i Schweiz efter en ide vid ett möte i 

European Broadcasting Union (EBU) om en paneuropeisk musiktävling. Idén fick man bl.a. från en 

liknande, panitaliensk sångtävling i San Remo. Målet med Eurovision var, utöver att skapa en arena 

för att testa ny teknik, att skapa ”light entertainment” som skulle hjälpa till att bidra till det då 

relativt nya europeiska fredsprojektet; en tävling ”that did not involve tanks and bombers, but rather 

spangles and arpeggios(…)”  11

Ryssland deltog, liksom sex andra f.d. Sovjetrepubliker, för första gången i 1994 års ESC i Dublin, 

Irland. Här fick sex f.d. sovjetrepubliker för första gången ersätta de sex länder som placerat sig 

längst ner i föregående års tävling, och för första gången på väldigt länge fick de visa upp sig som 

fria, demokratiska länder.  

De f.d. Sovjetrepublikerna, inklusive Ryssland, har sedan Berlinmurens fall 1989 och upplösningen 

av Sovjetunionen under den första delen av 1990-talet, ställts inför en ny utmaning gällande 

demokratisering och skapandet av en ny post-sovjetisk nationell och europeisk identitet. De skulle, 

efter närmare 70 år av diktatorisk regim helt tänka om angående sin nationella identitet och 

återuppbygga sig som fria demokratiska länder, och dessutom finna sin plats i relation till EU och 

resten av världen. Sovjetunionen sände mellan 1977 och 1980 sin egen sångtävling Intervision Song 

Contest , men nu sågs den då mer västinriktade Eurovision som en bra arena att utgå ifrån. Man 12

trodde, som Peter Culshaw skriver, att ”Participation in Eurovision is an excellent opportunity for a 

young state to establish a positive image and tell the world about itself.”  13

2.1. Europatanken: kort historisk överblick  

Det var vid sitt besök på ett college i Missouri (USA) 1946 som den dåvarande brittiske 

premiärministern, Winston Churchill, myntade begreppet ”järnridån” (iron curtain). Detta begrepp 

använts fortfarande idag, över 70 år senare, och beskriver den tydliga politiska och ideologiska 

 McNamara, K (2015) The Politics of Everyday Europe. Constructing Authority in the European 11

Union (Oxford University Press)  s.84

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Intervision_Song_Contest (läst 11 maj 2016)12

 Culshaw, P (2005) ”Eurovision sceptic? Neon, non, ni”, The Telegraph, publicerad 19 maj 2005 13

citerad i Raykoff, I, Tobin, R.D (2007) A Song for Europe: Popular Music and Politics in the 
Eurovision Song Contest (Hampshire: Ashgate Publishing) s. 7
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klyfta som i olika grad finns och har funnits mellan Öst- och Västeuropa, kanske som mest under  

Sovjettiden, fram till 1990-talet.  Churchill pratar i sitt välkända tal om hur dessa länder ”all are 

subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in some cases, 

increasing measure of control from Moscow (…),”  en maktställning som flera av de forskare jag 14

konsulterat argumenterar att Ryssland nu vill hitta tillbaka till .   15

Enligt åtskilliga forskare har dock denna politiska klyfta eller variationer av den funnits betydligt 

längre tillbaka än 1946. Gerard Delanty pekar i sin bok Europa- idé, identitet, verklighet (1995)  på 16

hur den har sitt ursprung redan under antikens Grekland, och har fortsatt att visa sig genom 

historien, framförallt genom skillnader mellan östlig och västlig religion och mytologi. Delanty 

beskriver hur klyftan uppstått mellan dels "uppdelningen i väst och öst" och dels "den 

kontrafaktiska motsättningen mellan "vi" och "de."  Ända sedan antiken har, enligt Delanty, idén 17

funnits om en uppdelning mellan "vi" och "de", då menade man "vi" som i de civiliserade grekerna 

och "de" som i alla icke-civiliserade (framförallt asiatiska menar Delanty), "barbariska" folkslag. 

Uppfattningen om "vi" och "de" stärktes under 600- och 700-talet då islam blev allt större och 

konflikter uppstod mellan muslimer och kristna. Detta ledde framförallt till att klyftan mellan öst 

och väst var ett tydligt faktum men det slutade inte där. En uppdelning skulle ske även inom själva 

kristendomen; nämligen den mellan katolicismen i väst och den ortodoxa kyrkan i öst.  

Denna klyfta kan till viss del ses än idag , och det finns aspekter av den som är intressanta i 18

Eurovision-sammanhang. Jag återkommer till detta.  

Delanty fortsätter med att diskutera hur den europeiska identitetens viktigaste uttryck har varit 

"antagandet om ett centrum grundat i en myt om ett gemensamt ursprung"  och hur maktcentrum 19

genom detta antagande har flyttats allt längre västerut genom historien. "Upphovet till 

eurocentrismen," menar Delanty, "är alltså inte idén om Europa i sig, som kulturell modell, utan 

  Winston Churchill: ”Sinews of Peace”, (tal vid konferens på Westminster College) 1946 fulltext: 14

http://www.historyguide.org/europe/churchill.html (läst 2 maj 2016) 

 Se bl.a. Meerzon och Priven i Fricker/Gluhovic (2013) samt Jonsson, Rodin och Vendil Pallin i 15

Björklund/Rodin (2009) 

 Delanty, (1995) Europa- idé, identitet, verklighet (Göteborg: Daidalos)16

 Delanty (1995) s. 33 och framåt17

 Se t.ex. Delanty (1995) och Björklund/Rodin (2009) 18

 Delanty (1995) s.3319
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egenskaper hos den diskurs som bidrog till att förstärka centrums (västs) makt."  Han menar att 20

idén om Europa har vuxit fram parallellt med kristendomens ökade makt, och att det kristna 

Västerlandet därför har kommit att bli i princip synonymt med vad "Europa" står för i förhållande 

till ett Österland som blev ett slags "förvrängd spegelbild" av Väst. Östeuropa utgjorde här en något 

efterbliven "Andre"  som Väst kunde jämföra sig själv med och därmed stärka sin egen identitet i 21

förhållande till.  

Sedan Berlinmurens fall (1989), Sovjetunionens upplösning (1991) och signerandet av 

Maastrichtfördraget om den Europeiska unionen (EU)(1993) har denna bild av Europa förändrats, 

och det håller även bilden av Östeuropa på att göra. När jag använder begreppet Östeuropa syftar 

jag på de länder som "ingick i den sovjetiska sfären" enligt Björklund och Rodin ;  22

Albanien, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Montenegro, 
Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Ungern och 
Vitryssland.  

Av dessa tjugo länder är elva i skrivande stund medlemmar i EU: Estland, Slovakien, Slovenien, 

Lettland, Litauen, Tjeckien och Ungern (sedan 2004), Bulgarien, Rumänien (sedan 2007) samt 

Kroatien (sedan 2013).  De nio länder som återstår (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, 

Moldavien, Serbien, Montenegro, Ryssland, Ukraina och Vitryssland), återfinns på Balkan samt i 

området kring Rysslands västra gräns, och har samtliga berörts av konflikter och/eller inbördeskrig 

sinsemellan under de tjugotre år som gått sedan EU bildades. Alternativt visar de ännu inte upp de 

demokratiska värderingar samt mänskliga rättigheter som unionen kräver för medlemskap.  

Ryssland är ett specialfall i sig, då de behåller sin roll som stormakt och ett av världens största 

länder, men nu måste finna sig i sin position mellan Asien och EU, samtidigt som de återfinner sin 

pre-sovjetiska status som kulturellt och politiskt stark och framstående. Detta ämne har behandlats 

av åtskilliga forskare, varav jag ska ta upp några i nästa avsnitt.  

 Delanty (1995) s.3320

 Delanty (1995) s.11821

 Björklund, F, Rodin, J (ed) (2009) Det nya Östeuropa, stat och nation i förändring (Lund: 22

Studentlitteratur) s.12
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2.2. En ny rysk identitet  

Även om Ryssland enligt sin konstitution från 1993 är en ”demokratisk federal rättsstat med 

ett republikanskt statsskick” , så har Ryssland sedan Sovjets upplösning brottats med 23

rykten som vittnar om motsatsen. Enligt författarna Jonsson, Rodin och Vendil Pallin har 

Rysslands politiska system ”i praktiken präglats av bristande demokrati, korruption och ett 

ineffektivt, svagt styre”  sedan 1991. En anledning till detta kaos är onekligen 24

ombyggandet till demokrati, samt konkurrerande maktstrukturer och snabbt skiftande 

presidenter. Sedan 1991 har man hunnit med tre presidenter; Boris Jeltsin, Dimitrij 

Medvedev och Vladimir Putin. Då jag begränsat mig till 2010-talet kommer fokus dock att 

ligga på Vladimir Putin, som dels styrt landet i två omgångar sedan 2000 (2000-2008, 

2012-)  och dels har gjort en del uttalanden i Eurovision-sammanhang relevanta för denna 

uppsats.  

Putin tog alltså över rollen som Rysslands president 1999, och i och med detta menar 

Björklund och Rodin att landet påbörjade en ny fas i sin politiska och ekonomiska 

utveckling.  

Men Putin har såväl som Jeltsin under sin tid brottats med sina egna problem. Utöver de 

konflikter med Ukraina och Georgien som jag tidigare nämnt , samt återuppbyggnad av 

demokrati och marknadsekonomi, så har Rysslands strävan efter en ny postsovjetisk 

identitet fortsatt under Putins styre. Som Jonsson, Rodin och Vendil Palm skriver så blev det 

”allt tydligare under Putins presidentperiod att demokratin aldrig hade slagit rot i landet 

(…)” , och samtidigt kämpade man som jag nämnt tidigare med sökandet efter den 25

”omtvistade och svårdefinierbara”  nationella identiteten som landets storlek, geografiska 26

och geopolitiska position samt mångkulturella befolkning förde med sig.  

Jonsson, Rodin och Vendil Palm, liksom Fricker och Gluhovic, skriver om Rysslands 

särskilda position mellan Asien och Europa, och frågar sig vilken kultur landet egentligen 

 Jonsson, A, Rodin, J, Vendil Pallin, C (2009) ”Ryssland att brottas med en stormaktsidentitet” i 23

Björklund/Rodin (2009)  s.54

 Jonsson/ Rodin/ Vendil Pallin i Björklund/Rodin (2009) s.5424

 Jonsson/ Rodin/ Vendil Pallin i Björklund/Rodin (2009) s.60 25

 Jonsson/ Rodin/ Vendil Pallin i Björklund/Rodin (2009) s.7026
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tillhör. I samband med detta nämner de två idéskolor de identifierar i förhållande till rysk 

identitetsbildning, nämligen ”slavofiler” och ”västermän” (eller ryska: zapadniki)  27

Slavofilerna ser kulturella influenser framförallt från den ortodoxa tro som har sitt ursprung 

i Bysans och argumenterar för den ryska kulturella särarten genom att fördöma t.ex. 

europeiska upplysningsideal som ”rationalistiska och icke-andliga.”  28

Här kan man även hänvisa till Delanty som även han pekar på en religiös klyfta mellan öst 

och väst som lett från uppdelningen mellan islam och kristendom till en klyfta inom själva 

kristendomen mellan ortodoxt och katolskt. Delanty menar att denna uppdelning är en 

mycket viktig faktor i samband med europatanken och dess västeuropeiska centrering.  29

Västermännen å andra sidan tar till sig västerländsk modernism och ser denna som en 

förebild för Rysslands utvecklingspotential. Denna debatt, samt Rysslands imperialistiska 

arv och en misstro mot Väst, är enligt Björklund och Rodin vad som framförallt präglar 

Rysslands nationella idé idag.  

Yana Meerzon och Dmitri Priven utvecklar detta ännu ett steg i Performing the New 

Europe . De talar om en sorts ”pre-sovjetnostalgi” såväl som sovjetnostalgi som de ser i 30

dagens Ryssland liksom i deras val av bidrag till Eurovision. Utanför tävlingen kan man se 

flera exempel på Ryssland ”turning their nostalgic gaze to the pre-1917, Russian past and its 

unity of orthodoxy, autocracy and nationality"  i att det till exempel finns en helgdag till 31

minne av Rysslands självständighetsförklaring från Sovjet 1991, vilket endast kan förklaras 

med att man firar den ryska kultur som fanns innan Sovjettiden och som man nu vill 

återvända till. Ett annat exempel är hur den melodi som använts som nationalsång för 

Sovjetunionen, fortfarande används för Ryssland, men med ändrad text. Detta visar den 

ryska kulturella splittring som såväl Meerzon och Priven som Jonsson, Rodin och Vendil 

Palm beskriver, samt Rysslands val mellan sina ”egna” kulturer.  

