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Sammanfattning 

Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder 

mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas 

inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att under-

söka hur EU skapar sin internationella identitet. Resonemangen i sanktionsdebatten ana-

lyseras med ett konstruktivistiskt perspektiv om identitetsskapande som framhåller vik-

ten av att undersöka hur aktörer förstår sig själva i relation till andra aktörer. Sanktioner 

kan förstås som kommunikativa handlingar, som skickar normativa signaler till både 

mottagare och det internationella samfundet. Det som är av intresse för denna studie är 

hur man kan tolka EU:s diskurs gällande sanktioner och dess funktion i den identitets-

skapande processen. Här undersöks den relationella dimensionen av sanktioner och 

identitetsskapande mellan avsändare (EU) och mottagare (Ryssland). Där den diskursiva 

självbilden ger mening till sanktioner och den identitetsskapande processen tar sig ut-

tryck i differentieringen mellan jaget och den andre. Studien blottlägger den multiskik-

tade naturen av diskursivt identitetsskapande, som i sin tur är beroende av förståelsen 

om jaget och föreställningar om den andre. Europaparlamentets debatt om sanktioner 

visar sig vara ett utrymme för ett aktivt identitetsskapande för EU.  

 

 

Nyckelord: Europeiska unionen, EU, identitet, sanktioner, restriktiva åtgärder, kon-

struktivism, Ryssland, normer, normativ 

  



 

 

Abstract 

This study examines the European Parliaments debates concerning the EU’s restrictive 

measures against Russia following the crisis in Ukraine. The restrictive measures are 

not evaluated in themselves, but rather how they function in the EU’s process of creat-

ing an international identity. I examine the argumentation of the sanctions debate 

through a constructivist perspective on identity formation, which emphasizes the rela-

tional character of how actors understand themselves in reference to others. Sanctions 

are understood as communicative acts in the sense that they are a response of norm vio-

lations in the international system. In turn, sending normative signals to target and the 

international community. The focus of this study is the function of sanctions in the dis-

cursive process of EU’s identity formation. The relational character of sanctions be-

tween sender (EU) and target (Russia) is examined, which is informed by the EU’s dis-

cursive notion of the ‘Self’ and the ‘Other’. The study exposes the multi-layered nature 

of discursive identity formation, which in turn depends on the EU’s understanding of 

the ‘Self” and the conception of the ‘Other’. Findings of the study confirm that the Eu-

ropean Parliament's debate on sanctions proves to be space for active identity formation 

for the EU. 
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1 Inledning  

De första sanktionerna mot Ryssland infördes den 17 mars 2014. Sanktionerna var en 

reaktion på kulminationen av spänningarna mellan Ukraina-Ryssland som innebar en 

kränkning av Ukrainas suveränitet och annekteringen av Krim. Europarådet svarade 

med att fördöma Rysslands handlingar, ställa in G8-mötet och bereda för riktade såväl 

som ekonomiska sanktioner. Vid ett extrainsatt möte för EU:s ledare meddelade EU att 

de ställt sig bakom Ukraina, men att de värderade relationen med båda länder och där-

med var öppna för dialog med båda länder. Men spänningarna mellan EU och Ryssland 

kom att tillspetsas ytterligare till följd av Rysslands fortsatta destabiliseringsmanövrar i 

Ukraina. Det i sin tur ledde till en ytterligare försämrad EU-Ryssland-relation och inten-

sifieringen av sanktioner mot Ryssland.  

 Sanktioner är det internationella samfundets respons på ett beteende som upp-

fattas som en kränkning av normer i det internationella systemet. På senare år har Euro-

peiska unionen, EU, använt sanktioner i ökad utsträckning. Inom ramen för den gemen-

samma utrikes- och säkerhetspolitiken har EU för närvarande 23 självständiga sankt-

ionsregimer utöver de beslut som tagits gemensamt med Förenta nationerna, FN.1 Ef-

tersom EU försöker hävda sig som en aktör på den internationella arenan och skapa sig 

en identitet i processen, kan sanktioner vara betydande i hur EU begripliggör sin och 

andras positioner i det internationella systemet.  

Utrikespolitiken är ett av de huvudsakliga konstituerande områdena för ett 

internationellt identitetsbyggande. Det eftersom utrikespolitiken kräver tydliga gräns-

dragningar för vad som konstituerar det inre och det yttre, eller ’jaget’ och ’den andre’. 

Sanktioner förstås som ett kommunikativt verktyg mellan sändaren och sanktionsmålet, 

men signalerar också andra utomstående, såsom det internationella samfundet. Det i sin 

tur gör det till ett potentiellt verktyg för att skapa en identitet igenom.  

I denna studie undersöks EU:s sanktioner mot Ryssland, men utvärderas 

inte i sig själva. Här undersöks den diskursiva förståelsen av sanktioner och vilken 

funktion det får för EU:s identitetsskapande. Med andra ord, den innebörd som sankt-

                                                                                                                                          
 
1 EU Sanctions Map. [2018-05-28] 
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ioner ges i Europaparlamentets debatter kan ge indikationer om EU:s föreställning om 

sig själv och andra. Enligt den konstruktivistiska skolan är det vad som utgör en aktörs 

identitet. Den interna konstruktionen av en aktörs identitet är en process, där jaget kon-

strueras i förhållande till jagets förståelse av den andre. 

EU:s säregna utformning har gett upphov till en hel forskning inom fältet för 

internationella relationer. Organisationens existens utmanar den traditionella förståelsen 

av en internationell aktör som är en suverän stat – EU utgörs istället av 28 suveräna sta-

ter. Följaktligen, är utrikespolitik numera inte exklusivt för suveräna stater och formule-

ringen av EU:s gemensamma utrikespolitik är i full gång.  Det i sin tur bjuder in till en 

unik möjlighet att studera hur en internationell aktör konstrueras från grunden.2 

 Forskningsfältet präglas av en förståelse om att EU bör förstås som en nor-

mativ makt med en normativ identitet.3 Teorin grundar sig på idén om att EU:s identitet 

bäst förstås som konstituerad av normerna i organisationens konventioner, riktlinjer och 

associationsavtal med andra länder. Det följer enligt teorin att demokrati, fred och re-

spekt för mänskliga rättigheter utgör identiteten. Medan kritiker till teorin menar att 

framställningen om EU i sådana termer kan underbygga idén om att EU har en särställ-

ning, som i sin tur kan ge upphov till ett slags regerandekomplex.  

Denna studie tar fasta på idén om att internationella såväl som konstitutionella 

normer kan ha en roll i identitetsskapandet, men att det finns anledning att röra sig bor-

tom officiella dokument som syftar till att formulera en identitet. Denna studie tar ut-

gångspunkt i förståelsen om att EU:s utrikespolitik utgör ett utrymme för aktivt identi-

tetsskapande, och att den därigenom kan skapas och omskapas. Av den anledningen 

granskas istället en EU-diskurs som informerar utrikespolitiken, nämligen debatten i 

Europaparlamentet. Sanktionernas funktion för identitetsskapandet studeras genom för-

ståelsen om sanktioner som EU utvecklar internt. Med andra ord, kommer denna studie 

att undersöka den interna diskursen om sanktioner och hur den informerar och informe-

ras av EU:s självbild i processen av att skapa en internationell identitet.  

  

                                                                                                                                          
 
2 Hellquist, Elin. Creating 'the Self' by Outlawing 'the Other'? EU Foreign Policy Sanctions and the Quest 
for Credibility. European University Institute, Department of Political and Social Sciences, Florence, 
December, 2012, s. 1.  
3 Manners, Ian. ”Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?” JCMS: Journal of Common Mar-
ket Studies, 40, 235-258 ���, 2002.  
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2 Problemformulering & syfte 

Med utgångspunkt i förståelsen om att EU:s utrikespolitik utgör ett utrymme för aktivt 

identitetsskapande, är det övergripande syftet för denna studie är att undersöka hur EU:s 

internationella identitet skapas (och omskapas). För att kunna undersöka genererandet 

av EU:s internationella identitet, kommer jag att granska sanktionsdebatten i Europapar-

lamentet gällande Rysslands inblandning i krisen i Ukraina. Sanktionernas funktion för 

identitetsskapandet studeras genom förståelsen om sanktioner som EU utvecklar internt. 

Detta görs för att kunna koppla debatten om sanktioner, som en del av EU:s utrikespoli-

tik, till en större diskussion om EU:s identitetsskapande.  

Identitet är, enligt det konstruktivistiska perspektivet, det som gör en aktör 

till vad eller vem den är. Mer specifikt den inneboende egenskapen hos aktörer som 

genererar vissa motivations- och beteendemässiga dispositioner.4 Men för att förstå sig 

på skapandet av EU:s identitet, kan man inte bara undersöka beteendet (sanktionerna) i 

sig, utan även idéerna som aktören har om sitt agerande spelar roll. Denna studie utvär-

derar alltså inte sanktionerna i sig, utan undersöker hur EU förstår sig själv genom att 

granska hur de resonerar kring sanktioner. Det följer att jag måste ta fasta idéerna eller 

skälen till att agera på ett visst sätt, därmed kommer jag först ta reda på vilka argument 

som präglar sanktionsdebatten.  

Vidare, bidrar det teoretiska perspektivet till förståelsen om att den interna 

konstruktionen av en identitet utgörs både av idéer om jaget och dess förståelse av den 

andre. Den tidigare forskningen tenderar att ignorera förhållandet mellan identitet och 

differentiering. Den andre förstås här primärt som Ryssland.  

Frågeställningarna är därmed följande: hur kan vi förstå argumenten som 

präglar sanktionsdebatten i relation till EU:s identitetsskapande process? Och följaktli-

gen, vilken roll har differentieringen av Ryssland för identitetsskapandet? 

 

 

                                                                                                                                          
 
4 Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge University Press. Cambridge 
Studies in International Relation, 1999, s. 224.  
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 Material & avgränsningar  2.1

 Materialdiskussion 2.1.1

Det empiriska materialet för denna studie består av videodebatter, skrivna debattinlägg 

och transkriberade debattinlägg från simulanttolkning. Empirin för denna studie innefat-

tar fem debatter som förts i Europaparlamentet gällande EU:s restriktiva åtgärder mot 

Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De första restriktiva åtgärderna infördes 

den 17 mars och krisen pågår i skrivande stund. Jag har gjort nedslag längs denna tids-

linje och valt ut fem debatter som behandlar situationen i Ukraina. Följande debatter 

kommer att analyseras:  

 

1. Invasion of Ukraine by Russia. Onsdag, 12 mars 2014, Stras-

bourg.5 

2. Russian pressure on Eastern Partnership countries and in particu-

lar destabilisation of eastern Ukraine. Onsdag, 16 april 2014. 

Strasbourg.6 

3. Situation in Ukraine. Tisdag, 10 februari 2015, Strasbourg.7 

4. Situation in Ukraine. Onsdag, 14 oktober 2015, Bryssel.8 

5. Deterioration of the situation in Eastern Ukraine. Tisdag, 14 feb-

ruari 2017, Strasbourg.9 

 

Debatterna presenteras här i kronologisk ordning, trots att ordningen spelar en liten roll 

för analysen, eftersom jag inte ämnar undersöka förändring över tid. Trots det, hänger 

antalet debatter ihop med tidsperioden såtillvida att krisen sträcker sig över en period 

mellan 2014-pågående. Tidpunkt kommer enbart att tas i beaktande i den mån det är 

relevant för argumenten i debatten.   

 För att uppnå syftet med denna studie, så kommer jag inta positionen av en 

kritisk medlyssnande i Europaparlamentets kammare. I kammaren sker kommunikation 
                                                                                                                                          
 
5 Refereras hädanefter till som ”Debatt 1” i fotnot. Fullständig referens i referenslista.  
6 Refereras hädanefter till som ”Debatt 2” i fotnot. Fullständig referens i referenslista. 
7 Refereras hädanefter till som ”Debatt 3” i fotnot. Fullständig referens i referenslista. 
8 Refereras hädanefter till som ”Debatt 4” i fotnot. Fullständig referens i referenslista. 
9 Refereras hädanefter till som ”Debatt 5” i fotnot. Fullständig referens i referenslista. 
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mellan parlamentariker via simultantolkning, vilket bedöms som tillräckligt för att fånga 

essensen av argumenten som framförs i debatten. Debatterna är inhämtade från Europa-

parlamentets officiella arkiv över debatter, där dokumentation av samtliga anföranden 

också finns i skriven form. Europaparlamentet tillåter alla 28 språk i kammaren, och den 

skrivna texten är i princip alltid densamma som parlamentarikerns talade anförande. 

Mina språkkunskaper är begränsade till svenska och engelska, vilket innebär att simul-

tantolkningen i många av dessa anföranden är min språkkälla. Simultantolkningen är 

högklassig och bedöms inte utgöra en begränsning för analysen sett till det övergripande 

syftet.  

