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Abstract 

During the years from 2000 until 2016, Russia’s conduct in the international 
sphere have become more and more aggressive, in terms of hard power such as 
military operations in Syria, Ukraine and Georgia and economic actions against the 
EU through trade with oil and natural gas. By this, the Russian state has become a 
target for the western world, where the EU and the US have introduced sanctions 
against the Russians state because of their crime against international law. In this 
thesis, which is a case study, the purpose is to examine the opposite of hard power, 
videlicet soft power, and how Russia uses soft power in terms of sports to get a 
better repute internationally and nationally. Joseph Nye and Guan Lee’s theories of 
soft power are the foundation in this thesis. The theories presents how states are 
using soft power in both a international factor, for maximizing their power, 
legitimacy and attractiveness against other states, and a national factor, by using soft 
power for retain their power and get more legitimacy in their own state and their 
own population. By the use of the theories through the examination and on the case 
of Russia and their vision for getting a better situation international and nationally, I 
can establish that the Russian state are using sports, such as the arrangement of the 
Olympics and World Cup of Soccer, and the KHL, as a tool in their foreign and 
national policy for getting more attractiveness, legitimacy and reputation among 
other states and their own population.  

 
Nyckelord: mjuk makt, maktutövande, KHL, Ryssland, idrott, ishockey, internationellt, 
nationellt 
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1 Inledning 

Den ryska hockeyligan Ryska Superligan förändras 2008 i grunden. Till något 
större och finare. Kontinental Hockey League (KHL) formas med 23 lag runtom i 
forna Sovjetunionen, med 20 lag i huvudsak i Ryssland, ett lag från Astana, 
Kazakstan, ett lag från Minsk, Vitryssland och ett från Riga, Lettland. Tanken var att 
ligan ska likna motsvarigheten i Nordamerika, National Hockey League (NHL), med 
uppdelningen i två geografiska områden, väst och öst. När ligan lanseras görs det 
med ekonomiskt stöd av Gazprom, och ligan har via det ryska sportministeriet och 
staten setts som något positivt. Under 2008 startar helt enkelt en ny liga av i 
ishockeyn, och stora satsningar görs på idrotten i landet, men frågan är om det inte är 
någonting mer i görningen. I samband med KHL:s grundande planeras för mer ryska 
idrottsevenemang i form av OS 2014 och fotbolls-VM 2018. Och frågan är nu: 
handlar detta enkom om en idrottslig vilja från den ryska staten och utveckling av 
egna idrotten, eller någonting annat av mer politisk karaktär?  

I denna uppsats undersöks relationen idrott-politik med hjälp av teorier i mjuk 
makt som behandlar frågor om användandet av mer subtila maktmedel än de 
klassiska maktmedlen såsom militärt våld eller ekonomiska sanktioner. Att skapa 
attraktionsvärde av den egna staten med mjuka medel (kulturella utspel, det vanliga 
livet i staten och andra mer mjuka värden) och igenom detta skapa maktanspråk och 
legitimitet är av vikt för staten. 1 

Undersökningen i denna kandidatuppsats utgår från att finna förklaring och 
förståelse för idrottens roll i politiken, och i synnerhet undersöka den ryska statens 
relation till idrott och ishockey. Undersökningen grundar sig i att skapa förståelse och 
hitta en eventuell förklaring till hur den ryska statens relation till idrott och ishockey 
är och hur den relationen potentiellt används i andra syften, så som utrikes- och 
inrikespolitiskt och maktmässigt, än odelat i idrottsliga syften. 

                                                                                                                                                   
 
1 Nye, Joseph S., Soft power: the means to success in world politics, Public Affairs, New York, N.Y., 2004, s. 5-6 & 12-13 
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2 Problemformulering 

Undersökningen fokuserar på utrikes- och inrikespolitiska aspekter med fokus på 
statlig maktutövningen, där idrotten och ishockeyns roll i Ryssland är 
undersökningsobjektet. Bakgrunden är relationen USA, Europa och Ryssland i en 
kontext av hård makt. Under 2000-talet och framåt har flertalet aspekter av hård 
makt utspelats från den ryska staten, där fokus är att styra och kommendera genom 
militära och ekonomiska hot för att skapa legitimitet och makt2. Exempel på detta är 
Rysslands, enligt internationell lag, olagliga annektering av Krim, där den ryska staten 
efter en högst tveksam folkomröstning inkluderade Krim i den ryska federationen.34 
Även Rysslands agerande militärt i Georgien5, hur den byggda gasledningen i 
Östersjön, Nord Stream, använts i ekonomiska syften gentemot Tyskland och 
Europa.6 Under 2016, valde också den ryska regimen att deltaga i Syrien och dess 
inbördeskrig militärt, detta till stöd för den sittande presidenten Bashar Al-Assad.7 
Allt benämnt är således några exempel på hård makt, där militära och ekonomiska 
maktutövanden är tydliga och visar på de intressen Ryssland har och har haft. Detta 
har gjort EU och USA agerat kraftfullt, med exempelvis sanktioner. 

Det är tydliga maktmässiga mål och Ryssland skyr heller inga medel att 
genomföra dem. Finns det då också mål som är mer obskyra och kan i sin tur visa på 
en annan sida av hur Ryssland agerar maktmässigt och hur de som stat vill 
genomföra sina maktambitioner gentemot andra stater? Utifrån detta vänds synen 
från hård makt till att istället se studien utifrån infallsvinkeln av mjuk makt och 
förklara Rysslands ambitioner, och om denna mjuka makt utövas på något vis i 
allmänhet genom idrotten och i synnerhet genom ishockeyligan KHL. Förståelsen 
för mjuk makt-begreppet utgår utifrån aspekten att utöva mjuk makt i internationella 
relationer och skapandet av attraktionsvärde och legitimitet gentemot andra stater, i 
detta fall Rysslands utrikespolitiska aspekt. Undersökningen fokuserar också på den 
nationella aspekten av mjuk makt, mer i termer av att också kunna skapa sig ett 
maktredskap på hemmaplan för ökad legitimiteten för de som styr.  

Av denna introduktion går också min frågeställning att urskilja, som är följande: 
 

                                                                                                                                                   
 
2 Nye, 2004, s. 6-7 
3 Ashton, Catherine., Statement by EU High Representative Cathrine Ashton on the development in Ukraine’s 
Crimea, European Union External Action, Bryssel, 140301/01, 1 mars 2014, 
4 Kelley, B Michael,. ”Bremmer: The US Must Come To Terms With Russia Controlling Crimea”, Business insider, 6 
mars, 2014 
5 CNN Library, ”2008 Georgia Russia Conflict Fast Facts”, CNN, 31 mars 2016 
6 Washington Post, ”Gerhard Schroeder’s Sellout”, 13 december, 2005 
7 Sonne, Paul & Hodge Nathan, ”Vladimir Putin Says Bashar al-Assad Backs Russian Support to Rebels Fighting 
Islamic State”, The Wall Street Journal,  22 oktober, 2015 
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• Hur kan Rysslands maktambitioner nationellt och internationellt förklaras 
utifrån ett perspektiv av mjuk makt i form av idrott i allmänhet och KHL 
i synnerhet? 

2.1 Syfte och relevans 

Syftet är i allmänhet att försöka förklara och förstå kopplingen mellan idrott och 
politik i syfte att nå makt och skapa legitimitet och maktanspråk i utrikes- och 
inrikespolitik och i synnerhet att försöka förklara och förstå den utbredning som har 
skett av den ryska ishockeyligan KHL. Syftet är därav att se om utbredningen sker 
med ambition av makt och för skapandet av legitimitet och attraktionsvärde 
nationellt och internationellt. Detta sker med Joseph Nyes teori om mjuk makt, och 
även en mer utvecklad teori skriven av Guen Lee, som är en fortsättning på Nyes 
teorier. Teorierna delas upp, där Josephs Nyes aspekt av mjuk makt appliceras på den 
internationella faktorn i att skapa makt, legitimitet och attraktionsvärde gentemot andra 
stater, medan den utvecklade teorin av Lee används på den nationella faktorn, 
dimensionen med styrandet av den egna staten för att skapa legitimitet av styrandet i 
egna staten. 

Den utomvetenskapliga relevansen behandlar frågan om ämnet har relevans och 
kan bidra med förståelse för omvärlden och ha en betydelsefullhet i ett politiskt, 
ekonomiskt och/eller socialt perspektiv och att det påverkar och angår den vanliga 
människans vardag.8  

I min problemformulering visar jag på typen av hård makt-utövningen som varit 
av relevans för människor i dess vardag med krig och konflikter. Mitt fall av den 
ryska statens ageranden i mjuk makt-utövningen kan anses ha relevans för hur det 
påverkar människors vardag på en mer subtil nivå. Att utöva makt genom att styra 
idéer eller att skapa attraktionskraft gentemot andra stater genom olika satsningar, får 
anses ha relevans på punkten av att det påverkar människors tänkande kring hur en 
stat agerar. Utifrån detta kan Rysslands maktambitioner möjligtvis förklaras, då 
relevans för människors vardag existerar i ämnet genom styrandet av idéer och 
maktutövning. Idrotten är en del i inom det sociala perspektivet för människan, och i 
långa loppet kan detta påverka människor i hur de tänker kring stater i både negativa 
och positiva andemeningar på grund av dess agerande. Dessutom kan förståelsen öka 
för statliga ageranden på den internationella och nationella arenan: varför agerar vissa 
stater på ett visst sätt, hur gör stater för en maktmaximering? En stats agerande, 
speciellt i den storleken som den ryska staten, påverkar många människor i dess 
funderingar, och en uppsats av denna karaktär, med en ansats att förklara relationen 
mellan idrott och Ryssland i termer av makt, kan hjälpa människor att få en ökad 

                                                                                                                                                   
 
8 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2007, s. 
18 
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förståelse för staten och dess multidimensionella agerande i både det internationella 
och nationella rummet. 