 Jonsson/ Rodin/ Vendil Pallin i Björklund/Rodin (2009) s.7127

 Jonsson/ Rodin/ Vendil Pallin i Björklund/Rodin (2009) s.7128

 Delanty (1995)29

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013)30

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s.11331

�13



Meerzon och Priven menar att Ryssland ”attempts a transhistorical construction of the lost 

home,”  vilket kanske försvåras  i deras nya roll mellan Europa och Asien.  32

För att avsluta detta avsnitt så argumenterar Meerzon och Priven för hur Rysslands 

identitetssökande avspeglas i Eurovision, och de tar upp två exempel på hur landets strävan 

att åter visa sig själva som kulturellt och politiskt starka och framstående. Det första är 

Dima Bilans bidrag, vinnaren 2008. Som jag nämner i materialkapitlet (s.15) skickade man i 

detta bidrag Bilan, professionell sångare; klassiskt skolade violinisten Edvin Marton samt 

den professionelle konståkaren Yevgeni Plushchenko för att framföra Rysslands bidrag 

”Believe” :  
 ”By combining the talents of Bilan (a classically trained singer capable of performing 18th-century 
 opera), Plushchenko, and Marton, the Russian ESC producers offered not only a strong artistic bid 
 but also an ideological statement targeted at domestic and international audiences. The Bilan– 
 Plushchenko–Marton combo signified the newly rising power of the post-communist Russia. It  
 generously contributed to the longstanding image of ‘Russianness’ that the country has been selling 
 to the West during the communist period by re-enforcing the masculine authority and power that was 
 associated with the militarist and somewhat aggressive Soviet Russia. At the same time, it  
 capitalized on another stereotype of Russia’s cultural superiority dating back to Soviet times: the  
 talented singer was backed up by the Olympic champion figure skater and the virtuoso violinist, all 
 products of Russia’s excellent training system in arts and sports.”  33

Alltså menar Meerzon och Priven här genom begreppet ”Russianness” att Ryssland i Bilans bidrag 

visar två bilder av sig själv: det maskulina och starka i Sovjet samt det kulturella, sofistikerade 

”nya” Ryssland. Författarnas andra exempel är hela arrangemanget av Eurovision i Moskva 2009, 

som de menar gjorde att ”any subsequent host nation had a hard act to follow,”  eftersom Ryssland 34

lade den ekonomiska ribban så högt genom att bjuda in Europas bästa inom produktion, ljus och 

liknande. Arrangemanget har jämförts med 1980 års Olympiska spel i Moskva, och ytterligare 

jämförelser kan göras till OS i Sotji 2014. 

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s.11432

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s. 117-11833

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s.11834
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3. Metod och Material  

I denna uppsats använder jag mig av kvalitativ metod för att, genom mina egna tolkningar samt 

jämförelser av mina primär- och sekundärkällor försöka förklara kommunikationsprocessen mellan 

de ryska tv-bolag som väljer ut de ryska Eurovisionbidragen och de svenska tidningar som 

rapporterar om dem. Därigenom vill jag framförallt visa på vikten av samspelet mellan kultur och 

politik i dagens samhälle. Här anser jag att Eurovision Song Contest är en intressant och relevant 

arena för denna typ av forskning, då det, som jag skrev i inledningen, är en arena där den Europas 

kulturella mångfald årligen visas upp. Johan Alvehus definierar hermeneutisk forskning och 

tolkning på följande sätt i sin bok Skriva uppsats med kvalitativ metod- En handbok : 

 "Begreppet tolkning är centralt. Kvalitativ forskning är tolkande forskning. Att "tolka" kan vid första 

 anblicken framstå som en ganska godtycklig handling. (...) Nu är det, tack och lov, inte fullt så  
 enkelt. För det första finns det inte ett enda begrepp "tolka": det är skillnad på vad tolkning innebär i 
 olika hermeneutiska eller postmoderna traditioner (...) För det andra (...)så är poängen med tolkning i 
 kvalitativ forskning inte att man själv, som uttolkare, ska förstå. Poängen är snarare att man ska bidra 
 till en mer generell förståelse av ett fenomen, bidraget handlar om att utöka den tolkningsrepetoar 
 som vetenskapen har tillgänglig. Det handlar alltså om tolkningar av ett fenomen som säger något av 
 vikt till andra som också är intresserade av fenomenet (...)"   35

Alvehus skriver även hur "att tolka innebär att se något "som" någonting" , och i denna uppsats ser 36

jag som sagt Eurovision Song Contest som en arena där Europas såväl som Rysslands identitet 

skapas och upprätthålls genom kulturellt utbyte över nations-och kontinentgränser.  

Ann-Marie Ekengren och Jonas Hinnfors skriver i sin Uppsatshandbok- hur du lyckas med din 

uppsats  att "metodpluralism är något eftersträvansvärt (...) genom att bli metodiskt "bred" slipper 37

uppsatsförfattaren att välja bort intressanta problem som kräver en viss metod."  38

I denna uppsats har jag gjort just detta, nämligen använt mig av olika vetenskapliga metoder på det 

sätt jag ansåg passande för min frågeställning.  

 Alvehus, J (2013) Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (Stockholm: Liber AB) s.2235

 Alvehus, J (2013) s. 2336

 Ekengren, A, Hinnfors, J (2012) Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats (Lund, 37

Studentlitteratur AB) 

 Ekengren/Hinnfors (2012) s. 71-7238
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Analysen av mina primärkällor blir olika typer av innehållsanalys, med tidningarna en mer språklig 

sådan där de mest förekommande nyhetsämnena och attityderna lyfts fram. I Eurovisionbidragen 

har lagt mer fokus på politiska och symboliska inslag som kan finnas i bidragens respektive 

låttexter och visuella framträdanden, vilka kan hjälpa till i tolkningen av hur Ryssland vill 

framställa sig själva inför omvärlden. I jämförelsen och analysen av dessa huvudkällor försöker jag 

sedan skapa en narrativ berättelse om Ryssland efter 1989, baserat på den beskrivning jag fått fram 

genom mina analyser. 

Jag har valt att använda mig av fyra svenska tidningar; två rikstäckande dagstidningar, en 

rikstäckande kvällstidning samt en mindre mer regionalt inriktad dagstidning. Detta val har gjorts 

av olika anledningar. Dels så är svenska mitt modersmål, och Sverige kan betraktas som ett av de 

mest ”Eurovision-vänliga” länderna i Europa i det att vi lägger mest tid och kraft på att välja 

representant till Eurovision Song Contest.  

Jag har även valt att arbeta med denna grupp av tidningar då jag vill få fram ett så brett resultat som 

möjligt som ger rättvisast möjliga bild av den svenska medieframställningens attityder och nyanser. 

Detta anser jag att dessa 4 tidningar gör då de utgörs av två av de största morgontidningarna med 

stort fokus på opinion och debatt, en mera regional med sitt huvudkontor nära Öresundsbron och 

därmed Danmark, samt en rikstäckande kvällstidning som troligen lägger fokus på andra saker än 

t.ex. de rikstäckande morgontidningarna.  

Jag har även valt att avgränsa mig till svensk media då en analys av media från fler europeiska 

länder skulle bli alltför omfattande för en kandidatuppsats. Tidningarna är olika stora och av olika 

politisk färg;  

Aftonbladet- oberoende socialdemokratisk (kvällstidning)  

Sydsvenskan- oberoende liberal (regional dagstidning)  

DN - oberoende liberal (dagstidning)  

SvD - obunden moderat (dagstidning)  

I analysen av de 6 Eurovisionbidragen har jag valt att dels titta på och kort analysera såväl 

låttexterna som deras visuella finalframträdanden från respektive år.  

2016 års Eurovisionfinal äger rum den 14 maj, och då detta är utanför tidsramen för denna uppsats 

har jag istället valt att analysera Sergej Lazarevs scenframträdande i semifinalen (SVT1 sänt 10 maj 

2016), eftersom Rysslands politiska roll i årets tävling är relevant för uppsatsen.  
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Jag kommer sedan att, med utgångspunkt i tidigare publicerade akademiska artiklar och böcker på 

ämnet, att utföra en analys dels på hur Ryssland verkar vilja framställa sig själva inför EU och 

världen, dels hur denna bild uppfattas och omarbetas i rapporter från svensk media. 

Jag har valt de respektive årtalen dels för att jag tycker att 6 år är ett rimligt antal att undersöka 

inom min tidsram, och dels för att Ryssland då, som Sahlén  och Boswell  skriver, har skickat 39 40

fredsballader till Eurovision. Flera av de akademiker jag konsulterat undersöker och beskriver hur 

Rysslands politiska återbyggnad och utrikespolitiska relationer återspeglas i tävlingen och 

rapporteringen om den. Det gör till exempel Yana Meerzon och Dmitri Priven i sitt kapitel om 

Ryssland i Performing the ’New Europe (2013) , med flera.  41

”Det finns en paradox i hur vi i väst exponeras för rysk politik och de bidrag landet skickar till 

Eurovision. Sedan 2013 har Ryssland konsekvent skickat fredsballader”  42

Detta menar Kris Boswell, journalist och Eurovision-expert, citerad i artikeln ”Trots förbudet: Ny 

politik i Eurovision”  på SVT Nyheter. I artikeln diskuterar hon och Eurovision-forskaren Karen 43

Fricker politiken i ESC och hur den kan styra utgången av tävlingen. Jag finner citatet väldigt 

tankeväckande, särskilt eftersom Fricker själv skriver i antologin Performing the ’New’ Europe om 

Rysslands kamp för att återuppbygga sin pre-sovjetiska image och framställa sig själva som starka 

och likvärdiga med väst, och hur detta återspeglas i Eurovision.  

Boswell, såväl som Sahlén i artikeln ”Politiska skandaler som skakade Eurovision” (2015) menar 

alltså att Rysslands fredsbidrag har börjat komma under senare tid. 

I följande fyra avsnitt beskriver jag närmare de tidningar och tv-bolag som jag undersökt i Sverige 

respektive Ryssland, samt analyserar nyhetsrapporteringen och de ryska Eurovisionbidragen.  

 http://www.svd.se/politiska-skandaler-som-skakade-eurovision#sida-2 (läst 8 maj 2016) 39

 http://www.svt.se/kultur/musik/trots-forbudet-ny-politik-i-eurovision (läst 8 maj 2016) 40

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) 111-12341

  http://www.svt.se/kultur/musik/trots-forbudet-ny-politik-i-eurovision 42

 http://www.svt.se/kultur/musik/trots-forbudet-ny-politik-i-eurovision 43
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3.1. Svenska tidningar 

Till skillnad från SVT, det svenska politiskt obundna tv-bolag som sänder Eurovision i Sverige, så 

har de svenska tidningar jag använt olika politisk inriktning politiskt inriktade åt olika håll.  

Stockholmsbaserade Dagens Nyheter (grundad 1864) är den största av mina undersökta tidningar, 

och ägs av Bonnierkoncernen. Deras målsättning för tidningen är att skapa ”Sveriges viktigaste 

sociala och demokratiska torg, och spegla ”livets och samhällets mångfald (…).”  

DN:s debattsida är högt ansedd i Sveriges politiska opinionsbildning, en plats där ”politiska utspel 

och nya rapporter presenteras (…)” för att sedan refereras i andra medier.  

Dagens Nyheter ändrade politisk inriktning från ”oberoende” till ”oberoende liberal” 1998.  

Svenska Dagbladet (SvD), ägt av norska Schibsted ASA, är en av Sveriges största morgontidningar, 

och ges även den ut främst i Stockholm. Tidningen grundades 1884, och har enligt chefredaktör 

Fredric Karén ”den uttalade ambitionen att tillgodose alla (…)läsares behov- allt ifrån korta notiser 

till fördjupande analyser och reportage” med tidningens kärnämnen nyheter, näringsliv, kultur och 

opinion i högst fokus . 44

Tidningen är politiskt ”obunden moderat” sedan starten, och var 2008 (under den dåvarande 

alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt) den tidning som tillsammans med Skånska Dagbladet 

fick störst driftsstöd i Sverige, ett stöd på 65 miljoner kronor.  

Aftonbladet (grundad 1830), även den ägd till 91% av norska Schibsted ASA, har sedan starten, 

men framförallt under 2000-talet, kritiserats för att ”sätta skvaller före vad som traditionellt kallas 

nyheter,”  vilket bl.a. skribenten Peter Kadhammar uttalade sig om när han kritiserade hur 45

tidningen han arbetade för ”behandlade personer som Linda Rosing som en lika viktig 

nyhetshändelse som Irakkriget.”  Och denna kritik återspeglas även i en undersökning från SOM-46

institutet (Samhälle, Opinion och Medier) från 2013, som visade att endast 1/5 tillfrågade svenskar 

hade förtroende för tidningen, och att 38% sade sig ha lågt förtroende. 

 https://kundservice.svd.se/omsvd/ (läst 11 maj 2016) 44

 Rubriken ’Kritik och beröm’ på wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet 45

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet 46
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Sydsvenskan (grundad 1848) är den enda av mina studerade tidningar med huvudfokus utanför 

Stockholm. Tidningen ges ut i Malmö, med spridningsområde i de skånska kommunerna Malmö, 

Lund, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och Trelleborg. Tidningen ägs av 

Sydsvenska Dagbladets AB som ingår i Bonnierkoncernen.  

