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Abstract 

Denna artikeln behandlar Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande kring konflikten 

över Nagorno-Karabach. Syftet med artikeln är att utifrån strukturell realism som den 

teoretiska basen, analysera Armenien och Azerbajdzjans tweets. Metoderna som används är 

en kvantitativ innehållsanalys av tweets från tre likvärdiga offentliga twitterkonton 

tillhörande länderna och dess ledare och analysera om de har en offensiv eller defensiv 

tendens i hur de uttrycker sig om Nagorno-Karabach konflikten. För att utveckla och gå in på 

djupet används också en klassindelande analys på samma tweets. I den klassindelande 

analysen identifieras centrala delar av teorin och jämförs med centrala teman som återfinns i 

materialet. Sedan görs en analys om ländernas tweets sammanfaller med någon av klasserna 

och vidare teorierna. Slutligen ges en sammanfattning av resultaten, där de olika metodernas 

resultat vävs tillsammans för att svara på arbetets två frågeställningar, följt av en diskussion. 

Uppsatsen visar att både Armenien och Azerbajdzjan har teman som sammanfaller med den 

strukturella realismen. Vidare sammanfaller Armeniens uttalande främst i linje med den 

defensiva realismen, medan Azerbajdzjan sammanfaller med den offensiva. Slutligen kan 

ingen av länderna utifrån uppsatsen analys sägas strikt sammanfalla med en av klasserna eller 

teorin som helhet.  

 

Nyckelord: Twitter, Armenien, Azerbajdzjan, Nagorno-Karabach, Realism, Strukturell 

Realism, Offensiv Realism, Defensiv Realism, Klassindelande Analys, Kvantitativ Analys. 

 

Ord: 9743 
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Introduktion 
Konflikten över regionen Nagorno-Karabach har idag varat i ungefär 30 år. Under dessa 30 år 

så har olika länder och organisationer försökt att medla en lösning på konflikten mellan 

parterna. Tyvärr så har ingen fredlig lösning till konflikten hittats och utan har istället lett till 

nya storskaliga stridigheter över regionen. Genom att undersöka Armeniens och 

Azerbajdzjans uttalande på twitter om konflikten med den strukturella realismen som 

teoretisk bas ska vi försöka tolka Armeniens och Azerbajdzjans perspektiv gällande 

konflikten. Metoden som används för att hjälpa till att tolka ländernas perspektiv är en 

kombination av en kvantitativ textanalys och en kvalitativ klassindelande analys. Genom en 

närmare titt på ländernas olika twitterkonto hoppas vi kunna skapa en djupare förståelse för 

varför länderna agerar som de gör genom att försöka tolka deras perspektiv.  

 

Bakgrund 
Konflikten över Nagorno-Karabach involverar många aktörer. Med Sovjetunionens kollaps 

1991 så blev en hel rad stater självständiga. Två av dessa stater är Armenien och 

Azerbajdzjan som 1992 påbörjade en väpnad konflikt över regionen Nagorno-Karabach 

(Popjanevski 2017 s. 23), bestående av runt 95% etniska  Armenier, beläget i västra 

Azerbajdzjan (Landguiden). Det som från början var en lokal konflikt har växt och blivit en 

geopolitiskt konflikt involverande Armenien och Azerbajdzjan såväl som lokala stormakter 

Ryssland, Turkiet och Iran.  

 

Karta över ockuperade området i Azerbajdzjan

 

 

Hämtad från wikimedia commons 
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Konflikten har sitt ursprung i tiden som Sovjet styrde regionen och började 1987 (Cornell 

2017 s.1). Vid Sovjets kollaps så invaderade Armenien regionen som då tillhörde Azerbaijan 

och tog kontroll över denna (Cornell 2017 s. 7-8). Ockupationen består av cirka 15 procent av 

Azerbajdzjan som sträcker sig över mer än bara regionen Nagorno-Karabach och innefattar 

betydligt fler ockuperade distrikt. Av alla konflikter som har skett mellan forna sovjetstater så 

är Armenien Azerbajdzjan konflikten i särklass den blodigaste då ungefär trettio tusen 

människor avlidit.  Armenien möttes med missnöje från det internationella samhället samt 

krav att Armeniska styrkor skulle dra sig tillbaka från ockuperat Azerbajdzjanskt territorium 

(Popjanevski 2017 s.23). Separatistiska regeringen i Nagorno-Karabach som skapades av 

Armenien hävdar att de har rätt att separera från Azerbajdzjan och kunna leva under 

självdetermation. Enligt FNs International Covenant of Civil and Political Rights så har 

separatist regeringen viss grund till separation. Det är ett argument som som har använts flera 

gånger innan från andra separatistiska grupper runt om i världen och även i södra Kaukasus 

(Popjanevski 2017 s. 23-24). Av flera anledningar som Popjanevski presenterar, är denna 

princip förmodligen inte tillämpningsbar för Nagorno-Karabach (Popjanevski 2017 s. 25). 

Konflikten rör således vem som ska ha kontroll över regionen, Armenien, Azerbajdzjan eller 

den egna befolkningen.  

 

Armenien 

Som nämndes innan så är konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan vad som står i 

centrum. FN har gått ut och sagt att ockupationen av Nagorno- Karabach är olaglig och bryter 

mot internationell rätt. Steg har tagits från båda sidor att försöka lösa konflikten fredligt men 

misslyckats (Shafiyev & Huseynov 2020 s.100; Popjanevski 2017 s. 23). Efter sovjets kollaps 

och Armeniens ockupation av regionen så Armenien och Ryssland haft nära samarbete. 

Samarbetet bygger på en enkel princip, så länge Armenien stödjer ryssland i regionala affärer 

så skyddar Ryssland Armeniens kontroll över Nagorno-Karabach (Cornell 2017 s.10). För 

Armenien var fortsatt kontroll över territoriet viktigare än att bevara sin självständighet 

(Cornell 2017 s.11). 

 

Vidare har Ryssland har en central position i kaukasus som den största makten i regionen. 

Ryssland medla fram vapenvilan mellan Armenien och Azerbajdzjan 1994 (Cornell 2007 

s.18). Kaukasus är av strategiskt intresse för Ryssland i stora delar på grund av dess 

geografiska position, som en korridor mellan europa och centralasien (Cornell 2017 s.13). 
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Ryssland är därmed mycket involverade i de regionala affärerna däribland Nagorno-Karabach 

konflikten. Officiellt är Rysslands roll i konflikten medlare, som permanent ordförande i 

OSCE Minsk Group som skapades för att förhandla fram en fredlig lösning på konflikten 

(Cornell 2017 s.18). Den fredliga lösning som Ryssland säger sig söka står i skarp kontrast 

till att Moskva säljer betydande kvantiteter vapen till båda sidor (Baev 2017 s.74). 

  

Turkiet och Armenien har en inflammerad historia som sträcker sig över 100 år tillbaka då 

Turkiet begick ett folkmord på Armenier under första världskriget, samt att Armenien har 

anspråk på mark i östra Turkiet (Souleimanov 2013 s.138). Eftersom Turkiet vägrar erkänna 

att det var ett folkmord så har processen varit svår för att länderna ska närma sig varandra och 

länderna har idag en stängd gräns mellan sig (Kambeck & Ghazaryan 2013 s.13). Försökt till 

att förbättra relationen mellan länderna har gjorts (Cornell 2017 s.92). 

 

Även om Azerbajdzjan är en av fyra stater i världen som är Shiamuslimskt så stödjer Iran 

Armenien delvis av oro över mobilisering av Azeri befolkningen inom landet (Shaffer 2017 

s.112). Iran har stöttat Armenien då Tehran uppfattar Azerbajdzjan som ett säkerhetshot. 

Säkerhetshotet kommer ifrån då en stor del av befolkningen i norra Iran är etnisk Azeri. 

Genom att stödja Armenien så hoppas Tehran att värja hotet med att hålla Azerbajdzjans 

fokus på Nagorno-Karabach. (Souleimanov 2013 s.143-144). Hotet kommer från demografin 

som finns i norra Iran då det är en betydande andel av befolkningen som är Azer. Nordvästa 

Iran kallas ibland för “South Azerbaijan.” av Azerbajdzjans befolkning. Ett starkt 

Azerbajdzjan skulle således kunna stödja självständighetsrörelser i Iran (Shaffer 2017 s.112). 

Shaffer beskriver således Irans delaktighet och politik gällande Nagorno-Karabach är rent 

pragmatiskt, baserat på Irans säkerhetsintressen (Shaffer 2017 s.108). 