Den inomvetenskapliga relevansen fokuserar på kumulativiteten där det går att 
tala i termer av att ställa sig på tidigare forskningen axlar, för att sedermera bidraga 
med någonting som kan anses till viss del nytt, uppfriskande och uppdaterat men då 
med hjälp av tidigare forskning.9 I uppsatsen inledning och problemformulering 
beskrivs viljan att göra en teorianvändande studie med hjälp av Josephs Nyes teori av 
mjuk makt-aspekten. Huvuddelen av uppsatsen blir därmed att användandet av 
Joseph Nyes teori och den utvecklade teorin av Guen Lee ska öka förståelsen och 
bidragandet i forskningen kring ämnen så som mjuk makt och dess användning av 
stater. Förhoppningen ligger således i att den tidigare forskningen härleder vidare i 
frågan om idrott och Ryssland, och om förståelsen för hur den mjuka makten 
används och hur den påverkar. I huvudsak går att hävda att studiens art går i led att 
vara både inomvetenskaplig och utomvetenskaplig, där användandet av de ovan 
nämnda teorier av Nye och Lee blir ett försök att bidraga till förståelsen för det 
mjuka-maktbegreppet.  

2.2 Avgränsning & val av fall 

Undersökningen är en enfallstudie, där enkom Ryssland kommer att undersökas. 
Att enbart undersöka Ryssland och dess koppling till idrotten och i synnerhet 
ishockeyn och dess koppling till maktutövningen ligger helt enkelt i att det bara finns 
ett KHL. Det finns bara ett Ryssland med maktambitioner. Dessa två hör ihop, och 
det finns inga andra exempel att jämföra med. Jag är dock medveten om att 
undersökningen gällande idrotten i allmänhet och staters maktambitioner mycket väl 
skulle kunna jämföras med mer stater, men huvudfokuset i studien är att undersöka i 
synnerhet KHL:s utbredning och expansion i termer av mjuk makt och gå från idrott 
i Ryssland i allmänhet och ner till KHL i synnerhet. Att jämföra med exempelvis 
NHL är inget alternativ, då KHL finns i flertalet andra stater i både Europa och 
Asien, tillsammans med att det även finns andra ligor kvar i dessa europeiska och 
asiatiska stater, där de konkurrerar. Skillnaden blir således att NHL enkom finns i två 
länder, USA och Kanada, där de kommit överens om hur ligan ska utformas och har 
inga planer på att inkludera andra länder överhuvudtaget, och det finns inga 
underliggande ligor till NHL som tävlar på samma arena av idrott, enkom en arena av 
”farmarligor”. Detta gör att den avgränsning som finns, att enkom undersöka ett 
land och varför jag vill undersöka detta, går hand i hand. Det unika i att en 
ishockeyliga expanderar in i andra stater, om det finns och hur maktambitioner från 
rysk sida kan förklaras genom denna expansion gör att det gör sig lättast att enbart 
fokusera på ett fall, då det egentligen inte finns någonting att jämföra med.  

                                                                                                                                                   
 
9 Teorell & Svensson, 2007, s. 18 
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Rysslands approach gentemot andra stater har varit tydlig i termer av den hårda 
makten, där situation idag i Europa är ansträngd och kritiken mot Ryssland är stark i 
Europa på grund av den hårda makt-utövningen som Ryssland använt. Detta gör att 
valet av fall också är intressant ur den synvinkel som är det omvända; hur använder 
sig Ryssland av andra maktmedel för att skapa makt, legitimitet och attraktionsvärde 
och en annan syn på landet.  

Att göra en enfallsstudie med förklarande karaktär måste förstås utifrån tanken 
om ”ett fall av”, där kopplingen av operationaliseringen av teorin kopplas till 
analysenheten, i huvudsak Rysslands maktambitioner genom idrotten och 
ishockeyligan KHL. Mer konkret innebär detta att det skapas en relation mellan 
empiri och teori, för att förstå vad det är som eftersöks och en röd tråd genomsyrar 
uppsatsen, och hjälper att undersöka det som ska undersökas och eftersöks.10 Som 
tidigare benämnts, undersöks KHL:s utbredning och expansion och dess koppling till 
hur det kan förklara den ryska statens vilja till att skapa legitimitet, makt och 
attraktionsvärde internationellt och nationellt. Detta kan kopplas till att vara ett fall 
av internationella ambitioner och relationer, och statlig inblandning för att skapa ett 
attraktionsvärde gentemot andra stater men också skapa legitimitet på hemmaplan, 
vilket i grunden är ett fall av mjuk makt-utövande genom kulturella yttringar. Därför kan 
konstateras att uppsatsen är ett fall av mjuk makt-utövande, vilket är viktigt att ha i 
åtanke i kopplingen mellan teorin av mjuk makt och empirin kring idrott och KHL 
som ska användas för att förstå Rysslands maktambitioner internationellt och 
nationellt. 

 

                                                                                                                                                   
 
10 Teorell & Svensson, 2007, s. 47 
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3 Metod 

För att kunna förklara och förstå fenomenet idrott och KHL och dess roll i Ryssland 
i meningen att användas i termer av mjuk makt, och Rysslands mål maktmässigt, 
legitimitetsmässigt och attraktionsmässigt i den mjuka makt-sfären, utgår uppsatsen 
från en ansats som är av fallstudiekaraktär med inriktning enfallstudie. Fallstudien 
anses vara den metod är bäst lämpad i att kunna förklara ett ensamt fenomen, då det 
går att gå djupt in i undersökningen och kunna fokusera enkom på ett fall. Det finns 
enkom en rysk hockeyliga, och övriga hockeyligor är inte uppbyggda på samma sätt 
och det finns bara en rysk stat och den har sina maktmässiga mål med sin idrott, som 
nödvändigtvis inte behöver likna någon annan stats. När det gäller KHL så gäller 
även att det inte finns något liknande inom andra ligor och sporter, är det inte 
kompatibelt att jämföra med någonting annat i termer av ligor, och därför anses det 
mest korrekt och vettigt att göra en studie med fallstudiekaraktär med idrotten i 
Ryssland i fokus. Detta grundar sig i att en extensiv studie är omöjlig, just på grund 
av att det inte finns tillräckligt med fall att jämföra, men också att det är på grund av 
vad jag vill undersöka i synnerhet; idrott och KHL. Att studien görs i intensivt syfte 
istället för extensivt gör att det går att säga mycket om lite och att kunna gå mer in på 
djupet och studera det valda fallet mer intensivt. Att kunna undersöka idrottens roll i 
allmänhet i Ryssland och ishockeyn och KHL:s roll i synnerhet och försöka nå en 
förklaring i maktambitioner och legitimitet vore svårt i en större studie helt enkelt, då 
jag är intresserad av Ryssland ambitioner. Detta hjälper att kunna nå en förklaring 
kring fallet Rysslands ambitioner maktmässigt, vilket inte vore möjligt vid en större 
jämförelse med andra staters maktambitioner och många fall.11  

Därav får det anses vara mest vettigt att föra en studie av fallstudiekaraktär, där 
fallstudiens styrka faller i att säga mycket om lite, men också att vara unik i sig. Och 
att undersökningen är unik sig härleder också till problematiken kring 
generaliserbarheten vid studiet av ett problem, för vad går att säga om världen med 
enkom ett fall? Även om det är så att det går att kritisera generaliserbarheten i en 
sådan här studie, då det är en enfallsstudie, är det samtidigt viktigt att förstå det unika 
och att en generalisering inte alls är omöjlig. KHL i sig är unikt, och Rysslands idrott 
med maktambitioner därtill. Därmed får Rysslands maktambitioner inom idrotten 
anses vara någonting unikt fast i en bredare kategori.12 Generaliseringen kan inte ske 
som vid en extensiv studie, som vill säga någon empiriskt om en population i 
undersökningen. Däremot kan det ske i en teoretisk generalisering, vilket betyder att 

                                                                                                                                                   
 
11 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2007, s. 
267 
12 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 68 
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förståelsen kring mjuk makt och dess teorier, exempelvis hur stater agerar i det 
internationella rummet termer av mjuk makt-utövning på ett teoretiskt plan, där det 
unika med Rysslands maktutövning är någonting i en bredare kategori, så som 
maktutövningen på det stora hela. En teoretisk generalisering är då vettig i termer av 
att kunna undersöka en uppsättning av påståenden teoretiskt, så som maktutövning, 
kopplat till verkligheten i uppsatsen, vilket sedermera kan användas i syftet att 
generalisera på andra fall inom den breda kategorin mjuk makt-utövning. Studien blir 
i sig själv generaliserbar via sin teori gentemot andra exempel, där den teoretiska 
generaliseringen hjälper till att förstå exempelvis fall av mjuk makt-utövning, trots att 
denna undersökning är unik och en enfallsstudie.13  

För att kunna förklara Rysslands maktambitioner genom idrott och KHL:s 
expansion och utbredning i Europa och Asien är det uppdelat i en internationell 
faktor och en nationell faktor. Studien görs i ett teorianvändande syfte. Att studien är 
teorianvändande innebär att den är av förklarande art och att teorierna i uppsatsen 
används i konsumerande syfte för att koppla till KHL:s expansion och Ryssland 
maktambitioner i termer av mjuk makt. Att göra en teorianvändande studie är främst 
för att kunna lättare förstå ett fenomen, och förklara varför någonting har skett som 
anses vara ett problem.14 Då teorierna av Nye och Lee är till grund för studien, så 
utgår studien konstant från de teorier som skapats och byggts av Nye och Lee kring 
mjuk makt. Detta för att förklara det problem som formulerats från min sida, för att 
sedermera applicera det material och empiri som tagits fram. Här används teorierna, 
och teorins olika beståndsdelar där det i studien utgås från empirin som sedermera 
analyseras och försöker hitta en förklaring till det problem som finns. Exempel på 
hur en teorianvändande studie fungerar på lättaste nivå är att ”teorin säger A om 
mjuk makt” och i mitt material finns också något ”som säger A”, och då har teorin 
använts för att förklara ett fenomen och problem. Därmed går det att säga att det 
råder ett samspel mellan teorierna och den empiri som finns i studien för att nå en 
förklaring i den analys som görs av fenomenet och problemet. 