Tidningen är politiskt oberoende liberal, och fick stark kritik 2008 för publicerandet av de danska 

Mohammedkarikatyrerna.  

3.2. TV-bolag i Ryssland och Sverige 

I Sverige har Sveriges Television (SVT) funnits sedan de lanserades 1956 efter att bolaget 

Radiotjänst delats upp, och SVT blev ansvariga för svensk TV. SVT har sänt såväl  svenska 

Melodifestivalen som Eurovision sedan dess, samt varit ansvariga för sändningen av tävlingen i 

Sverige och arrangemanget av den de 6 (2016) gånger Sverige har vunnit. SVT säger sig själva vara 

”ett public service-företag som gör tv om alla, för alla (…)”, vars verksamhet ”bedrivs självständigt 

i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället (…)”  47

Således säger de sig inte ha någon politisk inriktning, utan skall vara politiskt oberoende, vilket är 

en intressant i koppling till Eurovision, som av många anses vara en ytterst politisk tävling. 

Rysslands situation i Eurovision Song Contest ser annorlunda ut.  

Vladimir Putin (född 1952) innehar presidentposten i Ryssland sedan 2012, då han omvaldes till 

president efter 4 års uppehåll då han var premiärminister.  

Alltså var det under hans styre som Ryssland genom nationell omröstning valde att skicka Dima 

Bilan som sin representant i 2008 års Eurovision i Belgrad, och det är under samma styre som de 

sedan 2013 skickat enbart så kallade ”internt valda” bidrag till tävlingen. Detta har gett resultat, då 

de sedan dess inte har hamnat utanför topp 7 i finalen.  

Men hur  går det egentligen till när ett nationellt bidrag ska väljas i ett så stort och hemlighetsfullt 

land som Ryssland? Vilka politiska kopplingar har tv-bolagen RTR (Russian Television and Radio)  

och Channel One Russia, som stått för att välja de ryska bidrag som skickats sedan 2008?  

 ”Om SVT: Fakta” http://www.svt.se/omsvt/fakta/kort-fakta-om-svt (läst 2 maj 2016) 47
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Sovjetunionen upplöstes 1991, och i och med det övergick några av dess TV-kanaler från att vara 

sovjetiska till att bli ryska. En av dem var Channel One Russia (eller First Channel) som blev den 

första kanalen att sända till den nya ryska federationen i december 1991.  

Kanalen lanserades 1938 som Soviet Central Television, och har även sedan Sovjetunionens fall 

haft tydliga politiska kopplingar, framförallt genom att ha varit extra kritiska mot Putin-fientliga 

partier i sin rapportering. Denna ”pro-government bias” har de fått stor kritik för under de senaste 

åren,  där kritiker menar att de används för mycket för propaganda och regeringsvänliga stories, och 

för lite för ”controversial topics (…)”  48

Även Russia-1 (Rossiya, tidigare känt som RTR) nylanserades 1991 och fanns även i en annan 

version under Sovjettiden. Då hette kanalen Program 3.  Efter Sovjetunionens upplösning blev 

kanalen en del av VGTRK (eng. All Russia State Television and Radio Company),  det ryska radio-

och tv-sändningsbolaget, som i sin tur ägs av den ryska federala regeringen. De kan därför antas 

vara regeringsvänliga även de, även om jag inte hittat någon information om detta på svenska. 

Jämförelsen av det ryska och det svenska valet av Eurovisionbidrag blir därför en intressant sådan, 

särskilt relevant på grund av skillnaden i politiska motiv. Medan Sverige sänder Eurovision såväl 

som sin nationella uttagning i Melodifestivalens 6 deltävlingar i politiskt obundna SVT, bestämmer 

ju Putin och hans regering indirekt vem som vinner genom att sända sina nationella tävlingar (de år 

de har sådana) i regeringsvänliga kanaler.  

3.3. Nyhetsrapportering 

2008 (Belgrad) 

2008 års Eurovision hölls i Belgrad, Serbien efter att Marija Šerifović vunnit med ”Molitva” i 

Helsingfors 2007.  

I nyhetsrapporteringen i samtliga studerade tidningar, kanske framförallt de större (DN och SvD) 

från detta år läggs mycket fokus på den särskilda situation landet befann sig i inför tävlingen. Man 

skulle gå till val, och folkets val stod i princip mellan Ryssland och EU. Samtidigt skulle man alltså 

arrangera världens största musiktävling. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_One_Russia (läst 2 maj 2016) 48
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Rubriker som ”Serbien vid vägskälet mellan Europa och Ryssland” , ”Schlager-EM i krigets 49

skugga”  (båda DN) och ”Ödesvalet följs intensivt av EU”  (SvD) talar om detta. Samtidigt 50 51

utspelade sig en annan konflikt där Ryssland var betydligt mer aktiv, nämligen den om den 

eventuella självständighetsförklaringen av Sydossetien från Georgien och hur Ryssland ställde sig 

till den.  Artiklarna om konflikten med Georgien sträcker sig in i 2009, där man skriver om hur 

”Georgien tar sig ton mot Putin”  (DN).  52

Annars är vanliga ämnen 2008 vinnaren, Dima Bilan, och hans Sverigeresa, samt  missnöje och 

förlöjligande av Charlotte Perellis svenska bidrag, som floppade i finalen och hamnade på en 18:e 

plats.   

 

2009 (Moskva) 

2009 hölls Eurovision i Moskva, och tävlingen blev enligt EBU själva "one of the biggest contests 

in history" , vilket kanske är att förväntas med tanke på Rysslands storlek och ekonomi. 53

Arrangemanget detta år har jämförts i storlek och ekonomisk satsning med tidigare ryskt 

arrangerade OS.  

Samtliga tidningar skrev om den "politiska kryddning"  (DN) som präglade årets tävling, i 54

efterdyningarna av Rysslands konflikt med framförallt Georgien. 

Samma dag som Eurovisionfinalen 2009 anordnades en gayparad i Moskva trots uttryckligt förbud 

från borgmästare Jurij Luzjkov. Detta avhandlades mycket framförallt i Sydsvenskan och 

 Holmgren, M (2008) "Serbien vid vägskälet mellan Europa och Ryssland", Dagens Nyheter, 49

publicerad 8 maj 2008  http://www.dn.se/nyheter/varlden/serbien-vid-vagskalet-mellan-europa-och-
ryssland/ (läst 11 maj 2016) 

 Hedström, I (2008) "Schlager-EM i krigets skugga", Dagens Nyheter, publicerad 30 augusti 50

2008, http://www.dn.se/arkiv/varlden/schlager-em-i-krigets-skugga/ (läst 11 maj 2016)

 Lundin, T (2008) "Ödesvalet följs intensivt av EU", Svenska Dagbladet, publicerad 3 februari 51

2008 http://www.svd.se/odesvalet-foljs-intensivt-av-eu (läst 11 maj 2016) 

 Hedström, I (2009) "Georgien tar sig ton mot Putin", Dagens Nyheter, publicerad 19 februari 52

2009 http://www.dn.se/nyheter/varlden/georgien-tar-sig-ton-mot-putin/ (läst 11 maj 2016) 

 http://60th.eurovision.tv/00s 53

 Nummelin, W (2009) "Full schlagercirkus i forna Sovjet", Dagens Nyheter, publicerad 10 mars 54

2009 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/full-schlagercirkus-i-forna-sovjet/ (läst 11 maj 2016) 
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Aftonbladet, vilket kanske avspeglar en viss politisk skillnad mellan dessa och de två större. I 

samband med paraden skrevs även mycket om årets Stockholm Pride.  

I finalen av Melodifestivalen 2009 framförde gruppen Grotesco låten ”Tingaliin- Russian Bass 

Lovers Remix” , avslutningen på den miniserie man kunnat följa under Melodifestivalens 55

deltävlingar detta år där två svenska låtskrivare åker runt och försöker skapa den ultimata 

Eurovisionlåten.  I ”Tingaliin” driver gruppen med dansinslag i form av ryska stereotyper som 

björnar, babusjka-dockor och människor i uniformer, och Ryssland uttryckte stort missnöje och 

framförde att man uppfattade det som en förolämpning framförallt mot användandet av den ryska 

nationalsången i låten.  Den svenska nyhetsrapporteringen handlar framförallt om hur SVT, efter att 

ryssarna uttryckt starkt missnöje, valde att skicka blommor till den ryska delegationen för att be om 

ursäkt för detta misstag. 

 

2012 (Baku)  

Värdlandet 2012 ansågs mycket kontroversiellt då tävlingen enligt reglerna skulle hållas i 

Azerbajdzjan efter landets vinst med "Running Scared" året innan.  Valet av Baku som arrangör 

kritiserades starkt då det blev känt att de vräkte folk från sina bostäder för att kunna bygga en 

Eurovisionarena inom ett särskilt område. Redan innan detta fanns stora tvivel kring landets 

demokratiska värderingar som ifrågasatte deras lämplighet för att hålla Eurovision.  Här syns 

artiklar som ”Schlagern kör bort Bakus invånare” (DN) och ”Sanningen bakom diktatorshowen”  56 57

(Aftonbladet).  

Utöver artiklar om Azerbajdzjan, Baku, deras demokratiska värderingar och bygget av arenan, 

verkar det som att det är de två bidrag som skulle komma att ta första och andraplatsen i årets 

tävling det skrivs mest om, nämligen svenska Loreen och ryska Buranovskiye Babushki. Dessa två 

bidrag turas om med att ha favorittryck och vara varandras största konkurrenter enligt tidningarna.  I 

 video: https://www.youtube.com/watch?v=L11kA8rxPe0  (sett 8 maj 2016) 55

 Blomgren, J (2012) "Schlagern kör bort Bakus invånare", Dagens Nyheter, publicerad 20 maj 56

2012 http://www.svd.se/schlagern-kor-bort-bakus-invanare (läst 11 maj 2016) 

 Söderlund, F (2012) "Sanningen bakom diktaturshowen", Aftonbladet, publicerad 14 juli 57

2012 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article15117679.ab (läst 11 maj 2016) 
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Aftonbladet skriver man även ett antal artiklar om ”mobbade Malmö”  och stadens jakt på 58

upprättelse inför arrangemanget av ESC 2013, som staden tog från huvudstaden Stockholm.  

 

2013 (Malmö) 

Tävlingen i Malmö var den första att hållas i Sverige på 13 år, sist var efter Charlotte Perellis (då 

Nilssons) vinst 1999 med ”Tusen och en natt.”  

Eurovision 2013 skakades av nya problem. De föregående azerbajdzjanska arrangörerna hade 

anklagats för röstfusk, vilket ledde till "rysk ilska"  (SvD) och nya artiklar om hur "jodå, pop är 59

politik"  (Sydsvenskan).  Årets arrangörer på SVT hade därför press på sig för att förbättra 60

röstningssituationen, och även detta skriver man mycket om i tidningarna. I DN beskrivs även det 

fantastiska i hur "SVT så tydligt tog ställning för festivalens stora och hängivna gaypublik (...)", en 

markant skillnad från föregående år då tävlingen hållits i "uttalat hbtq-fientliga länder som Ryssland 

och Azerbajdzjan".   61

Övriga artiklar handlar om Petra Medes mycket uppskattade programledarskap ("skräll") i Malmö 

samt, framförallt i Sydsvenskan, hur danska Emmelie de Forest barfota vann tillbaka tävlingen till 

andra sidan Öresundsbron.  