 

Azerbajdzjan 

Då Nagorno-Karabach är beläget inom Azerbaijans officiellt erkända territorium är 

konflikten mycket viktigt för Azerbajdzjan och dess territoriella integritet. Azerbajdzjan 

utvecklade en misstro till ryssland efter att de blivit övertygade om Rysslands sponsring till 

Armenien . Trots försök till ökade diplomatiska relationer förhåller Azerbajdzjan sig med 

försiktighet i deras relationer med Ryssland (Cornell 2017 s.10). Rysslands och Azerbajdzjan 

relation är därmed komplicerad. Azerbajdzjan har en stor energiindustri som är centralt i 

landets ekonomi. Energisektorn i Azerbajdzjan är också centralt i Turkiets energipolitik 

(Baev 2017 s.77).  
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Turkiet och Azerbajdzjan har ett starkt samarbete gällande både energi och militära sektorn. 

Samarbetet mellan Azerbajdzjan och Turkiet är delvis grundad i etniska samhörigheten, och i 

ett gemensamt intresse att motstå rysslands regionala dominans (Cornell 2017 s. 91). Utöver 

ekonomiskt och militärt samarbete har Azerbajdzjan importerat stora kvantiteter vapen från 

Turkiet (Toksabay 2020). Turkiet är den enda NATO medlemmen i kaukasus och därav 

också en klar motpol till det ryska inflytandet i regionen och en port för västerländsk 

inflytande. Azerbajdzjans geografiska läge som det enda landet som gränsar både Iran och 

Ryssland är det av högt strategiskt intresse som en del av av den öst-väst korridoren till 

centralasien (Cornell 2017 91)..  

 

Iran och Azerbajdzjan har en ansträngd relation. Fientlig retorik har varit vanligt 

förekommande mellan de två parterna. Iran är orolig för att den Azerbajdzjanska 

minoritetsbefolkningen ska försöka bryta sig fri ifrån Iran och Azerbajdzjan är orolig att Iran 

ska stödja Armenien (Souleimanov 2013 s.142-143). Tehran vill inte ha ett starkt 

Azerbajdzjan som kan stödja en frihetsrörelse och då blir konflikten över Nagorno-Karabach 

ett sätt att hålla Azerbajdzjans fokus på Armenien istället för Iran och samtidigt skapa 

oroligheter vilket försämrar Azerbajdzjans energiexport då området förblir oroligt (Baev 

2017 s.73-74). 

 

Syfte 
Nagorno-Karabach konflikten, har varat i snart tre decennier och verkar inte ha något slut i 

sikte. Konflikten involverar många aktörer med skilda mål och meningar om hur den bäst ska 

lösas. Med detta i bakgrund är syftet med denna uppsats att få insikt i hur de två 

huvudaktörerna Armenien och Azerbajdzjan uttalar sig om dessa konflikter. Målet är vidare 

att med hjälp av strukturell realism som teoretisk bas, ta reda om ländernas uttalanden 

sammanfaller med någon av dennes delar, offensiv eller defensiv realism. Frågorna som ska 

besvaras presenteras nedan, följt av en genomgång av teorin som lägger grund för 

metoddelen.  

 

Frågeställning 
Uppsatsen ägnar sig åt att besvara två huvudsakliga frågor: 

● Hur beskrivs och omtalas konflikten i Nagorno-Karabach på twitter av Armenien och 

Azerbajdzjan?  
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● Kan centrala teman i det undersökta materialet sägas sammanfalla med den 

strukturella realismens offensiva eller defensiva teorier? 

 

Teoretisk bas - strukturell realism 

Realism är en bred samling av teorier, som delar vissa kärnidéer (Levy & Thompson 2011 

s.28). Samlat för dessa teorier är att huvudaktörerna i världspolitiken är suveräna stater, som 

agerar rationellt för att öka deras makt, säkerhet och rikedom i ett anarkiskt system. Anarki 

inom teorier om internationella relationer definieras generellt som, avsaknaden av en legitim 

styrande makt som kan reglera dispyter och genomdriva överenskommelser mellan stater 

eller andra aktörer. Anarkin får inom olika realism teorier olika konsekvenser, och påverkar 

deras beteende. Vad som de flesta realister går med på är makt som den primära 

bestämmande faktorn i internationella relationernas resultat. Olika syn på makt och dess olika 

dynamiker i relation resulterar i varierande realistiska teorier. Detta arbetet kommer behandla 

en sådan teori, den strukturella realismen, mer specifikt den offensiva och defensiva 

realismen (Levy & Thompson 2011 s 28-29). 

 

Den strukturella realismen är grundad av Kenneth Waltz och presenterades först i hans bok 

Theory of International Politics 1979 (Lobell 2017 s. 1). Waltz pekade på aktörers strävan 

efter säkerhet, där makt fungerar som ett medel snarare än ett mål i sig (Levy & Thompson 

2011 s. 32). I det internationella systemet sätter anarkin och fördelningen av förmågor, 

begränsningar på stater och formar deras beteende (Lobell 2017 s.1). Vidare finns ett 

antagande att stater, åtminstone eftersträvar sin egna överlevnad (Lobell 2017 s.1). Ur Waltz 

teori har två olika grenar vuxit fram, offensiv och defensiv realism (Lobell 2017 s.2). Dessa 

två teorier ska sammanfattas nedan främst utifrån av Steven E. Lobells artikel Structural 

Realism/Offensive and Defensive Realism som hanterar dessa två teorier.  

 

 

Offensiv realism  

Det internationella systemet är anarkisk i sin natur. För den offensiva realismen är säkerheten 

den enskilt viktigaste delen av teorin då det är säkerheten som garanterar överlevanden (Levy 

& Thompson 2011 s.35). Genom att maximera makt så överlever staten, tex genom att 

dominera sina grannar och sin region. Att maximera makt ses som logiskt för den offensiva 

realisten, ju starkare staten är desto mindre sannolikt är det att staten blir attackerad då det 
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innebär en större risk att attackera en stark motståndare. Osäkerheten som finns i systemet 

gör så att det inte går att förutspå hur andra stater ska eller kommer agera vilket gör det 

rationellt för alla stater att försöka maximera sin makt och därav säkerhet (Levy & Thompson 

2011 s.35). Det är inte mänsklighetens natur som driver denna tanke om att maximera makt 

utan det är systemets anarkistiska natur som tvingar stater att agera på ett sätt där de försöker 

maximera makt. Slutmålet blir att staterna försöker bli en hegemon (Lobell 2017 s.3). 

 

Olika medel finns för att expandera en stats makt vilket kan vara politiskt, ekonomiskt samt 

militärt, alla dessa medel kan användas för detta ändamål. Att expandera dessa aspekter på 

bekostnad av andra stater fyller två funktioner, dels att de fientliga staterna minskar i makt i 

jämförelse dels att din egen makt ökar (Lobell 2017 s.4). Det blir irationellt för stater att inte 

maximera sin makt eller söka status quo för om staten inte tar möjligheter(na) så kan andra 

stater ta dem och expandera. Egenskaperna i det internationella systemet tvingar då stater att 

vara aggressiva mot varandra för att kunna ta möjligheterna som presenteras. Stora makter är 

sällan nöjda med hur mycket makt de har och hur maktbalansen ser ut på grund av hur svårt 

det är att förutspå en annan stats motiv (Levy & Thompson 2011 s.36). Att försöka förutspå 

en stats motiv kan ha många aspekter så som ekonomisk, politisk eller militär makt. 

Svårigheten att förutspå vilken aspekt som en stat kommer att använda för att utöka sin makt 

leder till osäkerhet då det inte går att utesluta att de kommer föra ett offensivt krig (Lobell 

2017 s.4). 

 

Genom att erövra nya territorium och områden kan stater förhindra andra stater från att göra 

det och då blockera dem. På grund av systemet blir det oundvikligt för stater att inte söka att 

expandera sin militära, ekonomiska eller politiska makt (Lobell 2017 s.4). Offensiva realister 

menar också att offensiva krig kan vara gynnsamma, speciellt för den stat som initierar kriget. 

Trots att stater har det som mål att expandera så gör dem inte det på ett vårdslöst sätt. En 

potentiell förlust i ett krig kan ibland vara nästan vara existentiellt mot staten då den vinnande 

staten kan kräva reparationer vilket underminerar den egna militära makten. Dock kommer 

staterna försöka ändra det internationella systemet för sin egen vinning och om det inte är till 

statens vinning kommer den inte att söka förändring i det internationella systemet  (Lobell 

2017 s.5). 