 Poängen är inte att skärskåda en textmassa, utan att ta fasta på argumenten 

som präglar sanktionsdebatten och analysera dessa i förhållande till min teori om identi-

tetsskapande. För att kunna återge materialets innehåll kommer jag att använda mig av 

citat ur debatten. Citat som är transkriberade från simultantolkning till skrift kommer att 

markeras med en notering i fotnoten. Om inget anges är det citat från den skrivna texten 

ifrån arkivet.  

 Avgränsningar 2.1.2

Avgränsningar i tid är sådana att spannet spänner sig från införandet av de första restrik-

tiva åtgärderna ifrån mars 2014 till den sista analyserade debatten i februari 2017. 

Materialet är avgränsat till att enbart omfatta debatter i Europaparlamentet. Möten, utta-

landen eller pressmeddelanden av andra EU-representanter eller organ omfattas inte av 

denna studie. Däremot kommer styrdokument och annan relevant bakgrundsfakta att 

förklaras i avsnittet avsett för bakgrund, avsnitt. 3. 

Slutligen, är möjligheten för materialinsamling begränsad till de tillfällen då 

ämnet har debatterats i Europaparlamentet. Jag har valt att göra nedslag i fem av dessa 

debatter, som i relation till utsatt tid och omfattning av studien bedöms som tillräckligt 

för att uppnå studiens övergripande syfte.  
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3 Bakgrund  

 EU:s utrikespolitik & sanktioner 3.1

Romfördraget trädde i kraft den 1 januari 1958, vars syfte var att upprätta den Europe-

iska ekonomiska gemenskapen (EEG) och den Europeiska atomenergigemenskapen 

(Euratom). Romfördraget, som idag kallas fördraget om Europeiska unionens funktions-

sätt, skapade en gemensam marknad baserad på den fria rörligheten för varor, personer, 

tjänster och kapital.10 

 Romfördraget åtföljdes av Maastrichtfördraget, även kallad fördraget om 

Europeiska unionen, som trädde i kraft den första januari 1993. Fördraget ledde till att 

Europeiska unionen bildades. Upprättandet av den europeiska monetära och politiska 

unionen, innebar stora förändringar för det europeiska samarbetet genom att börja om-

fatta utrikes- och inrikespolitik. Enligt fördraget ska den gemensamma utrikes- och sä-

kerhetspolitik förstärka den europeiska (EU) identiteten och dess självständighet i strä-

van att främja fred, säkerhet, och utveckling i Europa och resten av världen.11 Vidare 

står det att EU genom sin gemensamma utrikespolitik ska hävda sin identitet på den 

internationella arenan. Avrundningsvis, deklarerar fördraget att all utrikespolitik ska 

säkra unionens gemensamma värden och fundamentala intressen, samtidigt som respekt 

för demokrati, rättsäkerhet och mänskliga rättigheter förstärks.12  

 Lissabonfördraget, även kallat reformfördraget, trädde i kraft den 1 december 

2009, och medförde ändringar i både Romfördraget och Maastrichtfördraget. Syftet var 

att göra EU mer demokratiskt och möjliggöra för EU att tala med en röst. Därmed för-

stärktes det utrikespolitiska området genom upprättandet av den Europeiska utrikes-

tjänsten och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik. Fördraget 

gav dessutom mer makt till Europaparlamentet.13  

 Sanktioner är ett instrument som innebär att begränsningar införs på en stat, 

grupp eller individs handlingsfrihet för att påverka aktörens beteende genom politiska 
                                                                                                                                          
 
10 Romfördraget, 1958. 
11 Maastrichfördraget, 1992.  
12 Maastrichfördraget, 1992, art. J.1.  
13 European Union. ”Foreign & Security Policy”. [hämtad 2018-05-28]. 
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och ekonomiska åtgärder. Sanktioner, också kallat restriktiva åtgärder, regleras på rätts-

lig väg och brott mot dem kan medföra straff.14 Sanktioner är avsedda för att vara tids-

begränsade och ses över regelbundet, eftersom de ska avvecklas när målet för sanktion-

en är uppnått. Man skiljer dessutom på breda och riktade sanktioner, där breda sankt-

ioner kan innebära totala blockader som förbjuder all handel med landet som utsätts för 

sanktioner. FN och EU använder främst riktade sanktioner som fokuseras på en specifik 

vara, reserestriktioner för individer, finansiella restriktioner såsom frysningar av till-

gångar etc.  

 På senare år har EU, inom ramen för den gemensamma utrikes- och säker-

hetspolitiken, ökat användningen av sanktioner. Antingen kan EU besluta om att ge-

mensamt införa FN-sanktioner eller självständiga beslut om sanktioner. EU har beslutat 

om ett tjugotal självständiga beslut om sanktioner och det förekommer att EU lägger 

sina egna sanktionsbeslut ovanpå FN:s beslut om sanktioner.   

 Vid sanktioner riktade mot enskilda individer måste särskild hänsyn tas till 

rättssäkerhetsaspekter och respekt för grundläggande fri- och rättigheter. Det förekom-

mer relativt ofta att EU:s domstolar underkänner beslut om EU:s självständiga sanktion-

er, med hänvisning till bristande rättsäkerhet. Från 2007 har EU därför arbetat för att 

förbättra sina rutiner.  

 Denna undersökning granskar Europaparlamentets debatter. När man studerar 

Europaparlamentet bör man ta hänsyn till det faktum att beslut gällande sanktioner inte 

tas i parlamentet. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken fastställs och ge-

nomförs av Europeiska rådet med enhällighet. När ett beslut har antagits som innefattar 

att helt eller delvis bryta ekonomiska och finansiella förbindelser med ett eller flera 

icke-EU-länder, så ska rådet på gemensamt förslag av unionens höga representant för 

utrikesfrågor och säkerhetspolitik och kommissionen med kvalificerad majoritet besluta 

om de åtgärder som krävs.15 Rådet underrättar Europaparlamentet om detta, som håller 

debatter i frågan, men beslutar inte om åtgärderna.  

 I parlamentet finns dock en mer levande debatt om ämnet i fråga, där parla-

mentarikerna kan resonera mer fritt kring införandet av sanktioner. Europaparlamentet 

är det direkt representativa organet i EU där olika idéer och attityder till sanktioner ut-

trycks. Dessutom gästas debatterna av representanter från både Europarådet och Euro-
                                                                                                                                          
 
14 Regeringskansliet. ”Sanktioner”. [hämtad 2018-05-28]. 
15 Maastrichfördraget, 1992. Artikel 24 & 25. 
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pakommissionen, vilket bidrar till ett ännu bredare register av skäl till sanktioner med 

direkt koppling till tagna eller kommande beslut i dessa övriga EU-organ. 

 Bakgrund till Ukrainakrisen 3.2

Spänningen mellan Ukraina och Ryssland kulminerade i kränkningen av Ukrainas terri-

toriella suveränitet och annekteringen av Krim i mars 2014. Men startskottet som kom 

att leda till annekteringen av Krim ägde rum tidigare än så, i november 2013 på Majdan-

torget i Kiev, då ukrainska säkerhetsstyrkor besköt fredliga demonstranter och hundra-

tals människor dog.16 Protesterna på Majdan-torget triggades initialt av regeringens be-

slut att inte skriva under associationsavtalet med EU, men visade också på underlig-

gande spänningar i det ukrainska samhället och befolkningens upprördhet över bristen 

på rättsäkerhet och god förvaltning i landet.  

 Konflikten trappades upp snart därefter, när ryska styrkor gick in och stödde 

pro-ryska separatister i Krim. Den ukrainska interimsregeringens förslag i februari 2014 

om att göra ukrainska till landets enda officiella språk, uppfattades som ett fientligt an-

grepp mot den rysktalande minoriteten i landet.17 Den 1 mars godkände den ryska fede-

rationen president Vladimir Putins förfrågan om att använda ryska militära trupper för 

att skydda den rysktalande minoriteten i Ukraina. Den ryska regeringen rättfärdigade sin 

närvaro med hänvisning till viljan av den lokala befolkningen och som ett försök att 

skydda ryssar och rysktalande i regionen.18 

Europarådet fördömde interventionen som en tydlig kränkning av Ukrainas su-

veränitet och territoriella integritet samt det faktum att ordern auktoriserats av den ryska 

federationen.19 Trots det, kom ett lokalt rättsligt organ att utlysa folkomröstning som 

slutade i en självständighetsdeklaration av republiken Krim den 16 mars 2014.20 Dagen 

därpå beslutade EU-ministrarna om att införa en första uppsättning restriktiva åtgärder 

                                                                                                                                          
 
16 Regeringskansliet. Sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. [hämtad 2018-05-28]. 
17 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. ”Report on the human rights situ-
ation in Ukraine”, 15 April, 2014, s. 3.  
18 OHCHR, Ukraine Report, 2014, s. 7.  
19 European Council, ”Foreign Affairs Council, 03/03/2014”. [hämtad 2018-05-28]. 
20 OHCHR, Ukraine Report, 2014, s. 4.  
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mot ryska och ukrainska tjänstemän ansvariga för att ha hotat Ukrainas territoriella in-

tegritet.  

Den så kallade folkomröstningen fördömdes också av Ukrainas dåvarande pre-

sident och västvärlden eftersom den var i strid med Ukrainas konstitution. I tillägg, hölls 

folkomröstningen i närvaron av rysk militär, vilket ytterligare förstärkte EU:s avstånds-

tagande till omständigheterna för omröstningen och dess utfall. 

 Den 18 mars annekterade Ryssland slutligen Krim och staden Sevastopol un-

der ryskt territorium, i strid med folkrätten. Den hastiga utvecklingen i konflikten kom 

att öka spänningarna ytterligare i en redan ansträngd relation mellan EU och Ryssland. 

Ryssland fortsatte sina destabiliseringsmanövrar och försåg separatisterna med vapen 

och soldater i dess militära beslag på städerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina.21 

Senare, vägrade Ryssland respektera vapenstilleståndet, vilket kom att ytterligare för-

värra EU-Ryssland-relationen och intensifiera EU:s sanktioner mot Ryssland. 

 Det är mot bakgrund av händelseutvecklingen som startade i mars 2014 som 

EU har infört tre olika system av restriktiva åtgärder. Först mot personer ansvariga i 

Ukraina för förskingring av ukrainska statsmedel och personer ansvariga för brott mot 

mänskliga rättigheter i landet. Det andra systemet är restriktiva åtgärder för hot mot 

Ukrainas territoriella integritet, suveränitet, stabilitet och självständighet. Systemet är 

uppdelat i två, med individuellt riktade åtgärder i form av frysning av tillgångar och 

reserestriktioner. Det andra innebär sektoriella sanktioner som införts mot Ryssland, 

som skärps med anledning av Rysslands fortsatta destabilisering i östra Ukraina. Det 

tredje är ett svar på Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol, i form av 

restriktioner mot import av varor från områdena. Senare utökades dessa mot export till 

och förbud mot investeringar i områdena. Restriktionerna är aktuella och har succesivt 

förlängts med tillkommande personer i sanktionsförteckningen för individuellt riktade 

åtgärder. Denna undersökning fokuserar på sanktionerna som införts mot Ryssland och 

ryska makthavare.  

                                                                                                                                          
 
21 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. ”Report on the human rights situ-
ation in Ukraine”, 1 June, 2015, s. 3.  



 

 10 

4 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket inbegriper verktyg från såväl den konventionella som den kri-

tiska konstruktivistiska skolan. Vidare, hämtas analytiska verktyg från litteratur om 

kopplingen mellan EU:s identitet och utrikespolitik samt dess koppling till sanktioner.  

 Konstruktivistiskt avstamp 4.1

I analysen vill jag lyckas fånga in EU:s identitetsskapande process, därför tar studiens 

teoretiska ramverk utgångspunkt i den konstruktivistiska skolan. Syftet är att analysera 

argumenten om sanktioner som framförs i Europaparlaments debatter, som ett led i 

EU:s identitetsskapande process. Det konstruktivistiska perspektivet utgör en lämplig 

startpunkt för denna undersökning, eftersom identitet enligt perspektivet är det som 

sammanlänkar den idémässiga sfären av internationell politik med en aktörs beteende.22   

Enligt den konstruktivistiska skolan så konstitueras identitet både av inter-

na och externa strukturer.23 Aktörers självbild är inte det enda som utformar identiteten, 

utan den identitetsskapande processen är istället relationell. Begreppet relationell kan 

här uppfattas på två sätt. För det första, att identitet formuleras utifrån två sorters idéer: 

aktörens egen identitet och en eller flera utomståendes föreställningar om detsamma. 