3.1 Material 

Studien som är av teorianvändande karaktär, och för att besvara frågeställningen i 
uppsatsen använts material både primärt från huvudkällan, vilket betyder exempelvis 
hur den ryska statens och dess ledare och regim ser på utvecklingen av idrott och i 
synnerhet ishockey i Ryssland, och genom detta analyseras detta material med hjälp 
av teorierna, för att förstå det utifrån mjuk makt-dimensionen och hur KHL kan 
ligga till grund för att skapandet legitimitet och attraktionsvärde. Även sekundärkällor 
används i syfte att förklara frågeställningen och detta är i huvudsak tidigare forskning 
som gjorts på området. Det finns flertalet utredningar som gjorts av både Foreign 

                                                                                                                                                   
 
13 Teorell & Svensson, 2007, s. 44 
14 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 40-41 
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Policy och Foreign Affairs av andra forskare på ämnet idrott i Ryssland, mjuk makt-
inställningen i staten och KHL, och hur själva ligan är uppbyggd och dess roll i den 
ryska staten.  

Det är viktigt att påpeka vikten av den materialinsamling som har skett att 
studien i huvudsak baseras på sekundärkällor, där tidigare forskare har beskrivit 
situationen för idrott i Ryssland och KHL, och det är viktigt att erinra att detta också 
kan bli problematiskt på den nivån att andra forskare kan ha en viss syn i frågan, och 
kan vinkla, men samtidigt måste tidskrifter som ovan nämnts och gjort arbeten i 
frågan kring KHL och Ryssland ses som en rimlig sekundärkälla.  
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4 Teori 

4.1 Tidigare forskning 

Kopplingen mellan idrott och politik har utforskats tidigare. Exempel på detta är 
betydelsen av idrottsevenemang, så som fotbolls-VM och OS, som del i skapandet av 
en nationell identitet och användes för byggandet av staten. Detta slutade i det 
vedervärdiga resultatet med andra världskriget och förintelsen, då exemplet går att 
finna i Nazityskland, som anordnade OS på 30-talet. Anordnandet gick i rak linje 
med viljan av att demonstrera överlägsenhet gentemot övriga stater i den 
internationella sfären, primärt Västeuropa och sprida sitt totalitära budskap.15 På 
samma vis användes OS av Japan, där olympiaden arrangerades 1964 med parollen 
”1964, not 1945”, med hänvisning till Japanska Imperiet och dess handlingar under 
andra världskriget. I detta OS ville Japan visa upp en ny bild och attraktionskraft. 
Trots försöket, lyckades det inte, då kriget låg nära i tid och synen på Japan förblev 
oförändrad. 16 

Forskning visar i närtid på liknande viljor från stater med anordnandet av event 
för att skapa legitimitet och attraktion och att det finns internationell och nationell 
vinning gentemot andra stater vid succéer av stora event, då väldigt många följer 
evenemanget. Dessutom härleds arrangerandet till att det är ett verktyg för inhemsk 
stolthet och skapande av en nationell enhet bland sin befolkning.17 Exempel på detta 
är Brasilien, som under 2014 anordnade fotbolls-VM och under 2016 anordnade 
sommar-OS. Fotbolls-VM lockade upp mot 1 miljard tittare18 sammanlagt och OS 
går ännu inte se hur många som såg 2016, men exempel på hur många som brukar 
titta på OS går att finna efter OS i London 2012, där upp mot 3,6 miljarder 
människor någon gång tittade på någonting under olympiaden.19 Med detta i åtanke, 
härleds att Brasilien, som under 2010-talet gick om Storbritannien som sjätte största 
ekonomi i världen, anordnar dessa evenemang i syftet att visa sig starkare och skapa 

                                                                                                                                                   
 
15 Cha, Viktor., ”Role of Sport in International Relations: National Rebith and Renewal”, Asian Economic Policy Review, 
2016, s. 141 
16 Ibid, s. 147 
17 Grix, Jonathan & Lee, Donna., ”Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of 
Attraction”, Global Society, 27:4, 2013, s. 528-529 
18 FIFA., ”2014 FIFA World Cup reached 3.2 billion viewers, one billion watched”, FIFA.com, 16 december, 2015 
19 London 2012 Olympic Games., ”London 2012 Olympic Games Global Broadcast Report”, Sponsorship 
Intelligence, december 2012  
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en än starkare ekonomi och mer inflytande världen över.20 Samtidigt har också annan 
forskning visat på att det inte alltid är så att politik och sport hör ihop, där Donald E. 
Abelson menar att idrotten möjligen används i syftet att koppla ihop idrott och 
politik av supermakterna, men att detta är överdrivet och enbart ett spel av staterna. 
Det är snarare så att idrotten enkom ska ses som idrott och någon som staten 
naturligtvis kan bli glada över, men inte mer än så. Sport är sport och politik är 
politik enligt Abelson.21 

4.2 Teoretiska avväganden 

De avväganden som görs i uppsatsen är att forskningen fokuserar på det 
idrottsliga i en stat, nämligen Ryssland, men samtidigt viker av till viss del från den 
forskning som gjorts, då forskningen enkom diskuterar ”super-mega events” 
påverkan på politiken och staten. Det görs också i denna uppsats, där relationen mjuk 
makt-utövning, ryska staten och idrott undersöks, men i huvudsak för att härleda 
diskursen kring mjukt makt och idrott i Ryssland till en nivå av mer specifikt, 
nämligen ishockeyn och KHL. Den springande punkten är avvägandet att 
undersökningen istället fokuserar på i synnerhet ishockeyn och då i termer av en 
ishockeyliga, ett ”evenemang” som pågår månadsvis under halva året och gör så år 
efter år. Det är ingenting en stat ansöker om att få göra, och det är inte så att detta är 
fritt fram för alla, utan är en professionell liga som inte alla länder kan ställa upp i 
som OS eller fotbolls-VM. Förhoppningen är att forskningen bidrar med någonting 
nytt med utgångspunkt i den tidigare forskningen, vilket betyder att undersökningen 
fokuserar på idrotten i Ryssland och vad idrottens roll i allmänhet betyder i termer av 
mjuk makt och sedermera undersöka ishockeyns roll i synnerhet, i en vilja att förstå 
och förklara i ett fall av mjuk makt-utövning från ryska staten. 

4.3 Soft power 

Mjuk makt beskriver attraktionskraften som skapas genom maktmedel, primärt i 
denna uppsats kring den kulturella maktutövningen av enskild stat. Maktutövning 
finns i två delar, den höga kulturen med utbildning, litteratur och konst, där 
exempelvis bra universitet kan användas i mjuk makt-utövning, medan den andra 
delen fokuserar på den populärkulturella sidan (film, sport, musik), som mer talar till 
en större massa av populationen, där exempel går att finna i det amerikanska livet 
och levnadssättet. Amerikansk kultur överlag, och även brittisk, har haft stort 

                                                                                                                                                   
 
20 Grix & Lee, 2013, s. 534 
21 Abelson, E. Donald., ”Politics on Ice: The United States, the Soviet Union, and a Hockey Game in Lake Placid”, 
Canadian Review of American Studies, nr 40, 2010 
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genomslag över världen. Många människor ser amerikanska filmer, lyssnar på musik 
och ser på idrott från USA och Storbritannien. Detta är ett mjuk makt-verktyg för 
USA och Storbritannien, och det skapar en bild av länderna med möjligheter och 
attraktion. Detta gör att exempelvis USA har mycket vunnet gentemot andra stater, 
då USA ses som en ett föregångsland och att det skapar attraktionskraft gentemot 
andra stater och dess individer.22 Det ska påpekas att det inte alltid är staten i sig som 
utövar denna mjuka makt, då det också kan skapas av sig självt, genom då artister, 
producenter, entreprenörer och så vidare. Däremot får då staten attraktionskraft, 
trots inga insatser.23 