 

Som nämnt innan är stater som söker status quo sällsynt eftersom staterna vill förändra 

systemet till sin egen vinning. Dock så finns det ett undantag då stater som är hegemonier 
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inte söker att förändra systemet. Stater kan inte veta när nästa säkerhetshot kommer att dyka 

upp och hur mycket makt detta nya hot kommer att ha. Återigen blir det nödvändigt för stater 

att maximera sin makt då nya hot kan och kommer dyka upp. Samt att det är svårt för stater 

att mäta hur mycket makt en fiende har och hur mycket relativ makt den egna staten måste ha 

för att vara säker. Systemet tvingar stater att förbereda inför det värsta scenariot som kan 

dyka upp (Lobell 2017 s.4-5). 

 

Sammanfattningsvis så menar den offensiva realismen att säkerhet i det internationella 

systemet är sällsynt. Denna sällsynthet sammantaget med andra faktorer såsom att inte kunna 

veta andra staters intentioner och risken att bli attackerad, leder stater till en kamp om makt. 

Statens slutliga mål blir att bli en hegemon, för att minimera risken att bli erövrad i det 

internationella systemet. I ett sådant system är staters tillit till andra låg och samarbete är 

således sällsynt. Stater ägnar sig istället åt erövring och andra maktökande handlingar.  

  

Defensiv realism  

Den defensiva realismen håller med om att anarki i det internationella systemet skapar 

säkerhetshot för stater, men inte att anarki i sig själv tvingar stater in i konflikt och krig (Levy 

& Thompson 2011 s. 34). Statens prioritet är inte att maximera sin makt eller inflytande utan 

istället söker de att maximera sin säkerhet och bevara den existerande distributionen av makt 

eller status-quo. Defensiva realister framhåller även i allmänhet att stater inte är aggressiva i 

sin natur. Vidare menar de att aggression, expansion och erövring för med sig fyra risker. 

Försök att uppnå hegemoni är självförgörande då de uppmanar motbalanserade beteende från 

andra stater. Man menar att aggression tenderar att mötas med motstånd. Hegemoniska 

system är därmed inte stabila, och ett system med maktbalans är mer stabilt och säkert för 

den enskilda staten. Maktbalansen som formas i anarkin straffar aggressivitet, och därmed 

stater som strävar efter att maximera sin makt (Lobell 2017 s.9-10). 

 

Vidare menar man att erövring sällan är lönsamt. Detta är delvis för att den moderna 

nationalismen har lett försvararna att kämpa hårdare och gjort det svårare att kontrollera och 

underminera det erövrade folket (Lobell 2017 s.11). Här spelar teknologiutvecklingen roll då 

den bland annat påverkar den offensiv-defensiva balansen (Levy & Thompson 2011 s.35). Ny 

informationsteknologi gjort det lättare för information att spridas och rörelser att formas som 

kan hjälpa till att motstå erövring. För det andra så har kärnvapen även gjort det svårare för 

stora stater att föra krig mot varandra. Det är svårt att exploatera områden med politisk 
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motsättning vilket gör möjligheterna till vinst små (Lobell 2017 s.10-11). För det tredje 

tenderar en offensiv-defensiv militärbalans, vilket förklaras senare, vara i defensivens fördel 

och försvar slår anfall. Slutligen så har historien visat och lärt stater att strävan efter 

hegemoni ofta är missledd för de uppmanar mot-balanserande svar snarare än 

“bandwagoning” (Lobell 2017 s.10).  

 

En bieffekt av staters säkerhetsåtgärder är det så kallade säkerhetsdilemmat. När stater ökar 

deras egna säkerhet genom olika metoder leder detta generellt till en minskad säkerhet för 

andra stater. Säkerhetsökande beteende kan alltså leda till att andra stater känner sig hotade 

och själv måste öka sin egen säkerhet, vilket riskerar att leda till en upptrappning av makt på 

båda sidor. Denna effekt kan reduceras genom öka vinsten för samarbete eller ökade 

kostnader för att inte samarbeta (Lobell 2017 s.11). 

 

Inom den defensiva realismen finns vad som kallas strukturella modifierare. Man menar att 

det internationella systemet i sig själv sällan är tillräckligt för att uppmana stater att söka 

maximal makt. Istället kan strukturella modifierare såsom geografi, teknologi, diplomatiska 

strukturer och så vidare hjälpa till att förklara expansion, aggression och krig (Levy & 

Thompson 2011 s.35). Dessa strukturella modifierare kan hjälpa till att göra aggression, 

erövring lättare eller svårare . Här talas det om offensiv och defensiv fördel (Lobell 2017 

s.12). Offensiv fördel är när det är lättare att förgöra den andres armé  och erövra dess 

territorium än det är att försvara ens egna. Defensiv fördel är det motsatsen till offensiv 

fördel. Vidare talas det om en offensiv - defensiv balans, som är förhållandet mellan 

kostnaden för de styrkor som krävs för att angriparen ska erövra ett territorium och kostnaden 

för försvararens styrkor. Defensiva realister menar att offensiva fördelar är ovanliga . Och när 

försvar har fördelen  så har stater få anledningar att ägna sig åt territoriell expansion (Lobell 

2017 12-13). Vidare kan den egna säkerheten ökas utan att detta hotar andra stater. Kritiker 

till detta menar att det ofta är svårt att avgöra om offensiven eller defensiven har fördel 

samtidigt som det är svårt för stater att avgöra om en annans stat strategi är defensiv eller 

offensiv. Stater kommer enligt offensiva realister vid fall där det inte går att avgöra var 

fördelen ligger, anta det värsta och agera som om offensiva strategier har fördelen. Vilket 

återigen leder till säkerhetsdilemmat och ökad aggression (Lobell 2017 s.13).  
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Ett återkommande tema i den defensiva realismen är att det internationella systemet sällan 

belönar expansion och erövring, utan att dessa handlingar oftast är självförgörande. För att 

förklara att stater ändå ägnar sig åt sådant beteende talar man inom defensiva realismen om 

inhemska patologier. Lobell tar upp ett antal sådana exempel, dessa inkluderar ledare som 

förstorar hot för att mobilisera inhemska resurser, att olika uppfattningar av maktbalansen 

kan påverka staters beteende. Det är ofta svårt för stater att uppskatta relativ makt, som ofta 

halkar efter den riktiga distributionen av makt, vilket leder till att en effektiv balansering är 

svår att åstadkomma. Stater som inte inser att deras makt minskar relativt till en annan 

kommer inte heller känna det nödvändigt att ingå i produktiva allianser (Lobell 2017 s.14).  

 
Vidare spelar ‘parochial’ (enfrågesgrupper) roll, då de genom koalitioner kan få makt och 

kontroll över statens politik. Det vill säga, sådana grupper som disproportionellt på 

expansion, kan bilda koalitioner med andra liknande grupper för att driva igenom sådan 

policy som leder till expansion. Problemet uppstår att detta generellt leder till vad som kallas 

överexpansion, då flera gruppers expansionsmål går igenom till policy och den totala 

expansionen blir större än varje enskild grupps önskan. Detta leder i slutändan till strategiskt 

(överansträngning), vilket blir självförgörande (Lobell 2017 s.14).  

 

En tredje patologi som tas upp av Lobell är den strategiska kulturens, eller djuprotade 

uppfattningar om nationell säkerhet påverkar staters beteende. Genom att skapa en strategisk 

bild eller kultur hos de politiska enheter som formar den allmänna opinionen och omforma 

rollen och målen hos det bredare beslutsfattande samhället, fängslas eliten i en strategisk 

kultur (Lobell 2017 s.14). Den strategiska kulturen som bildats gör det svårare att sedan byta 

strategi i mål om att undvika självförgörande beteende. Detta lämnar stater fast i en politik 

och strategi som motstrider statens primära säkerhetsintressen (Lobell 2017 s.14).  

 

Slutligen är underbalansering, det vill säga när stater antingen inte balanserar eller balanserar 

ineffektivt, som reaktion till hot en patologi som generellt orsakas av två anledningar. Första 

anledningen är ifall aktörernas preferenser blir mer påverkade av inhemska än internationella 

problem, så prioriteras inte balanserande åtgärder. Andra anledningen är när kostnaden för 

balanserande åtgärder anses vara för hög och medför risker för den inhemska politiken (Levy 

& Thompson 2011 s.35). Inhemska begränsningar påverkar och hindrar därmed staters 

möjlighet till balanserande åtgärder (Lobell 2017 s.15). 
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Den defensiva realismen menar sammanfattningsvis att det internationella systemet 

uppmuntrar stater till att söka tillräcklig makt snarare än maximal makt. Säkerhet är 

överflödigt snarare än sällsynt. Strävandet av mer makt än vad som behövs för att bevara sin 

position och säkerhet i det rådande systemet, är generellt självförgörande. Detta är delvis på 

grund av offensiv-defensiv balansen generellt är fördelaktig för defensiven. Vidare så går 

stater samman och motbalanserar mot maktsökande stater. Maktsökande beteende förklaras 

istället genom inhemska patologier. Systemet ger få anledningar att söka makt och aggressivt 

bettende är ovanligt. I ett sådant system är samarbete mer vanligt och fungerande.  

