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Abstract 
 

 
The thesis aims to examine how EU’s response to the critics from Azerbaijan’s foreign policy 

bodies is produced and see whether Azerbaijan’s geopolitical position on the crossroads of 

powerful international actors have had an impact. The discursive analytical approach “What’s 

the problem represented to be?”  makes it possible to study how the EU’s rhetoric in policies 

and statements towards Azerbaijan has been created and what assumptions and ideas layed 

behind. After a thorough review of a number of relevant policy documents and statements from 

the EU officials it emerged that the response on a chosen critic is created in a way that 

promotes EU’s own interests and secures its influence and actorness in the region. This can be 

seen in the creation of a certain response and in silencing some other aspects of the examined 

critics. The result shows an interesting pattern of the way in which the rhetoric is being adapted 

in order to meet difficulties and resistance of Azerbaijan’s officials in the relation with 

Azerbaijan. 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemformulering 
 
Det har varit viktigt för EU att i och med utvidgningen upprätthålla goda och utvecklande 

relationer med dess nya grannländer i frågor om bl. a institutionsbyggande, handel och mänskliga 

rättigheter. Förutsättningar för förhållanden skiljer sig dock åt beroende på vilket medd land 

relationen handlar om. Azerbajdzjan är ett av länder som idag inte strävar efter ett EU-

medlemskap vilket innebär skiljaktiga mål och utmaningar i dess relation med EU.  I samband 

med detta uppstår svårigheter som är viktiga för EU att bemöta och hantera.  

 

1.1.1 EU:s intentioner 

Genom utvidgningen av EU-medlemsskaran år 2004 samt 2007 har nya gränser utformats och 

EU har fått större betydelse som utrikespolitisk aktör på den internationella arenan. Fler länder 

från forna sovjetrepubliker blev medlemsstater samtidigt som ytterligare fler (Georgien, 

Azerbajdzjan, Armenien) befinner sig nu i EU:s grannregion. För EU innebar östutvidgningen 

ett geopolitiskt skifte, omorientering och ett större ansvar för fred, säkerhet och ekonomisk 

utveckling i närområdet. Det har uppstått behov av en sammanhållen politisk hållning och samlad 

strategi för att kunna hantera de nya omständigheterna (Michalski 2014:244). 

 

Som ett resultat av utvidgningen har den europeiska grannskapspolitiken lanserats år 2004 för att 

på ett effektivt sätt kunna stödja och främja stabilitet, säkerhet och välstånd i länder närmast EU:s 

nya gränser. Genom att vara aktiv i grannskapsområden kan unionen bidra till ett multilateralt 

och effektivt system som ska leda till en rättvisare och säkrare värld (Europeiska rådet 2003). 

Inkluderingen av södra Kaukasus i EU:s grannskapspolitik utgjorde ett viktigt budskap om att 

EU åtar sig att stödja länderna i deras uppbyggnad av stabila samhällen baserade på demokratiska 

värderingar (Demirag 2005:99). Inom ramen för grannskapspolitiken bildades sedan det östliga 

partnerskapet för att ”uppgradera” EU:s östliga förbindelser med grannländerna Azerbajdzjan, 

Georgien, Armenien, Ukraina, Vitryssland och Moldavien (Europaparlamentet 2017).  

 

Ett flertal faktorer anses göra Azerbajdzjan till en intressant aktör och en betydelsefull partner 

för EU. Svante Cornell nämner tre områden som kännetecknar EU-Azerbajdzjan relationen och 

som samtidigt också utmärker landet från de övriga i Sydkaukasien: energiresurser och handel, 

regional stabilitet samt styrning och demokratisering (Cornell 2011). EU är redo att samarbeta 
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och stödja Azerbajdzjan på alla områden med gemensamma intressen med full respekt för 

värderingar och åtaganden. Södra Gaskorridor-projektet är ett exempel på samarbete som ligger 

i Azerbajdzjans och EU:s gemensamma intressen. Dessutom bör de pågående förhandlingarna 

om ett nytt gemensamt avtal utgöra ett steg mot ett ytterligare förbättrat förhållande mellan EU 

och Azerbajdzjan.  Partnerskapets prioriteter som diskuteras syftar till att bredda samarbetet och 

berör programmeringen för EU:s finansiella stöd till Azerbajdzjan (EEAS 2017).  

 

1.1.2 Azerbajdzjans hållning 

Azerbajdzjan är ett av länderna i Sydkaukasien och fick sin självständighet år 1991 i samband 

med Sovjetunionenens upplösning. Det ligger i en av de mest säkerhetsutmanade regionerna med 

en alltmer utdragen ”fryst” konflikt i Nagorno-Karabakh (Paul 2015). De geografiska 

egenskaperna förblir väsentliga då Azerbajdzjan ligger där Europa och Asien korsas och olika 

politiska influenser överlappas (Cornell 2011). 

 
Azerbajdzjans relation med EU började utvecklas från 1991 genom TACIS programmet och 

vidare genom EU:s grannskapspolitik och östliga partnerskapet. Samtidigt är det få 

intresseområden för ett samarbete med EU.  Azerbajdzjan saknar intresse för ett EU-medlemskap 

vilket gör att EU:s policy gentemot Azerbajdzjan främst grundas på ett bilateralt politiskt och 

ekonomiskt partnerskap (Merabishvili 2015:1-3). En associationsmodell för samarbete är inte 

önskvärd för Azerbajdzjan då det skulle innebära större utrymme för EU att kritisera landets 

bristande demokratiska normer. Snarare är det strategiska partnerskapet som är fördelaktigare då 

fokus istället kan riktas mot energisektor och säkerhet. (Merabishvili 2015:3). Som en följd av 

detta har Azerbajdzjan valt att inte skriva under associationsavtalet (AA) och därmed inte ingått 

i avtalet om ett fördjupat frihandelsområde (Deep Comprehensive Free Trade Area, DCFTA). 

 

Azerbajdzjans hållning gentemot EU är inte okomplicerad. Officiella Baku använder i större 

utsträckning ordet ”samarbete” (eng. cooperation) istället för integration och har uttryckt 

irritation emot Bryssels påtagliga kritik gällande demokrati och mänskliga rättigheter (Shirinov 

2011). Azerbajdzjans president avstod från att delta i Östliga partnerskapets toppmöte 2015 och 

landet var nära ett utträde ur Euronest, det parlamentaristiska församlingen i östliga 

partnerskapet.  
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1.1.3 Geopolitik 

Begreppet geopolitik infördes av svenske statsvetaren Rudolf Kjellen och är en sammansättning 

av geografi och politik. Kjellen jämförde stater med levande organismer med strävan att 

expandera i rummet. Det är geografin som formar en stat som sedan gör försök till utvidgning.  

Enligt författarna C.S. Gray och G. Sloan (1999) handlar geopolitik om hur områden, platser och 

avstånd påverkar den politiska makten. Geopolitik kan spela en förklarande roll och skapa större 

förståelse för internationella politiska skeenden då internationell politik formas av geografiska 

förutsättningar. Enligt några av grundarna för geopolitisk teori som Sir Halford Mackinder och 

Nicholas Spykman råder en ständig kamp om världens territorium. I enlighet med Mackinders 

bärande idé har staten som dominerar i den euroasiatiska landmassan en strategiskt stark position 

och skulle därmed kunna utvecklas till en världshärskare med förutsättning att staten lyckas 

hävda sig gentemot andra ledande makter (Aggestam et al.2000:155). Det geografiska läget är 

dessutom väsentligt för processer i policybeslut. Sloan menar att politisk relevans är beroende av 

en stats geografiska position och en geografisk referensram är ofrånkomligt i policyprocesser 

och i lösningar av konflikter (Sloan 2005:104).  

 

Genom att skapa strategier utifrån sitt geografiska läge kan en stat säkerställa sin plats i världen 

(Sloan 2005:104). I det internationella systemet tvingas stater att välja sin strategi samtidigt som 

de söker små vinster med förhoppningen att de sedan leder till stora vinster (Jervis 2010:70) 

Precis som de östliga staterna är av betydelse för EU utifrån EU:s nya gränser i och med dess 

utvidgningspolitik 2004 och 2007 har också Azerbajdzjans geopolitiska läge en väsentlig 

påverkan på landets utrikespolitik. Fastklämd mellan Rysslands, Irans och Västs politiska 

intressen försöker Baku att behålla sitt oberoende genom ett knepigt politiskt spel. Exempelvis 

har landet avstått från en djupgående politisk integration med Eurasiska unionen som är den ryska 

motsvarigheten till det östliga partnerskapet (Paul 2015).  

 

Ryssland, som är den kraftfullaste aktören i Azerbajdzjans närområde, har än idag en väsentlig 

påverkan på Azerbajdzjans utrikespolitiska överväganden. Dess närvaro i Sydkaukasien innebär 

Azerbajdzjans beroende av Rysslands relation med Väst. Svårigheter i Rysslands förbindelser 

med Väst minskar Azerbajdzjans förmåga att forma en egen utrikespolitik. För att kunna 

maximera sin självständighet och samtidigt undvika konfrontationer med Ryssland är 

Azerbajdzjan beroende av fungerande relationer med andra stormakter som landet söker stöd av 

(Cornell 2011:358). Trots de rådande politiska förhållandena kan det samtidigt konstateras att 

Azerbajdzjans relation har utvecklats avsevärt sedan 1991. Flera politiska avtal har ingåtts och 
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EU har senast ökat sin närvaro i landet genom östliga partnerskapet. Det pågår dessutom en 

diskussion om uppdatering av förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan på en rättslig grund 

(EEAS 2016). 

 

1.1.4 Kritik från Azerbajdzjan  

EU:s relation med Azerbajdzjan kan kännetecknas av oenighet och viss motsättning gällande mål 

med och ambitioner (Merabishvili 2015: 7). Under vissa perioder har Azerbajdzjan antagit en 

alltmer anti-väst retorik (Zasztowt 2015:1) och uttryckt kritik gentemot EU:s politik emot 

Azerbajdzjan. En sådan motsättning kan tänkas hämma en effektiv framgång i EU-Azerbajdzjan 

relationer.  

 

Den ”frysta” konflikten i Nagorno-Karabakh utgör den primära delen i Azerbajdzjans 

utrikespolitik. Flera av Azerbajdzjans territorium ockuperades av Armenien mellan 1992 och 

1993 då konflikten eskalerade.  EU har flera gånger uttryckt stöd för Azerbajdzjans territoriella 

integritet samtidigt som dess politik saknar en särskild strategi för konfliktlösningen utan ger 

stöd genom andra aktörer som OSSE, FN och Minsk-gruppen (Demirag 2005:96). Azerbajdzjan 

uppfattar det som oacceptabelt att ett land inom Östliga partnerskapet ockuperar ett annat lands 

territorium. EU har varit direkt involverad i konfliktlösningsprocesser i Georgien och Moldavien 

vilket inte förekommer i situationen med Azerbajdzjan. (Isgandarov 2017). Azerbajdzjan ser sig 

själv som offer för EU:s dubbla standarder på grund av EU:s taktiska godkännande av armenisk 

ockupation av Nagorno-Karabakh och närliggande territorier (Ismayilov & Zasztowt 2015:4).  