Att denna attraktionskraft skapas gentemot andra stater blir viktigt för hur andra 
upplever staten. Det går att jämföra med hur det fungerar på en individnivå, där en 
chef på ett företag kan leda via exempel och att ingen drar sig för att göra vad chefen 
säger genom skapandet av en miljö där makten inte utgår från användandet av hårda 
ord och piskor. Liknelsen finns vid internationella arenan med stater, där politiska 
ledare för en stat kan skapa, eller leda en stat, som andra stater ser upp till, som USA, 
då dess leverne och attraktionskraft inom kulturella utövandet är så starkt, och till 
följd av detta, får staten legitimitet, mer makt och attraktionskraft. Vikten av 
attraktionskraft gentemot andra staten är därmed avgörande och det är som Joseph 
Nye uttrycker det, ”the means of success”, som betyder att en stats värderingar, 
idéer, politik på hemmaplan och bortaplan skapar attraktion på den internationella 
arenan. Detta kan sedermera bli, eller vara, ett verktyg i relationerna med andra stater, 
vilket därutöver staten kan tjäna på och också skapa en plattform för 
maktmaximering.24 

4.4 Operationalisering av teorin 

4.4.1 Internationella faktorn 

Josephs Nye vinkel på mjuk makt preciseras under huvuddelen av kapitlet ”Soft 
Power”. Att förstå staters vilja att ha maktanspråk, skapa legitimitet och 
attraktionsvärde i det internationella spektret görs genom exempelvis kulturella 
faktorer och då användandet populärkulturella aspekter. För att förklara KHL:s 
utbredning och expansion i termer av maktambitioner för Ryssland i en internationell 
faktor och aspekt görs en undersökning av hur KHL porträtteras, hur Ryssland, dess 
politiker och ledare själva pratar om ligan och hur ligans mål verkar och ser ut. Men 
också går den internationella faktorn att diskutera i aspekter av hur idrotten i 
allmänhet och hur KHL når ut internationellt och om det är så att KHL:s expansion 

                                                                                                                                                   
 
22 Nye, 2004, s. 12 
23 Ibid, s. 17 
24 Ibid, s. 5-6 
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ligger i grund att ha ett värde av att skapa attraktion, legitimitet och maktanspråk 
utomlands. Sammanfattningsvis är den internationella faktorns roll att kunna förstå 
och förklara idrottens roll och expansionen av KHL och hur den verkar i ett 
spektrum av att kunna skapa legitimitet, makt och attraktion i det internationella 
rummet gentemot stater, exempelvis utifrån hur mjuk makt fungerat i relation till 
amerikansk kultur. Sammantaget rymmer faktorerna så som KHL:s mål, hur idrotten 
och KHL når ut och hur synen på idrott och KHL är från officiellt ryskt håll är, för 
att kunna förstå dess vilja i termer av mjuk makt och maktanspråk internationellt 
gentemot andra stater. 

 
4.4.2 Nationella faktorn 

Den nationella faktorn tar sitt avstamp i Joseph Nyes syn på den mjuka makten, dock 
med en mer utvecklad syn då det går att se i en dimension av att skapa ökad 
legitimitet och maktanspråk på den nationella arenan gentemot den egna 
befolkningen, i detta fall Ryssland. Att som stat söka sig utåt och öka sin legitimitet, 
maktanspråk och attraktion bland övriga stater kan vara oerhört viktigt naturligtvis 
som tidigare benämnts, däremot diskuterar inte Nye hur mjuk makt kan användas på 
en nationell basis, i termer av att skapa legitimitet och maktanspråk. 

Ett sätt att göra det är enligt Guen Lee att en stat fokuserar inifrån på mjuk makt 
i den aspekt som behandlar att förebygga och bemöta missnöje gentemot staten, då 
det är allt för kostsamt socialt att arbeta med hård makt mot den egna befolkningen. 
Därav, anses det vara vettigt att behålla, alternativt skapa, en gemenskap genom sin 
stat/samhälle med liknande språk, nya traditioner, liknande livsstil och försöka 
genom detta skapa enhet i befolkningen. Exempel som benämns är EU, med en 
europeisk konstitution, i ett försök att förena över landsgränserna genom gemensam 
sak. 25 Detta sätt att se på saken anses vara vettig om exempelvis ett land är i kris eller 
instabilt, och att använda sig av den typ av mjuk makt ovan nämnd, kan hjälpa att 
förhindra mer instabilitet. 26 

Det andra sättet som Lee poängterar är att skapa nationella hjältar, skapa 
patriotism genom exempelvis stora evenemang och försöka skapa en bild av en stark 
ledare gentemot andra stater, för att öka populariteten. Detta anses vara ett sätt att 
skapa legitimitet nationellt. 27 Att försöka skapa förebilder, hjältar och patriotism kan 
göra att det formas till internationell framgång och påverkar den nationella faktorn 
och befolkningen på hemmaplan till aktivt stöd för sittande regim.28 

Uppsatsen använder den nationella faktorn av teorin mjuk makt på den nationella 
faktorn i termer av skapandet av en enhet, gemenskap och tradition, med idrott och 
ishockey i fokus. Dessutom gör undersökningen med fokus på nationella hjältar och 
uppmana till patriotism, då med aktioner från staten för idrotten och KHL. Detta för 

                                                                                                                                                   
 
25 Lee, Guen, ”A theory of soft power and Korea’s soft power strategy”, The Korean Journal of Defense Analysis, vol. 21 
nr. 2, 2009, s. 209 
26 Ibid, s. 213 
27 Ibid, s. 209 
28 Ibid, s. 213 
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att se hur fallet Ryssland och idrott och expansionen av KHL kan förklaras i en 
ambition av maktanspråk och legitimitet nationellt. 

Sammanfattningsvis är uppdelningen av teorin i den internationella och nationella 
faktorn meningsfull och nödvändig för att kunna förstå idrottens roll och KHL:s 
expansion och Rysslands maktambitioner i en kontext av mer legitimitet och 
attraktionsvärde. Förhoppningen är att kunna förklara att expansionen både kan ha 
inslag av att skapa legitimitet, mer makt och attraktion på den internationella arenan, 
men också på den nationella arenan, med skapat stöd för sittande regering och regim 
genom olika aktioner. 
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5 Empiri 

5.1 Bakgrund: Kalla kriget 

Kalla kriget bestod mestadels av militära och ekonomiska hot och ideologiska 
skiljelinjer. Idrotten kanske sågs som sekundär, men var stark i relationen. Sportens 
ursprung och dess roll i Sovjet är viktigt att förstå i relation till det Ryssland vi känner 
idag. 

Idrotten var primärt fokus för Sovjet, där idrottens roll var en förlängd arm av 
den sovjetiska samhällsstrukturen. Idrotten skulle förutom fysisk aktivitet skapa 
enande effekt mellan bönder och arbetare inom ramen för det sovjetiska partiet, och 
detta i sin tur led till effekt att sporten blev en del av det politiska livet.29 Förståelsen 
för idrottens roll fanns i att idrottarna i sig inom Sovjet gjorde någonting som var 
utöver det vanliga där exempelvis staten valde att utse och dela ut medaljer till 
idrottare som gjort någonting av värde. Vid goda resultat kunde en person bli utsedd 
till ”The Honored Master of Sport”, vilket visar att idrott som en viktig del i att du gjort 
någonting för staten, och att staten anser att det var av allra högsta värde.30 Statens 
syn på angelägenheten av goda resultat märks vid deltagandet i OS 1952 i 
Helsingfors, där det i spelen gick skralt för Sovjet, vilket gjorde att staten 
manipulerade media för att istället berätta att Sovjet hade triumferat i Helsingfors.31 

Idrottens roll var därav en typ av propaganda för staten gentemot andra stater 
och att idrotten visade på styrka. Detta visade sig inte minst i relationen till USA 
under Kalla kriget. En bra redogörelse för detta görs i Sports Illustrated, där tidningen 
under Kalla kriget ofta rapporterade i positiva ordalag om USA och dess idrottsliga 
framgångar, medan Sovjet målades upp negativt. Dock är inte det vad denna uppsats 
handlar om, men själva redogörelsen som gjordes i Sports Illustrated påvisar att det 
även på den idrottsliga arenan pågick ett krig, där USA och Sovjet använde alla medel 
för att visa sig från sin ”goda sida”. Idrott, politik och dess oerhörda betydelse för 
staterna var stor, där både USA och Sovjet använde idrotten för att göra anspråk på 
att visa att dess politiska och ekonomiska system var överlägset. Den sovjetiska eliten 
påtalade vikten av att vinna i tävlingar så som OS då det skulle vara ”obestridliga 
bevis för den överlägsenhet som den socialistiska kulturen besitter över de 
kapitalistiska staterna” och samma sak i USA där Robert Kennedy 1964 påtalade att 
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31 Ibid, s. 499 
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”det är i nationens intresse att vinna i OS, då det kommer ge världen ett bevis på den 
inre styrka och vitalitet som staten besitter”.32 

Idrotten för de båda staterna under Kalla kriget var därav stor. Det finns otaliga 
exempel mellan USA och Sovjet där idrotten och politiken gick in i varandra, där bör 
exempelvis USA:s seger över Sovjet i OS i Lake Placid 1980 i ishockey benämnas, där 
ett gäng unga college-killar vann över det dittills överlägsna ishockeylandslaget från 
Sovjet. Något som blivit stor idrottshistoria och symboliskt. Många ingredienser 
fanns under Kalla kriget, och relationen visade sig också inom idrotten. Utifrån detta 
undersöks därmed hur idrotten används idag i den ryska staten, och i synnerhet 
idrotten och ishockeyns roll i termer av mjuk makt. Går det på något vis likna vid hur 
det var förr, där idrotten och ishockeyn uppnått en lika stark status i Ryssland som 
det var förr i Sovjet och är en del i dess politik? 