 

Metod 

Metoden som ska användas är en textanalys i form av en kvantitativ innehållsanalys. En 

kvantitativ innehållsanalys går ut på att kvantitativ räkna eller mäta förekomsten av 

företeelser i texter (Bergström & Boréus 2018 s. 50).  Målet är att mäta vilken frekvens och 

utrymme visst innehåll får i texten. Fokuset på den kvantitativa delen går ut på att söka efter 

vissa förutbestämda kodord i materialet för att se hur ofta dessa förekommer. Materialet 

kommer analyseras manuellt, dvs av skribenterna och inte genom användandet av 

datorprogram (Bergström & Boréus 2018 s. 51 ). Vid kvantitativa analyser kan stora mängder 

material mätas och generaliseras, och är bäst lämpad för att finna mönster i och grovsortering 

av material (Bergström & Boréus 2018 s. 51).  

 

Vidare kommer metoden att bestå av en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen 

används då en rent kvantitativ analys inte är tillräcklig för att fånga in helheten av en text. 

Denna del är till för att kunna analysera materialet på ett djupare sätt och identifiera centrala 

delar i det (Esaiasson m.fl. 2017 s. 210). Uppsatsens mål med denna metod är att klassificera 

innehållet i det undersökta materialet (Esaiasson m.fl. 2017 s. 211), för att ta reda på om det 

sammanfaller med teorins, strukturella realismens, centrala delar. Metoden blir således en 

beskrivande analys, där uppgiften blir att avgöra huruvida innehållet i Azerbajdzjans och 

Armeniens tweets tillhör någon av de givna klassificeringarna av, offensiv och defensiv 

realism (Esaiasson m.fl. 2017 s. 137).  
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Felkällor 

Varje metod för med sig potentiella felkällor. Gällande den kvantitativa metoden är en 

felkälla vilka ord som väljs att undersökas, samt hur dessa klassificeras. Kvantitativ forskning 

innebär inte att tolkningar inte görs, snarare att tolkningar görs innan räkningen för att välja 

hur analysenheterna ska kategoriseras (Esaiasson 2017 s. 198). I detta arbete väljs ord ut och 

kategoriseras utifrån teorin, strukturell realism. Vilka ord som valts och i vilka kategorier de 

placerats förklaras i genomgången av kodschemat, där transparens i urvalet är i centrum. 

Vidare kan valet av material föra med sig ett antal felkällor som påverkar resultatet, dessa 

felkällor tas upp vid material avsnittet.  

 

I den kvalitativa delen är det viktigt att klassificeringarna som ska ligga i grund för analysen 

är tydligt framställd. Det vill säga att analysverktyget, schemat, är väl konstruerat och fångar 

de väsentliga delarna i teorin (Esaiasson 2017 s.137). Ett problem här är att de två 

klassificeringarna är två perspektiv inom samma teoretiska grund, den strukturella realismen 

och är således lika i många aspekter. Därmed blir precisionen av deras skillnader viktig att få 

rätt för att bidra till en meningsfull analys. Ytterligare felkällor såsom tolkningsfel är också 

viktiga att ha med sig, och i arbetet kommer transparens i urval och tolkning stå i centrum. 

 

Material 
Valet av twitter som källa till materialet som ska ligga i grund för undersökning grundas i en 

rad olika anledning. Fördelen med att använda twitter som huvudsakligt material är att det är 

enkelt att följa i princip i realtid hur ländernas perspektiv är och vad länderna har för agenda. 

Vidare är vi inte kunniga i ländernas modersspråk. I urvalet av materialet gjordes därmed ett 

val tidigt i processen att endast använda oss av sådan materiel som var tillgängligt på 

engelska. Anledningen till det är att vi i forskningsprocessen inte vill förlita oss på 

översättningar vi själva ej kan verifiera. En initial tanke var också att använda uttalande i 

olika dokument, från t.ex förhandlingar i minskgruppen. Efter en genomläsning av dessa 

dokument visade att dessa inte var så fruktbara för analys, och valet blev att begränsa oss till 

twitter.  

 

Urval av material 

Urvalet av materialet är en av de viktigaste aspekterna när man ska göra en analys. Eftersom 

materialet analyseras manuellt måste urvalet avgränsas. Då blir frågan vilket material som 
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ska väljas ut och varför just det materialet har valts. Det finns olika metoder för att välja ut 

vilket material som ska användas, det kan väljas slumpmässigt inom vissa ramar men vi valde 

en stickprovsundersökning. Genom att studera urvalet så försöker vi dra slutsatser om 

helheten, det vill säga landets perspektiv i vårt fall. Med ofullständig information på grund av 

att det görs ett urval så kan man ju aldrig vara helt säker på slutsatsen, vilket är en nackdel 

med metoden (Körner & Wahlgren, 2015, s.146). Frågan är då vilket urval som bäst kan 

förväntas representera helheten av det som är Armenien samt Azerbajdzjans lika eller olika 

perspektiv. Urvalet blev tre twitterkonton från vardera land och alla respektive stats offentliga 

twitterkonton. Dessa är följande; Zhorab Mnatsakanyan som är Armeniens utrikesminister, 

MFA of Armenia som är Armeniens utrikesdepartement samt President of the Republic of 

Armenia vilket är den armeniska presidentens twitter. Samt följande från Azerbajdzjan; Ilham 

Aliyev som är Azerbajdzjans president, MFA Azerbaijan som är utrikesdepartementet och 

Jeyhun Bayramov som är utrikesministern. 

 

Materialet avgränsat är till tidsperioden 1:a januari 2020 till den 10:de november samma år.  

Armenien hade totalt 279 tweets som relaterade till frågeställningen, fördelningen av 

tweetsen är 16 är publicerade av Armeniens president, 40 av Armeniens utrikesminister samt 

223 av Armeniens utrikesdepartement. Materialet är högst ojämnt fördelat mellan de tre olika 

twitterkontona. Azerbajdzjans twitterkonto hade totalt 233 tweets som är fördelade på 

följande vis; 93 av tweetsen var från presidentens konto, sedan var 29 av dem från 

utrikesministern sedan är de övriga 111 från utrikesdepartementet. Totalt sett är det 512 olika 

tweets från båda länderna sammanslaget. Mängden tweets är ungefär lika på båda sidor men 

lite fler från de Armeniska twitterkontona. Det undersökta materialet återfinns i ett bifogat 

dokument under källor, samt på twitter.  

 

Felkällor 

Ett problem som kan observeras är att det finns mindre material från Azerbajdzjan än från 

Armenien. Nackdelen blir med mindre material att det blir större osäkerhet då marginalen blir 

mindre och potentiella mätfel får större inverkan på resultatet samt analysen. Potentiella 

urvalsfel får också större inverkan på materialet. Felmarginalen blir helt enkelt högre med ett 

mindre urval av material och resultaten blir mindre tillförlitliga. 

 

Ramproblem är förmodligen det största problemet som skulle påverka resultatet på ett 

betydande sätt. Om det skulle vara ett täckningsfel så kan det bero på undertäckning då det 
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finns flera politiker och institutioner som kan ha påverkat landets perspektiv, det gäller mer 

specifikt Armenien eftersom att det är ett mer demokratiskt land än Azerbajdzjan 

(Freedomhouse). Å andra sidan kan Azerbajdzjan lida av övertäckning då makten är 

centrerad i hos Presidenten då Azerbajdzjan är en auktoritär diktatur (Freedomhouse). Dock 

så är ett övertäckningsfel ett mindre problem då datan helt enkelt kan strykas (Körner & 

Wahlgren, 2015, s.147). Bearbetningsfel är fel som inträffar när materialet bearbetas antingen 

manuellt eller av en maskin, åtgärder har tagits för att försöka minska denna typ av fel genom 

att gå igenom materialet flera gånger. Mätfel kan vara förekommande då twitterkontona 

kanske inte reflekterar statens perspektiv eller gör sanna uttalande (Körner & Wahlgren, 

2015, s.148). 