Ofta kopplas begreppet identitet till individer, men även stater kan ha identiteter som 

ofta korrelerar med statsskicket.24 Relationen mellan aktörens och den utomståendes 

uppfattning om den förstnämndas identitet kan uttryckas på följande sätt: för att en stat 

ska vara en stat, så räcker det inte att staten tror sig vara en stat och identifierar sig som 

en stat, utan den måste också erkännas av det internationella samfundet. I detta exempel 

är det ’jagets’ (statens) självbild och en extern ’annan’ (internationella samfundets) bild 

av den aktören som definierar identiteten.  

                                                                                                                                          
 
22 Rumelili, Bahar & Cebeci, Marmara. ”Theorizing European Identity: Contributions to Constructivist IR 
Debates on Collective Identity”, 2016, s. 3.  
23 Wendt, 1999, s. 224.   
24 Wendt, 1999, s. 226.  



 

 11 

För det andra, kan relationellt innebära den interna konstruktionen av en 

aktörs självbild, där jaget konstrueras i förhållande till jagets förståelse av den andre. 

Exempelvis att en stat skapar bilden av sig själv som en demokratisk eller fredlig aktör, 

genom att definiera en annan stat som diktatorisk eller bakåtsträvande.25 Denna studie 

kommer att lägga vikt vid den senare relationella processen, dvs. den interna konstrukt-

ionen av jaget, genom att undersöka hur diskurserna i sanktionsdebatten relaterar till 

skapandet av EU:s identitet. Staters identitet kan alltså beskrivas som ett ’grupp-jag’, 

eftersom stater är kapabla till intellektuella funktioner formulerade på gruppnivå. På 

samma vis kan EU:s identitet formuleras av ett grupp-jag, genom organisationens inter-

na diskurs, som i detta fall består av argumenten och idéerna som framförs i debatten i 

Europaparlamentet.  

Inom den konstruktivistiska skolan kan man identifiera två olika inrikt-

ningar: konventionell och kritisk konstruktivism. Perspektiven behöver inte utesluta 

varandra, utan det finns viktiga verktyg att hämta ifrån båda dessa perspektiv. Tidigare 

forskning har visat att EU:s identitetsskapande är så komplext att bägge perspektiv kan 

behövas för att förklara fenomenet.26 

 Enligt den konventionella konstruktivismen så formas staters identitet uti-

från dess föreställningar om de nationella intressena, som sedan tar sig uttryck i statens 

beteende.27 Så, för att kunna analysera EU:s identitetsskapande, måste man börja med 

att skilja på två typer av intressen som i sin tur dikterar identitetsskapandet, så kallade 

objektiva och subjektiva intressen.28 Objektiva intressen utgör ramen för om en identitet 

kan produceras och de subjektiva intressena avgör hur den produceras. I denna studie 

kommer tyngden ligga på de subjektiva intressena, dvs. hur EU:s identitet skapas. 

Objektiva intressen är så kallade funktionella intressen, eller tvingande 

nödvändigheter, vilket innebär att en identitet inte kan produceras om inte dessa intres-

sen uppfylls. En väststat29, är bara en stat (som ligger) i väst om den inte ingår och upp-

fyller vissa kriterier om solidaritet med andra väststater.30 Subjektiva intressen är en 

aktörs preferenser, eller motivationen till att handla på ett sätt som syftar till att uppfylla 

                                                                                                                                          
 
25 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 7. 
26 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 9. 
27 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 10.  
28 Wendt, 1999, s. 231.  
29 I dess kulturgeografiska bemärkelse. En stat som är del av västvärlden.  
30 Wendt, 1999, s. 232.  
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förutsättningarna för att formulera identiteten så som aktören uppfattar den. Identiteten 

är på så vis förankrad i en aktörs självförståelse, baserat på objektiva och subjektiva 

egenskaper, som genererar vissa motivations- och beteendemässiga dispositioner.31  

Syftet med denna studie är att undersöka hur EU resonerar kring använd-

ningen av sanktioner, som ett led i processen av att förstå och formulera en EU-

identitet. Syftet är inte att utvärdera om förutsättningarna finns för en EU-identitet eller 

inte, som tar stöd i tidigare konstruktivistiska studier om EU:s identitet. Tidigare forsk-

ning har bekräftat den varierade, bestridda och konstruerade naturen av all nivåer och 

former av identifikation.32  

Vidare, bör det understrykas att identitet inte kan reduceras till intressen, 

eftersom identitet beskriver vem eller vad en aktör är och intressen beskriver vad en 

aktör vill. Intressen förutsätter alltså en identitet, eftersom en aktör inte kan veta vad den 

vill förrän den vet vem den är.33 På så vis hjälper intressen till att förklara en aktörs be-

teende, för utan intressen har identiteter ingen motiverande kraft och utan identitet har 

intressena ingen egentlig riktning.34 Likväl kan identitet bara till viss del förklara en 

aktörs beteende, eftersom att vara inte är detsamma som att vilja något. Därmed bör 

komponenterna inte sättas emot varandra, båda element bör förstås som varandras kom-

plement och fyller båda en förklarande roll.35  

 Sanktioner & differentiering av den andre 4.2

EU som organisation har gett upphov till frågor om vilken roll (staters) nationella iden-

titeter har inom området för ett kollektivt samarbete. Ur diskussionen föddes forsk-

ningsfältet om en kollektiv identitet,36 där den traditionella förståelsen är att jaget och 

den andre ska harmonisera och bli ett jag. I EU:s fall innebär det att medlemsstaternas 

identiteter ska harmonisera i ett jag, en kollektiv identitet. Men utveckling på området 

visar att den kollektiva EU-identiteten existerar parallellt med de olika nationella identi-

                                                                                                                                          
 
31 Wendt, 1999, s. 224.  
32 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 3.  
33 Wendt, 1999, s. 231. 
34 Wendt, 1999, s. 231. 
35 Wendt, 1999, s. 231. 
36 Wendt, 1999, s. 229. 
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teterna som utgör EU.37 EU:s identitet formuleras som regel inte i relation till de olika 

medlemsstaternas identiteter, utan i relation till andra icke-EU-stater. Det i sin tur lade 

grunden för hur en kollektiv (EU-)identitet skapas i relation till andra identiteter på den 

internationella arenan genom sin utrikespolitik.  

Konventionella konstruktivister på området hävdar att EU:s identitet konsti-

tueras av interna egenskaper och värden, såsom demokrati, rättssäkerhet och respekt för 

mänskliga rättigheter. En av de framstående forskarna på området, Ian Manners, förstår 

EU:s identitet på det här sättet, däremot fokuserar han inte lika mycket på identitet i sin 

forskning som han gör på EU:s normativa makt. I artikeln från 2002 myntade han be-

greppet Normative Power Europe, NPE, vilket har blivit något av en utgångspunkt i 

diskussionen om EU:s internationella roll. Men finns en viktig distinktion att göra här 

mellan identitet och makt. Forskarens distinktion grundar sig i skillnaden mellan en 

normativ bas (identitet) och en normativ påverkan (makt). Den normativa basen ligger 

till grund för EU:s möjlighet att utöva normativ inflytande, som gör att EU klassas som 

normativ makt. För forskaren är det EU:s konstitutionella normer som utgör EU:s iden-

titet, såsom demokrati, fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter.38  

Bahar Rumelili och Münevver Cebeci framhåller att hela debatten om NPE 

har tydliggjort hur utrikespolitiken relaterar till identitet.39 Forskarna bidrar också med 

kritiska insikter till Manners idé om EU:s identitet. Manners idé om identitet ligger i 

linje med den konventionella konstruktivistiska skolan, som antar att identiteten utgörs 

av dess konstitutionella egenskaper, tidigare listade.40 Denna syn har kritiserats för att 

vara endimensionell i sin förståelse av identitetsskapande, eftersom forskaren inte befat-

tar sig med idén om att identitet kan konstrueras i relation till andra identiteter. För att 

förtydliga, så fokuserar denna studie på identitet snarare än makt. 

Forskning enligt den konventionella skolan försummar relationen mellan 

identitet och differentiering. EU:s identitet förstås ofta från detta perspektiv som fredlig, 

demokratisk och normativ, utan att reflektera över differentiering av ’den andre’. Enligt 

kritisk konstruktivism följer det att för att EU:s identitet ska förstås som normativ eller 

fredlig, så krävs det att den andre konstrueras som icke-normativ eller krigslysten i pro-

                                                                                                                                          
 
37 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 1. 
38 Manners, 2002, s. 241. 
39 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 1.  
40 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 7.  
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cessen.41 Diskurser inbegriper föreställningar om såväl jaget som den andre och ger 

således mening till identiteter genom differentiering.  

För att skapa en djupare förståelse om kopplingen mellan sanktioner och iden-

titetsskapande, tar jag hjälp av Elin Hellquists forskning. Forskaren analyserar Europa-

parlamentets sanktionsdebatter mellan 1999-2012. Forskarens teorier om handlingslogi-

ker avseende sanktioner är ytterst betydelsefulla för denna studie. Tre olika handlings-

logiker identifieras avseende parlamentarikernas sätt att motivera sina ställningstagan-

den om sanktioner med fokus på: (1) faktisk beteendeförändring hos mottagaren, (2) 

strikt identitetsskapande syfte eller (3) av vana.42   

När sanktioner förespråkas i termer av (1) beteendeförändring är det främst av 

två anledningar: strategiska (av egenintresse) eller av altruistiska motiv. Sanktioner kan 

vara (2) strikt identitetsskapande om de förespråkas av skäl i termer av bestraffning eller 

”att göra något”. När sanktioner förespråkas (3) av vana, så sker ingen reflektion över 

normer eller intressen, utan beteendet har blivit institutionaliserat. Det följer av hand-

lingslogik 3 att EU i sådana fall inte kan uppfattas som en medveten politisk internat-

ionell aktör.43  

Slutligen, är utrikespolitiken den praxis som ger utrymme för EU att konstru-

era en internationell identitet, eftersom utrikespolitiken i sig självt innebär gränsdrag-

ningar mellan det inre och det yttre. 44 Genom utrikespolitiken kan man bygga på den 

uppfattningen för att konstruera jaget och den andre. Slutligen, är förhållandet mellan 

identitet och utrikespolitik ömsesidigt konstituerande, eftersom utrikespolitiken förut-

sätter en representation av identitet, samtidigt som det genom formuleringen av utrikes-

politik som identitet skapas och återskapas.45  

Sammanfattningsvis, kommer jag i denna studie att använda mig av verktyg 

ifrån både den konventionella och den kritiska konstruktivistiska skolan. Men också 

verktyg som erhålls från tidigare forskning på området om EU:s kollektiva identitet och 

sanktioner.   

 

                                                                                                                                          
 
41 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 7.  
42 Hellquist, 2012, s. 63-76. 
43 Hellquist, 2012, s. 75. 
44 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 10.  
45 Rumelili & Cebeci, 2016, s. 10.   
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5 Metod 

Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kommer materialet att sorteras in i tematiska 

kategorier med innehåll som härleds ur materialet. Den idécentrerade analysen hjälper 

till att skilja mellan idé- och aktörscentrerad analys.  

 Kvalitativ innehållsanalys 5.1

I undersökningen tar jag hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsa-

nalys fokuserar på innehållet av debatten och kommer att utföras med en induktiv, dvs. 

oriktad ansats.46 En oriktad ansats innebär att kategorier härleds ur debatten och ska 

fungera som en mer objektiv metod för sortering, än förhandsdefinierade ansatser.  

Tanken är att metoden ska låta forskaren organisera materialet i ett antal kategorier som 

mer strukturerat återger debattens innehåll. En induktiv ansats tillåter således materialet 

att ”tala” och kategorierna utkristalliserar sig i genomlyssningen av debatterna. Efter att 

jag skapat mig en överblick av de resonemang, argument och idéer som debatten be-

handlar, kommer innehållet att organiseras i kategorier.  

De tematiska kategorierna kommer att presenteras i analysavsnittet och inom 

respektive kategori kommer citat att presenteras och analyseras med hjälp av det teore-

tiska ramverket. Citaten kommer att analyseras med den konstruktivistiska ingången 

och verktygen som tillhör det teoretiska ramverket. I det teoretiska ramverket har jag 

presenterat begrepp såsom jaget, den andre, objektiva och subjektiva intressen, hand-

lingslogiker etc. som kommer att hjälpa mig förstå den identitetsskapande processen. 

Det teoretiska ramverket kommer alltså att appliceras på innehållet av respek-

tive kategori, men långt ifrån alla debattinlägg kommer att presenteras i analysen. Jag är 

medveten om att citat lösryckta ur sin kontext kan verka främmande, därför kommer jag 

se till att analysen görs förståelig. Hänvisningar kommer att göras löpande till citatets 

                                                                                                                                          
 
46 Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah E., ”Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, Qualita-
tive Health Research, Vol. 15 No. 9, 2005, 1277-1288, s. 1279.  
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talare och debatt. Det kommer dessutom noteras i fotnoten om citatet är ett resultat av 

simultantolkning för ökad tydlighet.  