 

2014 (Köpenhamn) 

På grund av ekonomiska skäl valde ett stort antal länder att dra sig ur Eurovision 2014. Sverige 

skickade Sanna Nielsen över bron men hon skulle, liksom nyhetsrapporteringen om henne komma 

att överglänsas av österrikiska Conchita Wurst. Denna österrikiska skulle förutom att få namnet 

 Moshizi, T (2012) "Det mobbade Malmö förtjänar upprättelse", Aftonbladet, publicerad 19 juli 58

2012 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article15140004.ab (läst 11 maj 2016)

 TT/Spektra (2013) "Rysk ilska mot "saknade" ESC-röster", Svenska Dagbladet, publicerad 21 59

maj 2013 http://www.svd.se/rysk-ilska-mot-saknade-esc-roster (läst 11 maj 2016) 

 Avellan, H (2014) "Jodå, pop är politik", Sydsvenskan, publicerad 7 november 2014 http://60

www.sydsvenskan.se/2014-11-07/joda-pop-ar-politik (läst 11 maj 2016) 

 Fahl, H (2013) "Dansk naturbarnsdans gav seger", Svenska Dagbladet, publicerad 19 maj 61

2013 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/dansk-naturbarnsdans-gav-seger/ (läst 11 maj 2016) 
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"Skäggiga damen"  i media, komma att skapa stora rubriker runt om i Europa genom att vara den 62

första transpersonen att vinna tävlingen sedan Dina Internationals vinst med ”Diva” 1998.  

Conchitas vinst med powerballaden ”Rise like a phoenix” kom att återuppväcka debatten om 

HBTQ-acceptans i Europa, där hon blev symbolen för en återupptagen strävan mot ett öppnare, mer 

accepterande och kärleksfullt Europa. Artikelrubriker som ”Rösta för EU där alla får vara sig 

själva” , ”Går inte slå Jesus i klänning”  (Aftonbladet), ”Fri kärlek hyllas i Köpenhamn”  och ”I 63 64 65

världen enligt Putin finns ingen plats för människor som Conchita”  (Sydsvenskan) vittnar om 66

detta.  Conchitas vinst skulle bli starten på reaktionerna mot de förstärkta anti-gaylagar som 

Ryssland införde 2015. Gayfrågan och Rysslands ställning till den har sedan dess åter blivit stor i 

Eurovisionsammanhang, något jag återkommer till i analyskapitlet.   

 

2015 (Wien)  

2015 skickade Sverige Måns Zelmerlöws ”Heroes” till Wien, vilken var den enda låt som skulle slå 

ryska Polina Gagarinas "A Million Voices". Men förutom att Sverige vann och Rysslands låts sågs 

som hyckleri, så skulle 2015 års tävling kommas ihåg även av andra anledningar.  Den främsta är 

kanske den som rubriker som ”Falska ESC-applåder blir regeringsfråga”,  ”Burop mot Ryssland 67

 Trus, H, Ek, T (2014) "Skäggiga damen slår tillbaka- mot Putin", Aftonbladet, publicerad 2 maj 62

2014 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article18812497.ab (läst 11 maj 2016) 

 Fux, R (2014) "Rösta för ett EU där vi alla får vara oss själva", Aftonbladet, publicerad 16 maj 63

2014 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article18899434.ab (läst 11 maj 2016) 

 Larsson, M (2014) "Det går inte slå en Jesus i klänning", Aftonbladet, publicerad 11 maj 64

2014 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/markuslarsson/article18863402.ab 
(läst 11 maj 2016

 Werner, M (2014) "Fri kärlek hyllas i Köpenhamn", Sydsvenskan, publicerad 30 april 2014 http://65

www.sydsvenskan.se/2014-04-30/fri-karlek-hyllas-i-kopenhamn (läst 11 maj 2016) 

 Sydsvenskan (Huvudledare) (2014) "Conchita Wurst och Putins värld", Sydsvenskan, publicerad 66

12 maj 2014 http://www.sydsvenskan.se/2014-05-12/conchita-wurst-och-putins-varld (läst 11 maj 
2016) 

Carp, O (2015) "Falska Eurovision-applåder för Putin blir regeringsfråga", Dagens Nyheter, 67

publicerad 28 maj 2015 http://www.dn.se/kultur-noje/melodifestivalen/falska-eurovision-applader-
for-putin-blir-regeringsfraga/ (läst 11 maj 2016) 
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dämpades ner”,  ”Inga applåder kan dölja att schlagern är politisk”  (DN) och ”BBC klippte bort 68 69

burop”  (SvD) vittnar om. Under det ryska bidraget, vars vackra fredsbudskap såg som hyckleri av 70

publiken, blev nämligen buropen från publiken så starka att flera tv-bolag valde att antingen, som 

BBC, klippa bort dem, eller som SVT, lägga till fejkade applådljud ovanpå. Detta har skapat debatt 

och frågor från diverse håll om Eurovisions regler om politiska budskap, något som inte 

förbättrades av den kritik de redan mötts av om juryfusk och röstfusk under de föregående åren.  

Ytterligare en konflikt som skakade Eurovision Song Contest 2015 var den mellan Ryssland och 

Ukraina gällande erövringen av den ukrainska Krim-halvön. President Putin har i efterhand i en ny 

dokumentär från Russia-1 erkänt att han sedan 2014 planerat detta övertag av vad han ansåg tillhöra 

Ryssland.  Detta skriver Michael Winiarski om i sin artikel i DN från mars 2015, ”Putin: Jag 

planerade ockupationen av Krim” . Konflikten fick till slut Ukraina att dra sig ur tävlingen, enligt 71

dem själva av ekonomiska skäl. 

 

2016 (Stockholm)  

I skrivande stund är Eurovision Song Contest i Stockholm bara två dagar bort.  Men redan månader 

i förväg har man kunnat läsa i sociala medier om hur respektive länders delegationer och artister 

anlänt till Stockholm för att påbörja repetitioner inför semifinaler och final.   

Det land som onekligen fått störst medieutrymme hittills i mina studerade tidningar är Ukraina, vars 

utvalda artist, Susana ”Jamala” Jamaladynova har skapat stor uppståndelse med sin låt ”1944” . 72

Låten, framförd av Jamala från Krimhalvön, handlar om Stalins deportationer av krimtatarer under 

 Ahlström, K, Lenas, S (2015) "Burop mot Ryssland dämpades ned i tv", Dagens Nyheter, 68

publicerad 26 maj 2015 http://www.dn.se/kultur-noje/burop-mot-ryssland-dampades-ned-i-tv/ (läst 
11 maj 2016) 

 Fahl, H (2015) "Inga applåder kan dölja att schlagern är politisk", Dagens Nyheter, publicerad 23 69
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forceScript=1&variantType=large# (läst 11 maj 2016) 

 TT (2015) "BBC klippte bort burop", Svenska Dagbladet, publicerad 6 april 2015 http://70

www.svd.se/bbc-klippte-bort-burop (läst 11 maj 2016) 

 Winiarski, M (2015) "Putin: Jag planerade ockupationen av Krim", Dagens Nyheter, publicerad 9 71

mars 2015 http://www.dn.se/nyheter/varlden/putin-jag-planerade-ockupationen-av-krim/ (läst 11 
maj 2016) 

 Jones, E (2016) ”Ukrainas bidrag kan vara för politiskt för ESC”, Dagens Nyheter, publicerad 23 72
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(läst 11 maj 2016) 
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andra världskriget, och detta har mött stor kritik framförallt (kanske föga oväntat) från Rysslands 

sida. De har nämligen fördömt bidraget och uttryckt önskemål om att det diskvalificeras.  Just 

Krimhalvön och dess historia är ett extra känsligt ämne efter den tidigare konflikt under 2015 som 

jag nyss nämnde.  

SVT har även press på sig angående den censur som kritiserades i Wien där buropen under 

Rysslands bidrag klipptes bort alternativt täcktes över med fejkade applåder. Men enligt en artikel i 

Aftonbladet  har man från SVT:s sida lovat att ingen sådan censur skall ske i Stockholm 2016.  En 73

del av detta löfte är den nya officiella flaggpolicy som EBU infört. Vilka flaggor som ska tillåtas i 

publiken har varit ett känsligt ämne under Eurovisions senaste historia, där regleringar gjorts där 

t.ex. endast flaggor som representerar de deltagande länderna får medtas in i arenan. 2012 i 

Azerbajdzjan fanns denna regel, enligt Tobbe Ek i Aftonbladet för att förhindra ”flaggor från 

ärkefienden Armenien som dragit sig ur tävlingen inne i arenan.”  Men i år har alltså EBU infört en 74

ny ”Official flag policy”  som tillåter t.ex. regnbågsflaggor, under förutsättningen att de inte 75

används till politiska ändamål.  

Tobbe Ek uttalar sig väldigt kritiskt till denna policy i sin artikel, vilket onekligen även många 

européer kommer att göra. Som Ek skriver, hur ska man kunna avgöra när politiska motiv ligger 

bakom och inte? Och återuppväcker man inte genom denna formulering frågan om huruvida 

Eurovision är en politisk tävling (vilket detta är ett tecken på att den är)?  

3.4. Bidragen 

Dima Bilan, Belgrad 2008  76

Dima Bilan representerade Ryssland för andra gången i 2008 års ESC i Belgrad, Serbien. 2 år 

tidigare hade han förlorat vinsten till Finlands Lordi. Denna gång gjorde han en stark comeback, 

uppbackad av violinisten Edvin Marton och konståkaren Yevgeny Pluschenko på scenen, och detta 

 Ek, T (2016) "SVT:s löfte: Ingen censur i Eurovision", Aftonbladet, publicerad 25 januari 73

2016 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article22145534.ab (läst 11 maj 2016) 

 Ek, T (2016) "EBU:s absurda flaggpolicy: okej för regnbågsflaggor "som inte används politiskt", 74

Aftonbladet, publicerad 28 april 2016 http://bloggar.aftonbladet.se/schlagerbloggen/2016/04/ebus-
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 http://gfx.bloggar.aftonbladet-cdn.se/wp-content/blogs.dir/266/files/2016/04/Bild-2016-04-28-75

kl.-16.53.39.jpg 

 participant profile, Dima Bilan http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?76

song=24532 
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hjälpte honom till vinsten med låten "Believe". Karen Fricker och Milija Gluhovic menar i sin bok 

Performing the 'New' Europe (2013) att detta bidrag, där Ryssland inte bara valde klassiskt skolade 

sångaren Dima Bilan för att representera dem, utan också backade upp honom med två andra 

professionella utövare av musik och konståkning, tydligt visar hur landet vill visa "Russia's 

excellent training system in arts and sports,”  som en del i ambitionen att bygga upp en bild av ett 77

kulturellt starkt Ryssland.  

I framträdandet av låten i finalen 2008 börjar Dima Bilan liggandes på scengolvet, barfota i vit 

skjorta och byxor, på en nedsläckt scen med ljus bara på honom. Under låtens gång kommer först 

Edvin Marton in med sin fiol, och sedan står dessa två tillsammans på en isrink medan Yevgeny 

Pluschenko åker fram och tillbaka omkring dem i takt till musiken. Bilan avslutar låten med att 

öppna skjortan och sjunga "and we believe in you."   Detta framträdande tillsammans med texten, 78

där han sjunger om hur han är "all alone", "nothings gonna leave (his) light within" samt hur 

"there's not a limit to what (he) can dream", kan tolkas som ett försök från rysk sida att visa sig 

sårbara och öppna gentemot framförallt EU och EBU-länderna. Denna sårbarhet och öppenhet visas 

kanske, utöver låttexten, genom hur han ligger på golvet i början, framträder barfota samt öppnar 

skjortan mot slutet. Kanske är låtens sista "I believe in you" ett meddelande till alla dessa länder och 

deras folk om vad Ryssland vill?  

Som följd av Bilans vinst hölls tävlingen i Moskva 2009, en tillställning som beskrivs som "one of 

the biggest contests in history" på Eurovisions hemsida, och som Karen Fricker jämförde med 1980 

års Olympiska spel.   

Anastasia Prikhodko, Moskva 2009  79

Ukrainskfödda Anastasia Prikhodko fick representera Ryssland i Moskva 2009. Hon är liksom 

majoriteten av sina ryska Eurovision-kolleger en professionellt utbildad artist; hon studerade vid 

National University of Fine Arts i Kiev, deltog i ukrainska Star Factory 2006 samt spelar både 

piano, gitarr och flöjt. Hennes bidrag ”Mamo” blev mycket uppmärksammat då hon efter att ha 

blivit utslängd från de ukrainska uttagningarna pga. textrader på ryska i låten istället bjöds in till 

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s.11877

 Original Lyrics, ”Believe”, Dima Bilan 2008 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?78

event=1469&song=24532 

 participant profile Anastasia Prikhodko http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-79

profile/?song=24711 (läst 12 maj 2016) 
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den ryska uttagningen och vann där.  Låten sjungs alltså på ryska och ukrainska, och är skriven av 

ukrainske Konstantin Meladze.  

Ordet ”Mamo” betyder ”mamma” och har setts som en vädjan till ”Moder Ryssland” i följderna av 

konflikterna som utspelats mellan dessa båda länder. 

I sitt finalframträdande 2009  står hon ensam i vit klänning på en mörk scen med bilder av sitt 80

ansikte projicerade på skärmar i bakgrunden. På dessa bilder ser hon ut att åldras allt eftersom låten 

går; hon får rynkor och gråa inslag i håret. Sången blir till synes mer känslosammare och vädjande 

från och med första refrängen, och detta kanske illustrerar hur de visar att de har haft nog med 

konflikter och inte orkar mer.  