 

Tillvägagångssätt av metod 

Genomförandet av den kvantitativa delen av metoden gick till på sådant sätt att först 

strategiskt välja ut kodord som är av intresse för att se hur parterna ser på konflikten. Orden 

som valdes ut fokuserar mestadels på hur konflikten benämndes. Det vill säga; använder sig 

parterna av ordet “war” eller “conflict” eller något annat ord när de talar om den. Vidare ville 

vi också ta reda på hur mycket vikt som lades på fred och fredsprocessen som pågick under 

perioden, här valdes ord som “peace” och “peace process”. En djupare genomgång av vilka 

ord som tagits med och varför ges i genomgången av kodschemat.   Efter att ha valt ut orden 

så lästes alla tweets igenom och markerade hur många gånger dessa ord förekom. Efter att 

sedan läst igenom tweetsen ett flertal gånger kunde resultaten samlas i kodschemat och 

analyseras. 

 

 I den kvantitativa delen utgår vi från två olika kategorier vilka är; enstaka ord och sedan 

ordsträngar. Utöver att dela in orden i enstaka ord och ordsträngar så delas de även in i 

ytterligare kategorier som ska reflektera teorin, dessa är offensiva och defensiva enstaka ord 

och ord strängar samt neutrala ord. Genom att kategorisera orden till de olika teorierna så är 

tanken att materialet ska kunna tolkas i offensiva och defensiva termer. På så sätt ska det 

kunna gå att undersöka om det finns skillnad mellan ländernas uttalanden, och om dessa kan 

klassificeras som att sammanfalla med den offensiva eller defensiva realismen. Alla dessa 

olika variationer kommer finnas med i kodschemat som presenteras i nästa avsnitt. 

Kategorien neutral används för ord som beror extra mycket på kontexten då de både kan 
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användas både offensivt och defensivt i en ännu högre utsträckning är de ord som har 

placerats under den offensiva eller defensiva kategorin. 

 

För den kvalitativa delen operationalisera vi först de två olika teorierna, offensiv och defensiv 

realism, genom att schemalägga de centrala idéerna hos teorierna. Schemaläggningen gjordes 

utifrån teoriavsnittet, och sammanfattar de centrala delarna i teorierna. Centrala delarna 

kopplas sedan ihop med teman som är tänkta att fång upp dessa centrala delar. Det kvalitativa 

schemat presenteras i avsnittet som behandlar den klassindelande analysen.  

 

Kodschema 

Här kommer kodschemat att förklaras. Efter genomgång av materialet så har ett antal ord och 

ordsträngar valts ut. Valet av ord har gjorts på ett sådant sätt så att antingen defensiv eller 

offensiv realism ska kunna uttolkas från ordet eller uttrycket. Dessa ord 

ska nu redogöras för varför de placerades i den kategorin som de gjorde. 

 

Offensiva ord 

Attack placerades i offensiva ord för att attackera är i grund och botten 

en offensiv handling som passar bra ihop med den offensiva realismen 

då det handlar om att utnyttja en möjlighet och det kommer att förklaras 

tydligare i teoridelen. Power placeras också som offensiv då länderna i 

materialet refererar till sig själv när de använder ordet. Genom att tolka 

det som makt och som ett direkt hot mot motparten får det en offensiv 

mening då de menar att de har makten att vinna osv. Occupy tolkas som 

en del av den offensiva terminologi som används för att beskriva 

fienden och områden under det andra statens kontroll för att legitimera 

offensiva handlingar. Samt, menar defensiva realister, att erövring och 

ockupation sällan är lönsamt. Liberate tolkas som offensivt då 

“liberation” i kontexten tolkas som en form av erövring av ockuperat 

territorium. Erövra i krigföring är då en typisk offensiv handling då man 

inte söker status quo eller bevara det rådande systemet som finns. 

 

Defensiva ord 

Defend tolkas som defensivt då det faller i linje med den defensiva 

realismens fokus på försvar och säkerhet och bevarandet av status-quo 
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över makt och erövrande. Security har vi valt att tolka som defensivt när det används i 

kontexten att länderna poängterar vikten av säkerhet antingen för landet, regionen eller folket 

i en icke maktsökande kontext. Allies är kategoriserat som defensivt då den defensiva 

realismen menar att stater formar allianser som reaktion till hot, samt att allianser är något 

som fungerar i det internationella systemet. Cooperation är tolkat som defensivt då det visar 

på vikten av samarbete i internationella relationer, något som den defensiva realismen menar 

är ett viktigt medel för att bevara status-quo och minska risken för säkerhetsdilemma. 

Diplomatic är också tolkat som defensivt då det är ett medel för att göra sina avsikter tydliga 

och orsaka mindre osäkerhet i systemet. Samt så signalerar staten att den är villig att föra 

diskussionen innanför det redan etablerade systemet. Mediation tolkas som defensivt då 

staten återigen signalerar att den är villig att arbeta inom det etablerade systemet för att 

försöka lösa problem utan att gå utanför systemet och göra det på ett eget sätt. Negotiations 

är liknande som de tidigare nämnda termerna då ordet tolkas på samma vis. 

 

Neutrala ord 

Neutrala ord är urvalet av ord som både kan tolkas defensivt samt offensivt, de kan användas 

också för att se tydligare vilket perspektiv aktörerna har på konflikten över 

Nagorno-Karabach. War är första ordet som hamnade bland de neutrala orden. Skillnad i 

vilken mening “krig” används, om de syftar specifikt till offensivt eller defensivt krig då det 

blir en reflektion av statens perspektiv och huruvida konflikten är ett krig eller ej. Victory då 

kontexten för vad för vinst det gäller är viktig, samma gäller defeat. Conflict har också valts 

som ett neutralt ord då det beror mycket på kontexten som ordet hamnar i. Peace var ett ord 

som var svårt att välja om det skulle vara defensivt eller neutralt men slutligen så hamnade 

ordet i neutrala ord främst på grund av att fred även kan vara en resurs i den offensiva 

realismen.  

 

Offensiva ordsträngar 

Efter genomgång av materialet så blev det klart att de enstaka orden täcker attityderna som 

länderna har. Dock så har vi inte fått något perspektiv på själva ytan som konflikten sker över 

så då valdes två ordsträngar som innefattar konfliktområdet. Efter en genomgång av 

materialet så valdes “territorial integrity” samt “our land”. Dessa två innefattar hur 

parterna ser och benämner Nagorno-Karabach, dessa uttrycker en vilja att ta tillbaka eller 

behålla sitt territorium vilket gör att det tolkas som en offensiv ordsträng. 

 

18 



 

Defensiva ordsträngar 

Minskgruppen är en grupp som försöker medla konflikten till en fredlig lösning mellan 

Azerbajdzjan och Armenien. Då får ordsträngen en defensiv mening i och med att länderna är 

villiga att samarbeta med det internationella samfundet för att försöka hitta en lösning utan att 

försöka ändra status quo. Refereringar till det internationella samfundet, har också tolkats 

som ett defensivt uttryck då det också är ett sätt att jobba utan att förändra status quo. 

 

Neutrala ordsträngar 

Fördömandet av motparten är ett centralt tema genom nästan hela twitter historiken som är 

med i urvalet. Ett problem som dök upp med fördömande av motparten är att de kan 

representera både att försöka lösa det på ett fredlig sätt samt att det kan användas för a 

legitimera mer våld så det beror en del på kontexten i tweeten.  

 

Resultat av kvantitativa datan  

Deskriptiv beskrivning 

Samlade datan över material kommer att redogöras land för land och börjar med Armenien 

och sedan Azerbajdzjan. Kodschemat är konstruerat på följande vis - högsta raden på X-axeln 

så beskrivs vilket twitterkonto som datan kommer ifrån sedan ett steg höger på X-axeln så 

summeras antalet gånger ordet eller ordsträngen förekommer. De färgade linjerna på Y-axlen 

indikerar på en ny kategori som tex “enstaka defensiva ord” och direk till höger om 

kategorin så summeras alla orden i kategorin. De två raderna längst till vänster på x-axeln är 

summeringen av de tre övriga twitterkontona.  
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Summerad data av materialet från Armenien 

 

Armenien använder sig mycket av defensiva samt neutrala ord och ordsträngar och nästan 

inga offensiva ord. Något som ska observeras från Armenien är att majoriteten av alla tweets 

publiceras via MFA Armenia vilket är utrikesdepartementet. Armeniska presidenten har nästa 

inget material som passar in i kodschemat på grund av att det nästan inte fanns några tweets 

från det kontot. Armeniens enskilt mest nämnda ord är peace sedan security. Den nästan 

totala avsaknaden av offensiva ord är också att observera. Armenien har tydlig preferens att 

uttrycka sig neutralt eller defensivt enligt vårt material. En kategori som nästan inte  berörs är 

offensiva ordsträngar. 
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Summerad data av materialet från Azerbajdzjan 