 Idécentrerad analys 5.1.1

Den kvalitativa innehållsanalysen fungerar här som studiens sorteringsverktyg där ar-

gument och idéer att utvinns ur materialet. Vidare, hänger studiens syfte hänger ihop 

med syftet för en idécentrerad analys, vars huvudsakliga användningsområde är studiet 

av politiska budskap. Definitionen av politiska budskap varierar beroende på studiens 

inriktning, och kan förstås som argument, övertygelser, ideologier, diskurser och 

idéer.47 Här förstås en diskurs som en samling språkliga uttryck, idéer eller föreställ-

ningar kring ett visst fenomen. Idéerna som utvinns ur argumenten kopplas alltså till 

debattens genomgående diskurser och presenteras med representativa citat i analysen.   

En idécentrerad analys förklaras bäst i relation till en aktörscentrerad analys. I 

denna undersökning står idéerna i centrum för analysen, inte individerna som uttrycker 

dem, dvs. parlamentarikerna i Europaparlamentet. Att analysen inte klassas som aktörs-

centrerad bör inte förvirras med det faktum att undersökningen syftar till en internation-

ell aktörs (EU) identitet. Det innebär bara att idéanalysen som metodverktyg kräver en 

distinktion avseende vad man vill ta fasta på i materialet. En idécentrerad studie tar fasta 

på idéerna, vilken parlamentariker som har framfört dem är således mindre intressant. 

Medan en aktörscentrerad studie lägger vikt vid att förklara hur idéerna kan förstås med 

hänsyn till exempelvis en parlamentariker eller annan aktörs politisk- och/eller ideolo-

gisk tillhörighet.48  

Det ska nämnas här att det finns olika sätt att förhålla sig till EU, antingen 

som en enhet eller som en mer dynamisk apparat. Europaparlamentet är ett av de mer 

dynamiska elementen av EU, medan en specifik policy ses som den avskalade slutpro-

dukten av intern diskussion. I denna undersökning vill jag komma åt den mer dyna-

miska delen av EU:s verksamhet och kommer därmed att studera parlamentets debatter 

som en diskursiv källa till EU:s identitetsskapande. 

 

                                                                                                                                          
 
47 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santérus, 
Stockholm, 2005, s. 88.  
48 Beckman, 2005, s. 17. 



 

 17 

6 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten är indelad i tre olika kategorier. Den första behandlar vad som 

kommit att bli en utgångspunkt i forskningen om EU:s identitet: teorin om EU som 

normativ makt. Den andra kategorin presenterar teorins kritiker. I den sista presenteras 

konstruktivistisk forskning och forskning om EU:s sanktioner. 

 EU som normativ makt 6.1

EU:s säregna utformning har gett upphov till en hel forskning inom fältet för internat-

ionella relationer. Den traditionella förståelsen av en internationell aktör är en suverän 

stat med den militära kapaciteten att utöva inflytande. EU utmanar den idén genom sin 

existens som en organisation av tjugoåtta suveräna stater, men också genom sin begrän-

sade militära kapacitet. Det förstås som ytterligare ett sätt som EU skiljer sig från tradit-

ionella stormakter, eftersom det är svårt att argumentera för att EU bygger sin makt på 

primärt militära medel.49  

Ian Manners har anammat idén om EU:s säregenhet och erbjuder en idémäss-

ig förståelse av både EU:s identitet och makt i sin teori om Normative Power Europe, 

NPE. Forskaren argumenterar för att EU:s unika historiska bakgrund, samarbetet mellan 

stater och dess konstitution gör organisationen mer benägen att agera på ett normativt 

sätt. Forskaren identifierar en normativ bas (identitet) och förklarar hur den relaterar till 

normativ påverkan (makt). Han menar att EU:s konstitutionella normer utgör en viktig 

konstituerande faktor för identiteten. Därför har han kartlagt utvecklingen av unionens 

deklarationer, konventioner, kriterier och villkor under de senaste 50 åren för att identi-

fiera de grundläggande normerna. Dessa normer utgör den s.k. normativa basen för 

EU:s normativa påverkan. Den normativa basen utgörs av fem huvudsakliga normer: 

fred, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsäkerhet, samt ytterligare fyra un-

derkategorier: social solidaritet, anti-diskriminering, hållbar utveckling och god förvalt-

                                                                                                                                          
 
49 Diez, Thomas. “Normative power as hegemony”, Cooperation and Conflict, Vol. 48, No. 2, 2013, pp. 
194-210, 2013, s. 196-197. 
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ning.50 Forskaren hävdar att EU i sin utrikespolitik handlar på ett normbaserat, genom 

normspridning, snarare än ett (materiellt/ekonomiskt) intressedrivet sätt.  

Denna studie skiljer sig från Manners, eftersom hans teori inte tar hänsyn till 

att EU:s identitet är resultatet av en kommunikativ process som inte sker av sig själv. I 

denna studie framhålls att identiteten till stor del är produkten av en diskursiv självbild, 

som produceras och reproduceras ständigt inom området för organisationen utrikespoli-

tiken.   

 Kritiker till NPE 6.2

Helene Sjursen ifrågasätter idén om att historisk kontext, mellanstatligt samarbete och 

konstitutionen i sig föranleder EU att agera på ett normativt sätt. Forskaren menar att 

framställningen om EU som en normativ makt står alarmerande nära EU:s egen be-

skrivning av sin internationella roll.51 Följaktligen, granskar forskaren både mekan-

ismerna för normspridning och normerna i sig själva i relation till principen om univers-

alism. Det inbegriper idén om att EU:s normativa identitet härleds ur normerna för or-

ganisationen.52 Forskaren konkluderar att utrikespolitiken saknar den kosmopolitiska 

aspekten som utgår ifrån allas lika värde. Därför är inte självklart att EU bör förstås som 

en normativ makt, eftersom det finns utrymme för en potentiell strid i utrikespolitiken 

mellan betoningen på multilateralism, som utgår från den suveräna statens rättigheter 

och mänskliga rättigheter, som utgår från individen.53  

Sjursen granskar normerna i sig självt mer ingående än vad min undersökning 

tillåter, eftersom denna studie förstår normer som en av flera faktorer i hur man kan 

förstå identitetsskapande. Men hennes kritiska hållning inspirerar denna studie till ett 

mer kritiskt granskande av EU:s identitetsskapande. Särskilt i jämförelse med den 

forskningstradition som hävdar att EU:s identitet enbart skapas genom dess inre kon-

stitutionella egenskaper.  

                                                                                                                                          
 
50 Manners, 2002, s. 243. 
51 Sjursen, Helene. ”The EU as a ‘normative’ power: how can this be?”, Journal of European Public Po-
licy, 13, 235-251, 2006, s. 235. 
52 Manners, 2002, s. 252.  
53 Sjursen, 2006, s. 249. 
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Normer i sig självt inte kan förklara en aktörs identitet eller beteende, menar 

Thomas Diez. Forskaren kombinerar därför både normer och ekonomiska intressen i sitt 

begrepp hegemoni, som del av hans teori om Normative power as hegemony. Diez arti-

kel är en direkt respons på Manners teori om NPE. Manners argumenterar för att EU i 

sin utrikespolitik handlar på ett normbaserat snarare än ett intressedrivet sätt. Men det är 

enligt Diez en empiriskt omöjlig distinktion att göra när man granskar utrikespolitiken. 

Teorin om hegemoni är ett försök att återinföra den kritiska dimensionen till 

diskussionen om EU:s internationella roll. Diez menar att diskursen om NPE har inter-

naliserat specifika normer i idén om EU:s identitet. Forskaren försöker därför luckra 

upp föreställningen som ger normerna dess självklara association till EU:s identitet. 

Poängen är att komma åt de interna striderna som normerna utspelar sig i, där normerna 

ges olika mening och olika sätt genom vilka EU kan förstås.54   

Hegemoni är då resultatet av s.k. hegemoniska strider, som är en diskursiv 

och relationell process. Normer är alltid omtvistade till en viss grad, vilket innebär att 

en medlemsstat kan ha en förståelse av en norm som skiljer sig från en annan medlems-

stats förståelse av den normen. Hegemoniska strider sker inte bara mellan normer, men 

också mellan normer och intressen samt mellan EU:s normer och andra internationella 

aktörers normer. Striderna kan ta plats på alla olika nivåer. Enligt Diez är även EU:s 

konstitutionella normer är i sig själva resultatet av sådana hegemoniska strider inom 

EU. Sammanfattningsvis, kan man förstå EU:s makt som ett resultat av hegemoniska 

strider, snarare än härlett ur en förutbestämd uppsättning normer.55  

Forskaren hävdar att det är omöjligt att avslöja om ett beteende motiverats av 

intressen eller normer.56 Men framhåller att man kan utläsa de olika skälen som ges för 

att ett visst beteende, och det tar den här studien fasta på.  

 Konstruktivism, sanktioner & EU:s identitet 6.3

Bahar Rumelili och Münevver Cebeci påvisar att forskningen om EU:s identitet har 

bidragit till utvecklingen av det konstruktivistiska perspektivet om kollektiv identitet på 
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flera sätt. Det i sin tur har bidragit till att stärka mitt val av teoretiskt ramverk, som be-

står av konstruktivism och insikter från litteraturen om EU:s identitet. Forskarna menar 

en kollektiv- och nationell identitet kan existera vid sidan av varandra, i den mening att 

skapandet av EU:s (kollektiva) identitet inte måste ske på bekostnad av de nationella 

identiteter som utgör EU. Vidare, påvisar forskarna att en kollektiv identitet kan skapas 

genom att differentiera sig från en annan utomstående nationell identitet, t.ex. Ryss-

lands. Slutligen, framhåller forskarna att hela debatten om Normative Power Europe har 

tydliggjort hur utrikespolitiken relaterar till identitet.57 

Rumelili, Cebeci och resterande forskare i denna forskningsöversikt resonerar 

kring utrikespolitik, men Elin Hellquist utforskar sanktioners roll för EU:s internation-

ella identitet. Forskaren argumenterar för att den diskursiva självbilden och andras aktö-

rers uppfattningar om densamma är viktiga komponenter för en internationell aktörs 

identitet.58 Följaktligen, undersöker forskaren EU:s identitet sett från EU:s och en utom-

ståendes perspektiv, den Afrikanska unionen, AU. 

Forskaren betonar diskurs eftersom sanktioner förstås som kommunikativa 

handlingar som skickar normativa signaler både till målet för sanktionen och till resten 

av det internationella samfundet.59 Min undersökning har inspirerats mycket av 

Hellquists, som liksom hennes tar utgångspunkt i Europaparlamentets debatter om 

sanktioner, men skiljer sig från hennes då den fokuserar specifikt på sanktionerna mot 

Ryssland. Hellquist behandlar alla Europaparlamentets sanktionsdebatter mellan 1999-

2012.   

Annan forskning som behandlar sanktioner tenderar att kretsa kring sanktion-

ernas effekter och deras effektivitet – Clara Portela är en av dem. EU-sanktioner har på 

senare tid kommit att handla mer om att rätta demokratiska tillkortakommanden hos 

sanktionsmålet med tillhörande krav på respekt för mänskliga rättigheter. Dessa ända-

mål har gemensamt att de får internationell legitimitet med hänvisning till internation-

ella konventioner.60 Sanktioner med sådana krav tenderar att få gehör från befolkningen 

i mottagarlandet, med den upplevda legitimiteten av demokratiska och människorätts-

liga mål. Forskaren menar att det är svårt generalisera kring sanktionerna eftersom de är 
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av så heterogen natur, men vill ändå hävda att sanktioner generellt sätt är ineffektiva 

politiska verktyg som sällan uppfyller de huvudsakliga målen av ökad demokratisering 

och respekt för mänskliga rättigheter.61  

Forskaren granskar alltså utvecklingen av EU:s gemensamma utrikespolitik 

och sanktionerna, men kopplar inte sanktioner till identitetsskapande. Trots det, har 

forskarens forskning bidragit med en ökad förståelse av hur sanktioner fungerar i det 

internationella systemet. Det är sedan min uppgift att undersöka relationen mellan 

sanktioner och identitetsskapande. 

Portelas forskning visar att EU:s sanktioner har en hög misslyckandefre-

kvens och vittnar om marginell variation.62 Forskaren menar att sanktioner har liten 

eller ingen möjligen att undanta något av verkligt värde, vilket gör sanktioner till ett 

dåligt rustat alternativ för att påverka staters ledare. Trots det, vittnar EU:s användning 

av sanktioner om en ihållande trend. Francesco Giumelli medger att EU-sanktioner inte 

alltid får tillfredställande resultat av beteendeförändring, samtidigt som det i vissa fall 

kan vara svårt att utläsa om det ens var intentionen med sanktionerna. Han svarar på 

problematiken med att introducera ett nytt narrativ för hur man kan förstå sig på EU:s 

intensifiering i sanktionsanvändning.  