EU:s sanktioner mot Ryssland utfärdade på grund av dess aggression mot Ukraina väckte ännu 

större besvikelse då EU aldrig sanktionerade Armenien för ockupationen av Azerbajdzjans 

territorier. Bristen på ett tydligt stöd i detta hänseende framkom under Östliga partnerskapets 

toppmöte som saknade en klar terminologi om Karabakh-konflikten. Azerbajdzjan förväntar sig 

ett tydligt och enhetligt tillvägagångssätt när det gäller Karabakh-konflikten i enlighet med 

principerna om territoriell integritet och suveränitet inom sina internationellt erkända gränser. 

EU håller sig dock till den traditionella retoriken om att stödja OSSE:s suddiga förslag till 

konfliktlösning. Om EU fortsätter att driva en ”balanserad” strategi i konflikten kommer 

effektiviteten av det nya partnerskapsavtalet förbli en öppen fråga för Azerbajdzjan (Gurbanov 

2017). 

 

Azerbajdzjans kritik är kopplad till anklagelser om att EU enbart agerar utifrån eget intresse 

(Chkhikvadze 2016:3) och bedriver relationen utifrån egen dominans. Azerbajdzjanska 
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parlamentet valde att inleda en process om utträde ur Euronest, den parlamentariska församlingen 

inom ramen för östliga partnerskapet som en reaktion på Europaparlamentets resolution från 

2015 om mänskliga rättigheter och rättsstaten (Europaparlamentet 2015). I resolutionen 

omnämndes krav om att Azerbajdzjan bör ta konkreta steg för att främja universella mänskliga 

rättigheter. Som reaktion på detta anklagades Europeiska parlamentet för islamofobi och ombads 

att snarare fokusera på EU:s flyktingkris. Resolutionen ansågs partisk och ett resultat av tryck 

från vissa kretsar och grupper inom EU strukturerna. Det uppfattades som försök att undergräva 

landets internationella inflytande och kritiken sågs som grundlös. Azerbajdzjan uttryckte att det 

är EU:s försök till dominans och att en ”senior-junior” relation aldrig kan accepteras (Trend 

News 2015). Efter EU:s parlamentariska samarbetskommitténs besök till Baku september 2016 

har fokus istället skiftats till reformering och återställande av dialogen mellan EU och 

Azerbajdzjan vilket fick det azerbajdzjanska parlamentet stoppa sitt tidigare beslut om utträde ur 

Euronest.  

 

Samtidigt anklagas väst och därmed EU för stöd av en ”femtekolonn” i Azerbajdzjan vilket syftar 

till stöd för civilsamhällets organisationer (Ismayilov & Zasztowt 2015:1). Vice premiärminister 

Ali Hasanov har uttryckt att det civila samhället i Azerbajdzjan utvecklas och yttrande- och 

informationsfrihet för alla säkerställs. Därutöver har alla nödvändiga förutsättningar skapats för 

att politiska partier, icke-statliga organisationer och media ska kunna arbeta fritt. Vice 

premiärministern har vidare nämnt att presidentens starka ställning innebär ett liberalt 

ekonomiskt system och ett starkt civilt samhälle vilket är det viktigaste sättet att garantera ett 

lands dynamiska utveckling (Trend News 2015). Presidentadministrationen i Azerbajdzjan 

anklagade lokala och utländska icke-statliga organisationer för deltagandet i aktiviteter utanför 

sina deklarerade uppdrag. Dessa organisationer anses vara västs ”femtekolonn” och betraktas 

som landsförrädare med syftet att destabilisera staten (Gahramanova 2017). Det ekonomiska 

stödet till civilsamhällsorganisationer kvalificeras därmed som subversiv verksamhet 

(Westerholm 2017).  

 

För att kunna ha en utvecklande och fungerande relation trots olika målsättning mellan parterna 

är det av vikt att kritiken beaktas och i någon form besvaras. Bemötande av kritik kan spåras i 

policydokument som är avsedda att ligga till grund för en relation.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att granska EU:s retorik under senaste två åren som bemöter kritiken 

från Azerbajdzjan och genom retorikens språkliga bruk identifiera föreställningar som ligger till 

grund för bemötandet samt att se om geopolitiska perspektivet speglas i dessa föreställningar. 

Detta ska göras genom analys av EU policys samt uttalanden från EU:s företrädare.  

 
För att kunna uppnå syftet bör följande frågeställningar besvaras: 
 
 

- Hur förhåller sig EU till Azerbajdzjans kritik mot EU:s begränsade engagemang i 
Karabakh-konflikten? 
 

- Hur förhåller sig EU till uttalanden om att EU enbart agerar utifrån eget intresse och 
dominans gentemot Azerbajdzjan? 
 

- Hur förhåller sig EU till Azerbajdzjans yttrande om EU:s stöd av ”femtekolonn”? 
 
Efter att ha studerat kritiken som officiella Azerbajdzjan uttalar gentemot EU formuleras 

forskningsfrågor för att belysa de tre främsta kritiker.  

 
1.3 Disposition 
 
I detta kapitlet redogjordes problemformuleringen samt studiens syfte och frågeställningar.  

Vidare presenteras kapitel för de geopolitiska relationerna och tidigare forskning. I kapitel tre 

kommer det metodologiska utgångspunkten att presenteras samt teori som metoden baseras på.  

Då det valda diskursanalytiska angreppsättet inte kan användas lösryckt från den teoretiska 

grunden presenteras dessa i samma kapitel.  Kapitlet innehåller också materialval, avgränsning 

och genomförda operationaliseringar.  I kapitel fyra presenteras analysen av det valda materialet 

där analysen delas upp utifrån forskningsfrågorna. Kapitel fem innehåller en slutlig diskussion.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
 
2.1 EU:s relation med Azerbajdzjan 
 
EU kallar Azerbajdzjan för en viktig partner för Euroepiska Unionen och stödjer Azerbajdzjans 

oberoende, suveränitet och territoriella integritet (EEAS 2017). Givet komplexiteten av det 

geopolitiska läget och bristen på politisk erfarenhet i att hantera nya utmaningar är det inte högst 

troligt att Azerbajdzjan kan framgångsrikt använda de ekonomiska fördelarna för att uppnå dess 

strategiska mål (Nuriyev 2007:7). Landets naturtillgångar ger Azerbajdzjan större 

självständighet och därmed också större möjlighet till motstånd mot EU:s villkor. (Franke et al. 

2013:156). Detta skapar oenighet mellan EU medlemmar och inom EU institutioner om vilken 

typ av relation bör skapas med Azerbajdzjan. Som skäl till partnerskap har energi och mänskliga 

rättigheter belysts olika mycket vilket tyder på brist på samlad och balanserad politisk strategi. 

EU:s relation med Azerbajdzjan bedöms utifrån EU som helhet men också genom prisman av 

medlemsstaternas egna nationella intressen. Länder som prioriterar frågor om mänskliga 

rättigheter, som Norden, är de länder som praktiskt taget inte får ut fördelar från samarbetet inom 

energisektorn. Italien är medlemsstaten som är den största förmånstagaren och har därmed en 

stark bilateral relation med Azerbajdzjan. Uttalanden om förtryck av mänskliga rättigheter är 

sällsynt. Därför kan de strategiska energiintressena inte underskattas (Merabishvilli 2015:4-5).  

 

EU:s relation med Azerbajdzjan började utvecklas efter att landet erhöll sin självständighet till 

följd av Sovjetunionens upplösning. Relationen initierades genom införandet av TACIS 

programmet som innebar en teknisk assistans med syfte att stödja nyetablerade självständiga 

stater i deras utveckling av marknadsekonomi samt att uppmuntra utvecklingen av de 

demokratiska samhällen (Europeiska kommissionen 2017). Under TACIS programmet har det 

senare skapats TRACECA (The Transport Corridor-Europe- Caucasus-Asia) och INOGATE 

(Interstate Oil and Gas Transport to Europe) med projekt som genomförs än idag. Dessa är 

mellanstatliga assistansprogram med syfte att främja Azerbajdzjans tillträde till europeiska- och 

världsmarknader med hjälp av alternativa transportvägar (Demirag 2005:92).  

 

1999 signerades Partnerskap- och samarbetsavtalet (Partnership and Cooperation Agreement, 

PCA) med Azerbajdzjan som utgjorde grunden för EU- Azerbajdzjan relationer. PCA omfattar 

samarbetet inom områden för ekonomiska frågor, handel, lagstiftning, investeringar, politisk 

dialog och kultur och främjat verksamhet för gemensamma intressen. Med denna uppgörelse har 
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politisk dialog och kulturellt samarbete betonats för första gången utöver frågor som rör handel 

och ekonomi. Vikten av relationen utmärktes bl. a av EU Kommissionär Van Den Broek:   

 

EU relationer med Azerbajdzjan är viktigare än endast fördelar från energi och spelar en 

nyckelroll i våra planer på att nå Centralasien. Dessutom hjälper det att vidmakthålla 

stabilitet i Kaukasien regionen i den europeiska kontinenten (Demirag 2005:97) 

 

Som ett resultat av EU:s utvidgningspolitik 2004 lanserades policy för EU:s grannskapspolitik 

inom konceptet ”Utvidgad Europa – grannskap” (eng. Wider Europe – Neighbourhood”) med 

syfte att undvika differentieringen mellan utvidgad EU och dess grannländer och istället stärka 

stabilitet, säkerhet och välstånd för alla (Europaparlamentet 2017). Inkluderingen av 

Azerbajdzjan i grannskapspolitikspolicyn följdes av individuell signering av handlingsplan 

(National Action Plan) år 2006 vars syfte är utformade i enighet med individuella egenskaperna 

hos varje stat och avspeglar varje partners behov, möjligheter och intressen (Ibrahimov 

2013:113; Europaparlamentet 2017).  

 

År 2009 bildades det Östliga partnerskapet i syfte att ”uppdatera” EU:s förbindelser med 

Azerbajdzjan, Armenien, Georgien Vitryssland, Ukraina och Moldavien. Partnerskapet kan ses 

som ett fördjupande av EU:s relation med dess grannar i öst och bygger likt EU:s 

grannskapspolitik på exportering av EU:s regleringar och bestämmelser till dessa länder utan 

strävan efter EU:s medlemskap. Överlag definieras EU:s relation med Azerbajdzjan inom tre 

huvudsakliga områden:   

 

Demokrati och samhällsstyrning 

Utvecklingen av demokrati och en god samhällsstyrning har alltid varit den mest komplicerade 

problematiken i Azerbajdzjan sedan självständigheten. Vid flera tillfällen har EU:s ledande 

institutioner uttalat kritik mot sittande regering för bristande skydd av mänskliga rättigheter 

främjandet av oberoende media och saknaden av progress i arbete emot korruption och mutor i 

statligt ägda institutioner. Europeiska observatörer har betonat att val i landet inte heller möter 

de internationella standarder för demokratiska val. Trots kritiken har Azerbajdzjan hållit 

riktningen mot Europa och inte deltagit i Ryssland-ledda försök att samordna motstånd mot 

trycket från Väst. EU är kapabel till att bidra med unikt stöd till att främja landets demokratiska 

övergång. Framgång i utvecklingen av demokratiska standarder i Azerbajdzjan kan fungera som 
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en modell för andra post-sovjetiska republiker och bidra till säkerhet och stabilitet i Eurasien som 

sådan (Nuriyev 2007; Cornell 2010).   