 

I kontrast mot Armenien så har Azerbajdzjan annorlunda preferens hur de uttalar sig. Det 

finns en fortfarande en viss tendens att uttrycka sig defensivt men även en högre tendens att 

uttrycka sig mer offensivt också. Dock så beror mycket av de defensiva ordsträngarna av att 

”fördöma fienden” i en betydlig större utsträckning än Armenien. Tweetsen är jämnare 

fördelade mellan utrikesdepartementet, presidenten och utrikesministern. Offensiva 

ordsträngar är den kategorin med minst omnämningar. Fördömande av motparten är det 

vanligaste återkommande ordsträngen. Det minst omnämnda är ”allies”, alla andra utvalda 

ord och ordsträngar är förekommande i materialet. 
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Jämförs Armeniens och Azerbajdzjans summerande kategorier kan det observeras tydliga 

skillnader mellan länderna. Avseende enstaka offensiva ord finns det en enorm skillnad 

mellan länderna då Armenien enbart har 9 omnämningar jämfört med Azerbajdzjans 48 

omnämningar inom kategorin. Sedan följer enstaka defensiva ord där det är ungefär tvärtom 

då Armenien gör omnämningar i denna kategori betydligt oftare än Azerbajdzjan med 76 

omnämningar respektive 18. Återigen så har Armenien betydligt fler omnämningar inom 

kategorin enstaka neutrala ord än Azerbajdzjan med 106 mot Azerbajdzjans 39 

omnämningar. Offensiva strängar var det tydligt att Azerbajdzjan hade enormt mycket fler 

omnämningar än Armenien. Defensiva ordsträngar där Armenien har nästan dubbelt så 

många omnämningar som Azerbajdzjan. Sista är neutrala ordsträngar och där har 

Azerbajdzjan avsevärt många fler än Armenien. 

 

Klassindelande analys 

Presentation av klassificeringsschema 

Nedan presenteras klassificeringsschemat som analysen kommer utgå från. I översta 

kolumnen presenteras de två olika klassificeringarna, offensiv och defensiv strukturell 

realism. I de vänstra kolumnerna under klassificeringarna presenteras centrala idéer inom 

klassificeringarna som sammanställts utifrån den teoretiska genomgången. Kolumnerna till 

höger om de centrala idéerna översätter dessa till centrala teman, som ligger i grund för 

sammanställningen av materialet. Varje lands tweets bearbetas för att identifiera centrala 
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teman. Sedan analyseras om dessa teman sammanfaller med någon av klassificeringarna. 

Slutligen sammanvävs resultaten av de två metoderna i en sammanfattande diskussion.  

 

 
 

Teman i Armeniens tweets  

I Armeniens tweets identifierades tre huvudsakliga återkommande teman. Det första och mest 

återkommande temat var fred. Tweetsen från Armeniens tre olika aktörer lade en stor vikt på 

fred. Detta är något som ses redan i den kvantitativa delen där ‘peace’ är det klart mest 

använda ordet av de som undersöktes. De flesta av dessa tweets refererar till den pågående 

fredsprocessen, men vissa pekar specifikt på nödvändigheten av en fredlig lösning.  För att 

redogöra Armeniens fokus på fred och en fredlig lösning på konflikten kommer specifika 

tweets belysas och diskuteras nedan. I en tweet av MFA of Armenia den 18:e juli 2020, 

citeras Anna Naghdalyan talesperson för Armeniens utrikesdepartement, uttalande till en 

nyhetstidning. Uttalandet som citeras är följande “We continue to insist that there is no 

alternative to peaceful settlement of conflict. We hope that #Azerbaijan will demonstrate 
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Offensiv strukturell realism Defensiv strukturell realism 

Centrala idéer  Teman Centrala idéer Teman 

Säkerhet är en 
sällsynt resurs i det 
internationella 
systemet. Stater 
strävar efter att 
maximera sin makt 
för att säkra sig i 
systemet.  

Makt eftersträvade. 
Makt som medel för 
säkerhet.  

Säkerhet är 
överflödigt och 
eftersträvas endast i 
måttliga mängder.  

Säkerhet utan 
koppling till 
maktökning.  
Defensiv säkerhet. 

Stater ser på 
varandra med 
misstro. Få 
samarbeten.  

Misstro till andra. 
Liten tillit till 
samarbeten. 

Stater formar 
allianser som 
reaktion på hot. Och 
samarbete är möjligt 
och ett sätt att 
stabilisera och säkra 
relationer.  

Alliansskapande. 
Samarbete.  

Stater är 
uppmuntrade att att 
delta i territoriell, 
politisk, militär och 
ekonomisk 
expansion.  

Expansions och 
erövrings mål.  
 

Stater kan undvika 
hostialiteter, genom 
signalering till andra 
stater. Så som att 
utropa fredliga 
avsikter.  

Fred. 
Fredsbevarande. 
 



 

responsibility for preserving & strengthening ceasefire regime.”. Tweeten belyser Armeniens 

strävan efter en fredlig lösning på konflikten genom att påstå att ingen alternativ lösning finns 

på kartan. En annan tweet gjord den 16:e september 2020, citerar Zohrab Mnatsakanyans 

uttalande till Nile TV en egyptisk offentlig tv kanal: “We insist that conflict can be resolved 

strictly thrgh peaceful means,[...]. We are committed to work twrds peace & security.”. 

Tweeten visar återigen på Armeniens tro och vilja för en fredlig lösning.  

Armeniens president Armen Sarkissian belyser också vikten av fred och en fredlig lösning i 

en tweetkedja den 27:e oktober 2020: 

 

“Leaders of civilised nations, regardless of their religious or ethnic identities, must act 

unequivocally to stop aggressors & establish long lasting peace. We need peace. It can only 

be reached through negotiation & talks. But this is what Azerbaijan rejects every time” 

 

“Armenians have always believed that a solution has to be reached through peaceful 

negotiations & in a way that does not make things worse.” 

 

“This is why we have refrained from officially recognising the Rep. of #Artsakh, so as 

to allow the negotiations to take place & reach a peaceful solution” 

 

Sarkissian lägger vikt på nödvändigheten för civiliserade nationer att etablera långvarig fred. 

Och vidare att Nagorno-Karabach konflikten måste lösas med fredliga förhandlingar, för att 

nå en fredlig lösning.  

 

Andra temat som genomsyrar Armeniens uttalanden är fokuset på säkerhet och regional 

stabilitet. Även detta är synligt i den kvantitativa delen med ‘security’ som det näst mest 

förekommande ordet av de undersökta. Även här kommer några av tweetsen som refererar till 

säkerhet och stabilitet, lyftas fram för att sedan kunna diskuteras. MFA of Armenia twittrade 

den 13:e juli 2020 om Mnatsakanyans samtal med David Zalkalani, Georgiens dåvarande 

utrikesminister: “...@ZMnatsakanyan presented in detail the escalation of situation in 

#Armenia´n-Azerbaijani border & underscored the unacceptability of #Azerbaijan’s actions 

aimed at destabilizing situation & undermining security in region.”. Tweeten pekar på hur 

Armenien inte anser Azerbajdzjans destabiliserande och säkerhetsunderminerande handlingar 

är accepterbara. En annan tweet gjord den 15:e september 2020, som refererar 

Mnatsakanyans möte med Arabförbundets generalsekreterare, pekar på hur det internationella 
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samhället måste ta steg för att bevara och stärka säkerhet i olika regioner, inkluderande södra 

kaukasus: “... Expressed concern over provocative actions, undermining stability & security 

in #MiddleEast,#NorthAfrica & #SouthCaucasus,emphasizing steps of intl community to 

maintain & strengthen security & stability of that regions”. Tweeten understryker alltså hur 

säkerhet och stabilitet måste vara på agendan. Mnatsaknyan tweetade den 15:e februari 2020 

ett citat av Armeniens premiärminister: “#Armenia and #NagornoKarabakh ready to 

contribute to regional and global security”. Här signalerar Armenien att de är redo att delta i 

stärkandet av regional och global säkerhet.  

 

Slutligen kunde även ett ytterligare tema som genomsyrar Armeniens tweets identifieras. 

Temat är inte synligt utifrån den kvantitativa delen då temats centrala ord inte är del av de 

som valdes att undersöka utifrån den strukturella realismen. Den kvalitativa genomläsningen 

visade att Armenien i en stor andel tweets uppvisade ett fokus på mänskliga rättigheter, 

humanitarianism och demokrati. Exempel på detta är Mnatsakanyans uttalande 1:a april 2020 

i en tweet riktad till befolkningen av Nagorno-karabach: “I extend congratulations to people 

of #NagornoKarabakh on holding genuinely free, fair, democratic and competitive elections. 