5.2 Ryssland, mjuk makt och idrott 

Mjuk makt existerade i Kalla kriget och det får anses leva kvar än idag. USA innehar 
rollen som hegemon inom mjuk makt-utövning, vilket även Ryssland anser. I 
Ryssland har intresset för mjuk makt existerat sedan tidigt 2000-tal, då det ses som 
ett effektivt verktyg för skapandet av legitimitet och attraktionsvärde, då bilden av 
den ryska staten i västliga stater anses problematisk enligt politiker och styrande i 
Ryssland, vilket gör att detta i långa loppet kan vara skadligt.33 

Både utrikesminister Lavrov och premiärminister Medvedev menar att mjuk 
makt ska ses som en resurs för staten, och att Ryssland borde och ska skapa en miljö 
för kreativitet och sträva efter att bli ett föredöme,34 för att skapa en bättre bild av 
Ryssland. Kritik från väst ligger i Rysslands hårda makt, Rysslands brist på demokrati 
och mänskliga rättigheter, vilket har gjort att regimen i Ryssland vill ändra om dess 
approach i vissa områden, där fokus bör ligga i exempelvis kulturella utspel och syfta 
till sin rika historia och dess universalitet av kultur.35 Detta, för att styra om fokus 
från den kritik som finns i demokratiska frågor och konfliktfrågor, till en mer 
sofistikerad kulturell diskurs. I kulturen menar ryska regimen och eliten att landet inte 
kan kritiseras på samma grundvalar, då den är rik och kan spela roll som föredöme 
för andra stater.36 En förklaring bör ligga i dess syn på det internationella systemet, 
där de själva anser sig vara förfördelade. Stater delas då och då in i “status quo”- och 
“reformist”-stater, där status quo-staterna har en vilja att bibehålla det system som 
finns i det internationella spektret idag, medan reformist-staterna vill förändra till ett 

                                                                                                                                                   
 
32 Massaro, John., “Press Box Propaganda? The Cold War and Sports Illustrated, 1956”. The Journal of American 
Culture, 26: 361–370, 2003, s. 368 
33 Kiseleva, Yulia., ”Russia’s Soft Power Discourse: Identity, Status and the Attraction of Power”, Politics, vol 35, 
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34 Ibid 
35 Ibid, s. 322 
36 Ibid, s. 322-323 
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system med större inflytande för flera, och inte minst sig själv. Där ingår exempelvis 
Ryssland som vill skapa nya normer och förändring i termer av kultur. 37 

Kulturen anses ligga högt på dagordning för den ryska staten för förändring av 
internationella systemet och för att skapa legitimitet och attraktion gentemot andra 
stater. Idrott är en del i detta. Ryssland har som exempel anordnat OS 2014 i Sotji 
och fotbolls-VM 2018 kommer att hållas i Ryssland. Arvet av idrotten som en 
integral del av staten har blivit ärvd från Sovjet-tiden38 tydligt och har flertalet gånger 
påpekats vara otroligt viktig för den ryska staten, där exempelvis Vladimir Putin 
redan 2000 uttalade ”att vinster inom idrotten gör mycket mer för att stärka landet än 
vad 100 politiska slogans någonsin kan göra” 39, vilket naturligtvis får ses som ett 
starkt påstående för rollen av idrott i och för staten Ryssland. Detta återkommer 
flertalet gånger, där ryska politiker, och speciellt Vladimir Putin, diskuterar betydelsen 
av idrotten för Ryssland och att det är av yttersta vikt för ett sådant stort land att ha 
framgångar gentemot andra stater, då det visar på en framgångsrik politik 
idrottsmässigt, både internationellt med evenemang, och med den skapade 
ishockeyligan, KHL, som ägs genom statliga medel och oligarker.40 Just investeringen 
som skett i Ryssland gällande olika evenemang är enorm. Förutom investeringen i 
KHL med statligt stöd och oligarker har också andra investeringar skett så som 
tidigare nämnt OS 2014 i Sotji, en stor investering av staten. Upp mot 50 miljarder 
dollar investerades, och anses ha varit en drivkraft för nationalistiska strömningar i 
landet, och skapat en uppmärksamhet utomlands,41 med stora tittarsiffror. Detta kan 
också ha en del i att vilja attrahera den inhemska befolkningen till ökat stöd för 
sittande regim eller för nationalistiska strömningar, där forskningen talar om att en 
befolkning i en stat oftast är allt mer intresserade av hur atleter och idrottare 
presterar som är från dess egna land och representerar dem.42 Med den historia som 
fanns i Sovjet med starka idrottsliga band, och för att visa att staten var överlägsen 
andra och viljan i Ryssland idag politiskt med att få bra resultat idrottsmässigt hos 
dess befolkning och elit, hoppas politikerna i Ryssland idag också kunna vinna på 
detta i positivitet OS 2014, fotbolls-VM 2018 och liknande evenemang anses vara en 
plan i att tillfredsställa den egna befolkningen med framgångar, som kan ge stöd 
inrikes. Idrottsliga framgångar kan vara ett recept,43 men också idrottsliga evenemang 
där evenemangen kan ha haft inflytande i att vara ett maktmedel gentemot det status 

                                                                                                                                                   
 
37 Sergunin, Alexander & Karabeshkin, Leonid., ”Understanding Russia’s Soft Power Strategy”, Politics, vol 35, 2015, 
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39 Putin, Vladimir., ”President Vladimir Putin met with the Russian Olympic team before Sydney Olympics”, Kreml, 
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40 Baumgartner, Pete., ”Scandal Smears Putin’s Superpowered Vision For Russian Sport”, Radio Free Europe, Radio 
Liberty, 3 augusti, 2016  
41 Ibid 
42 Gorokhov, 2015, s. 272 
43 Via forskning gjord av Victor Cha vid Georgetown University visas att det land som anordnar och är värdland för 
de Olympiska spelen i genomsnitt vinna desto mer medaljer. Exempel går att finna i att USA vunnit 137 medaljer i 
genomsnitt som värdland kontra 92,8 när de inte är värdland, och Ryssland med 195 medaljer vid värdland kontra 
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quo-läget på den internationella arenan, där den ryska staten visar handlingskraft och 
vilja att visa sin kulturella sida som positiv och för en förändring, där den ryska staten 
kan verka god utåt.44  

5.3 Ishockey och politik i Ryssland 

Innan 2008 fanns ryska ishockeyligan i två former; den Sovjetiska Ligan och Ryska 
Superligan. Den Ryska Superligan grundades 1996, och under 1999 öppnades ligan 
upp för mer lag än enkom ryska. Från och med 2008 heter ligan KHL och är 
internationaliserad, med lag också från Kroatien, Slovakien, Finland, Kazakstan, 
Lettland och Vitryssland.45 Utformningen av KHL får anses som komplex, men har 
sitt ursprung i viljan att bli mer organiserad än dess föregångare Ryska Superligan då 
ligan hade otroliga problem med korruption och organisationsproblematik, men 
samtidigt bra ekonomi. Detta till följd av oljeboomen i Ryssland, vilket sedermera har 
investerats i ishockeyn och KHL för att komma tillbaka till en storhetstid både 
internationellt och nationellt.46 

Skapandet av ligan skedde i huvudsak av Alexander Medvedev, som under 2011 
var generaldirektör för exporten inom det ryska oljebolaget Gazprom, ett företag som 
har symboliserat stora delar av den ”revansch” som den ryska staten gjort 
ekonomiskt. Samtidigt har också Alexander Medvedev varit chef över utveckling 
inom KHL, där han varit president och ordförande.47 Det är viktigt att poängtera att 
det ryska oljebolaget Gazprom är ett oljebolag som är delvis statsägt48. Därmed har 
Gazprom politiska kopplingar, där också premiärminister Dmitrij Medvedev har 
suttit med i styrandet.49  

Utformandet av ligan är därmed tydligt. Tidigare starkare i hockey, sedermera 
svagare med korruption och en problematik kring organisering, till att delvis 
statsägda Gazprom sponsrar med naturgas- och oljepengar för en förändring av 
ishockeyn till det starkare med en ekonomi upp mot 24 miljoner dollar per lag per 
år.50 51 Dessutom, en stark koppling till staten med både Dmitrij Medvedev och 
Alexander Medvedevs inblandning i Gazprom som delvis statsägt.  
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Det rör sig om enorma statsfinansierade resurser inom ligan, men vad är ligans 
status för styret i Ryssland? I huvudsak låg mycket i att bli slagkraftiga igen och detta 
genom en ökad inkludering av tidigare Sovjetstater. Under 2009 berättade och 
beskrev president Vladimir Putin ett av sina mål för ligans expansionsplaner och 
utbredning; inkludering av lag från Sverige, Tjeckien, Slovakien och Schweiz som 
huvudmål.52 Putin är en person med ett stort intresse för idrott i allmänhet och 
ishockey synnerhet, och har varit drivande personligen i de här frågorna. 
Kopplingarna till Kreml finns där, både genom Putins privata intresse men också via 
Gazprom. Kopplingarna till politiken och den starka ekonomin har krävts, detta efter 
vad Putin själv har sagt att problemet ligger i att NHL och USA/Kanada är som en 
”dammsugare” som konstant tar upp de stora spelarna och urholkar ishockeyn i 
Ryssland.53  2011 byttes sittande presidenten för KHL Alexander Medvedev ut där 
han berättade att president Putin själv är hjärnan bakom projektet KHL och att han 
personligen säkrat upp finansiellt stöd för ligan,54 vilket kan tänkas vara genom både 
statsägda oljepengar men också via oligarker. 