 

Handel och energi 

Azerbajdzjans geostrategiska placering har haft växande påverkan på Europa i termer av energi 

och ekonomisk säkerhet. Azerbajdzjan har visat ett tydligt intresse för ett nära samarbete inom 

energisektorn och handel och dragit till sig uppmärksamhet från internationella aktörer. 

Allteftersom har Azerbajdzjan blivit en naturgasleverantör med kapaciteten att leverera en 

betydande andel av sin olja till den europeiska marknaden genom Baku-Tbilisi-Ceyhan 

rörledning och Shah-Deniz gasfält. I takt med att efterfrågan på gas i Europa växer blir 

Azerbajdzjan som en viktig producent och som en förbindelse till Centralasiens energiresurser 

som också minskar Europas beroende av Rysslands gas. Förutom energiförsörjningen utgör 

Azerbajdzjans geopolitiska läge en nyckelroll i handelsvägar och transportkorridorer som korsar 

landets territorium (Nuriyev 2007; Cornell 2010).  

 

Säkerhet 

Det tredje området som är av betydelse i EU:s relation till Azerbajdzjan är säkerhet.  

Redan under 1990-talet har Azerbajdzjan definierats som ”strategic pivot” givet dess geografiska 

läget mellan Ryssland och Iran. Att Azerbajdzjan är ett sekulariserat muslimskt land är en 

betydande faktor för geopolitiken. Den långvariga territoriella dispyten mellan i Nagorno-

Karabakh är ett växande problem för Europas säkerhet. En fredlig konfliktlösning ligger därmed 

i Europas intresse. Konsekvenserna vid eventuellt krig som kan tänkas utbryta är enorma då 

kraftfulla aktörer är militärt knutna till Azerbajdzjan och Armenien. Oförmåga att hitta en 

konfliktlösning är en oroande och destabiliserande faktor för Europas säkerhet (Nuriyev 2007; 

Cornell 2010).  

Sydkaukasiens betydelsefulla geopolitiska läge där en stor del av internationell kommunikation 

och energiflöden möts utgör ett strategiskt intresse för EU (Demirag 2005:99). Regionens olösta 

konflikter genererar osäkerhet och ostabilitet vilket innebär utmaningar och hot för EU. Detta 

ligger till grund för EU:s intresse att öka sin närvaro. Sådan strävan åtföljs sedan av uppfattningen 

om att åtgärder ska göras genom normativ ordning. Enligt EU:s perspektiv ska existerande 

konflikter lösas gemensamt i samarbete och erfarenhetsutbyte. Därför grundades även östliga 

partnerskap på multilaterala tematiska grunder som demokrati, god samhällsstyrning, stabilitet 

och ekonomisk integration. 
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Forskare betonar det konstruktivistiska perspektivet på EU:s politik gentemot länder i Östliga 

partnerskapet.  Enligt perspektivet utövar EU en normativ maktutövning genom att utgå från ett 

visst system av principer som utgör kärnan för den europeiska identiteten och definierar dess 

utrikespolitiska mål. På så sätt har främjandet av EU:s normer och värderingar blivit en av de 

viktigaste dimensioner av EU:s identitet. De olika partnerskap som EU:s grannskapspolitik och 

Östliga partnerskapet utgör ett sätt för EU att omforma och omorganisera grannregionen genom 

sin normativa maktutövandet där internationella miljön formas genom regler och principer 

snarare än militära åtgärder (Valiyeva 2016). Dock är det av vikt att nämna att en intensifiering 

av samarbetet med befinner sig EU i en geopolitisk konfrontation över inflytandet i det 

gemensamma grannskapsområdet med Ryssland (Ismayilov & Zasztowt 2015:5) 

 

2.2 Azerbajdzjans relation med Ryssland 

Ryssland och Azerbajdzjan är förenade genom gemensam historisk bakgrund samt politisk och 

ekonomisk potential.  Relationen mellan de två staterna har dock aldrig varit fullt stabil. Med 

tanke på tendenser som kan observeras i Rysslands relation med post-sovjetstater kan 

Azerbajdzjan ses som utmärkande. Det finns inga ryska militära installationer på Azerbajdzjans 

mark och landet har trätt ut ur Collective Security Treaty Organization som är en mellanstatlig 

militär allians sponsrad av Ryssland. Azerbajdzjan har inte låtit Ryssland monopolisera dess 

energibesparingar och upprätthåller en självständig utrikespolitisk linje (Cornell 2011:349).  

Under de första åren efter Sovjetunionens kollaps tog inte Ryssland några aktiva politiska steg i 

Sydkaukasien utan betraktade regionen som en zon av Ryssands obestridliga inflytande. 

Relationen var inte vänlig och dominerades av ömsesidiga klagomål och missnöje.  

Legosoldatsverksamhet var ett oväntat och mycket svårt problem då soldater från Rysslands 

militära styrkor krigade för båda sidor i Nagorno-Karabakh konflikten. Även situationen kring 

den militära anläggningen Qabala Radar Station byggd under sovjettiden 250 km från Baku blev 

en källa för spänning och skapade ett tillstånd av konfrontation mellan de två staterna 

(Cherniavski 2010:27).   

 
1991 gjorde Ryssland motstånd mot att inrätta diplomatiska förbindelser med självständiga 

Azerbajdzjan och nekade Azerbajdzjans förslag till Vänskaps- och samarbetsavtal. Först 1992 

erkändes självständigheten och diplomatiska relationer etablerades. 1993 under Azerbajdzjans 

dåvarande presidentens besök till Moskva undertecknades ett mellanstatligt avtal om rättsliga 

frågor gällande Sovjetunionens statsskuld och tillgångar. Dessutom sågs Ryssland både av 

internationella experter och Azerbajdzjan som kanske det enda och största hindret till 
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konfliktlösningen i Nagorno-Karabakh samtidigt som dess centralitet i lösningen av konflikten 

erkändes. Det betonades dock ständigt om orimligheten att en militär allians kan ingås med en 

av parterna i konflikten (Cornell 2011:354). Mellan 1992 och 1993 ockuperades flera 

azerbajdzjanska territorier med Rysslands militära stöd vilket ytterligare ökade spänningen i 

relationen mellan Ryssland och Azerbajdzjan (Asanli 2010:139). 

 

Under perioden 1994 öppnades möjligheter för energihandel med utländska företag för 

Azerbajdzjan.  Förhandlingsprocesserna inleddes med västerländska företag vilket samtidigt 

innebar en ny ram för Ryssland-Azerbajdzjan relationen. Ryssland visade sin tydliga ovilja till 

acceptans av ett sådant energisamarbete. Dock valde Azerbajdzjan att anta vad som senare kom 

att kallas ”balanserad utrikespolitik” vilket innebar en relation med både Ryssland och Väst. 

 

En annan fråga som förvärrade Azerbajdzjan och Ryssland relationerna var Tjetjenfrågan som 

började under kriget mellan Ryssland och Tjetjenien 1994-1996. Ryssland påstod att 

rebellstyrkorna i Tjetjenien stöddes av Azerbajdzjan vilket Baku förnekade. För att upprätthålla 

sin starka ställning införde Ryssland ett ekonomiskt embargo mot Azerbajdzjan under tre år. 

Detta var ett hårt slag eftersom 70% av all handel i Azerbajdzjan var bunden till Ryssland.  

 

Det första officiella besöket till Azerbajdzjan gjordes 2001 när Vladimir Putin kom till makten. 

Besöket kännetecknade en drivkraft i utvecklingen av Ryssland – Azerbajdzjan relationer och 

följdes av flera överenskommelser. En enighet uppnåddes om samarbete mellan 

säkerhetsstyrkorna i Kaspiska havet. Det har funnits flera orsaker till en förbättring av relationen 

mellan Ryssland och Azerbajdzjan under Putins presidentskap. Båda staternas presidenter har 

samma bakgrund från KGB, den civila delen av Sovjetunionens underrättelsetjänst. Detta var av 

vikt i personlighetsfokuserad politik från Sovjetunionen. För Ryssland var det dessutom av 

betydelse att skapa en förbindelse med Azerbajdzjan som är ett muslimskt land med band till 

Turkiet och Iran. Som ett resultat har relationen mellan Ryssland och Azerbajdzjan kommit att 

omfatta flera potentiella frågor av ekonomiskt intresse för Azerbajdzjan.  

 

Det tecknades avtal om ett långsiktigt ekonomiskt samarbete mellan Ryssland och Azerbajdzjan, 

avtal om status och fördelar för Qabala Radio Location Station samt den gemensamma 

deklarationen av Rysslands president Vladimir Putin och Azerbajdzjans president Heydar 

Aliyev. Avtalen syftade till att fastställa principer för ekonomiskt samarbete, upprätta samarbete 

för att förebygga skatteflykt samt upprätta samarbete kring frågan om gränssäkerhet (Asanli 
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2010). År 2008 antogs Vänskaps- och strategisk partnerskapet som utgör det rättsliga grunden 

för Ryssland-Azerbajdzjan relationen. Avtalet noterar att båda parterna fortsätter den omfattande 

utvecklingen av ömsesidigt fördelaktiga och konstruktiva bilaterala förbindelser som är av 

strategisk karaktär. Båda länderna koncentrerade sig också på att öka volymen och diversifiera 

ömsesidig handel. Dock har Azerbajdzjan avslagit erbjudandet om att ansluta sig till Eurasian 

Union som är en motsvarighet till Associeringsavtal med frihandelsområde hos EU (Paul 2015: 

80).  

 

Azerbajdzjan och Ryssland är oundvikligen ekonomiska motståndare på grund av deras 

konkurrens om samma europeiska gasmarknad. Trots detta har det skett ett betydande närmande 

i politiska relationer även på senare år. Oenigheten med EU om de mänskliga rättigheterna har 

haft en inverkan på Azerbajdzjans skifte från en balanserad utrikespolitik till förmån för att bygga 

broar med Ryssland. Relationen med Ryssland kan heller inte riskeras eftersom det senare kan 

spela en avgörande roll i lösningen av Nagorno-Karabakh konflikten. 

 

Ryssland - Georgien kriget 2008 innebar en vändpunkt för Azerbajdzjans utrikespolitiska 

strategi. Rysk militär aggression hade inte fått någon seriös politisk reaktion från EU och NATO. 

Västs svaga ställning å ena sidan och Rysslands utövande av sitt inflytande å andra sidan satte 

Azerbajdzjan i en osäker position. Officiella Baku var bestämd om att Rysslands militära närvaro 

inte var acceptabelt på landets territorium och som ett resultat av detta har relationen mellan 

länderna försämrades när Azerbajdzjan avsevärt höjde hyran på Qabala Radarstationen. Kort 

därefter valde Ryssland att avsluta användandet av stationen. Trots detta har relationen förstärkts 

då staterna kom överens om att utvidga det militära samarbetet år 2015.  