I texten  sjunger hon bl.a (i översättning): 81

 ”Out of the shadow once again, my enemy, my love. Destiny can’t be avoided, no matter how much 

you’re prepared. (…) you’ve broken my destiny and set it aside. I will pour girl’s tears like rain (…) 

Mum, you’ve been telling me not to desire, Mum, at that time I didn’t know where trouble lied (…) 

Mum, love is trouble.”  

Denna text förstärker enligt mig teorin om att låten är en vädjan om fred till Ryssland, dels som sagt 

genom att den sjungs till en modersfigur, men också i och med textraderna ”you’ve broken my 

destiny and set it aside” samt ”love is trouble.” I och med detta kan man även koppla låten och 

dess budskap till hur Kalle Kniivilä skriver i Sydsvenskan att ””det är omöjligt för Ukraina att 

konkret närma sig EU sålänge Ryssland håller ett strypgrepp om landets krisande ekonomi (…).”  82

I samband med detta kan låten tolkas som Ukrainas svar på Rysslands strypgrepp, att man fått nog 

av att hunsas runt av Ryssland, men ändå vill behålla en vänskaplig relation.  

  

 video: https://www.youtube.com/watch?v=K5kKOVoO55g (sedd 13 maj 2016)80

 låttext i översättning http://lyricstranslations.com/eurovision-lyrics/eurovision-2009-russia-81

anastasya-prihodko-mamo 

 Kniivilä, K (2013) ”Janukovytj vill både ha kakan och äta den”, Sydsvenskan, publicerad 30 82

november 2013 http://www.sydsvenskan.se/2013-11-30/janukovytj-vill-bade-ha-kakan-och-ata-den 
(läst 11 maj 2016)  
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Buranovskiye Babushki, Baku 2012 
83

Efter Dima Bilans vinst 2008 skulle det ta ett tag innan ett nytt ryskt bidrag gjorde ett lika bestående 

intryck. Men när Eurovision kom till Baku i Azerbajdzjan 2012 var det 6 äldre damer som 

överraskade och förundrade såväl tittarna som de andra deltagarna- Buranovskiye Babushki, som i 

europeiska media skulle få smeknamnet "the Russian grandmas". Gruppen, med ursprung i den 

ryska delrepubriken Udmurtien i Ryssland och med en medelålder på 69 år, valdes för att 

representera sitt land efter att ha slagit ut "several stars"  i den ryska uttagningen, inklusive Dima 84

Bilan. De sjöng låten "Party for Everybody" på kombinerad ryska och engelska, och knep till slut en 

andraplats efter Sveriges Loreen.


I scenframträdandet av denna låt, sjunger gruppen den något långsammare och mer dramatiska 

inledningen på rysk dialekt. Sedan startar låten på riktigt genom glittret från en discokula, snabbare 

tempo och mer rörlig dans. Gruppen, iklädda färgglada nationaldräkter sjunger om hur de 

förbereder en fest för släkt och vänner, och hur man sedan dansar och har roligt. I slutet av låten 

filmas den äldsta medlemmen i gruppen allt mer, och framträdandet avslutas med att en av 

gummorna tar ut en plåt med kakor ur ugnen på scenen som hon sedan sträcker ut och "bjuder" 

publiken på. Motivet bakom denna låt verkar från Rysslands sida vara att visa att man bryr sig om 

sina äldre samt sina traditioner. Men det kan även vara att man vill bjuda in Europa till gummornas 

"fest", kanske en metafor för hela Eurovision? 


Dina Garipova,  Malmö 2013 
85

2013 var året då Ryssland började skicka fredsballader enligt Kris Boswell, och detta år under 

Eurovision i Malmö var det Dina Garipova, född i Zelenodolsk i Tatarstan, som fick representera 

Ryssland. Och hennes bidrag "What if" har drag som tydligt illustrerar vad Boswell menar. Dina 

Garipova är en professionell sångerska som vann den ryska versionen av "The Voice" 2012. Enligt 

Eurovisions hemsida pluggar hon till journalist, och tycker att "participating (in the Eurovision 

Song Contest) is an important crucial step in any artist's career." "What if", som skrevs av 

svenskarna Joakim Björnberg och Gabriel Alares, slutade på en sjätteplats i finalen.  

 participant profile, Buranovskiye Babushki http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-83

profile/?song=26973 

 http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?song=26973 (läst 9 maj 2016) 84

 paricipant profile Dina Garipova http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?85

song=29693 
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Vad gäller denna låt så är det nog framförallt texten och inte framträdandet som kan ses som ett 

fredsbudskap. På scenen står Garipova först själv och sjunger, i en vacker spetsklänning omgiven av 

ljuscirklar. Längre in i låten backas hon upp av en kör i lika ljusa kläder, och framträdandet slutar 

med att de alla står på rad med armarna uppsträckta och håller varandras händer. Men ett desto 

större meddelande om fred och öppenhet finns i sångtexten.  

Den inleds med att Garipova går från "I" till "we"; 

”What if I could change the path of time?  

What if I had the power to decide? 

What if I could make us unify (If I, if I)”  

What if we would open up the doors, what if we could help each other more, what if I could make 

you all believe”   86

Och fortsätter med rader som "together we have power to decide"och "what if we chose to bury our 

guns." Precis som i "Believe" (2008) kan denna låt utläsas som Rysslands försök att täcka över de 

misstag de gjort gentemot sina Europeiska grannar, och deras vilja att visa sig öppna och 

samarbetsvilliga. Detta stärks av bytet från "I" till "we" samt av raden "(...) let's unite and make a 

change, let's unite and write a new page, come on sinners come on saints, have faith (...)," som 

också den visar att Ryssland kanske har ändrat inställning och insett att vi alla vinner på att 

samarbeta, såväl "sinners" som "saints." 

Tolmachevy sisters, Köpenhamn 2014 
87

Tvillingarna Anastasia och Maria Tomachevy (födda 1997) deltog i 2014 års Eurovision efter att ha 

vunnit Junior Eurovision Song Contest i Rumänien 2006. 2014 kom de på 15:e plats med sin låt 

"Shine". Liksom flera andra ryska representanter i ESC, är systrarna klassiskt upplärda sångerskor 

bland annat på grund av sin mamma som är musiklärare och har hjäpt sina döttrar att få sjunga i 

professionella studios. 


På grund av missnöje mot Rysslands aggressiva utrikespolitik blev systrarna totalt utbuade på 

scenen i arenan i Köpenhamn. Dock valde EBU att dölja detta genom att lägga till fejkade applåder 

 Original lyrics, ”What if” - Dina Garipova 2013 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?86

event=1783&song=29693 

 participant profile Tolmachevy Sisters http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-87

profile/?song=32223
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under framträdandet. Detta är intressant med tanke på regeln att "no lyrics, speeches, gestures of a 

political or similar nature shall be permitted"(http://www.eurovision.tv/page/about/rules), vilket kan 

tyckas även borde gälla själva EBU. 


I framträdandet spelar man mycket på deras systerskap som tvillingar; deras flätor hänger ihop i 

början av låten, de dansar efter identisk koreografi samt håller ett glasrör mellan sig. Även de är 

klädda i ljusa dräkter, men har bara en dansare som kommer in en bit in i låten. Låttexten handlar 

om att få en nystart och få världen mer kärleksfull, med det tydliga budskapet "open up your heart, 

let me in,"  antagligen även det med avsikten att nå in i européernas hjärtan. En annan intressant 88

textrad i sammanhanget är "living on the edge, closer to the crime, cross the line a step at a time 

(...)," där man frågar sig vilket eller vilka brott man menar, och vad Ryssland vill säga genom 

kopplingen till dem. 


Polina Gagarina, Wien 2015 
89

Efter österrikiska Conchita Wursts omtalade vinst hölls 2015 års Eurovision i Wien. Här 

representerades Ryssland av Polina Gagarina med låten "A million voices". Låten sågs av många, 

kritiker såväl som publik, som hyckleri. De såg bidraget som ännu ett ihåligt försök från Rysslands 

sida att fösvara sig i den heta debatten om landets kontroversiella anti-gaylagstiftning. 


EBU, som ju kritiserades för att dölja publikens buande i ESC i Köpenhamn 2014, valde en ny 

metod 2015. De dolde visserligen buandet även under Gagarinas framträdande, men utöver det 

valde man att filma regnbågsfärgade gayflaggor i publiken under hela framträdandet. Detta kan i 

efterhand ses som en egen tyst protest.  

Gagarina själv, även hon välkänd och musikutbildad sångerska och skådespelare, har skapat 

uppståndelse i hemlandet genom att öppet stödja såväl Conchita Wurst som HBTQ-rörelsen under 

presskonferenser under Eurovision. Detta fick senator Vitaly Milonov, som beskrivs i Expressen 

som "hjärnan bakom Rysslands strikta anti-gaylagar" att uttala sig om hur Gagarina inte kan ses 

som representativ för Ryssland då hon "är producenternas skapelse, inte Rysslands". "A million 

voices" knep även den slutligen en andraplats, slagen av svenske Måns Zelmerlöws ”Heroes”. 


 Original lyrics, ”Shine” - Tolmachevy Sisters 2014 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?88

event=1883&song=31183 

 participant profile Polina Gagarina http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?89

song=32773
�31

http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?song=32773
http://www.eurovision.tv/page/about/rules
https://www.eurovision.tv/event/lyrics?event=1883&song=31183


I Gagarinas Eurovision-framträdande i finalen 2015 står hon, mycket likt Dina Garipova, ensam 

med en liten kör och sjunger en ballad i en vacker klänning. Skillnaden blir de mönster som 

elektroniskt projiceras på hennes klänning, samt den jordglob som syns som del av scenografin i 

slutet av framträdandet. Tillsammans med det tydliga budskapet i låten, där hon sjunger om "the 

world's people, different but (...) the same" och "hoping to start again,"  blir detta ett ännu 90

tydligare budskap om fred till Europa, som dock, vilket jag nämnde tidigare, sågs som hyckleri av 

publik och kritiker. 


Sergej Lazarev, Stockholm 2016  91

2016 års Eurovision hålls i Stockholm efter att Måns Zelmerlöw förra året tog hem tävlingen i 

Wien. Och redan månader innan tävlingen ens har ägt rum har Ryssland skapat rubriker. Men inte 

med sitt eget bidrag.  

Redan i februari 2016 började svenska tidningar att rapportera om ukrainska Susana ”Jamala” 

Jamaladinova från Krim som i år tävlar med den kontroversiella låten ”1944”, vilket jag nämnde i 

inledningen till denna uppsats. Hans låt "You are the only one" är skriven av "Eurovision legends"  92

Dimitris Kontopoulos och Philip Kirkorov, som skrev Tolmachevy-systrarnas bidrag 2014.  

Det man slås av i Lazarevs framträdande i semifinal 1 i Eurovision 2016  är hur tekniskt avancerat 93

det är. Artisten själv och hans klädsel är ganska nedtonad, en snygg sångare i en enkel svart skjorta 

och byxor, men scentekniken är desto mer avancerad. Framträdandet börjar med att han står ensam 

på en mörk scen med bara några strålkastare på sig, men sedan kommer låten igång och förvandlas 

till ett framträdande liknande Måns Zelmerlöws ”Heroes”. Lazarevs är dock betydligt mer påkostat, 

då han utöver att interagera med de digitala projiceringarna även har byggt in en ”klättervägg” i 

bildskärmen, så att han kan illustrera samma fall genom rymden som i sin musikvideo.  

Av de bilder som projiceras under bidraget så är de stora svarta vingarna, samt inslag av storm och 

åska mest framträdande, och kan ses som att symbolisera makt respektive den storm som Europa 

såväl som Ryssland går igenom just nu. Låttexten visar dock en positiv inställning till denna storm, 

när han sjunger;  

 Original lyrics ”A million voices”- Polina Gagarina 2015 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?90

event=2073&song=32773 

 participant profile Sergey Lazarev http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?91

song=33753 

 http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?song=33753 (läst 9 maj 2016) 92

 video: https://www.youtube.com/watch?v=RZkXb_IGS1g (sedd 12 maj 2016) 93
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Won’t give up cause you’re still somewhere out there, nothing or no-one’s gona keep us apart (…) 

together we’ll make it and reach for the stars.”   94

Detta kan alltså tolkas som att visa den makt Ryssland eftersträvar, samt hur de ser på sin framtida 

relation till Europa och EU.  