Att ligan är stark ekonomiskt, och att många spelare ska stanna i ligan, skulle 
kunna förstås av att president Putin gör det som han verkar vara ganska duktig på, 
nämligen att dra i lite trådar för att öka värdet på KHL och för att behålla ”de bästa” 
spelarna.55 Detta för en ökad utveckling men också för att kunna se att KHL och den 
ryska ishockeykulturen är någonting att räkna med. Det har till viss del funkat. Under 
2011 var enkom 18 ryska spelare aktiva i NHL och enkom 6 spelare var draftade av 
de nordamerikanska lagen. Detta jämfört med siffror 11 år tidigare, när upp mot 70 
ryska spelare var aktiva i NHL och 40 spelare draftades56 vilket kan ses som en vinst 
utifrån vinkeln av KHL, med spelare som stannar kvar. 

Via expansionen av KHL har staten lyckats etablera sig i flertalet andra länder, så 
som Kina och Helsingfors. Just i Helsingfors, där storlaget Jokerit valde att hoppa av 
den finska ligan Liiga och istället gå med i KHL efter finansiering av oligarker och 
statliga pengar. Kopplingen mellan de nya ägarna i Jokerit (Boris Rotenberg och 
Gennedy Timchenko, vänner till Putin) och staten var så stark så de sedermera 
hamnade på listan över sanktioner från den amerikanska staten på grund av 
Rysslands inblandning i Ukraina.57 Det är dock viktigt att förstå att även om inte 
Jokerit var det största laget i Finland, så får inkluderingen av laget ses som en 
prestigevinst av KHL, med än mer publik än tidigare och ett ökat intresse för Jokerit 
efter bytet till KHL.58  Samtidigt finns det en skepsis gentemot hur detta har skötts, 
där tidigare rådgivaren till presidenten Martti Ahtisarri, Alpo Rusi, är en av de som 
uttryck tvivel. Gärna ett samarbete med Ryssland men på vilka premisser? Det finns 
en oro i Helsingfors för kopplingarna till den ryska staten via KHL, och att det kan 
vara problematiskt för Finlands egen säkerhet och efter situationen i Ukraina, kan 
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inget längre bara ses som idrott.59 Detsamma gäller Lettland och Dynamo Riga, som 
har en budget i runda slängar på 10 miljoner euro 2016. Att ha denna enorma summa 
genom sponsorer i Lettland idag för ett hockeylag anses svårt, utan att det måste ske 
statlig på något vis, vilket skapat samma känsla som i Finland.60 Lagen har alltså rejäla 
investerare, och det visar inte minst att Gazprom själva är storsponsor och ägare av 
St. Petersburg och Avangard Omsk, två stjärnlag61 och en stor del av de andra 
klubbarna är ägda av oligarker, med starka band till staten.62 

Expansionen i Kina skedde 2016, där Putin och Kinas president möttes63 för att 
fira investeringen i laget Kunlun Red Stars, som har sin besittning i Beijing. Kina är 
ett land utan någon som helst kultur av idrotten ishockey, och har aldrig haft starka 
traditioner av vinteridrott, utan brukar snarare vara starka inom sommar-OS. 
Naturligtvis måste aspekten av marknad räknas in i syftet att nå ut till Kina, då det 
finns en potential i östra Asien av en miljardpublik64, vilket anses positivt utifrån 
vilken produkt vi än talar om och kan ge en extra dimension för Ryssland i flertalet 
aspekter. 

Ligan är till synes ett finansiellt kraftcentrum, där exempelvis stöd från Gazprom 
och oligarker gentemot lag som Avangard Omsk och SKA St. Petersburg har varit 
enormt. 2014 var bidragets värde till de enskilda lagen på ungefärliga 57 miljoner 
dollar, och har idag ett ungefärligt värde på 24 miljoner dollar. 65 Detta syns inte 
minst på spelarfronten där den tjeckiska superstjärnan Jaromir Jagr tidigare fanns i 
ligan efter att ha nobbat comeback i NHL och Jagr sågs då som att vara målet för 
ligan: ”Kolla, vi har den här superstjärnan i vår ishockeyliga, han spelar inte i NHL 
och han kommer för att spela för oss och underhålla våra fans”.66 Detta har 
sedermera fortsatt med Ilja Kovaltjuk och Alexander Radulov. Kovaltjuk hade en lön 
på ungefärliga 100 miljoner dollar över 15 år i NHL. En lön och kontrakt han 
lämnade efter enkom 3 år för att flytta hem till Ryssland och med en lön upp mot 15-
20 miljoner dollar årligen67, vilket också skapade en konflikt mellan de två ligorna 
NHL och KHL, men som till synes KHL vann. Det är också viktigt att påpeka att 
ägarna av det lag som Kovaltjuk gick till är SKA St. Petersburg, där ägarna av ligan är 
nära vänner med Vladimir Putin, som tidigare benämnts.68 Detta hände även med 
Alexander Radulov, som bröt sitt kontrakt med Nashville 2008, för att istället ansluta 
sig till Salavat Julajev, där lönen som erbjöds var desto större och sedermera 
hamnade i CSKA Moskva. En spelare som ansetts vara briljant i sina bästa stunder 
och utanför NHL antagligen den allra bästa, valde helt enkelt att flytta hem och spela 
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i Ryssland istället för i NHL.69 70 De faktorer av spelare jag nämner här viktiga, då det 
visar på prestige att ryska spelare stannar i Ryssland, både i äldre dagar som stjärnor, 
men också som tidigare benämnts i unga år. Däremot är viktigt att säga att både 
Jaromir Jagr och Alexander Radulov idag (2016) återfinns i NHL trots allt, men var 
under en lång period spelare som spelade i KHL, tjänade stora pengar och ansågs 
vara en prestigevinst för ligan och Ryssland, och bidrog till en konflikt ligorna i 
mellan. Att kunna få superspelare tillsammans med att lönenivåerna i ligan överlag 
varit oerhört höga, med mellan 300 000–500 000 dollar i snitt årligen med bonusar på 
70 % av beloppen så visar det att ligan menar allvar, då det har hjälp att locka spelare 
från övriga världen, då toppspelare från Sverige, Finland, Tjeckien, och då och då 
USA och Kanada, valt att spela i KHL.71 72 

Stor publicitet och publik anses vara drivkraften för ligan. Publikmässigt går det 
att säga att KHL inte är någon extrem, där snittet i ligan enkom ligger på 6303 
personer, med jämförelse mot den svenska ligan, SHL, som har ett snitt på 5,84973 
personer. Detta ska vägas in gentemot den potentiella publik som finns i Ryssland, 
vilket gör att resultatet kan anses lågt. En utökad marknad för ökad publicitet och 
publik, enorma summor investeras av privata finansiärer visar på statens vilja att 
utmana NHL genom att behålla ryska spelare på hemmaplan, vilket staten också 
lyckats med till viss del. Dessutom Putins egna ord och statens egna ord, där KHL är 
en aktör som är viktig, och inte minst kopplingen till Putin själv, där han verkar ha 
varit inblandad i flertalet ageranden för spelare och expansionerna. Dessutom hävdas 
det att Putin uttalat att KHL utan vidare kan användas i termer av utrikespolitiska 
mål74 och att Vladimir Putins tankar kan härledas till tiden av Sovjetstyre, med 
idrotten i fokus och som en förlängd arm av det staten och ideologin. Detta förstärks 
också av uttalanden av Putin, där han uttalar sig enligt Sputnik International75 att 
KHL primära mål är att utmana NHL och den nordamerikanska idrotten, och att just 
nu (2012) är ligan ganska svag, men kommer i framtiden utmana.76 
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6 Analys 

6.1 Internationella faktorn 

Den internationella faktorn belyser relevansen av att som stat nå ut och utan 
pekpinnar och hot kunna skapa sig legitimitet på den internationella arenan och 
attraktionskraft och värde som stat gentemot andra stater.  

Den idrottsliga kopplingen till den internationella arenan går till viss del att förstå 
i kontexten av den ryska statens vilja att återupprätta en mjuk makt-ställning i relation 
till den goda universalitet av kulturutövande som går att finna i Ryssland. Att kunna 
nå ut gentemot andra stater och att se mjuk makt som ett utrikespolitiskt verktyg 
bekräftas av utrikesminister Lavrov och tidigare och nuvarande premiärminister 
Medvedev, vilket gör det än mer tydligt hur viktig rollen av olika kulturella yttringar 
är för Ryssland. Nye benämner i teorin att kulturella yttringar kan skapa 
attraktionskraft gentemot andra stater och om denna attraktionskraft blir storartad, 
kan detta i sin tur leda till att staten accepteras mer i internationella sammanhang, och 
att i långa loppet kan statens politik, dess plattform, leverne och så vidare upplevas 
mer positivt. Kulturella yttringar går att finna i att ryska staten anordnade OS 2014 i 
Sotji. Detta kan anses ha en roll av att skapa en större plattform för att nå ut, där 
Ryssland fick visa sig från en bättre sida, och vad också den tidigare forskningen visar 
i relation till empirin är att den marknad ett olympiskt spel besitter, med relation till 
tittarsiffror och reklam, så går det inte bortse från att bilden av Ryssland under denna 
tid är positivt. Detta går antagligen också förstå i relation till det fotbolls-VM som 
kommer hållas i landet 2018, med enorma fördelar reklammässigt och 
marknadsmässigt, där Ryssland i en tid av dåliga relationer gentemot andra stater vill 
visa staten som en potentiell god kraft, och de kulturella yttringarna från landet kan 
användas för att skapa bättre relation till övriga stater internationellt. 
Attraktionskraften och legitimitet för Ryssland kan i teorin öka i det internationella 
rummet då de ryska kulturella yttringarna i det här fallet visar att även Ryssland är en 
stat som arrangerar ”positiva” evenemang, vilket kan visa att staten är ett föredöme 
som kan arrangera något sådant här och är en god miljö internationellt för idrott.  