 

Ett ständigt irritationsmoment i relationen mellan Ryssland och Azerbajdzjan var och förblir 

också Moskvas militära samarbete med Yerevan som Baku ser som försök till att destabilisera 

situationen till förmån för Armenien (Cherniavski 2010:28). Ryssland är en hindrande faktor för 

Azerbajdzjan att vidta några militära åtgärder för att återta Nagorno-Karabakh. Precis som 

Moskva agerade militärt i Georgien 2008 när Tbilisi försökte återta kontrollen över separatistiska 

regionen finns risken för samma scenario i Azerbajdzjan. Således kan Moskva ingripa utan ett 

internationellt mandat och rättfärdiga sina insatser som fredsbevarande insatser. Dessutom tyder 

överträdelsen av Ukrainas territoriella integritet på att Rysslands sätter egna spelregler i den post-

sovjetisk regionen (Ismayilov &Zasztowt 2015:4-5). Ett brett urval av instrument används för att 

upprätthålla och utöka sitt inflytande och kontroll över regionen (Cornell 2011:339).  
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3 Material och metodologisk utgångspunkt 
 
3.1 Material 
 
Då uppsatsens syfte är att genomföra en analys av hur EU hanterar Azerbajdzjans kritisk ska 

utvalda EU policydokument analyseras.  

Material som utgör det empiriska underlaget för denna studie är ett antal policydokument som 

skapades inom ramen för det Östliga partnerskapet. Partnerskapsavtalen (PSA) från 1999 utgör 

än idag den främsta grunden för EU-Azerbajdzjan relationer. Policydokumentet anses dock inte 

vara bäst lämpad för uppsatsens syfte då utformningen ligger långt bak i tiden. Relationen har 

utvecklats avsevärt sedan 1999 och kritiken som växte fram är av modernare karaktär. Det nya 

partnerskapsavtalet som ska ersätta det befintliga PSA från 1999 har för avsikt att tydligare 

framställa vad EU och Azerbajdzjan kommer överens om utifrån båda parternas intressen. Dock 

har avtalet inte framställts under tiden uppsatsen skrevs. EU grannskapspolitikens Action Plan 

som har varit avsedd för perioden från 3 till 5 år har heller inte uppdaterats sedan 2006. Av denna 

anledning innehåller varken Partnerskapsavtalet eller EU grannskapspolitikens Action Plan 

information med relevans för studiens syfte. Valet av policydokument har därmed begränsats och 

anses vara bäst lämpade för studiens syfte då de omfattar de relevanta delarna i EU-Azerbajdzjan 

relationen.  

 

- Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit 2017. Including 20 deliverables for 20201  

- Report on EU-Azerbaijan relations in the framework of the revised ENP 2017 2 

 

Policydokument ska även kompletteras med officiella uttalanden från EU representanter som 

arbetar med Azerbajdzjan inom ramen för partnerskapsavtalen. Detta för att kunna åstadkomma 

en bredare bild av hur EU bemöter Azerbajdzjans kritik gentemot dess politik och kunna omfatta 

det som möjligtvis inte framkommer i policys. Syftet är inte att jämföra dessa två typer av 

material utan snarare få dem att komplettera varandra. Officiella uttalanden tas också från 

genomförda intervjuer samt från en EU representantens besök i Baku. Detta för att utgöra en 

mångsidig insyn i grunder och argumentationer för EU:s partnerskapspolitik. Intervjuerna 

likställs här med officiella uttalanden då intervjupersonerna intervjuades som EU representanter 

och berörde inte några personliga åsikter.  

                                                
1 http://consilium.europa.eu/media/31758/final-statement-st14821en17.pdf 
2 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/report_on_eu-azerbaijan_relations_in_the_framework_of_the_revised_enp.pdf 
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Officiella uttalanden inhämtas från följande:  

- Yttrande av EU:s Högsta representant / Vice President Federica Mogherini på den 
gemensamma presskonferensen med Azerbajdzjans utrikesminister Elmar Mammadyarov. 
29.02.2016. 
 
- AzerTag nyhetsbyråns intervju med Europeiska unionens ambassadör till Azerbajdzjan, 
Kestutis Jankauskas on 10.11.2017.  
 
- Yttrande av generaldirektör vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för 
grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar Christian Danielsson på ADA Universitet i 
Baku med temat: ”EU-Azerbaijan relations: challenges and opportunities in the global context”. 
30.01.2016  
 
- Intervju med Anna Westerholm, Sveriges ambassadör till Östliga partnerskapet. Stockholm, 
04.12.2017.  
 
- Intervju med Denis Danilidis. Chef för politik-, ekonomi- och pressinformation. Baku, 
31.03.2017.  
 

3.1.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är särskilt utmärkande genom att raka och enkla frågor ger komplexa och 

innehållsrika svar (Trost 2005). I förhållandet till uppsatsens syfte har det varit viktigt att få fram 

åsikter som inte på något sätt är styrda och bygger på intervjupersonens verklighetsuppfattning 

utifrån dess professionella roll. Enkla och konkreta frågor utgjorde därför det mest passande 

tillvägagångssättet för att komma åt icke-styrda ståndpunkter. Semi-strukturerade intervjuer 

valdes som bäst tillämpbara. Fokus i intervjuerna hölls på ett flytande samtal där intervjuguiden 

fungerade endast som stöd för att samtalet. Syftet med en sådan typ av intervjuer har varit att 

komma åt de spontana och fria tankebanor och för att undvika att leda samtalet in på det önskade 

spåret.  

 

Trots att Bacchis metodologiska ansats som kommer användas som analysverktyg för denna 

studie primärt syftar på att analysera policys fokuserar metoden främst på hur en tes skapas och 

framställs genom språk.  Därmed är det av likvärdig relevans att studera uttalanden av EU:s 

officiella företrädare eftersom dessa är en del i skapandet av EU:s officiella retorik. Enligt Bacchi 

är stater aktiva i skapandet av ”problem” snarare än att endast reagera på ”problem” som redan 

finns (Bacchi 2009:1). EU representant kan därmed ses som medproducenter till ”problem” och 

deras uttalanden kan således analyseras med Bacchis angreppsätt.  
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Diskursanalys i sig syftar primärt till att arbeta med det som har skrivit och sagts för att granska 

mönster i utsagorna och vilka sociala konsekvenser verkligheten får genom de diskursiva 

framställningar som skapas (Jörgensen & Philips 2000:28). Uttalanden bör därför också kunna 

granskas i likhet med policys.  

 

3.1.3 Urval 

Syftet med intervjuer för denna studie har varit att komma åt fler officiella uttalanden från EU 

representanter. Vid urval av intervjupersoner har expertkunskap varit i fokus. I denna studie är 

det EU representanter som direkt arbetar med Azerbajdzjan inom ramen för partnerskapsavtalet. 

Detta blev genast ett begränsat antal potentiella intervjupersoner.  En annan begränsning har varit 

för EU representanter att finna tid för intervju. Slutligen valdes två intervjupersoner. Sveriges 

ambassadör för det Östliga Partnerskapet samt chef för politik-, ekonomi- och pressinformation 

från EU:s delegation i Azerbajdzjan. Den teoretiska mättnaden har kunnat uppnås eftersom 

materialet redan bestod av flera uttalanden från andra sammanhang. Fler intervjuer skulle inte 

bidra till nya synsätt eller information. 

 

Den första intervjun genomfördes den 3 mars 2017 i Baku med EU:s chef för politik-, ekonomi- 

och pressinformation Denis Danilidis som arbetar för EU delegationen till Azerbajdzjan. Den 

andra intervjun genomfördes med Sveriges ambassadör till Östliga Partnerskapet Anna 

Westerholm den 4 december 2017 på Utrikesdepartementet i Stockholm. Intervjuerna utfördes 

med hjälp av stödfrågor (se Bilaga 1 för intervjuguiden). Intervjupersonerna gav sitt samtycke 

till att deras uttalanden och namn används inom denna studie.  

 

3.2 Operationaliseringar 

Flera centrala begrepp för denna studie bör tydligare redovisas i syfte att skapa en 

överensstämmelse med den teoretiska definitionen av begreppen.  

 

Begreppet femtekolonn används i benämningen av grupper som samarbetar med en möjlig fiende 

mot det egna landets intressen (Svenska Akademien 2017). I användningen av detta begrepp 

syftar officiella Azerbajdzjan på motståndsrörelser och civila samhällsorganisationer.  

People-to-people contacts är direkta personkontakter mellan ländernas medborgare. Dessa 

hanteras inom partnerskapsavtalen mellan EU och partnerländer och uppkommer i kontexten av 

exempelvis förenklat utfärdande av viseringar (Gemensam deklaration 2017).  
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Associationsmodell av samarbete syftar på associeringsavtal som kan finnas mellan EU och ett 

partnerland där fokus ligger på integrationsprocess med EU. 

Strategisk partnerskap är då samarbete mellan EU och ett partnerland som bedrivs inom ett avtal 

utan strävan efter integrationsprocess med EU (Ibrahimov 2013:108).  

 
För att ha ett rättvist perspektiv i förståelsen för hur ett land med Azerbajdzjans geografiska läge 

agerar är det väsentligt att förhålla sig till den geopolitiska aspekten i detta sammanhang. 

Geopolitik utgör en essentiell grund för ett lands agerande och en särskilt balanserad politik förs 

av Azerbajdzjan då landet ligger i korsningen mellan flera stora internationella aktörer. Även 

EU:s intensivare närvaro i Sydkaukasien utgår från dess geopolitiska position i bl. a i förhållande 

till dess nya gränser och till strävan att öka oberoendet från Rysslands gas. Genom 

intensifieringen av samarbetet med Azerbajdzjan befinner sig EU dessutom i en geopolitisk 

konfrontation över inflytandet i det gemensamma grannskapsområdet med Ryssland (Ismayilov 

& Zasztowt 2015:5). Därmed är det av vikt att låta det geopolitiska perspektivet genomsyra 

studien.  

 
För att kunna uppnå en mätbarhet i studiens resultat bör det som uppkallas för Azerbajdzjans 

kritik operationaliseras. Detta görs genom att utifrån uttalanden och reaktioner från officiella 

Baku formulera tre typer av kritik som staten uttrycker gentemot EU gällande dess politiska 

relation till Azerbajdzjan. De skapade kategorierna är inte totalt avgränsade då de hänger ihop 

och delvis överlappar varandra. Det kan dessutom skapas helt andra kategorier och finnas oro på 

olika nivåer inom andra områden. Inom denna studie kommer kategoriseringen att avgränsas till 

följande:  

 

- EU har en begränsad och otydlig involvering i Nagorno-Karabakh konfliktlösningen. 

- EU agerar utifrån eget intresse och dominans i förhållande till Azerbajdzjan.  

- EU stödjer ”femtekolonn” i Azerbajdzjan i syfte att undergräva landets sittande regering.  

 

3.3 Avgränsning  
 
Grunder och argumentation för utvecklingen av relationen mellan EU och Azerbajdzjan trots 

svårigheterna kan forskas och förstås från olika perspektiv. Utifrån uppsatsen omfattning måste 

reduceringar göras för att effektivt kunna undersöka utrikespolitikens komplexa sammanhang.  

Härmed avgränsas studiens fokus till senast relevanta EU policys som fastställer EU:s 

prioriteringar och representerar EU:s ställning till partnerskapet med Azerbajdzjan idag. Studien 



 
 

 17 

avser inte undersökning av hur policys implementeras eller dess effektivitet. Det är endast 

formulering och konstruktion som är i fokus.  

EU:s politik kan bl. a studeras utifrån säkerhetspolitiskt, geopolitiskt eller normativt perspektiv. 