Giumelli menar att det traditionella sättet att se på sanktioner, dvs. eko-

nomiska påföljder som ett sätt att utkräva politisk medgörlighet, inte alltid överens-

stämmer med intentionen för sanktionerna. Principen om att orsaka materiell skada för 

att åstadkomma beteendeförändring kallar han för den tvingande aspekten, men tillägger 

att sanktioner kan påverka sanktionsmålet även genom att begränsa eller signalera mot-

tagaren. Genom att förstå intentionen med sanktioner, tvingande, begränsande eller sig-

nalerande, kan man bilda sig en mer realistisk idé om vad sanktionerna kan åstad-

komma.63 Begränsande sanktioner är också materiella och införs för att underminera 

t.ex. en individs eller grupps kapacitet att åstadkomma sina politiska ändamål. Slutligen, 

bör inte den signalerande aspekten underskattas för att den inte införs med intentionen 

att orsaka materiell skada. Poängen med signalerande sanktioner är att beslutet om 

sanktioner i sig bör förstås som ett starkt budskap, både internt och externt. Dessa införs 
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för att understryka vikten av en internationell norm, som i sin tur framhåller en viss bild 

av EU som dedikerade eller engagerade i respekten för dessa normer.  

Forskningsöversikten ger mig anledning att fortsätta undersöka hur EU:s iden-

titet skapas, särskilt i förhållande till sanktioner med ett konstruktivistiskt perspektiv. 

Den tidigare forskningen saknar en tydlig länk mellan sanktioner och identitetsskap-

ande. I denna studie förstås identitetsskapande som en aktiv och pågående diskursiv 

process, där självbilden formas av idéer om jaget och den andre. Undersökningen är 

belägen i den diskursiva praktiken av Europaparlamentet för att undersöka hur argu-

menten gällande sanktioner relaterar till EU:s identitetsskapande.  
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7 Analys 

Tanken med analysen är undersöka hur man kan förstå EU:s identitetsskapande process 

genom att granska organisationens förståelse av sanktioner. Med hjälp av den oriktade 

ansatsen har jag kunnat organisera debattens innehåll i ett antal kategorier. De citat ur 

debatten som bäst representerar kategorins innehåll kommer att presenteras och analyse-

ras med hjälp av det teoretiska ramverket. Notera att kategorierna överlappar till viss 

del, vilket innebär att innehållet skulle kunna passa under fler kategorier än en.  

 Konceptualisering av hotet  7.1

Startpunkten för analysen korresponderar med ett av de mest grundläggande intressen 

för vilken aktör som helst: att säkerställa existensen eller överlevnaden av enheten.64 I 

denna kategori diskuterar jag alltså hur EU:s självbild skapas i förhållande till föreställ-

ningar om vad som hotas till följd av krisen. För det första, förstås freden i Europa som 

en ytterst viktig princip att skydda. Vidare, förstärks den idén genom historiska referen-

ser. En annan strömning tar i beaktande konsekvenserna som krisen har för Ukrainas 

befolkning. Slutligen, diskuterar jag relationen mellan dessa strömningar.  

 Först och främst, så handlar inte konflikten bara om Ukraina, utan hela Euro-

pas fred och säkerhet hotas. Det är alltså ständigt återkommande i debatten att Europa 

som helhet arbetas in i förståelsen av vad hotas i situationen. Såhär formulerar en 

parlamentariker vad som står på spel: 

 

[W]hat is at stake is not only Ukraine; it is really the future of the 

whole of Europe; it is security and peace in the whole of Europe. 

Putin is obviously testing the strength and unity of all of us and we 

have to show that we have that strength and unity.65 
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Krisen hotar alltså hela Europas framtid; dess säkerhet och freden på hela kontinenten. 

Flera framhåller idén om att Ryssland testar EU och dess enighet. Den här förståelsen 

ger i sin tur EU anledning att svara genom att visa styrka och enighet. Att förstå hotet 

som sådant ger kraft till idén om EU som hela Europas rättmätige försvarare. Ukraina 

förstås då som en del av vad som hotas, snarare än det hela. Ukraina framställs därmed 

som en del av ett större europeiskt jag, trots att Ryssland också till del ligger i Europa. 

Men Ukraina utgör inte något hot mot EU, freden i Europa eller EU:s enighet – det gör 

Ryssland.  

Av en sådan konceptualisering av hotet följer det att EU kan agera å hela 

Europas vägnar för att hjälpa både sig själva och Ukraina i ett. Det är en tydlig differen-

tiering mellan jaget och den andre, som får kraft av att förstå Ryssland som hot mot 

EU:s absoluta kärna, den europeiska freden.66 Gränsdragningen markerar EU:s identitet 

genom att identifiera fred som en konstituerande egenskap, som ger kraft åt EU som 

fredens beskyddare, medan Ryssland hotar det värdet och i förlängningen EU:s identi-

tet. Om Rysslands beteende uppfattas som ett hot mot säkerheten eller ett annat av EU:s 

intressen, får sanktionen ett intressedrivet motiv.67 Det rationella svaret på hot mot exi-

stensen är att avlägsna hotet för att säkra det grundläggande intresset av överlevnad.  

En alternativ tolkning, är att sanktioner införs med av en normbaserad an-

ledning. Fred kan också ses som en viktig norm för EU att införa restriktiva åtgärder 

mot Ryssland. Thomas Diez menar att det är svårt, om inte omöjligt att urskilja om ett 

beteende är intresse- eller normdrivet. Något som förstås som ett intressedrivet beteende 

skulle också kunna vara ett led i ett normativt mål.68 Ian Manners argumenterar istället 

för EU:s utrikespolitik är normdriven och inte intressedriven.  

 Men en identitet inte kan reduceras till enbart intressen, eftersom identitet 

beskriver vem eller vad en aktör är och intressen beskriver vad en aktör vill. Intressen 

förutsätter alltså en identitet, eftersom en aktör inte kan veta vad den vill förrän den vet 

vem den är.69 Två tolkningar följer, EU förstår sig som normativa och vill därför sankt-

ionera Ryssland för att skydda principen av fred. Men EU är också intresserade av en-

hetens existens och vill därför sanktionera för att skydda sig mot det fysiska hotet mot 
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freden. Det senare verkar mindre troligt eftersom det inte stämmer överens med proport-

ionerna för krisen. Rysslands beteende hotar den fysiska freden i Ukraina, men princi-

pen av fred i Europa och EU.  

Vidare, ges en historisk innebörd till de värden som hotas, med freden i 

Europa som exempel. Fred och frihet är normer som har blivit historiskt betingade för 

EU, till följd av dess konstellation av stater med en våldsamt förflutet.70 Genom att 

åkalla minnet av Europas förflutna kan nutida hot därigenom ges en historisk tyngd och 

responsen på dessa hot ytterligare vikt. En parlamentariker förstår EU:s roll såhär: 

  

I strongly support the position of the Council when it states that we 

must make all possible efforts to find a political solution to the 

Ukrainian crisis. We cannot afford and we cannot allow a large-

scale war in Europe to take place again.71  

 

Tanken är alltså att det är EU:s uppgift att se till att motverka att ännu ett storskaligt 

krig bryter ut i Europa. Den idén stämmer överens med teorin om att Europas historiska 

förflutna är en känslig punkt för EU och kontinentens fred blir således en viktig princip 

att skydda.  

Elin Hellquist uppmanar i sin avhandling till vidare forskning om hur hi-

storiska fall kan påverka EU:s sanktionsideal, både i diskurs och i policy samt vilken 

roll historiska analogier kan ha i rättfärdigandet av sanktioner. Det visar sig här att hi-

storiska analogier spelar en förhållandevis stor roll i resonemangen kring restriktiva 

åtgärder. Parlamentarikerna tenderar att åberopa historiska händelser för att understryka 

hur förödande regional och internationell instabilitet kan vara. Sanktioner rättfärdigas 

som ett sätt att undvika det. I sådana fall, kan sanktioner förstås som ett sätt att säkra 

enhetens överlevnad och syftet med åtgärderna blir intressedrivet. 

I debatten förekommer flertalet analogier till bl.a. Georgien och Molda-

vien som är mer nutida och/eller pågående kriser. Det förekommer också historiska re-

ferenser till t.ex. första världskriget, kalla kriget och Balkankrigen. En parlamentariker 

uttrycker sig såhär: 
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Att vi idag, 100 år efter första världskriget, diskuterar Rysslands 

ockupation av ett europeiskt land är mycket oroande. Jag trodde att 

Europa hade lärt sig sin historieläxa av krigen på Balkan, men up-

penbarligen är det inte så. Varje gång vi glömmer vår historieläxa 

blir vi brutalt väckta och tvingade att försvara våra värderingar. Det 

som händer på Krim och som håller på att hända i östra Ukraina är 

inte ett resultat av Rysslands nya hållning gentemot Ukraina. Det 

handlar om Rysslands nya roll i Europa. Krim var bara ett test för att 

bedöma Europas beredskap att svara på ett adekvat sätt. Vi har inte 

visat tillräcklig beslutsamhet och enighet, och det uppfattades av Pu-

tin som ett klartecken att kunna fortsätta. Dessvärre tror jag inte att 

det slutar med Ukraina. Det enda som vi hittills har lyckats ta fram 

är resolutioner och ekonomiska sanktioner. Om situationen i östra 

Ukraina fortsätter att förvärras kommer vi att veta att ekonomiska 

sanktioner inte fungerade. Det är absolut nödvändigt att skicka sig-

naler till Ryssland att vi inte tolererar det som händer och att vi inte 

kommer att tolerera liknande steg i fortsättningen.72 

 

Här görs alltså både referenser till både första världskriget och till Balkankrigen. Parla-

mentarikern understryker med en historisk analogi vikten av att lära sig av historien, för 

att rättfärdiga sanktioner. Parlamentarikern förhåller sig dock kritisk till att sanktionerna 

inte uppnått det förväntade resultatet och menar utvecklingen av krisen får bedöma åt-

gärdernas framgång. 

Av debatten att döma så verkar historien ha en central roll, som överens-

stämmer med ett subjektivt- och hotar ett objektivt intresse. Om EU:s identitet är bero-

ende av freden i Europa, och freden hotas, så följer det att av EU:s objektiva intressen 

hotas. Ett objektivt intresse är en tvingande nödvändighet som krävs för att en identitet 

överhuvudtaget ska kunna produceras. EU kan inte formulera en identitet om inte län-

derna i Europa samarbetar, utan är i ett ”storskaligt krig”73. Historiska analogier över-

ensstämmer också med ett subjektivt intresse, genom att ge motivation att handla på ett 

sätt som syftar till att uppfylla förutsättningarna för att formulera normativ identitet, 

dvs. skydda principen av fred i Europa.  
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Tidigare forskning bekräftar att EU förstår sig själva genom att distansera sig 

från sitt våldsamma förflutna.74 Denna undersökning av debatten visar att EU skapar sin 

identitet genom en differentiering mellan sitt jag och Ryssland, som tar sig uttryck i 

framställningen Ryssland som odemokratiskt och krigslystet. Samtidigt som identiteten 

skapas genom i åtskillnaden av ett nutida jag och ett forna jag, genom historiska analo-

gier. Historien användas för att skapa distans mellan forna misstag och förväntade fram-

tida framgångar. Det innebär att Europas medlemsstaters historia kan förstås som en 

’intern andre’ som EU skapar sin identitet genom att differentiera sitt nutida jag ifrån. I 

den mån som det förflutna beteendet eller jag uppfattas som misstag eller icke-önskvärt.  

 Ytterligare en annan strömning visar att hotet inte enbart framställs i termer 

som direkt kan kopplas till jaget. Denna strömning resonerar kring konsekvenserna av 

situationen för befolkningen i Ukraina, genom att hänvisa till krisens påverkan på deras 

levnadsförhållanden, rättigheter och säkerhet, som anledning till att införa restriktiva 

åtgärder. Strömningen framhåller att det som hotas är Ukrainas befolkning, t.ex. med 

hänvisning till dödandet av civila. Såhär uttrycker en parlamentariker oron för den 

ukrainska befolkningen: 

 

Madam President, the people of Ukraine cannot be forgotten. [...] 

The humanitarian situation in Ukraine has escalated, with more than 

1.5 million internally displaced people, 200 000 of whom are child-

ren. There are 5 million people in urgent need of aid.75 

 

Parlamentarikern menar att de civila som dödas, barnen på flykt och alla miljoner män-

niskor som är befinner sig i nöd till följd av krisen inte får glömmas bort. Men det ten-

derar att falla bort i debatten, där man gärna talar om krisens effekter och åtgärderna i 

mer tekniska eller institutionella termer.  