De politiska ledarnas uttalande om vikten av mjuk makt för en förändrad syn går 
i led med de satsningarna som görs, och kan till viss del förstås utifrån att få en bättre 
bild av Ryssland, och detta också tillsammans med hur Vladimir Putin också talar om 
vikten av idrottens roll i relation till bilden av Ryssland; ”Vinster inom idrotten gör 
mycket mer för att stärka landet än vad 100 politiska slogans någonsin kan göra”. 
Detta kan förstås i relation till hur den ryska staten vill visa sin kulturella sida och att 
den satsning som har skett antagligen ligger i president Putins vilja att kunna skapa en 
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annan bild av Ryssland i att antagligen ha som mål att förändra det som finns på den 
internationella arenan idag; några starka kulturella länder med inflytande, medan 
Ryssland stått utanför. Det går också att tro att Putin och staten Ryssland vet om 
vilken fördel idrotten har bland ”vanliga” människor, med exempel på hur USA 
lyckats, vilket beskrivs i bakgrunden mellan länderna under Kalla kriget, vilket då 
skulle vara till fördel för den ryska staten i dess attraktionskraft. 

När det gäller KHL i den internationella faktorn, går det föra samma diskurs som 
kring idrottens roll i Ryssland. Förståelsen för hur övriga länder fungerar (speciellt 
USA), benämns av Nye i sin teori, kan förstås i aspekten av KHL och dess 
expansion. Att kunna nå ut till en allt större marknad, med exempel på Finland, 
Slovakien och Kroatien i Europa och Kina i Asien, gör att det blir desto enklare. 
Men kan KHL förklara Rysslands framtida ambitioner maktmässigt i termer av mjuk 
makt? Det kan tänkas så, i och med den utveckling som ligan gjort från starten till 
hur det blivit, med en statens inblandning och enorma kopplingar till staten, där det 
pumpas in miljard-belopp i ligan och stora miljonbelopp i enskilda klubbar, 
exempelvis i Jokerit i Finland och Dynamo Riga i Lettland. Det har också uttryckts 
skepsis i dessa länder - var pengarna egentligen kommer ifrån och i vilket syfte. Att 
ett bolag som Gazprom är delaktiga med sina kopplingar till staten i form av att vara 
delvis statsägda, och flertalet politiker och individer involverade talar för hur staten 
vill kunna använda sig av bolaget i att kunna nå ut och kan i sig ses som ett verktyg 
av mjuk makt. De kopplingar till staten kan antas också i Putins engagemang att nå ut 
idrottsligt, där han varit engagerad i att få ett lag i Beijing. Även att flera av hans 
närmsta män i staten nu äger flertalet klubbar i ligan och investerar privata pengar 
gör kopplingen till staten och statens vilja att nå ut med ligan KHL allt starkare, och 
det går att anse att det verkligen är ett medel i den internationella arenan för att 
kunna får attraktionskraft och legitimitet, och att en bild av Ryssland som kulturellt 
starkt visas upp. KHL finns nu i flera delar av världen vilket visar på handlingskraft 
men också att staten aktivt jobbar för kulturella yttringar, vilket kan anses vara för att 
skapa attraktionskraft och legitimitet för staten. Enligt Putins egen utsago är 
meningen att KHL ska kunna användas som ett utrikespolitiskt verktyg, vilket 
naturligtvis stärker tesen om att KHL och idrotten i sig är en viktig del för den ryska 
staten att visa en mjukare sida maktmässigt och nå attraktion och legitimitet. 
Marknaden ökar också för ligan, och det som talar för att staten är inblandad är 
publiksiffrorna som bevisar att ligan inte alls är något exceptionellt, utan ligger på en 
låg nivå trots ekonomin. Detta styrker tanken om att KHL kan ses som ett 
maktredskap från staten och för att skapa en bättre bild av Ryssland. I och med de 
pengar som satsas, och den marknad som finns, torde detta leda till en större succé, 
men har enkom landat skrala resultat publikmässigt. Ändå satsas stora pengar från 
oljebolag och staten för att upprätthålla ligan och därmed kunna skapa makt. 

Sammantaget går mycket av vad Nye beskriver i sin teori in i analysen av empirin 
och den internationella faktorn och idrotten och KHL; de används som verktyg för 
att kunna skapa sig en större legitimitet och mer maktanspråk, speciellt idrotten med 
OS och fotbolls-VM, men också genom att utöka och påverka KHL:s expansion och 
kunna tjäna på detta i långa loppet. Detta är ungefär som Nye beskriver i teorin kring 
USA och kulturella yttringar, och hur detta påverkar staten positivt. Skillnaden här 
torde vara statens inblandning, vilken är stark i termer av politiska beslut och 
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ekonomisk styrka ut, i en förhoppning att förändra synen på Ryssland, men också 
den internationella rangordningen. 

6.2 Nationella faktorn 

I den nationella faktorn belyses hur staten kan skapa en nationell sammanhållning 
genom nya traditioner, gemenskap och livsstil och att skapa nationella hjältar och 
patriotism. I uppsatsen tolkas detta i termer av användandet av idrotten och KHL för 
skapandet av makt och legitimitet på hemmaplan.  

Aspekten av OS och fotbolls-VM kan anses bidra till en ökad patriotism, med 
hänvisning till den historia där idrottens roll historiskt varit enorm för den Sovjetiska 
staten, till hur det är idag med hänvisning till Putins tal. Dessutom går det tala om 
nationalistiska strömningar och gemenskap där staten vet att ett ökat stöd för 
regimen ökar vid stora evenemang, och den forskning som gjorts på området visar i 
empirin att ju mer positiva evenemang som anordnas i staten, gör att det är positivt 
för staten att vilket kan skapa nationalistiska strömningar och gemenskap vilket kan 
bidra till stöd för regimen. Att det i sin tur också går bra för de egna idrottarna som 
kan bli hjältar, som statistiken talar för, gör inte saken sämre då det kan leda till 
strömningar av patriotism och nationalism som i sin tur leder till att ledningen av 
landet kan tjäna på detta.  

Detta visar Rysslands arrangemang kring OS 2014 i Sotji, och också ur 
perspektivet av fotbolls-VM 2018, som lär bidra till allt mer gemenskap för den ryska 
identiteten och nationalistiska strömningar och kan bidra till rådande mentalitet av 
nationalism som redan återfinns i Ryssland. Skapandet av nya traditioner och 
gemenskap i relation till ovan nämnda resonemang kan anses ha ”positiva effekter” 
på relationen till den egna befolkningen för staten, i termer av att själva arrangerandet 
visar styrka från staten. Den egna befolkningen ser att staten agerar, får världsevent 
som OS, vilket kan antas ha positiva effekter i sin tur för regimen i hopp om att ha 
fortsatt kontroll och legitimitet. Sammanfattningsvis skulle det gå att förstå och 
förklara idrottens roll i den nationella faktorn som en del i ett mjuk makt-verktyg i 
flertalet delar, där historien av Sovjet, nuvarande enorma satsningar från staten och 
liknande hjälper regimen att åter uppfylla Rysslands position och kan genom dessa 
kulturella satsningar på evenemang kunna fortsatt ha legitimitet, utan att övertyga 
befolkningen på en mer politisk plattform. 

KHL går in i samma tema. Att kunna skapa nya traditioner och en ny gemenskap 
kan ses utifrån den aspekt av skapandet av ligan i sig, och hur införlivandet av andra 
städer och stater är ett verktyg för att återupprätta en forn stolthet över idrott. Detta 
kan tolkas som att ett nyskapande av en rysk ishockeyliga går i led med att föra 
traditionen vidare från Sovjettiden och genom detta kunna visa på att rysk ishockey 
överlag är att räkna med, vilket i sin tur också kan bidra till ökad patriotism och 
nationalistiska strömningar bland befolkningen. Även utifrån de uttalanden som 
finns av exempelvis Vladimir Putin på temat, där han menar att KHL ska vara en 
motpol, vilket kan leda till mer stöd samtidigt som det inte kan anses vara lika starkt i 
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termer av stöd för den sittande regim som evenemang som OS och fotbolls-VM, då 
dessa kan bidra till en större uppmärksamhet. 