Som en följd av studiens begränsade omfång kommer endast det geopolitiska perspektivet att 

ligga till grund för denna studie.  

 

3.4 Studiens validitet och reliabilitet 
 
Med hjälp av kriterier validitet och reliabilitet ska studiens kvalitet kunna säkras. En god validitet 

eller trovärdighet finns när forskaren identifierat och mätt det som den har avsett att mäta. En 

god reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att resultatet skulle bli detsamma om undersökningen 

genomfördes på nytt (Bryman 2011:49). Inom diskursanalytiska studier är diskurserna (socialt 

konstruerade sanningar) i sig som är föremålet för en analys istället för själva verkligheten. 

Studier handlar om att undersöka och identifiera mönster i det insamlade materialet och fastställa 

vilka sociala konsekvenser dessa mönster kan skapa (Jörgensen &Philips 2000). En hög 

reliabilitet i relation till konstruktivistisk forskning anses vara problematiskt då forskarens egna 

tolkningar präglar analysen och intersubjektiviteten inte kan vara fullständig. För att kunna uppnå 

en hög validitet i denna studie krävs att den analytiska redogörelsen hänger samman. 

Socialkonstruktivister själva bedömer sina forskningsarbeten som socialt konstruerade vilket 

innebär att ett material kan analyseras utifrån samma metodologiska angreppsätt och resultatet 

inte kan bli identiskt. I denna studie bör därför forskningen utmärkas av genomskinlighet och 

välgrundad argumentation (Bergström & Boréus 2012:43). Dessutom blir analys av diskurser 

alltid förankrad i en annan diskursiv strukturering. Det är med andra ord inte möjligt att komma 

utanför diskurserna då sanning i sig är en diskursiv konstruktion (Jörgenssen&Philips 2000:56). 

Forskningen kan inte vara helt värdefri och styrs av forskarens subjektiva faktorer (Bryman 

2011:44). En hög reliabilitet blir på så sätt av mindre vikt vid den socialkonstuktivistiska ansatsen 

som denna studien innehåller.  

 
3.5 Diskursanalys som teori och metodologiskt tillvägagångssätt 
 
Den metodologiska utgångspunkten vald för denna studie är Carol Bacchis diskursanalytiska 

ansats ”What’s the problem represented to be?”(WPR). Genom att systematiserat läsa materialet 

med denna analytiska approach möjliggörs undersökning av premisser om ligger till grund för 

hur EU formulerar sin policy. WPR är främst format för policyanalys med utgångspunkten att 

policys gestaltar ’problem’ som i sig är socialt konstruerade. Policys kan således dekonstrueras 
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för att komma åt vad som ligger bakom skapandet av policys och dess problemrepresentation 

(Bacchi 2009:3). För att kritiskt kunna granska EU policys och uttalanden samt komma åt det 

outsagda ses denna analysmetod som bäst lämpat. Det diskursanalytiska angreppsättet WPR är 

inte endast metod för analys utan en teoretisk och metodologisk helhet som består av idén om 

språkets roll i den socialt konstruerade världen och bygger på en rad teoretiska modeller 

(Jörgenssen &Philips 2000:10). Det innebär därmed att teori och det metodologiska 

tillvägagångssätet är tätt sammankopplade och teorin bör presenteras för att skapa en bredare 

förståelse för metodens funktion.  

 

3.5.1 Diskursteori 

Diskurs kan ses vara en slags struktur, tillfälliga fixeringar av tecken. Det är en kulturellt och 

historiskt regelstyrd samtalsordning. Diskursteori är därmed inriktad på att analysera strukturers 

konstruktion och förändring genom att artikulationer ifrågasätter och omformar strukturer 

(diskurser). Enligt Laclau & Mouffe är samhället delvis strukturerad. Samhället produceras av 

oss genom att vi talar om det som om en helhet. Dock finns det endast tillfälliga struktureringar 

av det sociala. Syfte med en diskursanalys skulle i detta sammanhang vara att avslöja vilka myter 

ligger bakom ”samhället”. Detta kan analyseras genom att se vilket innehåll olika aktörer 

applicerar i en strid om att tillskriva giltighet till just den egna bilden av ”samhället”.  

Diskursanalys ligger alltså på en socialkonstruktivistisk grund och betonar språkets roll i den 

sociala verkligheten. Det innebär att våra föreställningar om verklighet skapas genom språket. 

Språket inte bara återger utan bidrar också till att forma den sociala verkligheten runtomkring 

oss (Bryman 2011:474). Språkrepresentationer kan i sin tur inte ses som den exakta avspeglingen 

av verkligheten (Jörgensen & Philips 2000:15). Diskursteorins utgångspunkt är att diskurser inte 

etableras totalt utan befinner sig i en ständig konflikt, antagonism med andra diskurser för att 

definiera verkligheten och ange riktlinjerna för det sociala handlandet. Diskurser formar 

strukturer och samtidigt avgränsar dem från det övriga. Diskursanalysen går ut på att 

dekonstruera strukturer som utgör det ”naturliga” i vår omvärld och på så sätt visa att det givna 

är konstruerad av politiska processer (Jörgenssen &Philips 2000:54-56). Ambitionen är att 

komma åt det som inte uttalas och tas förgivet i texten. Med hjälp av ett sådant resonemang kan 

förståelsen skapas för hur samhället styrs och med vilka konsekvenser (Bacchi 2009:25).  
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3.5.2 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism räknas till metateorierna inom samhällsvetenskaplig forskning och 

tillämpas i studier om identiteter, intressen och internationella organisationers möjlighet till att 

forma självständiga roller i förhållande till suveräna stater. Teorin belyser vikten av normer och 

värderingar i internationell politik. Konstruktivistiska teser är väl fungerande i att förklara hur 

stater deltar i europeisk utrikespolitisk verksamhet eller hur en europeisk utrikespolitisk identitet 

skapas. Vidare kan det konstruktivistiska perspektivet klargöra hur EU:s genom en mjuk makt 

påverkar det internationella systemet med idéer och främjandet av politiska normer. Genom 

diskurser i internationella organisationer eller avtal med utomstående stater påverkas 

föreställningen om vad som är ”normalt” och ”lämpligt”. Detta ligger sedan till grund för 

utformandet av överenskommelser och policys (Michalski 2014:51-52).  

 

WPR har tagit till sig idén om att det som vi oftast uppfattar som ”fast” egentligen är ett resultat 

av tid och rum. Socialkonstruktivism uppmanar till att identifiera och granska kategorier och 

koncept inom policys och se dem som föränderliga och variabla. Genom att ifrågasätta 

konceptens givenhet kan det undersökas var dessa kommer ifrån och nya förklaringsmodeller 

öppnas upp. Värdeladdade socialt konstruerade kategorier som ”ungdom”, ”brott” eller 

”kunskap” är exempel på kategorier som förändras genom tid (Bacchi 2009:264).  

 

3.5.3 Foucault och governmentality 

WPR metoden grundar sig på idéer från Michel Foucault som anses vara en central aktör inom 

de diskursanalytiska inriktningarna. Foucault utgår ifrån att ”sanningen är en diskursiv 

konstruktion” (Jörgensen&Philips 2000:19) eller sanningsanspråk som Bacchi kallar det. Dessa 

sanningsanspråk har sedan en betydande roll för styrning. Fråga två i Bacchis analysverktyg 

syftar till att öppna diskurser för att kritiskt granska dess underliggande logik (Bacchi 2000:35). 

Syftet med diskursanalys är att kartlägga regler för vad som kan sägas och vad som är otänkbart 

samt vad som är sant och vad som är falskt. Foucault lägger också vikt på makten och kunskap 

som är snävt bundna. Makten ses inte som någon som utövas gentemot passiva subjekt utan 

snarare som produktion av diskurser, kunskap, samhällskropp och subjektiviteter. Det är genom 

makten den sociala världen skapas och objekt får karakteristiska för att bli skilda ifrån varandra. 

Makt är därmed produktiv och begränsande (Jörgensen&Philips 2000:20).  I denna studie skulle 

det innebära att EU genom produktionen av diskurs och vad som får sägas och inte skapar en 

sanning för att agera utifrån den producerade sanningen. Policys är således maktmedel 

varigenom en sanning kan skapas och en handling kan begränsas.   
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WPR förutsätter att problemrepresentationer gynnar vissa gruppmedlemmar på bekostnad av 

andra (Bacchi 2009:44).  

 

Governmentality eller styrningsmentalitet är att betrakta som en annan del av maktbegreppet.  

Styrning kan ses som strukturering av andras handlingsfält. Den syftar till att forma, leda och 

påverka människornas beteende. Foucault betonar att styrningen i sig alltid innehåller en 

inställning till objektet som styrs. Analysen utifrån denna utgångspunkt skulle därmed ligga på 

hur styrningen går till och inte varför.  (Nilsson 2008:129). Det centrala inom governmentality 

är problematisering som handlar om att urskilja det självklara som tas förgivet från verkligheten. 

Problematisering åsyftar att gripa in och förändra samhällets olika delar. Problematiseringen kan 

upptäckas genom studien av de olika problemlösningar som tog form. (Nilsson 2008:134).  

 

3.5.4 What’s the problem represented to be? 

Utifrån det ovan nämna teoretiska perspektivet som WPR konceptet grundar sig på är policys 

socialt konstruerade produkter som påverkas av kontexten de skapas i. Med denna utgångspunkt 

kan EU ses som kontext inom vilket bemötandet av en viss kritik skapas. Med andra ord påverkar 

EU vad som produceras i en policy. Policys blir den konstruerade produkten. Bacchi talar vidare 

om problematiseringar som handlar om att framställa något som problem. I denna studie 

motsvarar det EU:s presentation av det som Azerbajdzjan uttalar som kritik. Sättet formuleringen 

skapas på spelar en avgörande roll för vad som anses ligga till grund för problemet. 

Problematiseringar bestämmer i sin tur gränser för vad som är signifikant och vad som hamnar 

utanför. På så sätt riktas uppmärksamheten till ett visst fenomen samtidigt som något annat 

hamnar utanför. Genom EU:s egna valda problemrepresentation av Azerbajdzjans kritik riktas 

uppmärksamhet mot vissa utvalda delar medan andra delar tystas ned. Därmed är det av vikt att 

studera problematiseringar snarare än problem. 

 

Genom att kunna ”dekonstruera” problemrepresentationer med hjälp av analysverktygen 

möjliggörs åtkomsten åt de bakomliggande premisserna. Härmed blir det möjligt att se huruvida 

det geopolitiska perspektivet återspeglas i framställningen i bemötandet av kritiken och till vilken 

grad.  

 

Det metodologiska tillvägagångssättet vald för denna studie inkluderar konceptet av WPR som 

grundar sig på de ovan nämnda teoretiska perspektiv och fokuserar på processer av 

policyskapande appliceras i sammanhanget av EU:s presentation av det som Azerbajdzjan uttalar 
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som politisk kritik genom följande frågor för att granska relevanta och grundläggande argument 

i policydokumenten och de officiella uttalandena:  

 

1. Hur framställs problemet? 
 
2. Vilka underliggande antaganden och påståenden ligger till grund för framställningen 

av problemet? 
 