För att sammanfatta detta avsnitt kan sägas att det är uppenbart att "fredsbudskap" står att finna 

i samtliga studerade ryska bidrag, i vissa i större utsträckning än i andra. Kombinationen av vita/

ljusa kläder, professionella artister (kanske med gummorna som undantag) och låtar med positiva, 

fredliga budskap, kan absolut ses som de fredsbudskap som Boswell talar om. Genom att skicka 

dessa bidrag visar Ryssland ett genuint intresse av att delta i en tävling som är en tydlig del i 

Europas freds- och identitetsprojekt. 


Men vad som är ännu mer intressant än andelen kärleksballader är just den höga kvalitet samtliga 

ryska bidrag håller. Fem av de sex bidrag jag studerat utgörs av professionellt skolade artister 

välkända i Ryssland inte bara inom musik utan även sport, skådespeleri och TV. Kanske har 

Boswell missat en aspekt av Rysslands motiv för att delta i Eurovision. Det verkar onekligen som 

att Ryssland vill skicka bidrag med så hög kvalitet som möjligt för att visa upp sig som ett starkt, 

kulturellt utvecklat land. Eurovision anklagas ofta för att bestå av dålig, "kitsch" musik. Kanske vill 

Ryssland genom att skicka sina bästa, mest professionella artister, ändra denna bild och få 

Eurovision att bli det uttryck för Europas kulturella mångfald som målet var att det skulle bli, så att 

de själva kan delta och visa upp sin egen kultur på denna arena.  Som Meerzon och Priven skriver 

så vill ju Ryssland visa upp sin typiska ryska känslighet (”Russianness” ) för att kunna skapa ett 95

mer fredligt grannskap med EU, samtidigt som ”for Russia, Eurovision [is] not just a song contest. 

It is an opportunity to show off, and . . . to defend the face of the homeland (…)”  96

4. Analys/Resultat   

 Original lyrics ”You are the only one” - Sergey Lazarev 2016 http://www.eurovision.tv/event/94

lyrics?event=2123&song=33753 

 Meerzon/Priven ”Back to the Future: Imagining a New Russia at the Eurovision Song Contest” i 95

Fricker/ Gluhovic (2013) p.117

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) p.11896
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Ryssland har som jag nämnt deltagit i Eurovision 21 av de 60 år som tävlingen funnits, med 

en enda vinst, Dima Bilans ”Believe” år 2008. Under dessa 21 år kan Ryssland sägas ha 

gjort ett starkt avtryck i svensk media genom sin medverkan i Eurovision, på flera olika sätt.  

Det första som slår mig är hur den bild av ett okänt och avlägset Östeuropa som bland andra 

Delanty  talar om, målas upp även i svensk media, långt in på 2000-talet. Ryssland i sig 97

framställs som det stora landet i öst; något mycket avlägset, mystiskt och i många 

sammanhang hotfullt. Även de övriga f.d. Sovjetrepublikerna föser tidningarna gärna ihop 

till den ”vanliga” generaliserade bilden som blivit något av en norm i beskrivningen av dem 

sedan Sovjettiden. Utöver denna generaliserande bild om ”östländerna” som en grupp, så 

märks även en bild av dessa länder, och kanske framförallt Ryssland, som konservativa samt 

homofobiska.  

Detta syns särskilt tydligt i rapporteringen om Conchita Wurst, den österrikiska transkvinna 

som vann Eurovision 2014. Hennes vinst, ytterst kontroversiell för många, illustrerar många 

olika faktorer.  

Dels gäller det homofobin som av flera journalister beskrivs som mycket utspridd i 

Östeuropa. Aftonbladet och SvD skriver om hur ”tusentals människor skrivit på namnlistor i 

hopp om att det ryska tv-bolaget ska klippa bort Wursts framträdande”  i bl.a. Ryssland och 98

Vitryssland. Sydsvenskan skriver om hur ”I världen enligt Putin finns ingen plats för 

människor som Conchita Wurst (…) de som inte faller in i (köns)mönstret är perversa 

avvikare som hotar samhällets fortbestånd.”  Man citerar även flera politiskt och religiöst 99

auktoritära personer som beskriver tävlingen som omoralisk, vilket återigen visar på den 

utspridda homofobin enligt tidningarna.  

Man kan också tolka reaktionen på Conchitas vinst som en indikation på den religiösa  (och 

kulturella) uppdelning som trots allt finns i Europa, vilken även den tas upp av Delanty . 100

 Delanty (1995) kap.2 97

 ”Omtvistad dragstjärna till ESC-final”, Svenska Dagbladet, publicerad 9 maj 2014 http://98

www.svd.se/omtvistad-dragstjarna-till-esc-final (läst 12 maj 2016) 

 Sydsvenskan (Huvudledare) (2014) "Conchita Wurst och Putins värld", Sydsvenskan, publicerad 99

12 maj 2014 http://www.sydsvenskan.se/2014-05-12/conchita-wurst-och-putins-varld  (läst 11 maj 
2016) 

 Delanty (1995) kap. 2, s.33- 51100
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Han menar att klyftan mellan islam och kristendom har sin början redan under 700-talet, 

och att denna klyfta och de konflikter den förde med sig, även kom att leda indirekt till 

uppdelningen inom kristendomen själv mellan katolsk och ortodox kristendom. Men 

Sverige, tillsammans med flera andra europeiska länder, faller inte inom ramarna för någon 

av dessa, utan är protestantiska eller har andra trosuppfattningar.  

Johan Fornäs skriver i Svenska Dagbladet om hur ”Eurovisionen fångar upp och sätter 

bilder, ord och toner på hur globaliseringen utmanar nationella identiteter.”  101

Och detta skriver även andra om, hur Eurovision Song Contest varje år lyckas fånga det 

historiska ögonblicket, i de bidrag och politiska kopplingar som görs och ses i tävlingen. Jag 

skrev i inledningen om hur Eurovision förser Europa med en ”arena där den kulturella 

mångfalden årligen visas upp” (s.4), och kanske är det mer än den kulturella mångfalden 

som visas upp. I Conchitas fall visar ju reaktionerna mot en transsexuell kvinnas vinst var 

de olika länderna egentligen står i det att vissa kulturer av tradition är öppnare än andra, till 

exempel i gayfrågan som Conchitas vinst blåste nytt liv i.  

Att åtskilliga kulturer samsas inom den Europeiska unionen är ingen nyhet, och trots 

klagomål som jag nämnt tidigare om hur tävlingen blivit ”för politisk” så tilldelades 

Eurovision Song Contest 2016 Charlemagne-medaljen. Detta är ett pris som delats ut sedan 

år 2000 till ”de europeiska personer eller institutioner som bidragit till europeisk enighet 

och till utvecklingen av en europeisk identitet på ett särskilt betydelsefullt sätt.”  102

Att Eurovision väljs till att motta detta pris är i sig ett tecken på hur tätt sammankopplade kultur och 

politik är, och kanske särskilt just i Eurovision, trots EBU:s försök att ta bort politiken i tävlingen. 

Kathleen McNamara formulerar detta på ett tydligt sätt i Politics of Everyday Europe när hon säger 

att,  

 ”we should open our eyes to the ways in which the study of culture interacts with and infuses power 
 and interests (…) Instead of opposing a rationalistic versus a cultural sphere, we should seek to  
 understand how they are interpenetrated(…) culture understod as the traditional arenas of the arts, 

 Fornäs, J (2013) ”Framtiden står skriven i stjärnorna”, Svenska Dagbladet, publicerad 14 maj 101

2013 http://www.svd.se/framtiden-star-skriven-i-stjarnorna (läst 11 maj 2016) 

 Albinsson, M (2016) ”Eurovision Song Contest enar Europa – tilldelas Charlemagnemedaljen”, 102

SVT Nyheter, publicerad 28 april 2016 http://www.svt.se/melodifestivalen/eurovision-song-contest-
enar-europa-tilldelas-charlemagnemedaljen (läst 12 maj 2016) 
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 religion or education has a critical role to play in the establishment and evolution of political orders. 
 (…) practices and symbols in the cultural sphere (…) are consequential in that they both reflect  
 political battles and also form a backdrop for the more vivid debates unfolding (…)”   103

Hon menar alltså att man borde ta vara på och utforska samspelet mellan kultur och politik, och de 

symboler och praxis som enligt henne skulle skapa en djupare innebörd för de debatter som finns i 

dagens samhälle. McNamara skriver även om hur man i det imaginära Europa som byggs upp (dvs. 

en europeisk identitet), försöker få dessa små symboler och praxis att samleva med de nationella 

känslor och attityder som redan finns där. Och här kan man se en koppling till Ryssland, i det att 

man där på samma sätt vill få ett imaginärt Ryssland att gå ihop med existerande känslor och 

attityder som finns kvar sedan innan och under Sovjettiden; vad Meerzon och Priven kallar 

"restorative nostalgia" .  104

Den generella svenska mediebilden av Ryssland och den ryska attityden gentemot Eurovision Song 

Contest som man ser i mina studerade tidningar är mycket blandad, men lutar som sagt åt det 

negativa hållet, åtminstone från ”officiella” och regeringskällor. Sydsvenskan citerar till exempel 

Enade Ryssland-politikern Vitalij Milonov när han säger att ”Eurovision är avskyvärd 

bögpropaganda som inte ska få sändas i rysk stats-TV.”  105

Som jag nämnde i början av detta kapitel framställs landet också som något mäktigt och hotfullt, 

man nämner hur ”KGB-mannen Putin”  blivit förebild för högerextrema partier i Europa, då han 106

inte tillåter något som skulle kompromissa med Rysslands internationella roll eller image. I 

Sydsvenskan beskrivs hur ”Putins Ryssland är (…) vad många inom Europas extremhöger drömmer 

om att Europa åter ska bli. Nationalistiskt. Kristet. Heterosexuellt. Patriarkalt.”  Detta är 107

egenskaper många i Europa i Rysslands fall skulle koppla till Sovjetunionen. Och flera av mina 

akademiska källor diskuterar den ”Sovjetnostalgi” som syns i Ryssland, kanske framförallt Meerzon 

och Priven.  108

 McNamara (2015) The Politics of Everyday Europe, Constructing Authority in the European 103

Union (Oxford University Press)  s.65

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s. 114104

 Kniivilä, K (2013) ”Homofritt ska rädda moralen”, Sydsvenskan, publicerad 21 maj 2013  http://105

www.sydsvenskan.se/2013-05-21/homofritt-ska-radda-moralen (läst 11 maj 2016) 

 Sydsvenskan (Huvudledare) (2014) "Conchita Wurst och Putins värld”, Sydsvenskan106

  Sydsvenskan (Huvudledare) (2014) "Conchita Wurst och Putins värld”, Sydsvenskan107

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s.115108
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De skriver om hur tävlingen blivit ett allt viktigare ”national reaffirmation device”  för Ryssland 109

under de senaste åren, samt om regeringens inflytande i tävlingen då, 

 ”governmental use of popular music for ideological purposes has a long history in Russia (…) (the) 

 state ideology in music remains (…) music for popular entertainment and for the peace of mind of 
 the government (…)”   110

  ”Russia’s participation in the ESC reflects a certain stand that the state-run media (and through it the 

 ruling United Russia of Putin-Medvedev) has taken (…)”.  111

För faktum är ju att den ryska regeringen har makten att inte bara tillåta det bidrag de väljer att 

representera landet, folket och kulturen, utan också att genom sitt val få större inflytande i ryska 

utrikespolitiska och EU-relaterade frågor. (läs mer om de tv-bolag som väljer bidrag och sänder 

ESC i avsnitt 2.3.)   

Meterzon och Priven beskriver, liksom EBU själva, Eurovision i Moskva 2009 som ett oerhört 

påkostat och tekniskt avancerat arrangemang. Detta speglas även i den svenska 

nyhetsrapporteringen från 2009. Här, precis som i Meerzon/Priven, beskrivs hur att få arrangera 

Eurovision på hemmaplan är ett ytterst viktigt steg i den image som Ryssland vill skapa sig i 

europeiska sammanhang som ett rikt och mäktigt, politiskt och kulturellt framstående land. I 

Svenska Dagbladet från 2009 beskrivs hur Ryssland är en ”stolt värd (…) som inte sparar några 

resurser för att visa sig från sin bästa sida,” och ”när Moskva får chans att stå i internationell fokus 

sparas inte på något.”  112

Något som tävlingen i Moskva 2009 inte heller saknade var politiska kopplingar. Jag citerade i 

inledningen (s.4) EBU:s regler om politiska yttranden i tävlingen; något som skapat stor diskussion 

och debatt genom tävlingens historia.  