Those elections demonstrate that #humanrights, particularly right to vote & to take part in 

government are inalienable & universal”. Mnatsakanyan uppvisar i denna tweet tro och tillit 

för demokratiska processer. Andra tweets från de Armeniska källorna påpekar Azerbajdzjans 

brytande av mänskliga rättigheter och tilltalar deras handlingar som krigsbrott.  

 

Analys av teman i Armeniens tweets utifrån strukturell realism 

I metoddelen identifierades och operationaliserades den offensiva och defensiva realismens 

centrala delar och teman och. En diskussion och analys ska här göras om de teman vi 

identifiera i vår operationalisering sammanfaller med teman som fanns i tweetsen. I 

operationaliseringen identifierade fred och signalering av fredliga intentioner som något 

centralt i den defensiva realismens idéer. Genom defensiva doktriner kan stater signalera 

deras fredliga intentioner till deras motståndare (Levy & Thompson 2011 s. 35). I tweetsen 

som tagits upp ovan samt i flertal andra, belyser Armenien nödvändigheten av fred och 

fredliga lösningar på konflikten. I termer av defensiv realism kan det ses som signalering av 

fredliga intentioner. Tweetsen är offentliga tillgängliga för alla att läsa, vilket kan innebära att 

Armenien vill signalera sina intentioner till både stater och privatpersoner, även om detta inte 

går att säga med säkerhet.  
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Det andra temat som identifierades i tweetsen var ett fokus på säkerhet och stabilitet. Som 

beskrivet i teoridelen baseras hela den strukturella realismen på statens strävan efter säkerhet. 

Den grundläggande skillnaden mellan offensiv och defensiv realism identifierades ju genom 

att den offensiva menar att stater på grund av anarkin i det internationella systemet kommer 

känna osäkerhet och tvingas öka sin makt för att få säkerhet. Den defensiva realismen menar 

att systemet i sig inte är tillräckligt för att leda stater till krig, och förklarar istället aggressivt 

beteende genom inhemska variabler. Oavsett vilket, så är säkerhet i båda teorierna vad stater 

eftersträvar. Armenien uppvisar tydligt i sina tweets att dem värderar säkerhet och stabilitet, 

vilket sammanfaller med strukturella realismens teori om att stater eftersträvar säkerhet i det 

internationella systemet. Vidare visar en genomläsning av tweetsen som ingår i materialet att 

i Armeniens diskussioner om säkerhet fokuserar på att säkerhet ska skapas genom samarbete 

och inte våld. De fåtal gånger Armenien refererar deras egna användning av våld görs detta 

med betoning på att den är defensiv och inte offensiv. Flertal gånger fördömer de även 

Azerbajdzjans användning av våld som ett medel. Detta pekar på att deras strävan efter 

säkerhet som dem uppvisar i tweetsen sammanfaller mer med den defensiva realismen än den 

offensiva. 

 

Tredje temat som identifierades var mänskliga rättigheter, demokrati och humanitarianism 

korrelerar inte direkt med någon del av operationaliseringen av strukturell realism. Snarare 

kan detta temat kanske tyckas sammanfalla med liberalistiska ideal. Liberalism är en extremt 

bred teoretisk disciplin med många olika tolkningar och grenar, “Liberal thinkers and their 

ideas are commonly misrepresented; it is common to invent all kinds of liberalism, while 

parts of the liberal tradition are taken to be the whole liberal story” (Haar 2009 s.1). Med det i 

bakgrund kommer här inte ges någon fördjupad beskrivning av liberalism. Diskussionen är 

istället menad att ge en mer nyanserad diskurs om att det inte är självklart att de teman som 

identifieras i tweetsen endast sammanfaller med strukturell realism. Liberalism bygger på det 

normativa påståendet att det primära målet för staten är, att säkra individens rätt till liv, frihet 

och privategendom (Jeffrey W. Meiser 2018). Vidare ses demokrati idag som en central del 

inom liberalism (Friedman m.fl 2013). Flera av Armeniens tweets uppvisar samtycke med 

dessa ideal och kan därmed vid en vidare undersökning tänkas sammanfalla med liberalismen 

snarare än den strukturella realismen i dessa aspekter.  
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Teman i Azerbajdzjans tweets 

Genomläsningen av Azerbajdzjans olika tweets visade sig svårare i termer av att hitta 

genomsyrade teman. Efter flertal genomgångar av dessa kunde en rad olika teman dock 

identifieras, och nedan ges en beskrivning av dessa, med flertal exemplifierande tweets. Det 

första temat som identifierades i Azerbajdzjans tweets var hur de diskuterade konflikten i 

termer av krig. Med krigstermer menas här traditionella termer som förknippas med krig, 

såsom ‘victory’, ‘defeat’, ‘battles’ med mera, samt direkta benämnande av konflikten som ett 

krig. Första tweeten för att belysa detta gjord den 4:de november 2020 av Azerbajdzjans 

president Ilham Aliyev, talar om Azerbajdzjans arméer och deras vinster i regionen: 

“Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Mirek and Kavdar villages of 

Jabrayil, Meshediismayilli and Shefibeyli villages of Zengilan, Basharat, Garakishiler and 

Garajalli villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Armed Forces! Karabakh is 

Azerbaijan!”. Här talar presidenten om militären som vinnande i deras liberation av olika 

ockuperade byar. Vidare talar Aliyev om kriget som ett “liberation war” i en tweet gjord den 

16:de oktober 2020: “For the Azerbaijani people, it is a liberation war. For Armenia, it is a 

war of occupation. Armenia’s occupation forces are on Azerbaijan’s internationally 

recognized territory. There is no way to justify it.”. Här benämner alltså presidenten 

konflikten som ett krig. Kriget beskrivs med två olika termer beroende på vilket lands 

perspektiv man har. För Azerbajdzjan är det ett frihetskrig, men för Armenien handlar det om 

ockupation, eller territoriell expansion. Dessa och flertal andra tweets refererar konflikten i 

termer av krig.  

 

För det andra så är en stor del av Azerbajdzjans tweets fokuserade på att peka ut eller 

fördöma Armeniens handlingar och samtidigt på att höja upp deras egna. Detta är klart 

synligt i den kvantitativa delen där fördömande av motparten är mycket vanligt 

förekommande i de Azerbaijanska tweetsen. Utöver tweeten ovan som som nämner 

Armenien i ett dåligt ljus genom att säga att deras intentioner med kriget är ockupation och 

att det inte finns något sätt att rättfärdiga det, ska här ges några exempel på tweets i detta 

temat. Jeyhun Bayramov tweetade den 17:de augusti 2020 följande: “Armenia’s leadership 

continues its provocative steps & statements aimed at strengthening situation of occupation 

created by illegal use of force. Azerbaijan MFA will continue to take necessary steps using 

all political & diplomatic mechanisms to stop the illegal activities of #Armenia.”. Denna 

tweet pekar både på Armeniens provokativa handlingar, samt Azerbaijans politiska och 

diplomatiska svar på dessa. Slutligen en tweet av Aliyev den 17:de oktober som kallar 
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Armeniens ledarskap fascistiskt: “Armenia’s fascist leadership has perpetrated next war 

crime, fired on the cities of Gandja and Mingechevir using tactical operational missile 

system. They will be held accountable for this crime. Our revenge happens on the battlefield. 

I denna tweet säger de även att de ska hämnas på slagfältet, vilket pekar på ett militärt svar 

snarare än diplomatiskt.  

 

Något intressant vidare är att vid lösningar till kriget talade Azerbaijan oftast om en ‘political 

solution’, alltså en politisk lösning på konflikten till skillnad från Armenien som valde orden 

‘peaceful solution’. Exempel på detta är en tweet från MFA Azerbaijan den 27:de oktober 

2020: “The next bloody crime committed by #Armenia on the eve of the meeting of the FMs 

of the wto countries with the @OSCE Minsk Group Co-Chairs in Geneva is a clear 

demonstration that aggressors state is not interested in a political solution to the conflict. Om 

valet att välja ordvalet ‘political’ snarare än ‘peaceful’ på flertal ställen kan sägas vara ett 

tema är tveksamt, men är nåväl intressant. Flertal andra sådana exempel på teman, som är 

svåra att bedöma huruvida de konstituerar teman eller bara ordval förekommer i 

Azerbajdzjans tweets och även Armeniens, något som kommer diskuteras vidare i slutet av 

arbetet.  