3. Vad lämnas oproblematiskt i problemrepresentationen? Vad tystas ned? 
 
Av Bacchis frågor valdes tre frågor som tydligt fokuserar på att skildra frågeställningarna som 

kan tänkas ligga bakom formuleringen av EU:s uttalanden och policys. De utelämnade frågorna 

syftar snarare på effekter av de valda formuleringarna samt grupper som policys riktades mot 

vilket inte anses relevant för studiens syfte.  

 
Policys är enligt Bacchi (2009:2) byggda kring specifika problem som innehåller implicita 

problemrepresentationer. Genom förslag på åtgärder är det möjligt att urskilja tanken bakom hur 

problemet framställs, det underförstådda. För att dessa problemrepresentationer ska kunna 

urskiljas och vidare analyseras finns ledande frågor att besvara. Första frågeställningen syftar till 

att klargöra hur problemet framställs och uppfattas. Hur problemet uppfattas framkommer genom 

hur det presenteras (Bacchi 2009:4). Exempelvis hur uttalar sig EU om det som Azerbajdzjan 

kallar med begreppet ”femtekolonn”? 

 

Nästa steg är att undersöka vilka antaganden ligger till grund för problemrepresentationen eller 

hur problemet idémässigt konstrueras (Esaiasson et al. 2017:217). Något antas vara sant och 

utifrån detta skapas åtgärder. Det är alltså inte policyskaparnas tro och föreställningar som är 

viktiga utan antaganden som formar problemrepresentationen (Bacchi 2009:5). Vad kan tänkas 

ligga bakom en given problemrepresentation? Policys innehåller också abstrakta begrepp som är 

relativt öppna och fylls med olika betydelsen. Tvisten om betydelsen av dessa nyckelbegrepp 

kan vara relaterade till konkurrerande politiska visioner. Det är därmed viktigt att identifiera vilka 

betydelsen nyckelbegreppen har laddats med för att kunna förstå dess påverkan på 

problemrepresentationer.  

 

Genom problemrepresentationen väljs vissa röster och perspektiv bort (Esaiasson et al. 

2017:217). Huvudfokus med fråga tre (som är fråga fyra i Bacchis analysverktyg) är att upptäcka 

vad som har lämnats oproblematiskt där visst perspektiv lyfts fram på bekostnad av annat som 
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har utelämnats. Att presentera problem ur en viss vinkel ger möjlighet att begränsa policys och 

presentera problemet ur det egna önskade perspektivet (Bacchi 2009:13). 

 

3.5.5 Reflexivitet 

Ett problem som är oundvikligt med socialkonstuktivistiska angreppsättet är huruvida forskarens 

egen tolkning kan ha en giltighet.  Reflexivitetsproblematiken uppstår av idén om att all sanning 

och verklighet är socialt konstruerade genom diskurs och forskaren ska argumentera för att ens 

egen representation är sannare än andra möjliga.  Problemet kan ses som olöslig om man utgår 

ifrån premissen att kunskap endast är en representation av världen. Resultatet i forskningen 

kommer baseras på forskarens position som den oundvikligen intar då forskaren ofta själv en del 

av kultur som undersöks. Det krävs därmed en konsekvent användning av teori och metod och 

en medvetenhet för vilka konsekvenser ens eget bidrag kan få (Jörgensen & Philips 2000:28-29). 

Forskarens resultat kan också få stöd genom studiens validitet. Även om man utifrån 

socialkonstruktivistiskt perspektiv inte kan påstå en viss kunskap är sannare än en annan bidrar 

det med nya perspektiv på samhällsförhållanden. Detta är i sig ett sätt att främja egen uppfattning 

i den demokratiska samhällsdebatten (Jörgensen&Philips 2000:154).  
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4 Material och analys 
 
Formulering av policy och uttalanden i en relation mellan två partner syftar outsagt till att bemöta 

oenigheter och parternas skilda prioriteringar. För att relationen ska kunna bestå och utvecklas 

ska eventuell kritik kunna bemötas. EU hanterar relationen med Azerbajdzjan inom EU:s 

grannskapspolitik där Europeiska Kommissionen varje år framställer rapporten om resultat av 

arbetet inom grannskapspolitiken. Azerbajdzjan omfattas även av Östliga partnerskapet som bl. 

a drivs genom en gemensam deklaration uppdaterad under toppmötet 2017 som inkluderar de 

gemensamma 20 målen för 2020. Redovisningen av materialet görs inom analysdelen för att 

tydligare kunna påvisa tolkningar och resonemang. Endast utvalda delar kommer att citeras 

utifrån vad som enligt forskaren anses vara relevant för genomförandet av en välgjord analys. 

Samma budskap som framkommer av flera dokument eller uttalanden kommer att presenteras 

endast en gång i syfte att undvika upprepningar. Det bör också nämnas att båda policys och de 

flesta uttalanden gjordes på engelska och kommer att återges på engelska för att inte förlora 

budskapet i översättningsprocessen. 

 

Analysen genomförs med utgångspunkt från tre forskningsfrågor som fungerar som 

underrubriker och ska besvaras av utvalda frågorna i Bacchis analysverktyg. WPR metodens 

centrala funktion är att komma åt hur texten framställer problem. Det är därmed av intresse att i 

denna studie undersöka hur EU genom sina policys och uttalanden bemöter den uttryckta kritiken 

genom att granska hur de kritiserande momenten framställs. Det är hur problemet formuleras och 

presenteras som ämnas undersökas. Kritiken utgör därmed det som Bacchi kallar för ”problem” 

eftersom policydokument och uttalanden ämnar bemöta och genom retoriken och formuleringar 

också lösa problemen då dessa kan kraftigt försvaga relationen mellan två parter.  

 

Vidare ska påståenden som ligger till grund för hur problemet har representerats granskas. Med 

andra ord är det av intresse att se utifrån vilka föreställningar EU bemöter kritiken. Detta kan 

sägas vara den centrala delen av analysen då det är här det blir möjligt att komma åt idéerna som 

styr och ligger bakom EU:s reaktion till kritiken.  Fråga tre (som är Bacchis fråga fyra) handlar 

om att bedöma vad som tystas ned och ställs utanför diskursen. Genom att utestänga vissa idéer 

formuleras diskursen och det kan tydligare framstå vilka föreställningar EU position byggs på.  
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4.1 Kritik mot EU:s begränsade engagemang i Karabakh-konflikten 
 
Hur framställs problemet? 
 
Enligt Bacchi skapas policy som handlingsprogram med utgångspunkt att lösa ett eller flera 

existerande problem. Nagorno-Karabakh konflikten omnämns i flera dokument som ligger till 

grund för samarbetet med Azerbajdzjan vilket i sig skulle kunna bekräfta problemet som en del 

av relationen mellan de två parterna samt att det existerar en intention till att åtgärda problemet. 

I problemrepresentationen av Nagorno-Karabakh konflikten framkommer dock ett ”vi och dom” 

perspektiv där parterna i konflikten står på ena sidan och EU på en annan. Konflikten omnämns 

utifrån idén om att den inte ligger inom EU:s verksamhetsområde. Den befintliga situationen 

samt perioden under det spända läget år 2015 beskrivs snarare i relation till vad som gjordes och 

bör göras av officiella representanter för Azerbajdzjan och Armenien.  

The HR/VP continued efforts towards peace, including by holding bilateral meetings with 
the Presidents and Foreign Ministers of Azerbaijan and Armenia[...] (EU Commission 
Report 2017:3).  

Rapporten förtydligar vidare att: 

The Presidents reiterated commitments to the ceasefire agreements and peaceful 
conflict resoulution. The Co-chairs also insisted that the sides respect the ceasefire 
agreements and re-engage in negotiations on a coprehensive settlement. No 
subsequent progress were reported on measures aimed at stabilising the situation on 
the ground agreed at Vienna and St.Petersburg or towards substantive negotiations [...] 
(EU Commission Report 2017:7).  

 
Fokus och konfliktlösningsansvaret läggs härmed på de involverade parterna och huvudsakligen 

på deras aktioner. Att frågan överhuvudtaget kommer upp inom ramen för samarbetet mellan EU 

och Azerbajdzjan är inte helt självklart för EU.  

 
 [...] Det (Nagorno-Karabakh konflikten) nämns hela tiden. Därför att de tar upp det hela 
tiden. Hela tiden i alla sammanhang. EU är ju inte involverad i 
konfliktlösningsmekanismer. Så det ligger utanför EU:s mandat och EU:s verktygslåda 
framför allt (Westerholm. A. Sveriges ambassadör till Östliga partnerskapet. Vidare EU 
representant 1). 
 

Här framkommer framställningen tydligare om att Karabakh konflikten egentligen inte uppfattas 

angå EU:s politik gentemot Azerbajdzjan. Det är inte en nyckelfråga i relationen med 

Azerbajdzjan och intensifieringen av EU:s medverkan i konfliktlösningen är därmed inte 

självklar. Konflikten är ett ämne som Azerbajdzjan själv väljer att sätta på agendan.  
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The EU continue to call on the parties to refrain from actions and statements that could 
heighten tensions and undermine the peace process and promote an environment 
conductive to setting the conflict [...] (Rapport 2017:7).  
 

Återigen påpekar rapporten vikten av parternas handlingar och förtydligar sin egen roll endast 

som förmedlare och stöd på vägen till konfliktlösningen. Frågan om konfliktlösningen faller 

också delvis utanför säkerhetsdiskursen då den omnämns separat eller helt uteblir i avsnitt om 

samarbete inom säkerhetsområdet och riskhantering. Processer som ska bidra till lösningen av 

konflikten läggs inom people-to-people kontakter som främjas och hanteras inom EU:s 

partnerskapsavtal.  

Since 2010, the EU has supported people-to-people contacts across the conflict divide 

in peacebuilding activities, notably through the European Partnership fot the peaceful 

settlement of the conflict over Nagorno-Karabakh (Rapport 2017:8).  

 

EU redogör därmed för det som görs i syfte att endast bidra till en konfliktlösning med 

utgångspunkt för parternas eget agerande. Vidare betonas också ”transformation activities” i 

Karabakh området som är ett stöd och komplement till OSSE Minsk Gruppens arbete med 

konflikten. Vidare framställs konfliktlösningsmekanismer som en del av internationella 

processer och som bör fortsätta vara det eftersom processen är omfattande vilket kan tolkas som 

tillräcklig.  

 
From the EU:s point of view there is an international process on the way which has been 
quite wide in order to try to find a solution on this issue [...] and we have to be clear that 
we strongly support this process. And that’s what we are going to continue to do 
(Danielsson C. generaldirektorat. vidare EU representant 2). 
 

En annan EU representant, Denis Danilidis bekräftar detta under ett annat sammanhang där 

frågan om konflikten tas upp utifrån normer och principer för den internationella rätten:  

 
I know very much how big that problem is here in Azerbaijan. EU fully supports efforts 
of the Minsk Group. It is an internationally established format for the co-managing of 
this conflict and for maintaining peace talks.  
 