2009 års Eurovision fick nämligen ”extra politisk kryddning”  som följd av de minst sagt 113

ansträngda politiska relationer Ryssland hade till flera andra länder. I Dagens Nyheter skriver man 

om Georgiens bidrag ”We don’t wanna Put in” som till slut diskvalificerades; hur Lettland sjöng sin 

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s.122109

 Meerzon/Priven i Fricker Gluhovic (2013) s.114110

 Meerzon/Priven i Fricker/Gluhovic (2013) s.122111

  Blomgren, J (2009) ”Rysslands självkänsla växer”, Svenska Dagbladet, publicerad 16 maj 2009 112

http://www.svd.se/rysslands-sjalvkansla-vaxer (läst 11 maj 2016) 

 Nummelin, W (2009) ”Full schlagercirkus i forna sovjet”, Dagens Nyheter, publicerad 10 mars 113

2009 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/full-schlagercirkus-i-forna-sovjet/ (läst 11 maj 2016) 
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låt på ryska istället för engelska för att täcka över tidigare konflikter länderna emellan; Norges 

Minsk-födde artist Alexander Rybak samt Anastasia Prikhodko som fick representera Ryssland efter 

att ha kastats ut från den ukrainska uttagningen pga. ryska textrader i hennes låt ”Mamo”.  

Det är handlingar som den med ”Mamo”; att bidrag diskvalificeras eller väljer att hoppa av, som 

även får Ryssland att beskrivas som mycket manipulativ i tidningarna. En formulering som stod ut i 

samband med detta var hur ”det är omöjligt för Ukraina att konkret närma sig EU sålänge Ryssland 

håller ett strypgrepp om landets krisande ekonomi (…)”  114

För även det är en bild som åtminstone jag får av Ryssland genom några av de artiklar jag läst i 

arbetet med denna uppsats. Manipulativt.  

Man fick Georgien att hoppa av tävlingen 2009. Efter ”röstfusk” i Azerbajdzjan 2012 där Ryssland 

var inblandat bytte EBU röstningssystemet. Man försökte få Conchitas framträdande att inte sändas 

2014, och 2016 försökte man få bort Ukrainas bidrag, som, vilket även artisten själv bekräftat , 115

handlar om en del av Rysslands historia. En del av Sovjethistorien man inte lika gärna vill kännas 

vid. Som Claes Arvidsson skriver i SvD från 2015: ”Allt kan hända i Putins hitte-på-maskin, och 

det är synnerligen allvarligt.”  116

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, var en del av Gomorron Sveriges kulturpanel den 4 

maj 2016. I diskussionen kring Rysslands reaktioner på Ukrainas kontroversiella bidrag sade han 

följande, vilket jag finner ytterst träffande i detta sammanhang:  

 ”(…) Ryssland har väl gjort den (liksom) national-chauvinistiska kränktheten till sitt varumärke de 
 senaste åren så det är inte speciellt förvånande (heller) (…) ”  117

Och det ligger något i detta uttalande. Jag har själv observerat detta i vissa av sammanhangen 

nämnda ovan, då Ryssland reagerat mot bidrag de funnit olämpliga i tävlingen, vissa värre än andra. 

Landet går i dessa sammanhang in i någon slags martyrposition, som den envisa, förolämpade 

 Kniivilä, K (2013) ”Janukovytj vill både ha kakan och äta den”, Sydsvenskan, publicerad 30 114

november 2013 http://www.sydsvenskan.se/2013-11-30/janukovytj-vill-bade-ha-kakan-och-ata-den 
(läst 11 maj 2016) 

 Susana Jamaladinova intervjuad för Rapport, SVT1 sänt den 12 maj 2016115

 Arvidsson, C (2015) ”Putins hitte-på-maskin”, Svenska Dagbladet, publicerad 31 maj 2015 116

http://www.svd.se/putins-hitte-pa-maskin (läst 12 maj 2016) 

 ”Gomorron Sverige”, SVT1, sänt 4 maj 2016 : video: http://www.svt.se/gomorron-sverige/se-117

program/gomorron-sverige-4-maj-06-25?autostart=true  (titta från 01:59) 
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storebrodern som får som han vill genom att sura. Eller i detta fall för att folk har samma bild som 

svensk media och inte vill gå emot stora, mäktiga Ryssland.  

5. Slutsatser 

I slutarbetet med denna uppsats kan det först och främst sägas att jag förvånats mycket av hur pass 

mycket den imaginära avgränsning som bl.a. Delanty (1995) tar upp faktiskt bekräftas i mycket hög 

grad genom svensk medias framställning av såväl Östeuropa som Ryssland.  

En annan bild som målas upp av Ryssland genom studerande av mitt valda material,  är den av ett 

stort, vid första anblicken mäktigt, självsäkert och inflytelserikt land. Enligt flera av de forskare jag 

konsulterat har landet dock brottats med en identitetskris sedan Sovjetunionens upplösning som ger 

bilden av att de kanske fortfarande håller på att bestämma hur de vill framställa och identifiera sig 

själva i förhållande till EU och omvärlden. Meerzon och Priven nämner till exempel hur man 

försöker skapa sig en position mellan Asien och EU, och Jonsson, Rodin och Vendil Pallin beskriver 

den uppdelning de ser inom själva Ryssland i ”västermän” som tar till sig europeisk modernism, 

och ”slavofiler” som ser europeiska ideal som ytliga och icke-andliga. (se s.12 i denna uppsats).  

Jag fann en jämförelse med EU intressant, då vissa likheter kan ses mellan EU och Ryssland i 

jakten på identitet och kulturell gemenskap. Såväl EU som Ryssland är relativt nya i sin nuvarande 

form då de båda funnits sedan början av 1990-talet, och båda kan i skrivande stund sägas ha en bit 

kvar på vägen. Men här skulle jag vilja återkoppla till citatet av Kathleen McNamara  angående 

sambandet mellan politik och kultur och vad studien av det skulle kunna berätta för oss. (se s.33) 

Jag håller med McNamara om att studier av detta samband skulle kunna bidra till ökad förståelse, 

gemenskap och fred i den Europeiska unionen såväl som resten av världen.  

Jag anser precis som Mcnamara  att studier av samspelet mellan kultur och politik kan fördjupa  

förståelsen av dagens samhällsdebatter och problem, och att de kan föra oss närmare en djupare 

förståelse av hur vi ska kunna behålla en union bestående av 28 självständiga länder.  

För jag tror att vad vi ser i Europa idag, i form av ett ökat stöd för högerextrema, främlingsfientliga 

och rasistiska partier, är resultatet av folk som inte förstår vikten av mångfald i samhället. 

I en tävling som Eurovision Song Contest lär kulturkrockar alltid uppstå någonstans, vilka beror på 

historiska och (hur mycket EBU än försöker förneka eller förhindra det) politiska faktorer.  
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Men kanske kan Eurovision, som Maria Werner skriver i Sydsvenskan, ”bidra till att de här  

(östeuropeiska) länderna rör sig i en lite mer tolerant riktning”.  118

Polina Gagarina skapade starka reaktioner genom sina HBTQ-vänliga uttalanden, särskilt rörande 

Conchita Wurst, under Eurovisions presskonferenser 2015. Flera politiker reagerade genom att säga 

att hon inte kunde ses som representativ för Ryssland då hon var ”producenternas skapelse, inte 

Rysslands.”  Men ändå valde man att skicka henne, och hon kom tvåa i finalen.  119

Om nu Eurovision är ett så viktigt verktyg för rysk identitetsbyggnad, vilka signaler skickar de då 

genom att skicka Gagarina, vars åsikter (generaliserande taget) går rakt emot den utbredda 

opinionen i landet? Till viss del känns det lite tvåtydigt, men samtidigt visar man återigen 

framfötterna och en vänlig inställning till EU genom ett vackert, väl genomfört nummer.   

Och uppenbarligen fungerade det, då låten endast slogs av svenske Måns Zelmerlöws ”Heroes” i 

finalen. För en gångs skull kanske ett ryskt ”fredsbidrag” har lyckats nått fram. 

5.1. Fortsatt forskning  

Vad jag skulle finna intressant att studera vidare är framförallt Storbritanniens inställning till EU 

såväl som Eurovision Song Contest.  Debatten om Christer Björkmans uttalande om Terry Wogan  

kom för mig som en frisk fläkt, och det skulle bli en intressant jämförelse i samband med Brexit.  

Ett annat intressant uppsatsämne hade varit att undersöka vilka politiska kopplingar och 

inriktningar som de olika EBU-bolagen som sänder Eurovision till olika länder har, i 

jämförelse med t.ex. Sverige där SVT är politiskt obundet, samt framställningen av 

Ryssland och Östeuropa i övriga europeiska och internationella media, och de attityder och 

formuleringar som skiljer sig från de svenska.  

 Werner, M (2014) ”Fri kärlek hyllas i Köpenhamn”, Sydsvenskan, publicerad 30 april 2014 http://118

www.sydsvenskan.se/2014-04-30/fri-karlek-hyllas-i-kopenhamn (läst 11 maj 2016) 

  Färsjö, T (2015) ”Stor ilska mot kyssen i Eurovision-finalen”, Expressen, publicerad 27 maj 119

2016  http://www.expressen.se/noje/stor-ilska-mot-kyssen-i-eurovision-finalen/ (läst 12 maj 2016) 
�40

http://www.sydsvenskan.se/2014-04-30/fri-karlek-hyllas-i-kopenhamn
http://www.expressen.se/noje/stor-ilska-mot-kyssen-i-eurovision-finalen/


Hade jag förstått ryska, eller andra östeuropeiska språk hade även en studie av motsvarande 

attityder gentemot Väst i östeuropeiska media varit intressant.  

Jag har även lätt tangerat identitetsbegreppet gällande Ryssland och EU:s  respektive 

”identitetskriser”. En närmare undersökning av detta med grund i en teoretisk beskrivning 

och genomgång av identitetsbegreppet hade gärna gjort även det.  

�41



Referenser  

Bibliografi  

• Alvehus, J (2013) Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (Stockholm: Liber AB) 

• Björklund, F, Rodin, J (ed) (2009) Det nya Östeuropa, stat och nation i förändring (Lund: 

Studentlitteratur)  

• Delanty, (1995) Europa- idé, identitet, verklighet (Göteborg: Daidalos) 

• Ekengren, A, Hinnfors, J (2012) Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats (Lund, 
Studentlitteratur AB) 

• Jonsson, A, Rodin, J, Vendil Pallin, C (2009) ”Ryssland att brottas med en stormaktsidentitet” i 

Björklund/Rodin (2009) Det nya Östeuropa, stat och nation i förändring (Lund: Studentlitteratur) 

 s.54 

• McNamara (2015) The Politics of Everyday Europe, Constructing Authority in the European 

Union (Oxford University Press)  

• Meerzon, Y, Priven, D ”Back to the Future: Imagining a New Russia at the Eurovision Song 

Contest” i Fricker/Gluhovic (2013) Performing the ’New’ Europe - Identities, Feelings and 

Politics in the Eurovision Song Contest ( Palgrave McMillan) s.115 

 

Online-artiklar 

• Ahlström, K, Lenas, S (2015) "Burop mot Ryssland dämpades ned i tv", Dagens Nyheter, 

publicerad 26 maj 2015 http://www.dn.se/kultur-noje/burop-mot-ryssland-dampades-ned-i-tv/ 

(läst 11 maj 2016)  

•  Albinsson, M (2016) ”Eurovision Song Contest enar Europa – tilldelas Charlemagnemedaljen”, 

SVT Nyheter, publicerad 28 april 2016 http://www.svt.se/melodifestivalen/eurovision-song-

contest-enar-europa-tilldelas-charlemagnemedaljen (läst 12 maj 2016)  

• Arvidsson, C (2015) ”Putins hitte-på-maskin”, Svenska Dagbladet, publicerad 31 maj 2015 http://

www.svd.se/putins-hitte-pa-maskin (läst 12 maj 2016)  

• Avellan, H (2014) "Jodå, pop är politik", Sydsvenskan, publicerad 7 november 2014 http://

www.sydsvenskan.se/2014-11-07/joda-pop-ar-politik (läst 11 maj 2016)  

• Blomgren, J (2009) ”Rysslands självkänsla växer”, Svenska Dagbladet, publicerad 16 maj 2009 

http://www.svd.se/rysslands-sjalvkansla-vaxer (läst 11 maj 2016)  

�42

http://www.svt.se/melodifestivalen/eurovision-song-contest-enar-europa-tilldelas-charlemagnemedaljen
http://www.svd.se/putins-hitte-pa-maskin
http://www.svd.se/rysslands-sjalvkansla-vaxer


• Blomgren, J (2012) "Schlagern kör bort Bakus invånare", Dagens Nyheter, publicerad 20 maj 

2012 http://www.svd.se/schlagern-kor-bort-bakus-invanare (läst 11 maj 2016)  