Även hur spelare stannar och återkommer till KHL kan spela in i viljan att skapa 
patriotism och hjältar. Putins uttalande om hur han ser ”NHL som en dammsugare 
av bra spelare” är en fingervisning på hur tanken för ett framtida Ryssland ska se ut i 
skapandet av en rysk identitet inom idrotten, och hur det är ett led i att kunna skapa 
nationalistiska strömningar, patriotism och statshjältar med hjälp av återtagandet och 
stopp för spelare till Nordamerika. Att utmana sportsligt utrikes och speciellt 
gentemot NHL är en stöttepelare för Putin, tillsammans med sitt uttalande om 
spelare och hur övriga ministrar och politisk elit ser på kulturen i Ryssland, anser jag 
att det går i led med teorin om att skapa en mer rysk identitet och att kunna behålla 
flertalet spelare och locka hem dem. Att kunna erbjuda spelare att istället komma 
hem till KHL, alternativt stanna, får ses som en prestigevinst för Ryssland och KHL, 
men också vad det gör i det förlängda loppet. Där går det tolka in hur formandet av 
mer patriotism och nationella hjältar, med spelare som Radulov och Kovaltjuk, som 
lockats hem och spel. Detta, tillsammans med hur utbildningen och vad ligan gör för 
att behålla spelare på hemmaplan, på vad som verkar vara order från Kreml, gör att 
det är en bricka i spelet att skapa legitimitet genom olika mjuka makt-handlingar 
kontra folket, där folket i detta fall får spelare att se upp till, spelare som lockas hem 
från NHL och dessutom är från deras egna land. De skippar att bo kvar i ett 
”fiendeland” så som USA, och väljer istället hemlandet Ryssland vilket i sig kan visa 
på statens vilja att skapa en gemenskap. Att de också lockas hem från den bästa ligan 
kan bidraga till stolthet och mer nationalistiska strömningar, då det är en del i att visa 
att KHL har kommit väldigt långt. Tillsammans med hur ligan också lyckas locka 
övriga spelare av hög kvalitét från Europa, kan också bidra till strömningar av 
stolthet över egna landet och ligan, där KHL lyckas locka till sig de bästa spelarna 
även utanför NHL, vilket kan gynna sittande regimen i Ryssland. 

 

6.3 Sammanfattning 

Problemet och frågeställningen i studien var att förstå och förklara kopplingen 
mellan idrott och politik i allmänhet och ishockey i synnerhet och om denna 
koppling sker med ryska maktambitioner i termer av mjuk makt, internationellt och 
nationellt. Detta kan påvisas till viss del. 

Det jag anser i analysen som har gjorts är att det finns ett fall av mjuk makt-
utövande och det finns en tydligare koppling mellan själva idrotten, så som OS och 
fotbolls-VM, och den internationella faktorn, i att kunna skapa en allt större 
legitimitet och attraktionsvärde på den internationella arenan. Detta för att möjligen 
förändra den realitet som är på den internationella arenan med primärt USA som den 
stora exportören av kulturella yttringar. Däremot är inte KHL-fallet lika starkt, men 
ändock finns det tendenser för att KHL är ett mjuk makt-verktyg för den ryska 
staten. Inte minst delarna där kopplingen till staten finns med de enorma ekonomiska 
resurserna genom Gazprom. Detta för att expandera ligan till andra stater vilket kan 
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ge mer legitimitet och inte minst attraktionsvärde, där staten visar på handlingskraft 
genom KHL, där exempelvis expansionen till Kina och Beijing får ses som en 
styrkedemonstration maktmässigt och att KHL är ett verktyg för staten. KHL kan 
anses som ett ”super mega-event” i viss mån, med de enorma resurser som satsas 
och pumpas in från statligt håll för att hålla det levande. Samtidigt är inte 
attraktionskraften och marknaden för KHL lika stor som ett OS, men tendenserna 
finns där och har en roll som verktyg för staten i politiken. Den nationella faktorn 
konstitueras även inom idrotten och ishockeyn som ett mjuk makt-verktyg för staten 
och för att kunna skapa legitimitet som regim och enande effekt bland sin 
befolkning, inte minst i arrangerandet av OS och fotbolls-VM. Att kunna behålla 
och/eller locka hem spelare, skapas en rysk identitet och patriotism, via ishockeyn, 
vilket sedermera kan leda till mer nationella strömningar. Även via idrotten i sig, där 
ryska idrottare lyckas och vinner på hemmaplan i exempelvis OS, kan fungera som 
enande effekt och skapa strömningar som staten kan tjäna på. Sammanfattningsvis 
går det att förstå att idrotten i allmänhet och KHL i synnerhet är två viktiga 
institutioner för den ryska staten och dess maktmedel i syfte att kunna skapa 
legitimitet och attraktionsvärde, och dess historia med kopplingarna till Sovjet spelar 
in ganska mycket för den ryska staten idag. 
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7 Slutdiskussion 

I uppsatsen visas en koppling mellan idrott och politik upp, där jag tycker och tror att 
det blir en distinktion som allt mer suddas ut; politik och idrott integreras mer och 
borde forskas vidare på. Om inte annat visar uppsatsen att idrotten och KHL är en 
del av ett verktyg för staten att kunna skapa attraktionskraft, legitimitet och grund för 
makt gentemot andra stater. Samtidigt är det viktigt att påpeka att mycket är en 
indiciekedja, där det är svårt att bevisa rakt av att det är här makt, i och med 
spretigheten av begreppet makt, och att makten kan ta sig många olika uttryck. Men, 
uppsatsen visar att det finns någonting där, och att idrotten i allmänhet på många 
plan blir viktigare för Ryssland i både arrangemang, prestation, stolthet, 
legitimitetsskapande och maktverktyg - och detta i relation till historien och andra 
stater. 

Vad går det säga om KHL idag? Kanske är det så att ligan inte har blivit vad 
tanken var från början. Mycket på grund av instabiliteten i Ukraina idag (2016) och 
de sanktioner som har införts gentemot Ryssland, samtidigt som priset för olja har 
minskat drastiskt. KHL har tappat ekonomiskt, löner betalas inte i tid, och flertalet 
lag har haft enorma problem med sin ekonomi överlag, där två lag, HC Lev Praha 
och Spartak Moskva försvann år 201477 (där dock Spartak Moskva 2016 existerar 
igen efter stora satsningar ekonomiskt ännu en gång). Kopplingen mellan staten och 
KHL finns och existerar och är viktig, som jag påvisar i uppsatsen. Problematiken för 
KHL idag är dess koppling till att flertalet högt sittande företagsledare med koppling 
till staten, som inte kan använda sina pengar lite intensivt som tidigare på grund av 
sanktioner.78 Detta gör, antar jag, att det blir problematiskt för Ryssland att kunna 
upprätthålla den nivå den ha velat i termer av att nå ut med KHL och kunna använda 
det som ett verktyg i maktrelationer och i långa loppet blir det inte en utmanare till 
NHL i USA och Kanada, men mycket väl ett verktyg för relationer i Europa, som 
inte minst det nyvärvade laget i Helsingfors, Jokerit, visar på, men också relationen 
som blir allt mer ansträngd i Lettland, och den finansiering som Dynamo Riga får. 
Däremot så fortsätter Ryssland satsa på idrottsliga prestationer och fotbolls-VM 2018 
är bara en del i satsningen, så även om KHL halkar efter så betyder inte det att den 
ryska staten har slutat med idrottsliga satsningar som kan påverka dess 
maktambitioner. 

Dessutom visar forskningen någonting som är viktigt. Det är nämligen hur stater 
som är auktoritära och inte har demokratiska rättigheter, så som Ryssland, Kina och 
Qatar, arrangerar stora sportevenemang och försöker skapa en bättre bild, vilket är 

                                                                                                                                                   
 
77 Francis, David., ”Putin’s Dream of a Russian NHL Collapsing As His Economy Tanks” Foreign Policy, 29 
december, 2014 
78 Braw, 2016 
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ett led i att förändra den internationella arenan i kulturella yttringar. Att försöka 
närma sig den bild vi länge haft av USA och Storbritannien, som är enorma 
exportörer av underhållning och kulturella yttringar är såklart någonting staten kan 
tjäna på. Storbritannien har exempelvis idrotten med Premier League. USA med 
filmer, musik, sport, i princip allt inom underhållningsindustrin. Problematiken är 
dock enligt mig att länderna som är auktoritära försöker skapa detta på egen hand, 
något som inte alls i samma utsträckning sker i USA eller Storbritannien, de har detta 
”gratis”, och den mjuka makt som påvisas i dessa stater är ofta ingenting staten och 
dess regering styr över. Att exempelvis alla brittiska Premier League-klubbar 
exporterat enorm reklam för Storbritannien över hela världen, Hollywood-filmer från 
USA, eller amerikanska idrottare överlag, är ingenting som bara sker genom en 
satsning från regeringen, utan är något som växt fram och verkar inte kunna stressas 
på samma sätt, även om det naturligtvis finns satsningar från statlig nivå på idrott och 
satsning på ungdomar för att kunna bli duktiga, men den mjuka makt som stater som 
Storbritannien och USA besitter har växt fram av sig självt till stora delar. Och det är 
inte på samma sätt som att hela ligor och idrottsevenemang utgår från staten med 
enorma summor för att kunna konkurrera och ibland utkonkurrera andra stater och 
ligor. Den sportsliga politiken har blivit allt mer osportslig, och används i mycket mer 
syften än vad den tidigare gjorts; talesättet att ”idrott och politik hör inte ihop” 
kommer antagligen bli utdaterat och idrotten kommer fortsatt vara ett primärt fokus 
för staterna i politiska syften. Dessutom verkar mycket av arrangerandet ha skett 
genom mutor och korruption och konstant brytande av mänskliga rättigheter, vilket 
också visar på hur vissa stater är allt mer desperata på att nå framgång inom sfären av 
mjuk makt och att idrotten blir och används som ett utrikespolitiskt verktyg. 
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