Återigen läggs fokus på de internationella processer och problemet betonas vara viktigt 

huvudsakligen för Azerbajdzjan. Fredsförhandlingar och co-managing poängteras vilket 

understödjer idén om att konflikten bör lösas av parterna själva. Trots erkännande av 

Azerbajdzjans territoriella integritet och uppfattningen om att status quo inte är en ohållbar 

lösning lyfts EU:s roll som stöd till OSSE Minsk Gruppens medlingsinsatser:  
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[...] the EU supports the territorial integrity, independence and sovereignty of 
Azerbaijan. [...]The status quo (av Nagorno-Karabakh), we believe, is unssustainable 
and the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict remains for us a top 
priority. We continue to support the mediation efforts of the OSCE Minsk Group Co-
chairs (Frederica Mogherini).  

 

Här framkommer också ambivalens gällande EU:s retorik om Nagorno-Karabakh som mot 

bakgrund av de övriga formuleringarna sätter konflikten till topprioritering.   

 

Vilka påståenden ligger till grund för problemformuleringen? 

Formuleringar som outsagd syftar till att Nagorno-Karabakh konfliktens lösning ligger endast i 

händerna på parterna själva samt om EU:s ställning till att inte involveras i konflikten direkt kan 

ha sin grund i det geopolitiska utmaningar som nämndes i den teoretiska delen av studien. En 

intensifiering av samarbetet med Azerbajdzjan i en konflikt som berör flera aktörers inblandning 

innebär en geopolitisk konfrontation som EU skulle utsätta sig för. Azerbajdzjans geopolitiska 

läge betonas även av Federica Mogherini:  

 
We share a difficult, challenging – sometimes promising, in any case complex – region, 
where Azerbaijan plays a key role, in particular given its borders with Turkey, Russia, 
Iran among others. [...] the current geopolitical challenges we face and the perspectives 
for cooperation in this respect that both consider the key. 

 
Det underliggande åtagandet består av oviljan att vara inblandad i en sannolik konfrontation med 

en kraftig utrikespolitisk aktör som Ryssland som har visat sig vara kapabel till att negligera den 

internationella rätten. Ett direkt och aktivt ställningstagande kan med en stor sannolikhet att 

kunna uppfattas som provokation gentemot Azerbajdzjans betydelsefulla granne - Ryssland. 

Konfrontationen skulle även kunna bli till följd av Rysslands strävan att bibehålla sitt inflytande 

i regionen. Trots EU:s påståenden om vikten av säkerhet i dess grannregion väljs en undvikande 

retorik gällande en intensifierad involvering i konfliktlösningsmekanismer. EU utgår utifrån 

förhållandet att en närmare involvering genast skulle innebära ett ställningstagande vilket inte är 

önskvärd.  

 

Bacchi nämner nyckelkoncept som är abstrakta beteckningar och fylls med olika innebörder. 

Tvister om vilken mening ett nyckelbegrepp innehar är kopplade till konkurrerande politiska 

visioner. Koncept är relativt öppna då vissa koncepts betydelsen är historiskt och kulturellt 

etablerade och är därmed svåra att ifrågasätta. Identifiering av sådana koncept och en förståelse 

för vilka betydelser konceptet är laddad med bidrar till en bättre förståelse för 
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problemrepresentationen (Bacchi 2009:8). Sådana nyckelkoncept framkommer upprepande 

gånger i EU:s retorik genom att tala om stöd för Azerbajdzjans territoriella integritet, 

självständighet och suveränitet. De, tillsynes självklara begrepp är ett verktyg i diplomatiska 

retoriken för att kunna besvara kritiken på ett sätt som är tillfredställande den andra partnern. EU 

laddar begreppet med en abstrakt innebörd som möjligtvis inte syftar till att avgöra vilket land 

de ockuperade territorier bör tillhöra. Begreppet klargör egentligen inte den frågan och finns 

endast som abstrakt verktyg i retoriken. Azerbajdzjan kan i sin tur uppfatta koncepten utifrån den 

egna laddningen av konceptet som inte säkert överensstämmer med EU:s tolkning.  

 

Vad lämnas oproblematiserat? 

Som det tidigare nämndes, formas diskursen bl. a genom att utestänga något utanför dess gränser. 

Policys formuleras på ett specifikt sätt genom att utestänga annat som egentligen kan vara av 

relevans. Det tystnas istället ned (Bacchi 2009:12). Samtidigt som problemet presenteras utifrån 

perspektivet att Nagorno-Karabakh konflikten står utanför EU:s verktygslåda EU:s inflytande 

som internationell aktör och dess makt tystas ned. EU undviker därmed avsiktligt framhävningen 

av sin maktposition. Genom att uttrycka viljan om EU:s större involvering i konflikten är det 

troligt att Azerbajdzjan syftar på EU:s inflytande som en internationell aktör och vill därmed få 

stöd. Bland EU:s officiella uttalanden saknas någon talan om möjlighet eller saknaden av 

möjligheten till direkt hjälp. Snarare är det utvalt sätt för EU att formulera policydokument och 

uttalanden där diskursen begränsas genom att maktposition utestängs.  

 

Bacchi (2009:14) talar också om tvärkulturella jämförelser som bidrar till att inse att ett visst sätt 

att tänka på ett ”problem” speglar specifika kulturella och institutionella sammanhang och 

problemrepresentationer blir därmed villkorade. Utifrån historiens gång har Azerbajdzjan som 

liten stat varit beroende av stora internationella aktörers intressen. Även nästan 70 år 

sovjetstyrelsen har inneburit beroende av en större makt. De generella geopolitiska förhållandena 

för en liten stat innebär en avhängighet av de centrala makthavarna på den internationella arenan. 

Därför kan det ha skapats en särskild syn på att konflikten endast kan lösas med de centrala 

makternas viljan och handling. EU:s bristande involvering kan därmed betraktas som ovilja till 

stöd till Azerbajdzjan.   

 

I de officiella uttalanden från EU:s sida talas det heller aldrig om motparten i Nagorno-Karabakh 

konflikten Armenien som är en av medlemmarna i det Östliga partnerskapet. Ett 

ställningstagande i konflikten kan därmed vara opassande då det med en stor sannolikhet finns 
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långsiktiga mål med en god relation med Armenien. För att undvika en möjlig konfrontation 

utelämnas denna aspekt i dialog med Azerbajdzjan.  

 

4.2 Kritik mot EU:s agerande utifrån eget intresse och dominans. 
 
Hur framställs problemet? 

Det officiella Azerbajdzjan har vid flera tillfällen uttryckt anklagelser gentemot EU som syftar 

på att EU agerar utifrån eget intresse och dominans samt tillämpar en senior-junior relation. Detta 

har senast lett till avsevärda beslut från Azerbajdzjans sida om utträde ur det parlamentaristiska 

samarbetet med EU. Policydokument och EU:s representanternas retorik har valt att bemöta 

kritiken genom framställningen att EU- Azerbajdzjan relationen bygger på partnerskap och ett 

ömsesidigt intresse och beroende av varandra.  Gemensamma mål, samarbetsprojekt och fördelar 

med samarbetet har särskilt betonats. Dels talas det om EU:s betydelse för Azerbajdzjan och dels 

nämns Azerbajdzjan som en betydande partner.  EU-Azerbajdzjan relationen framställs ligga på 

en så pass avancerad nivå att det bör fortsätta utvecklas och är av en stor vikt för båda parterna: 

 
Det viktiga är att inte ge upp, vi är så pass uppbundna av varandra i relationerna 
nu[...]Därför att de behöver oss och vill ha relationen med oss. Sen försöker de få det 
lite på sina premisser och vi försöker få det lite på våra premisser. Och där går 
dragkampen (EU representant 1).  

 
En omfattande del av Federica Mogherinis yttranden vid den senaste presskonferensen lägger 

tonvikten på vikten av relationen med Azerbajdzjan på potentialen att utveckla relationen: 

 

We exchanged views on a range of issues and also talked a lot about the future direction 
of our important relationship that we both consider as key. [...] We are looking to 
upgrade our relations and develop them to their full potential[...].  

 
Genom att tala om Azerbajdzjan som en ”bro mellan kulturer” samt om dess potential till att 

kunna bli en viktig handelspartner för EU poängteras Azerbajdzjans betydelse för EU (Federica 

Mogherini 2016). Vidare nämns det strategiska partnerskapet inom energisektorn: 

 
In particular, Azerbaijan is a strategic partner with regard to European energy security. 
The Southern Gas Corridor plays a key role in EU’s strategy to diversify our energy 
supply sources[...] Azerbaijan is crucial for the development of this project. 

 

Att betona Azerbajdzjan som en partner har sin grund i att framställa relationen som rättvis och 

likvärdig snarare än att framhäva EU:s överordnade roll. Flera politiska områden som ska 
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expandera relationen ger uttryck åt att det finns potential och behov för varandra på den 

internationella arenan: 

But the European Union and Azerbaijan now also want to move forward in many 
different other areas of cooperation, working together as partners – as strong partners 
(Federica Mogherini 2016). 

 

Förutom att betona Azerbajdzjans betydelse för EU och framhäva en likställd relation mellan 

parterna presenteras relationen också utifrån EU:s betydelse för Azerbajdzjan. Här väljs retoriken 

noga i syfte att inte framföra en senior-junior relation utan snarare för att framhäva fördelar i 

relationen med EU.  

Just to extend a bit on how important Azerbaijan is and the relation is. European Union 
is the biggest trade partner to Azerbaijan and covering 50% of Azerbaijans trade. 
European Union is also the biggest investor here. [...]And supporting is the key priority 
for the EU. [...]EU and the government of Azerbaijan can work together and drive the 
relation further (EU representant 2) 
 

Vidare betonas fördelar och stöd som EU kan tillföra:  
 

We can see that from our point of view we can contribute, we have already contributed 
to that kind of development through various form of advice. We have instruments called 
Twinning, helping the best practices and standarts that we can provide from the EU 
member states (EU representant 2).  

 
Ett särskilt beaktande av de gemensamma fördelarna och det ömsesidiga beroendet omfattar en 

stor del av EU:s retorik. En stark betoning på ”gemensamt intresse” och ”brett samarbete mellan 

två parterna” läggs i policydokument. Flera EU representanter understryker detta i sina 

uttalanden:  

And let me be clear, there are lessons for us to learned also from what have been done 
here in Azerbaijan and there are experiences of what we are doing which we believe are 
going to be very useful for Azerbaijan [...] just one word on the economy. Just to say 
that there is a win-win here. The European market is going to be a promising market for 
Azerbaijan, if the agreement is rightly developed. And it’s in the in the interest of 
Azerbaijan but also for EU (EU representant 2) 
 

Återigen betonas både fördelarna med ett EU samarbete för Azerbajdzjan samtidigt som de 

gemensamma intressena framstår som viktig grund för utvecklingen av relationen och det nya 

avtalet.  
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Vilka påståenden ligger till grund för problemformuleringen? 

Azerbajdzjans påtalande kritik om EU:s agerande utifrån eget intresse och dominans bemöts 

genom att i policydokument och uttalanden snarare tala om ömsesidiga intressen och ömsesidiga 

fördelar. Den underliggande logiken bakom problemrepresentationen ligger i att retoriken i den 

valda presentationen ska uppfattas som rättvis och attraktiv. Genom valet av en mjukare retorik 

och presenteras EU:s relation gentemot Azerbajdzjan som en strategisk och likvärdig. En relation 

som inte är dominerande utan bygger endast på gemensamma intressen där gemensamma mål 

tas i beaktande. Det som ligger bakom en sådan problemrepresentation är troligtvis strävan att 

undvika en provokation och därmed också ett bakslag i relationen. Det handlar således om att 

skapa en annorlunda uppfattning hos Azerbajdzjan om EU:s relation till dem. 