Den här förståelsen av hotet överensstämmer med idén om att sanktioner bör 

införas för att skydda mänskliga rättigheter, som i sin tur korresponderar med idén om 

EU som normativ. Om hotet uppfattas på detta vis, dvs. att en grundläggande norm ho-

tas, så följer det att sanktioner kan användas för att nå ett mer altruistiskt mål.76 Sankt-
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ioner införs då för att förändra en aktörs beteende i syfte att förbättra människors lev-

nadsförhållanden. Respekt för mänskliga rättigheter är en EU:s konstitutionella normer 

och vad Manners har förklarat som en konstituerande del av EU:s identitet. I denna 

strömning finns en antydan om att EU förstår sig som en normativ aktör samt att det 

finns en normativ dimension av resonerandet kring restriktiva åtgärder i debatten.  

Dessa olika förståelser av vad det är som hotas tyder på att det sker en 

strid inom parlamentet, mellan normer, intressen och värderingar som präglar förståel-

sen av vad som primärt hotas. Men man kan också förstå det som olika vägar för att nå 

ett liknande mål. Det innebär att dessa strömningar och deras idéer inte nödvändigtvis 

står i motsats till varandra. Fred leder, i de flesta fall, i förlängningen till att t.ex. civilt 

dödande och mänskligt lidande upphör. Det samma gäller teoretiskt sett för det om-

vända, om restriktiva åtgärder införs med respekt för mänskliga rättigheter kan vara ett 

led i att åstadkomma fred.  

Det är därför svårt att avgöra om en strömning är mer normativ än den 

andra, eller om bägge än intressedrivna. Det man utläsa är olika sätt att begripliggöra 

vad som hotas i situationen, som i förlängningen innebär olika argument för att införa 

sanktioner. Dessutom finns det inget som utesluter att EU i praktiken kan agera både av 

intresse för sin egen säkerhet med intentionen om att åstadkomma en normativ föränd-

ring som gynnar Ukrainas befolkning.77  

Nu som hotet har identifierats kan det vara lämpligt att undersöka om an-

ledningarna till att agera kan ge en fördjupad bild av hur EU förstår sig själva och varför 

det föranleder de att agera som de gör. 

 Anledningar till restriktiva åtgärder 7.2

Poängen med denna kategori är att få en fördjupad bild av vad som driver EU till att 

införa restriktiva åtgärder och hur man kan förstå det som en del i den identitetsskap-

ande processen.  

Att förpliktiga sig till internationella normer är det mest uppenbara sättet att 

visa att man som aktör har normativa tendenser, då internationell rätt t.ex. ska bidra till 
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en världsomspännande respekt för mänskliga rättigheter. Sanktioner är ett internationellt 

erkänt verktyg för att svara på kränkningar av internationella normer mot t.ex. mänsk-

liga rättigheter.  

Med andra ord, skulle sanktioner kunna korrespondera med ett objektivt in-

tresse för EU. Det kan förstås som en tvingande nödvändighet att införa sanktioner, för 

att EU ens ska uppfattas som en legitim aktör på den internationella arenan, oberoende 

av om intentionerna är normativa. Alternativt som ett subjektivt intresse, där EU förstår 

sig själv som normativ och det ett enda sättet att handla så att förutsättningarna att for-

mulera en sådan (normativ) identitet finns – är att införa sanktioner. Oavsett verkar 

sanktioner spela en roll för EU:s identitet som internationell aktör. Det som är svårare 

att avgöra är till vilken grad sanktionerna är en avsiktlig del i identitetsskapandet eller 

vad som alternativt driver motivationen till att införa restriktiva åtgärder. 

Här diskuteras olika anledningarna till att införa sanktioner som figurerar i 

debatten, utifrån två övergripande teman: sanktioner med instrumentellt ändamål och 

normativt ändamål. Båda teman tar utgångspunkt i förståelsen om att EU vill uppfattas 

som en rättslig aktör, men ger upphov till olika sätt att tolka sanktionernas funktion för 

identiteten.  

 Sanktioner med instrumentellt syfte 7.2.1

För det första, så förekommer det alltså många rättsliga motiveringar till att agera. Det 

är med stöd i folkrätten som EU med emfas kan fördöma Rysslands beteende som ille-

galt. Men också som illegitimt i den meningen att rättsliga åtaganden ger aktörer en viss 

legitimitet i det internationella systemet. Kränkningar av rättsliga åtaganden innebär 

följaktligen motsatsen, illegitimitet. I andra fall kan det vara så att EU:s normer måste 

tävla mot andra internationella aktörers intressen och normer.78 Men finns det vissa 

normer som är så djupt rotade i den vedertagna förståelsen av vad som utgör en internat-

ionell aktör – och det är suveränitetsprincipen. Det gäller även för EU:s förståelse av 

andra internationella aktörer, vilket i sin tur gör kränkningen av suveränitetsprincipen 

obestridlig.  
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Debatten präglas av resonemang som understryker principen om suveräna 

staters territoriella integritet, vilket ofta ses som anledning nog att agera i stöd av 

Ukraina. Parlamentarikerna förstår Rysslands invasion av ukrainskt territorium som en 

definitiv kränkning av de normer som både EU och Ryssland åtagit sig att respektera. 

På så sätt fungerar hänvisningar till den ryska invasionen och dess inblandning i den 

illegala folkomröstningen i Krim, som EU:s referenspunkter för respektive aktörs posit-

ioner. Både som en del av ett större samhälle, det internationella samfundet, men också 

för att understryka Rysslands beteende som avvikande från jagets och dess uppfattning 

om normer. Här är ett exempel: 

 

A referendum is planned in Crimea, an illegal one. Russia has inva-

ded Ukrainian territory, against the Constitution of Ukraine. [...] 

Russia will not be able to normalise its relations with the EU 

through these measures. [...] The EU cannot recognize this, territory 

must be respected as well as international law.79 

 

Den här parlamentarikern understryker förståelsen av EU:s självbild som en rättslig 

sådan, genom att hävda att EU inte kan erkänna en kränkning av detta slag. En annan 

sak som citatet gör är att placera in EU i krisen, genom att påpeka att denna sorts bete-

ende inte hjälper EU-Ryssland-relationerna. Genom att påpeka vad som förstås som 

både EU:s och Rysslands insatser i frågan, dvs. diplomatiska relationer, så blir EU mer 

legitim i sin inblandning i situationen. Rysslands blir samtidigt mindre legitim i sitt be-

teende eftersom beteendet dessutom hotar diplomatiska relationer.  

Ur parlamentarikernas resonerande kring Ukrainas konstitution, dess suve-

ränitet och territoriella integritet, kan man utläsa en inneboende respekt för staters suve-

ränitet. Ukraina förstås då som en stat med rättigheter, vilket överensstämmer med den 

traditionella förståelsen av vem som utgör en aktör på den internationella arenan. Den 

här aspekten av EU:s identitetsskapande är särskilt intressant eftersom EU inte är en 

suverän stat, utan en organisering av flera stater som gett upp delar av sin suveränitet. 

Men på samma linje, med tanke på EU:s uppbyggnad så är det en förut-

sättning att ha suveränitet (inklusive territoriell integritet) för att kunna ge upp en del av 

sin suveränitet i första taget. Därför tror jag att EU:s självbild tar utgångspunkt i respekt 
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för suveränitetsprincipen, eftersom EU:s egen (kollektiva) identitet är beroende av att 

existera parallellt med – och inte på bekostnad av – medlemsstaternas nationella identi-

teter.80 Följaktligen, kan inte EU:s utrikespolitik formuleras utan respekt för suveräni-

tetsprincipen.  

Vidare, finns det en strömning framhåller idén om sanktioner som en ab-

solut nödvändighet, som en viktig princip som får kosta vad det kosta vill. Alltså, idén 

om att EU måste göra någonting. Det kan vara viktigt för EU att visa för omvärlden att 

de är en aktör att räkna med, det är alltså en utmaning i sig att visa enighet och kapacitet 

att agera.81 Att EU identifierar sig med värdet av enighet kan härledas ur EU:s upp-

byggnad, eftersom ett mellanstatligt samarbete kräver en viss grad av enighet. Det är 

också inneboende i processen av att skapa en gemensam utrikespolitik för organisation-

en samt i kravet på enhälliga beslut om sanktioner.82 Men även om EU:s självbild är att 

EU är en enad organisation, så spelar det ingen roll om inte andra aktörer uppfattar EU 

som enade. Det skulle kunna leda till att sanktioner används som ett verktyg för att upp-

rätthålla bilden som EU tror korresponderar med förväntningarna på EU och med den 

egna självbilden. Det kan också fungera som en försäkran för jaget om att EU är en 

internationell spelare, snarare än bara en regional.  

Det kan vara svårt att bedöma de exakta proportionerna mellan normer och in-

tressen i vad som motiverar aktörer till att agera som de gör. Så, för att fördjupa förstå-

elsen om den underliggande motivationen för ett visst beteende kan man utgå ifrån om 

det är mer jag-centrerat eller mer den andre-centrerat, i meningen orienterat kring för-

ståelsen om den andre.83 Om sanktioner motiveras genom resonemang om hur beteendet 

påverkar jaget, så kan det innebära att sanktioner används i identitetsskapande syfte. 

Följaktligen, kan sanktioner förstås som symboliska, eller som ett instrument för att 

skapa sin identitet som överensstämmer med självbilden och förväntningarna. 

En av de mest framträdande idéerna i debatten är att EU måste skicka ett 

tydligt och bestämt budskap till Ukraina, Ryssland och omvärlden med sina sanktioner. 

Med andra ord, så formuleras åtgärderna med tydlig hänsyn till jaget (EU), den andre 

(Ryssland), men också föreställningar om andra aktörers (det internationella samfundet) 
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förväntningar på EU. En parlamentariker argumenterar för ett mer bestämt budskap ge-

nom att säga att: 

 

Our resolve, unity and ability to resist such a disruptive policy is 

crucial to stabilise the situation. [...] The Kremlin is also following 

the current debate here. If our message is hesitant, and if we are 

even unable to agree on a firm resolution, it will send a signal that 

the sanctions are more of a problem for the EU than they are for 

Russia.84 

 

Här uttrycks vikten av förmedla att EU med säkerhet kan stå bakom sina egna sanktion-

er, då de är menade att hämma Ryssland – inte EU. Det är inte orimligt att anta att det 

internationella samfundet kräver beslutsamhet och enighet av en internationell aktör. 

Följaktligen, verkar det vara budskapet som EU vill skicka, dvs. att EU är enat och be-

slutsamt, vilket i så fall kan förmedlas genom de restriktiva åtgärderna.  

Debatten präglas av en norm att agera, men det är inte lika lätt att utläsa 

sanktionernas avsedda konsekvenser. Flera debattinlägg redogör för motivationen till att 

agera och förespråkar sanktioner, men resonerar bara kortfattat om sanktionens avsedda 

effekter. Ett typiskt exempel är detta:  

 

Talking about stability within Europe, the EU, the security system. 

If we cannot protect that system we have to have sanctions. [...] We 

have to send out a message, we cannot just have business as usual.85  

 

Enligt parlamentarikern gäller det att sanktioner bör införas om stabiliteten hotas och 

säkerhetssystemet fallerar. Business as usual innebär i princip att fortsätta på samma 

linje trots oroligheter eller hinder. Här innebär det att EU-Ryssland-relationerna inte kan 

fortsätta vanlig och sanktioner används i syfte att kommunicera det. Det är alltså inte 

omöjligt att parlamentarikerna förstår sanktioner som ett symboliskt fenomen. Att inte 

införa sanktioner enligt denna logik förstås som underminerande av en internationell 
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aktörs (EU) kredibilitet, eftersom oförmågan att agera och införa sanktioner signalerar 

brist på makt.86  

När konsekvenserna av sanktioner väl diskuteras är det i termer av deras 

omfattning, att sanktionerna ska slå hårt mot den ryska presidenten Vladimir Putin, 

Ryssland i helhet och/eller den ryska ekonomin. När effektiviteten diskuteras så är det 

ofta utifrån uppfattningen om att sanktionerna inte är tillräckligt kraftfulla eller skad-

liga. Denna strömning framhåller restriktiva åtgärder som en typ av bestraffning för 

Rysslands normöverträdelser. En parlamentariker beskriver behovet av sanktioner så-

här:  

 

The EU must hit Russia hard with tough economic sanctions. Putin 

must understand that these sorts of aggressive actions have no place 

in modern Europe and will not go unpunished.87  

 

Först och främst, representerar citatet en övergripande hållning som präglar debatten: 

idén om att EU:s ansvarar för att agera å vägnar av det ”moderna Europa”. I det här re-

sonemanget innebär aktion tuffa ekonomiska sanktioner som slår hårt mot ett ”bakåt-

strävande” Ryssland. Putin får dessutom ofta gestalta Rysslands straffvärdiga aggress-

ion, vilket innebär att en stat använder sig av illegalt våld i strid med folkrätten.  