 

Analys av teman i Azerbajdzjans tweets utifrån strukturell realism 

Första temat som kunde identifieras var ett ‘krigs’ tema, där Azerbajdzjan talar om konflikten 

som ett krig och med termer som generellt förknippas med krig. Att välja sådana ord kan 

kanske inte direkt förknippas med någon form av realism, då krig är en del av båda teorierna. 

Vad som kan sägas är att det kan ses som misstro eller aggressivitet från Azerbajdzjans sida. 

Några av Azerbajdzjans tweets nämner till exempel Azerbajdzjans överlägsna militära makt. 

En tweet av Aliyev gjord den 8:de november 2020 är här särskilt intressant: “We have for 

years accumulated power, in a purpose-oriented manner, to ensure this victory. Economic 

independence, strong modern army, national unity and success on international level 

preconditioned our Victory”. Här talar presidenten explicit om hur de har samlat makt, med 

mål av att vinna kriget. En tolkning som kan göras här är att Azerbajdzjan eftersträvar makt i 

den offensiva meningen, snarare än rent säkerhets intresserade. Detta skulle falla i linje med 

den offensiva realismen som säger att stater söker makt för att säkra deras position i systemet. 

Dock måste detta nyanseras med att de talar om att ta tillbaka och frigöra ockuperade 

områden snarare än att erövra andras territorium. Därmed går det ej att säga utifrån 

Azerbajdzjans tweets att de har några större erövrande mål med sin maktökning. 
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Det andra temat som identifierades i klassindelningsanalysen, var ett tema av att peka ut eller 

fördöma Armeniens handlingar. Liknande förra temat är det svårt att attribuera detta direkt 

med någon av de två teoretiska disciplinerna utifrån vår operationalisering. Men även här kan 

man tala om en generell misstro till Armenien och deras handlingar vilket närmast 

sammanfaller med den offensiva realismen. Vidare kan det talas om ett “vi och dem” 

perspektiv, vilket generellt förknippas med Hobbes “allas krig mot alla”, som naturtillståndet 

leder till (Hobbes 1651, del 1 kap. 13). Här talas det om individer och inte stater, och detta 

temat kan därmed inte sägas sammanfalla med den strukturella realismen som utgår från 

stater. Men som sagt kan det fortfarande kopplas till den misstro stater får till varandra i 

internationella systemet enligt den offensiva realismen.  

 

Vidare är det svårt att säga om Azerbajdzjans ordval av t.ex ‘political’ snarare än ‘peaceful’ 

kan beskrivas som tillhörande en viss form av realism. Snarare kan möjligtvis deras relativt 

lilla fokus på fred ses som ett exempel på att det, i detta fall, inte sammanfaller med 

operationaliseringen av den defensiva realismen utan snarare med den offensiva. Detta ska 

dock kontrasteras med att en politisk lösning förmodligen refererar till en lösning som 

förhandlas fram, där någon tillit för andra länder förmodligen finns. Dock är Azerbajdzjan 

sparsamma i att föreslå samarbete. Denna konflikt mellan samarbete och avsaknaden av 

tilltro till andra länder kan ses i en tweet från den 31 oktober av Aliyev: “We do not wish to 

involve any third country and do not see any involvement. Because the countries that 

surround us are our partners and friends. This is a fight between us and Armenia and 

everyone must stay away from it”. Här benämner presidenten de närliggande länderna som 

vänner, vilket pekar på tillit, men vill inte att någon av dessa ska vara inblandade i konflikten, 

vilket kan tolkas som misstro till deras intentioner i den. Här finns alltså både tecken för en 

offensiv och defensiv klassificering, men överlag mer offensiv.  

 

Sammanfattning och kritisk reflektion 

Denna uppsats har ägnat sig åt att besvara två frågor:  

● Hur beskrivs och omtalas konflikten i Nagorno-Karabakh av Armenien och 

Azerbajdzjan på twitter?  

● Kan centrala teman i det undersökta materialet sägas sammanfalla med strukturella 

realismens offensiva eller defensiva teorier? 
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För att besvara dessa frågor har en kombination av två metoder använts en kvantitativ och en 

kvalitativ. Resultatet från den kvantitativa delen indikera på vissa skillnader mellan Armenien 

och Azerbajdzjan. Länderna har en visad benägenhet att uttrycka sig olika och lägga vikt på 

olika kategorier. Azerbajdzjan har en tydlig preferens för att uttrycka sig offensivt med 65 

omnämningar emot antalet defensiva omnämningar som är 46. Det är ett balanserat resultat 

med att det är nästan lika många defensiva samt offensiva omnämningar. Armenien i kontrast 

uttryckte överlag sig mer defensivt, 125 defensiva omnämningar mot 10 offensiva. En 

överväldigande del av dessa defensiva omnämningar är “peace” vilket inte i sig själv utgör en 

korrelation till den defensiva realismen. Istället måste den kvantitativa delen ses som en 

grovsortering av de olika perspektiven så som beskrivet i metoddelen.  

 

Den kvantitativa metoden kombinerades sedan med en kvalitativ klassindelande analysen. 

Klassindelande analysen gick till genom att operationalisera centrala idéer av den strukturella 

realismens två grenar, defensiv och offensiv realism. Sedan analyserades tweetsen kvalitativt 

genom att söka efter teman i dessa. Temana jämfördes sedan med de centrala idéerna i den 

strukturella realismen, för att se om dessa korrelerade. Analysen fann ett antal teman i 

Armeniens tweets som korrelerade med den defensiva realismen. Första av dessa var freds 

temat, då den defensiva realismen säger att stater använder freds signalering för att signalera 

fredliga intentioner till andra aktörer. Andra temat var fokuset på säkerhet och stabilitet. 

Säkerhet är kärnan i strukturell realism och Armeniens fokus på säkerhet genom försvar och 

samarbete, snarare än makt och erövring kan närmast sägas korrelera med den defensiva 

realismen. Slutligen kunde ett tema av mänskliga rättigheter, demokrati och humanitarianism. 

Temat kunde inte sägas korrelera med den strukturella realismen.  

 

Klassindelningsanalysen av Azerbajdzjans tweets fan också ett antal teman. Först ett tema av 

krig. Krigs temat kunde inte sägas vara strikt offensivt eller strikt defensivt, utan olika 

faktorer talade för dem. Azerbajdzjans talan om att samla makt, korrelerar närmast med den 

offensiva realismen. Det var inte uppenbart från tweetsen att makten skulle användas för att 

erövra andra territorium än att ta tillbaka de som ockuperats av Armenien. Det går därmed 

inte att säga att makt och krig temat är offensivt endast utifrån detta. Andra temat, 

fördömande av motparten, liknades med en generell misstro för motparten, vilket närmast 

sammanfaller med den offensiva realismen. Slutligen fann analysen att Azerbajdzjan hade ett 

relativt litet fokus på fred, och valde att nämna lösningar på konflikten som “political” 
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snarare än “peaceful” som var Armeniens ordval. Och ett relativt litet utrymme till samarbete 

leder analysen till att även detta tema är mer på i linje med den offensiva klassificeringen.  

 

Sammantaget visar den kvantitativa delen tillsammans med klassindelnings analysen att båda 

länderna i sina ordval samt de teman som identifierades, till viss del kan sägas falla inom 

klassificeringen av strukturell realism. Armenien tycks i sin helhet sammanfalla mer med den 

defensiva realismens idéer, och Azerbajdzjan med den offensiva. Här behövs dock en kritisk 

diskussion om dessa resultat. Uppsatsens mål har varit att ta reda på om Armeniens och 

Azerbajdzjans uttalanden på twitter kan sägas sammanfalla med den strukturella realismens 

teorier om staters agerande i internationella relationer. Andra teorier har därmed (med vissa 

undantag) lämnats utanför. Vidare har inte alla tänkbara teman i texterna tagits fram, utan 

endast de som var mest framstående och relevanta. T.ex visar enstaka tweets av Azerbajdzjan 

också humanitära och fredliga mål och enstaka tweets av Armenien har aggressiva 

konnotationer. Det är således mycket troligt att en liknande studie med annan teoretisk bas, 

såsom liberalism eller konstruktivism hade funnit korrelationer mellan ländernas uttalande 

och teorierna. Inte heller har ländernas faktiska agerande studerats, utan endast deras 

uttalande. Uppsatsen kan därmed inte säga om ländernas agerande sammanfaller med den 

strukturella realismen. Istället hoppas vi att denna uppsats kan leda till vidare forskning där 

antingen andra teorier tillämpas eller där man jämför ländernas uttalande med vad som pågår 

i verkligheten.  
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