• Carp, O (2015) "Falska Eurovision-applåder för Putin blir regeringsfråga", Dagens Nyheter, 

publicerad 28 maj 2015 http://www.dn.se/kultur-noje/melodifestivalen/falska-eurovision-

applader-for-putin-blir-regeringsfraga/ (läst 11 maj 2016)  

• Winston Churchill: ”Sinews of Peace”, (tal vid konferens på Westminster College) 1946 fulltext: 

http://www.historyguide.org/europe/churchill.html (läst 2 maj 2016)  

• Culshaw, P (2005) ”Eurovision sceptic? Neon, non, ni”, The Telegraph, publicerad 19 maj 2005 

citerad i Raykoff, I, Tobin, R.D (2007) A Song for Europe: Popular Music and Politics in the 

Eurovision Song Contest (Hampshire: Ashgate Publishing) s. 7 

• Ek, T (2016) "SVT:s löfte: Ingen censur i Eurovision", Aftonbladet, publicerad 25 januari 

2016 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article22145534.ab (läst 11 maj 

2016) 

• Ek, T (2016) "EBU:s absurda flaggpolicy: okej för regnbågsflaggor "som inte används politiskt", 

Aftonbladet, publicerad 28 april 2016 http://bloggar.aftonbladet.se/schlagerbloggen/2016/04/

ebus-absurda-flaggpolicy-okej-for-regnbagsflaggor-som-inte-anvands-politiskt/ (läst 11 maj 

2016)  

• Fahl, H (2013) "Dansk naturbarnsdans gav seger", Svenska Dagbladet, publicerad 19 maj 

2013 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/dansk-naturbarnsdans-gav-seger/ (läst 11 maj 2016)  

• Fahl, H (2015) "Inga applåder kan dölja att schlagern är politisk", Dagens Nyheter, publicerad 23 

maj 2015 http://www.dn.se/kultur-noje/inga-applader-kan-dolja-att-schlagern-ar-politisk/?

forceScript=1&variantType=large# (läst 11 maj 2016)  

• Fornäs, J (2013) ”Framtiden står skriven i stjärnorna”, Svenska Dagbladet, publicerad 14 maj 

2013 http://www.svd.se/framtiden-star-skriven-i-stjarnorna (läst 11 maj 2016)  

• Fux, R (2014) "Rösta för ett EU där vi alla får vara oss själva", Aftonbladet, publicerad 16 maj 

2014 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article18899434.ab (läst 11 maj 2016)  

• Färsjö, T (2015) ”Stor ilska mot kyssen i Eurovision-finalen”, Expressen, publicerad 27 maj 2016  

http://www.expressen.se/noje/stor-ilska-mot-kyssen-i-eurovision-finalen/ (läst 12 maj 2016)  

• Haimi, R (2015) ”Trots förbudet: Ny politik i Eurovision”, SVT Nyheter, publicerad 19 maj 2015 

http://www.svt.se/kultur/musik/trots-forbudet-ny-politik-i-eurovision (läst 16 april, 2016 )  

• Holmgren, M (2008) "Serbien vid vägskälet mellan Europa och Ryssland", Dagens Nyheter, 

publicerad 8 maj 2008  http://www.dn.se/nyheter/varlden/serbien-vid-vagskalet-mellan-europa-

och-ryssland/ (läst 11 maj 2016)  
�43

http://www.historyguide.org/europe/churchill.html
http://www.svd.se/framtiden-star-skriven-i-stjarnorna
http://www.expressen.se/noje/stor-ilska-mot-kyssen-i-eurovision-finalen/
http://www.svt.se/kultur/musik/trots-forbudet-ny-politik-i-eurovision


• Hedström, I (2009) "Georgien tar sig ton mot Putin", Dagens Nyheter, publicerad 19 februari 

2009 http://www.dn.se/nyheter/varlden/georgien-tar-sig-ton-mot-putin/ (läst 11 maj 2016)  

• Hedström, I (2008) "Schlager-EM i krigets skugga", Dagens Nyheter, publicerad 30 augusti 

2008, http://www.dn.se/arkiv/varlden/schlager-em-i-krigets-skugga/ (läst 11 maj 2016) 

• Jones, E (2016) ”Ukrainas bidrag kan vara för politiskt för ESC”, Dagens Nyheter, publicerad 23 

februari 2016) http://www.dn.se/kultur-noje/musik/ukrainas-bidrag-kan-vara-for-politiskt-for-esc/ 

(läst 11 maj 2016) 

• Kniivilä, K (2013) ”Homofritt ska rädda moralen”, Sydsvenskan, publicerad 21 maj 2013  http://

www.sydsvenskan.se/2013-05-21/homofritt-ska-radda-moralen (läst 11 maj 2016)  

• Kniivilä, K (2013) ”Janukovytj vill både ha kakan och äta den”, Sydsvenskan, publicerad 30 

november 2013 http://www.sydsvenskan.se/2013-11-30/janukovytj-vill-bade-ha-kakan-och-ata-

den (läst 11 maj 2016)  

•  Larsson, M (2014) "Det går inte slå en Jesus i klänning", Aftonbladet, publicerad 11 maj 

2014 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/markuslarsson/article18863402.ab 

(läst 11 maj 2016 

• Lundin, T (2008) "Ödesvalet följs intensivt av EU", Svenska Dagbladet, publicerad 3 februari 

2008 http://www.svd.se/odesvalet-foljs-intensivt-av-eu (läst 11 maj 2016)  

• Moshizi, T (2012) "Det mobbade Malmö förtjänar upprättelse", Aftonbladet, publicerad 19 juli 

2012 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article15140004.ab (läst 11 maj 2016) 

• Nummelin, W (2009) "Full schlagercirkus i forna Sovjet", Dagens Nyheter, publicerad 10 mars 

2009 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/full-schlagercirkus-i-forna-sovjet/ (läst 11 maj 2016)  

• Sahlén, 2015 ”Politiska skandaler som skakade Eurovision”, Svenska Dagbladet, publicerad 20 

maj   http://www.svd.se/politiska-skandaler-som-skakade-eurovision#sida-1 (läst 9 maj 2016) 

• Sydsvenskan (Huvudledare) (2014) "Conchita Wurst och Putins värld", Sydsvenskan, publicerad 

12 maj 2014 http://www.sydsvenskan.se/2014-05-12/conchita-wurst-och-putins-varld (läst 11 maj 

2016)  

• Söderlund, F (2012) "Sanningen bakom diktaturshowen", Aftonbladet, publicerad 14 juli 

2012 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article15117679.ab (läst 11 maj 2016)  

• TT/Spektra (2013) "Rysk ilska mot "saknade" ESC-röster", Svenska Dagbladet, publicerad 21 

maj 2013 http://www.svd.se/rysk-ilska-mot-saknade-esc-roster (läst 11 maj 2016)  

• TT (2015) "BBC klippte bort burop", Svenska Dagbladet, publicerad 6 april 2015 http://

www.svd.se/bbc-klippte-bort-burop (läst 11 maj 2016)  

�44

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/ukrainas-bidrag-kan-vara-for-politiskt-for-esc/
http://www.sydsvenskan.se/2013-05-21/homofritt-ska-radda-moralen
http://www.sydsvenskan.se/2013-11-30/janukovytj-vill-bade-ha-kakan-och-ata-den
http://www.svd.se/politiska-skandaler-som-skakade-eurovision#sida-1


• TT (2014) ”Omtvistad dragstjärna till ESC-final”, Svenska Dagbladet, publicerad 9 maj 

2014 http://www.svd.se/omtvistad-dragstjarna-till-esc-final (läst 12 maj 2016)  

• Trus, H, Ek, T (2014) "Skäggiga damen slår tillbaka- mot Putin", Aftonbladet, publicerad 2 maj 

2014 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article18812497.ab (läst 11 maj 

2016) 

• Werner, M (2014) "Fri kärlek hyllas i Köpenhamn", Sydsvenskan, publicerad 30 april 2014 http://

www.sydsvenskan.se/2014-04-30/fri-karlek-hyllas-i-kopenhamn (läst 11 maj 2016)  

• Winiarski, M (2015) "Putin: Jag planerade ockupationen av Krim", Dagens Nyheter, publicerad 9 

mars 2015 http://www.dn.se/nyheter/varlden/putin-jag-planerade-ockupationen-av-krim/ (läst 11 

maj 2016)  

 

Eurovision, tidningar och tv-bolag 

• http://60th.eurovision.tv/00s  

• https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet  (läst 10 maj 2016) 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_One_Russia (läst 2 maj 2016)  

• https://sv.wikipedia.org/wiki/Intervision_Song_Contest (läst 11 maj 2016) 

• https://kundservice.svd.se/omsvd/ (läst 11 maj 2016)  

• ”Om SVT: Fakta” http://www.svt.se/omsvt/fakta/kort-fakta-om-svt (läst 2 maj 2016)  

• Rubriken ’Kritik och beröm’ på wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet (läst 11 maj 

2016)  

• Rules for the 2016 Eurovision Song Contest (EBU) http://www.eurovision.tv/page/about/rules  

• Rapport, SVT1, sänt 12 maj 2016 

• participant profile, Dima Bilan http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?

song=24532  

• Original Lyrics, ”Believe”, Dima Bilan 2008 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?

event=1469&song=24532  

• participant profile Anastasia Prikhodko http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-
profile/?song=24711  

• lyrics ”Mamo” Anastasia Prikhodko låttext i översättning http://lyricstranslations.com/eurovision-
lyrics/eurovision-2009-russia-anastasya-prihodko-mamo 

�45

http://www.svd.se/omtvistad-dragstjarna-till-esc-final
http://60th.eurovision.tv/00s
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_One_Russia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intervision_Song_Contest
https://kundservice.svd.se/omsvd/
http://www.svt.se/omsvt/fakta/kort-fakta-om-svt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet
http://www.eurovision.tv/page/about/rules
http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?song=24532
https://www.eurovision.tv/event/lyrics?event=1469&song=24532
http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?song=24711
http://lyricstranslations.com/eurovision-lyrics/eurovision-2009-russia-anastasya-prihodko-mamo


• participant profile, Buranovskiye Babushki http://www.eurovision.tv/page/history/year/

participant-profile/?song=26973  

•  paricipant profile Dina Garipova http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?

song=29693  

• Original lyrics, ”What if” - Dina Garipova 2013 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?

event=1783&song=29693  

• participant profile Tolmachevy Sisters http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-

profile/?song=32223 

•  Original lyrics, ”Shine” - Tolmachevy Sisters 2014 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?

event=1883&song=31183  

• participant profile Polina Gagarina http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-

profile/?song=32773 

• Original lyrics ”A million voices”- Polina Gagarina 2015 https://www.eurovision.tv/event/lyrics?

event=2073&song=32773  

• participant profile Sergey Lazarev http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-

profile/?song=33753  

• Original lyrics ”You are the only one” - Sergey Lazarev 2016 http://www.eurovision.tv/event/

lyrics?event=2123&song=33753  

 

VIDEO 

• ”Gomorron Sverige”, SVT1, sänt 4 maj 2016 : video: http://www.svt.se/gomorron-sverige/se-

program/gomorron-sverige-4-maj-06-25?autostart=true  (titta från 01:59)  

• Semifinal 1 Eurovision Song Contest 2016, SVT1, sänt 10 maj 2016  https://www.youtube.com/

watch?v=RZkXb_IGS1g (sedd 12 maj 2016)  

• "Tingaling- Russian Bass Lovers Remix" https://www.youtube.com/watch?v=L11kA8rxPe0   

(sett 8 maj 2016)  

• Dima Bilan ”Believe”, Eurovision Song Contest final 2008 https://www.youtube.com/watch?

v=-72s4WzUcKI (sedd 13 maj 2016)  

• Anastasia Prikhodko ”Mamo”, Eurovision Song Contest final 2009 https://www.youtube.com/

watch?v=K5kKOVoO55g (sedd 13 maj 2016) 

• Buranovskiye Babushki ”Party for Everybody”, Eurovision Song Contest final 2012 https://

www.youtube.com/watch?v=BgUstrmJzyc (sedd 13 maj 2016)  
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• Dina Garipova ”What if” Eurovision Song Contest final 2013 https://www.youtube.com/watch?

v=wHNwk3Oez8U (sedd 13 maj 2016)  

• Tolmachevy Sisters ”Shine”, Eurovision Song Contest final 2014 https://www.youtube.com/

watch?v=BCNN1JAgWqk  

• Polina Gagarina ”A Million Voices”, Eurovision Song Contest final 2015 https://

www.youtube.com/watch?v=GVJW9ImpiWc (sedd 13 maj 2016)  

• Sergej Lazarev ”You’re the only one” Eurovision Song Contest semifinal 1 2016 https://

www.youtube.com/watch?v=RZkXb_IGS1g (sedd 13 maj 2016)  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