Om det som i det här fallet, resoneras kring de avsedda konsekvenserna för 

Ryssland, dvs. centrerat kring den andre, kan man tolka det på två olika sätt. Först, om 

sanktioner används med intentionen att straffa Ryssland, kan det betyda att straffet i sig 

är poängen, snarare än en beteendeförändring. I så fall får sanktioner ett instrumentellt 

värde för ett symboliskt mål, att EU tar avstånd från Rysslands beteende. Alternativt, att 

åtgärderna är avsedda att skapa en beteendeförändring hos staten, i syfte att sprida nor-

mer som EU värderar. Då får beteendeförändringen ett instrumentellt värde i målet att 

sprida normer. Detta diskuteras vidare i nästa kategori 7.2.2. 

Sammanfattningsvis, verkar EU identifiera sig väldigt starkt med normer av 

internationell rätt. EU förstår sig själva som en rättskaffens organisation som inte tolere-

rar oprovocerat våld i strid med folkrätten. Ryssland är enligt logiken EU:s motsats i 

egenskap av att vara aggressorn, den som kränker folkrätten och sanktioner kan således 
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bli ett verktyg för att understryka den distinktionen för EU själv och med tanke på and-

ras förväntningar.  

 Sanktioner med normativt syfte 7.2.2

Sanktioner är en reaktion på kränkningar av internationella normer och ett sätt för inter-

nationella aktörer att försvara en norm. Men sanktioner har visat sig kunna fylla fler 

funktioner än så. I denna kategori diskuteras sanktioners normativa syfte. 

Internationell rätt kan mycket förenklat delas upp i två sorters normer, staters 

rättigheter och individers mänskliga rättigheter. Tidigare forskning visar att respekt för 

dessa principer är grundläggande för att för att förstås som en normativ aktör. Princi-

pernas universella status ska minimera risken för att stater påför sina normer på ett god-

tyckligt sätt eller genom tvång. Samtidigt som den internationella rättens betoning på 

staters rättigheter kan vara problematisk för individers rättigheter, dvs. om en stat krän-

ker medborgarnas rättigheter. Den vedertagna förståelsen av sanktioner är att de kan 

bidra till att stoppa sådana kränkningar.  

Poängen med denna studie är inte att utvärdera sätten som EU påför sina 

normer på andra stater, men att undersöka vilken roll normer kan ha i skapandet av EU:s 

identitet. I föregående kategori diskuterades principen om statens rättigheter i relation 

till identitetsskapandet, därför är det nu relevant att diskutera normen om respekt för 

mänskliga rättigheter.  

Den strömning som resonerar kring sanktioner i termer av respekt för 

mänskliga rättigheter och demokrati är förhållandevis liten de som resonerar kring sta-

tens rättigheter. Att idén om respekt för mänskliga rättigheter lyfts förhållandevis sällan 

kan förstås på två olika sätt. För det första, att EU inte är konsekventa i sitt främjande av 

dessa värden och därmed inte bör förstås som normativa. Det ligger i linje med tidigare 

kritik riktad mot EU för dess förment godtyckliga människorättspolicy och demokrati-

seringsfrämjanden, vilket i sin tur utmanar idén om EU som normativ makt.88 För det 

andra, att det är en underförstådd del av sanktionen i sig och i målet av att förändra en 

stats beteende. Annan forskning visar nämligen att EU-representanter tenderar att förstå 
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sanktioner i sig som medel för att främja vissa normer och värderingar såsom mänskliga 

rättigheter och demokrati.89  

Den senare tolkningen skulle i sin tur kunna förklaras genom att förståel-

sen av sanktioners ändamål blivit institutionaliserat, dvs. att EU förstår sanktioner med 

ett inbyggt värde av att främja dessa normer. Men det skulle också innebära att EU inte 

aktivt reflekterar över sanktionernas relationella potential, i meningen hur de EU:s 

sanktioner uppfattas av mottagaren och av andra i det internationella systemet. Av 

undersökningen att döma verkar utrikespolitiken och restriktiva åtgärder trots allt vara 

utrymme för aktivt identitetsskapande. 

Åter till förståelsen om att ett jag-centrerat eller ett den andre-centrerat re-

sonerande kan påvisa den underliggande motivationen för att sanktionera. Om sanktion-

er motiveras utifrån ett resonemang som är orienterade kring den andre, så tenderar det 

att vara i syfte att ändra mottagarens beteende.90  

Riktade sanktioner används för att påverka specifika individers beteenden 

eller sektorer av sektorer av samhällets ekonomi. Såhär uttrycker en parlamentariker 

behovet för riktade sanktioner: ”Russia should no longer be a strategic partner for us, 

and the EU should adopt firm sanctions against mr Putin”.91 En annan menar att: the EU 

blinked – and now, despite our demands, Russia is not talking directly to Ukraine and it 

is not pulling troops back to their bases. So, [...] we must target sanctions at Russia’s 

policymakers”92. Förespråkandet av riktade sanktioner är alltså orienterade kring den 

andre, i det här exemplet kring den ryska presidenten Putin och andra ryska makthavare. 

Det följer enligt handlingslogiken, att sanktioner förespråkas för att orsaka beteendeför-

ändring, vilket i sin tur kan bidra till att främja normer. Det förutsätter att det sker en 

beteendeförändring förstås, men det är upp till denna studie att avgöra, utan bara hur 

resonemangen kan relatera till EU:s identitet.  

En annan tolkning är att parlamentarikernas förespråkande av riktade 

sanktioner i sig är mer normativt, eller altruistiskt än breda ekonomiska sanktioner. 

Denna uppfattning bygger på FN:s sanktionsregim mot Irak på 1990-talet, som fick all-

varliga humanitära konsekvenserna för den irakiska befolkningen. FN och EU tvungna 

                                                                                                                                          
 
89 Hellquist, 2012, s. 108. 
90 Hellquist, 2012, s. 66.  
91 Cristian Dan Preda. Debatt 1. [Transkribering] 
92 Graham Watson. Debatt 1.  



 

 36 

att tänka om gällande sina utrikespolitiska verktyg.93 EU började då använda riktade 

sanktioner som är fokuserade på att orsaka effekt på staters ledare, en politisk elit eller 

sektioner av samhället som förstås som ansvariga för det kränkande beteendet, för att 

reducera skador på civila och samhälle.94  

I min granskning förekommer inga idéer som talar för breda sanktioner i 

meningen comprehensive sanctions, såsom i Irak-fallet, utan i enbart i meningen av att 

bredda, engelskans widen eller broaden sanctions som innebär fler ekonomiska sek-

torer. Det ligger alltså fortfarande inom ramen för riktade sanktioner. Tidigare forskning 

påvisar att EU inte längre tenderar att förespråka sanktioner på bekostnad av befolk-

ningen. Min undersökning har inte heller registrerat några tendenser om att sanktioner 

bör införas på bekostnad av människors rättigheter, välmående eller levnadsstandard. 

Men å andra sidan, kan det inte kompensera för att det är förvånansvärt få som uttryck-

ligen säger att sanktioner bör införas av respekt för mänskliga rättigheter.  

Med det sagt, så används demokrati-argumentet betydligt oftare. Såhär ut-

trycker sig en parlamentariker: ”the West must not allow a democratic potential future 

EU Member State to be carved up or destroyed under our very noses”95, och en ytterli-

gare menar att EU måste: ”support de-escalating in Ukraine. We must show that we are 

supporting a democratic Ukraine.”96 Som tidigare diskuterat under kategorin 7.1., så 

finns det strömningar som argumenterar för sanktioner med utgångspunkt i dessa nor-

mer, dvs. demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Det stärker tanken om 

att EU:s restriktiva åtgärder kan ha ett normativt syfte.  

 Nu som konceptualiseringen av hotet diskuterats och hur EU resonerar kring 

aktion, så ska jag undersöka på vilka ytterligare sätt som EU söker stöd för sitt beteende 

och bekräftelse för sitt identitetsskapande. Följande kategori ligger i linje med det kon-

struktivistiska perspektivet för studien och syftar till en mer djupgående analys av vil-

ken betydelse ’den andre’ har i EU:s identitetsskapande. 

 Differentieringen mellan EU och Ryssland 7.3
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Enligt det teoretiska ramverket ger diskurser mening till identiteter genom differentie-

ring. Denna kategori kommer därmed att behandla skapandet av EU:s identitet i förhål-

lande till den andre, Ryssland i det här fallet.  

Ryssland förstås som den huvudsakliga, om inte enda ansvarige i krisen, sepa-

ratisterna och andra iblandade spelar alltså en förhållandevis liten roll i resonemangen. 

Debatten handlar förvisso om Ukrainakrisen och följaktligen är resonerande kring de 

iblandade aktörerna en nödvändighet, men parlamentarikerna till skriver ständigt både 

Ryssland och Vladimir Putin deras förståelse av dessa aktörers inneboende egenskaper 

eller karaktär. Det kan uppfattas som att parlamentarikerna är i behov av en tydlig di-

stinktion för att begripliggöra EU:s position, som utgår ifrån dessa referenspunkter. 

Parlamentarikerna framhåller att: ”the EU is for free democratic and unitarian 

Ukraine”97, och att ”Russia is not a democratic country, as we see it”98 samt att: ”We of 

the democratic world will not cooperate with Russia whatever it regards.”99 Följaktli-

gen, förstärks bilden av EU som demokratisk, fredlig, diplomatisk, potentiellt även en 

normativ aktör.  

 Vidare, finns det en stark association mellan normöverträdelser och de som 

förstås som ansvariga. En parlamentariker menar: ”We do not want to effect the Russian 

people, just the ones responsible for this”.100 En annan menar att: [t]he EU must stand 

by the people of Ukraine as well as the people of Russia, who are both victims of the 

irresponsible, vengeful hubris and, indeed, weakness of Vladimir Putin.101 

Tendensen att tillskriva Putin personligt ansvar för situationen skulle kunna 

härledas till övergången från breda ekonomiska sanktioner till riktade sanktioner. Rik-

tade sanktioner skulle då kunna förstås som ett medel för att stärka det individuella an-

svarsutkrävandet i internationella relationer.102 Trots det, så görs det sällan åtskillnad 

mellan riktade och breda ekonomiska sanktioner när man talar om Putin, vilket tyder på 

att det finns ett starkt behov av att skylla på någon, att hålla någon ansvarig för att rätt-

färdiga sanktioner.  
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Risken med det individuella ansvarsutkrävandet är att det förminskar de struk-

turella faktorerna eller tillkortakommanden som utlöst eller underblåser krisen. Trots 

det, får Putin gestalta behovet av att införa både sektoriella och individuella sanktioner, 

vilket understödjer EU:s övertygelse om att införa restriktiva åtgärder. Vidare, refereras 

Putin till som ”KGB:s Hitler”103 som ”is playing with fire, fuelling lies and bigotry”104 

och vars ”worst nightmare is democracy”105. En annan parlamentariker menar att: 

 

The Russian regime is showing in this way its military might. And to 

make that even more clear, Vladimir Putin has provided a present to 

the Egyptian president of a Kalashnikov. A Kalashnikov. As a pre-

sent. [...]We have to offer peace, for that we have to have an imidiate 

negotiation, we and have a ceasefire, and seizing of Russian action on 

Ukrainian territory. And to do that we need intelligence not Kalashni-

kovs.106 

 

Det är alltså enligt parlamentarikern, EU:s uppgift att bidra med en fredlig lösning ge-

nom diplomati, inte med vapen. Ett sätt att göra EU:s roll mer begriplig, är för det första 

att framställa Ryssland som sin motsats. För det andra, låta Putin vara ansiktet för ag-

gressionen, men därigenom reducera komplexiteten av politiska situationer. Det finns 

alltså delvis en personalisering av politik i resonemangen kring sanktioner.107 En parla-

mentariker menar att: ”ten thousand people have been killed, and that is because Putin 

does not want the Ukraine to move away from his sphere of influence”.108 

 På samma linje anklagas Putin/Ryssland för att vara en imperialistisk aggres-

sor. Resonemanget antyder att det finns en idé om att krisen i Ukraina är del av ett 

större maskineri. Såhär uttrycker sig en parlamentariker: ”Russia is repeating a strategy 

which started in Georgia, Moldova and Transnistria. In Crimea it is starting all over 

again. It is now time to act”.109 Parlamentarikern syftar på kriget i Georgien, där den 

sydossetiska republiken med stöd från Ryssland hävdade självständighet från Georgien. 

Moldavien-referensen är till Rysslands inblandning i de pro-ryska separatisternas kamp 
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att göra Transnistrien fritt från Moldavien och till en del av Ryssland.110 Dessa referen-

ser är återkommande för att stödja idén om att Ryssland – genom aggressionen i 

Ukraina och liknande aggressioner – försöker återskapa det gamla sovjetiska imperiet. 

Även denna förståelse skapas med Putin som ansikte för aggressionen. Här hänvisar en 

parlamentariker till ett av Putins uttalanden och hävdar att: ”Putin said that the fall of 

the Soviet Union was the tragedy of the 20th century. He is now rebuilding his empire 

first Georgia now Ukraine”.111  

Historiska kriser återkommer alltså som referenspunkter i debatten. I kate-

gorin om konceptualiseringen av hotet, 7.1. visade det sig att historiska analogier an-

vändes för att understryka åtskillnaden mellan EU:s forna- och nutida jag. Här visar det 

sig att också Rysslands forna-jag spelar roll för rättfärdigandet av sanktioner. Den stora 

skillnaden är att EU försöker skapa sin identitet genom att ta avstånd från sitt förflutna, 

men låter Putin/Ryssland definieras av sina föregångares handlingar. 

                                                                                                                                          
 
110 Landguiden. ”Moldavien – Kalendarium”. [hämtad 2018-05-28]. 
111 Jacek Olgierd Kurski. Debatt 1. [Transkribering] 



 

 40 

8 Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag diskutera resultaten från det föregående analysavsnittet. 

Därefter kommer undersökningen i sin helhet att diskuteras. Diskussionen landar i en 

kritisk reflektion av undersökningen, med en uppmaning till framtida forskning på om-

rådet. 

 Resultatdiskussion 8.1

Här återknyter jag till frågeställningarna för undersökningen och länkar de samman med 

resultaten från analysavsnittet. Frågeställningarna är följande: hur kan vi förstå argu-

menten som präglar sanktionsdebatten i relation till EU:s identitetsskapande process? 

Följaktligen, vilken roll har differentieringen av Ryssland för identitetsskapandet? 

Den övergripande insikten är att sanktioner spelar roll för EU:s identitet som 

internationell aktör, oavsett vad EU tycker om sanktioner. Sett som ett objektivt intresse 

för EU, så följer det att EU bör införa sanktioner för att uppfattas som en legitim aktör 

på den internationella arenan – oberoende av om intentionerna är normativa. Sett som 

ett subjektivt intresse följer det som en förutsättning att införa sanktioner för att EU ska 

kunna förstås som normativa. Sett från denna studies perspektiv är det mest intressanta 

hur man kan tolka de resonemangen om sanktioner och dess funktion för den identitets-

skapande processen.  

En rimlig startpunkt för resultatdiskussionen är EU:s förståelse om EU. Det är 

alltså en återkommande tendens att arbeta in en jaget och värden som relaterar till jaget i 

förståelsen av vad som hotas i situationen. Att framställa den andre som ett hot, är ett 

klassiskt verktyg för att rättfärdiga sitt beteende mot denne. Det följer att ju större hotet 

mot jag är, desto lättare är det att rättfärdiga proportionerna av de åtgärders som an-

vänds för att mota hotet. Principen är ofta förekommande i internationella relationer och 

används t.ex. för att rättfärdiga krigsföring.  

Tendenserna till konceptualisering av hotet tar sig två huvudsakliga ut-

tryck i debatten. Först och främst, förstås hotet i termer som direkt hotar jaget, dvs. hot 

mot EU, Europa eller normer som EU identifierar sig med, t.ex. fred. För det andra, så 
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hotas Ukraina och dess befolkning av Rysslands beteende. Två saker följer, dels att EU 

kan rättfärdiga sin respons i form av sanktioner och potentiellt omfattningen av de re-

striktiva åtgärderna. Och dels att differentieringen mellan EU/Ukraina och Ryssland 

underbygger förståelsen av rollfördelningen så som EU uppfattas sin respektive Ryss-

lands positioner i det internationella systemet. 

 Ryssland förstås alltså genomgående som ytterst perifer i förhållande till EU, 

både geografiskt och norm- och beteendemässigt. EU tar ett tydligt regionalt ansvar för 

sin ukrainske granne, även i – eller på grund av – sin strävan att hävda sig som en inter-

nationell aktör. Det förefaller att EU som konsekvens av en pågående kamp att hävda 

sig på den internationella arenan, tar chansen att visa ansvar, enighet och beslutsamhet.  

Differentieringen mellan EU och Ryssland tar sitt starkaste uttryck i den åter-

kommande hänvisningen till internationella rättsliga normer som anledning att införa 

restriktiva åtgärder. Genom att ta stöd i universella principer får EU:s uppfattning om 

jaget och dess beteende en slags ’objektiv’ validitet. Av internationella principer, visade 

sig staters suveränitet vara en viktig princip att skydda, dels för att EU:s organisering 

bygger på multilateralism som uppgångspunkt för samarbete. Men också för att EU:s 

hängivenhet till internationell rätt kräver att suveränitetsprincipen respekteras i dess 

utrikespolitik. Följaktligen, diskrediteras Ryssland som aggressor, som hängiven avvi-

kande normer, eller som hotet och differentieringen är ett faktum.   

Vidare, ger resonemangen kring sanktioner upphov till ytterligare andra sätt 

att tolka sanktionernas funktion för identiteten. Eftersom det är svårt att bedöma pro-

portionerna mellan normer och intresse i vad som driver för en aktörs beteende, så 

hjälps analysen av att undersöka om beteendet är mer jag-centrerat eller den andre-

centrerat. Teorin framhåller att sanktioner som motiveras av beteendets påverkan på 

jaget, som regel innebär att sanktioner används i identitetsskapande syfte. Sanktioner 

som motiveras av hur beteendet påverkan den andre, kan ha en mer normativ intention, 

dvs. att beteendeförändringen leder till att normer respekteras. Det kan också förstås 

som led i differentieringen mellan jaget och den andre, men förhållningssättet tillför 

trots allt, ytterligare en dimension av hur man kan förstå sanktionernas roll för identi-

tetsskapandet.  

Båda sätten att resonera kring sanktioner återfanns i debatten. För det första, 

resoneras det den-andre-centrerat det kring respekt för den ukrainska befolkningens 

rättigheter och demokratiseringen i landet. Det tyder på att EU förstår sig som norma-

tiva, med en intention att agera normativt och ger sanktionerna ett normativt eller altru-
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istiskt syfte. Resonemangen kring riktade individuella sanktioner förstås den andre-

centrerade, och kan förstås som ett sätt att åstadkomma normativ beteendeförändring.  

För det andra, var resonemangen kring fred jag-centrerade och både den fak-

tiska freden och respekt för principen om fred gynnar i förlängningen EU. Vilket kan 

ses som en intressedriven motivation för att införa sanktioner. Också suveränitetsprinci-

pen som del av internationell rätt och av EU:s egen uppbyggnad kan förstås som intres-

sedrivna motiv till att sanktionera Ryssland.  

I andra resonemang är det svårt att avgöra om resonemanget är övervägande 

jag- eller den andre-centrerat, då båda komponenter verkar ha en avgörande roll för re-

sonemanget. Ett exempel är att EU måste skicka ett tydligt och bestämt budskap till 

Ryssland, Ukraina och omvärlden. Med andra ord, så resonerar man kring sanktioner 

med tydlig hänsyn till jaget, en andre i form av Ryssland men också i form av det inter-

nationella samfundet. Föreställningar om ytterligare ’en andre’ tar i sig uttryck i före-

ställningar om omvärldens förväntningar på EU som internationell aktör. Det indikerar 

att den jag-/den andre-centreringen inte i alla fall räcker till som verktyg, men visar på 

den multiskiktade naturen av resonemang kring sanktioner, jaget och den andre.  

EU:s identitetsskapande verkar alltså vara beroende av en andre som refe-

renspunkt, i form av Ryssland, en historiskt andre eller specifika individer. När differen-

tieringen mellan EU och den andre görs i referens till t.ex. Vladimir Putin, så kan det 

leda till att den politiska situationens komplexitet reduceras. Det i sin tur är inte givande 

för identitetsskapandet, utan får snarare en straw man-effekt. Det innebär i samman-

hanget att EU avsiktligt misstolkar situationens komplexitet för att lättare kunna rättfär-

diga sitt beteende eller ta stöd i en förvrängd bild av den andre i form av Putin. 

Historiska analogier används genomgående för att understryka åtskillna-

den mellan EU:s forna- och nutida jag. Det innebär att Europas historia kan förstås som 

en ’intern andre’, i den meningen att EU försöker skapa sin nutida identitet genom att 

differentiera sig från ett forna jag. I analysen visar det sig också att Rysslands forna jag, 

Sovjetunionen, spelar roll för rättfärdigandet av sanktioner. Den stora skillnaden är att 

EU försöker skapa sin identitet genom att ta avstånd från sitt forna jag eller interna 

andre, men låter Putin/Ryssland definieras av sina föregångares handlingar. 

Slutligen, är det ingen lätt uppgift att dekonstruera en tankegång, ett reso-

nemang eller en motivation. Diez hävdar att det är omöjligt att avslöja om det faktiska 
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beteendet motiverats av intressen eller normer.112 Men vad man kan utläsa, som också 

är syftet med studien, är de olika argumenten som ges för att införa restriktiva åtgärder 

och dess betydelse för identiteten. Till följd av den varierade naturen av resonemang 

kring sanktioner, kan EU förstås både som normativ eller intressedriven i sitt beteende. 

Det verkar troligast att EU drivs av både normer och egenintresse, i identitetsskapande 

och normativt syfte.  

Sammanfattningsvis, är det tydligt att EU försöker hålla sig till det inter-

nationella systemets spelregler såsom EU uppfattar de. Vidare, är identitetsskapandet 

beroende av den andre som referenspunkt, men som i sin tur kan ta flera olika former 

som: Ryssland, Vladimir Putin, eller en historisk intern andre. Olika resonemang till-

skriver sanktioner, den andre och jaget olika betydelse, vilket i sin tur får olika bety-

delse för identiteten. Slutsatsen är att EU:s diskurs i Europaparlamentet avseende sankt-

ioner är ett slagfält för normer, attityder och intressen, vilket i sin tur gör det till ett 

högst betydelsefullt utrymme för ett aktivt identitetsskapande för EU. EU förstås som en 

dynamisk apparat, där Europaparlamentet är ett av de mer dynamiska elementen av or-

ganisationen. Det följer att Europaparlamentets debatt är en diskursiv källa till EU:s 

identitetsskapande. 

 Avslutande reflektioner 8.2

Debatten i Europaparlamentets visade sig vara precis så dynamisk som förväntat, men 

diskursen är mer mångfacetterad är jag hade anat. Resonemangen visar på flera olika 

idéer om hur organisationen borde handla för att uppnå en identitet såsom EU föreställer 

sig den. Trots de olika betydelserna som restriktiva åtgärder kan ha för identiteten, ver-

kar de i alla fall vara verktyg genom vilka man kan skapa en identitet som internationell 

aktör.  

Studiens fokus var skapandet av EU:s internationella identitet genom dess 

förståelse av sanktioner. Följaktligen, representerar resultaten EU:s identitetsskapande 

sett från ett perspektiv av EU:s egen uppfattning om jaget, sanktioner och den andre, 

Ryssland. Det är resultatet av den interna konstruktionen av en aktörs identitet.  

                                                                                                                                          
 
112 Diez, 2012, s. 201.  
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Enligt den konstruktivistiska skolan så konstitueras identitet både av inter-

na och externa strukturer.113 Den identitetsskapande processen är alltså relationell på två 

olika sätt. För det första, att identitet formuleras utifrån aktörens egen självbild och 

en/flera utomståendes föreställningar om densamma. Tanken var att mina kunskaper om 

det internationella systemet och sanktioner skulle kunna bistå med ramen för vilka rim-

liga förväntningar andra aktörer skulle kunna ha på EU:s identitet. Vilket i sin tur, 

skulle tillfredsställa förståelsen om de externa strukturernas påverkan på identitetsskap-

andet. I synnerhet eftersom studien fokuserade på den relationella delen av det interna 

identitetsskapande, dvs. förståelsen om jaget i relation till förståelsen av den andre. I det 

avseendet bedöms kunskaperna om de externa strukturerna som tillräckliga för studiens 

syfte. 

Trots det, hade jag i en vidareutveckling av studien tagit in en annan inter-

nationell aktörs uppfattning om EU. Exempelvis USA:s förståelse om EU som internat-

ionell aktör. Alternativt, kontrasterat resonemangen om sanktioner mot ett annat utri-

kespolitiskt verktyg eller en annan av EU:s sanktionsregimer som jämförelsepunkt. 

 Om sanktioner är socialt konstruerade utrikespolitiska verktyg, hade det 

varit givande att undersöka hur EU:s sanktioner förstås av en utomstående. Det innebär 

att den betydelse som EU tillskriver sina restriktiva åtgärder inte nödvändigtvis kommer 

att accepteras av andra aktörer. Och det samma gäller för EU:s identitet.  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
113 Wendt, 1999, s. 224.   
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