 

Nyckelkoncept som används av EU med egen laddning av innebörd i detta sammanhang är 

”partner”. Begreppet är laddad med en tillsynes tilltalande mening som syftar på en likvärdig 

relation där EU inte framstår som en överordnad part. Merabishvilli (2015) talar om 

Azerbajdzjans strävan efter ekonomiskt partnerskap snarare än associationsavtal då EU skulle 

automatiskt ha rätt till kritik av de demokratiska normerna i landet vilket av Azerbajdzjan 

uppfattas som senior-junior relation. Med syfte att undvika detta väljs nyckelkonceptet 

”partnerskap” som bidrar till mjukare retoriska formuleringar.  

 

Vad lämnas oproblematiserat? 

Genom att framhäva de gemensamma intressen och det ömsesidiga beroendet i relationen väljs 

det att inte tala om någons eventuella maktposition, dvs ett maktperspektiv utelämnas.  I 

relationen med Azerbajdzjan är det EU:s position som normativ maktutövare som utelämnas. Det 

väljs att inte tala om EU:s inflytande som en inflytelserik internationell aktör. Även 

energisektorn, som framställs som ett område där EU:s strategiska intresse ligger, är ytterst 

begränsat då det endast är utvalda EU länder som är direkta förmånstagare från samarbetet inom 

energisektorn. Detta lämnas utanför EU:s retorik och istället framställs Azerbajdzjans roll som 

betydande för EU:s energiförsörjning.  

 

Ett scenario där EU har mandat att ställa krav på sin partner i utbyte mot en möjligt framtida 

association är inte möjligt i fallet med Azerbajdzjan då politisk association inte står som ett 

intresse för landet. Därmed reduceras EU:s manöverutrymme och retoriken måste begränsas till 

att snarare betona partnerskapskonceptet än krav och villkor.  
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4.3 Kritik mot EU:s stöd av ”femtekolonn” 

Hur framställs problemet? 

I sitt missnöje med politiken EU för, talar Azerbajdzjan om stöd för landets femtekolonn, dvs 

stöd för grupper som arbetar emot landets egna intressen. Denna fråga besvarar av EU genom att 

istället tala om stöd för det civila samhället. Detta presenteras genom resiliens: 
[...] resiliens handlar om att bygga starka institutioner i ett land, institutioner som är 
starka och transparanta. Det handlar om tillit därför att du inte kan ha ett 
motståndskraftigt samhälle om du inte har folkligt förankring.  Du kan ha en stark stat 
men det är inte samma sak som en motståndskraftig stat som kan klara av alla 
förändringar. [...]när man talar om resiliens så behövs den inom alla politikområden (EU 
representant 1).  
 

På så sätt framställs problemet som en del av utformandet av en stark stat. Civilsamhället belyses 

i termer av mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen som också syftar till arbete för en stark 

stat vilket EU ämnar stödja genom samarbetet inom det Östliga partnerskapet.  

 
The Summit participants recommit themselves to strengthening democacy, rule of law, 
human rights and fundamental freedoms, as well as principles and norms of 
international law which are the heart of the Eastern Partnership (Gemensam deklaration 
2017).  
 

Att framställa det civila samhället som en partner för staten trycker vidare på presentationen 

om civilsamhället som ett bidragande faktor till en stark stat: 
 
Civil society is an indispensable partner for the government as driver of reform and 
promoter of accountability. (Gemensam deklaration 2017:11). 
 

Retoriken som väljs till frågan om stöd för det civila samhället kopplas också till ekonomiska 

fördelar. Ett starkt civilt samhälle och icke-diskriminering av det framställs som viktigt för en 

stats ekonomiska fördelar.  

 

A vibrant civil society is crucial for the democratic fabric of the society, for transparent 
public governance, for private sector development, inclusive and sustainable economic 
growth (Gemensam deklaration 2017:11).  
 

Genom att tala om sitt stöd för Azerbajdzjans strävan efter ekonomisk diversifiering kopplas 

frågan till vikten av starka och fungerande institutioner vilken i sin tur belyser betydelsen av det 

civila samhället.  
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We also see the same challenges as the EU has been facing in the period after 2008 and 
continues as I would say [...] and this issues are related to the governance. [...] Strong 
institutions help governance in fight against corruption. It’s the best way to serve 
citizens and engage with the civil society is also important in this context (EU 
representant 2). 
 

Civilsamhällsorganisationernas roll framställs tydligare med ekonomisk framgång genom 

kopplingen till arbetsmarknad: 

 

Civilsamhällsorganisationerna och NGO-erna är en oerhört viktig sektor för 
arbetsmarknaden därför att man anställer folk genom sina projekt, får in pengar i landet, 
och det är rätt mycket pengar det handlar om. Det är oerhört viktigt när det gäller att 
motivera och inspirera folk till att söka utbildningar. Civilsamhället är ju stort. Om inte 
den här sektorn finns, utan det bara finns privata näringslivet eller staten då är 
drivkraften hos människor att söka sig till en viss produktion mindre [...] Så när man 
gör det svårt för civilsamhället slår man undan ett av de viktiga benen att stå på för att 
ha en bra ekonomisk modell (EU representant 1).  
 

Stöd för civilsamhället presenteras därmed med utgångspunkt att civilsamhället är först och 

främst ett lands befolkning som EU har i syfte att stödja snarare än att motarbeta den sittande 

regeringen. Utifrån samma utgångspunkt omnämns politiska fångar som uppmanas att bli 

frikända i EU:s utvärderingsrapport samt i Federica Mogherinis uttalanden.  

 
In our discussion today I invited the authorities to establish a new relationship of trust 
between the government and civil society at large, and in this context I also referred to 
a number of individuals presently in jail. 
 

Det civila samhället ses inte endast i politiska termer utan som kontribution till en resilient 

stat och en hållbar ekonomisk utveckling.  
Longer-term stability, security and prosperity in Azerbaijan will also depend on 
ensuring respect for human rights and fundamental freedoms [...] (Rapport 2017:3).  
 

Här sätts även Azerbajdzjan generella mål i relation till civilsamhällets betydelse bl. a genom 

formuleringar om mänskliga rättigheter. Azerbajdzjan anses behöva stödja sitt lands civila 

samhälle för att lyckas med de uppsatta målen, diversifiera ekonomin och kunna ha en stark 

stat.  

 

Vilka påståenden ligger till grund för problemformuleringen? 

Genom att framställa problemet som en del av utformandet av en stark stat betonas ansvar och 

förståelse för de gemensamma värderingarna.  
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[...] they (the Summit participants) underline that consolidation and promoting shared 
values and principles they have committed to is a key priority[...] (Gemensam 
deklaration 2017:2).  
 

Dessa förutsätts vara en självklar grund för en stark stat och framkommer strategiskt i retoriken 

med Azerbajdzjan. Att vidare sätta civilsamhället i kontexten av ekonomisk utveckling, 

arbetsmarknad och resiliens kan vara av syftet att framställa ett stark civilsamhället som 

eftersträvansvärd som krävs för att kunna uppnå syften Azerbajdzjan kan tänkas vilja uppnå. 

Logiken byggs med utgångspunkt att Azerbajdzjan i sig inte har något eget intresse i at utveckla 

ett starkt civilsamhälle och förväntas ignorera värderingarna som framställs som centrala för 

Europeiska Unionen: ”Skulle vi inte ha de här kraven så skulle Baku nog aldrig vilja göra det 

frivilligt” (EU representant). Problemrepresentationen grundar sig därmed i en särskild syn på 

den azerbajdzjanska statens bristande beaktande av mänskliga rättigheter.  

 

Att framställa ett starkt civilsamhälle som attraktivt har också sin grund i möjligheten att kunna 

arbeta närmare och mer omfattande med Azerbajdzjan. Det skulle innebära fler projekt att 

bedriva och ett större antal frågor som kan aktivt bedrivas då det idag finns begränsade 

möjligheter till att finansiera program för civilsamhällsorganisationer i Azerbajdzjan:  

 
[...] han (EU ambassadör i Azerbajdzjan) försöker förtvivlat få loss att vi ska en 
förenklad procedur eller en förtroendefull relation med myndigheterna så att EU kan ge 
stöd, bidrag till olika projekt och NGOer. [...] De (myndigheter i Azerbajdzjan) borde 
lita så pass mycket på oss att ni vet att våra projekt är helt transparanta och har ett annat 
syfte (EU representant 1).  

 

Att kunna driva fler projekt innebär ett större närvaro i landet vilket kan ses ligga i EU:s intresse 

utifrån Azerbajdzjans geopolitiska läge. Den bakomliggande orsaken blir att behålla sitt 

inflytande i det post-sovjetiska området även om en direkt konfrontation om inflytande med 

Ryssland ständigt undviks.  

 

Civilsamhälle skulle här kunna utgöra det nyckelkonceptet Bacchi talar om, eftersom det i 

policydokument och uttalanden har laddats med en särskild betydelse genom att ha kopplats till 

en ekonomisk vinst, arbetsmarknad och resiliens. Detta görs för att inkludera frågor om 

mänskliga rättigheter i förhandlingarna om strategiskt partnerskap som Azerbajdzjan föredrar. 

Då Azerbajdzjan väljer att snarare fokusera på ett jämlikt, strategiskt partnerskap som grundas 

på ett ömsesidigt beroende inom energisektorn kan det resultera i att frågan om civilsamhället 
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undvikas. En sådan konceptuell logik kan tänkas ligga till grund för EU:s val att ladda begreppet 

civilsamhälle med en bredare betydelse och på så sätt behålla begreppets relevans för 

partnerskapet med Azerbajdzjan.  

 

Vad lämnas oproblematiserat? 

Ett visst sätt för problemrepresentation innebär en avgränsning från något annat som tystas ned. 

När civilsamhället behandlas i termer av ekonomisk utveckling, arbetsmarknad och resiliens 

väljer EU att inte tala om civilsamhällets potential till skapandet av en stark opposition.  Denna 

avgränsning kan tänkas vara ett medvetet val då det finns risk till att opposition uppfattas som ett 

sätt att motarbeta den sittande makten.  

 
Det handlar aldrig om att stärka eller undergräva makten eller regim. Det finns länder 
som har ägnat sig åt det, absolut, men det är inget EU pysslar med (EU representant 1).  

 

Azerbajdzjan uppfattas ha starka reaktioner på uttalanden som utifrån Europeiska Unionens 

perspektiv anses viktiga. Exempel på ett som en sådan är efter EU:s resolution om mänskliga 

rättigheter, då Azerbajdzjan initierade processen om utträde ur det parlamentaristiska samarbetet. 

 
The fact is that it’s about how you react. EU is not emotional so it will have very 
pragmatic view. Azerbaijan sometimes is very emotinal so as we have seen recently, 
because of a statement which is factual for us, the emotional decision to withdraw, to 
react very emotial. [...] When Azerbaijan sometimes reacts it’s to emotional and not 
predictable (Denis Danilidis, EU deligation till Azerbajdzjan).  

 

För att undvika en emotionell reaktion och inte hämma utvecklingen i relationen med 

Azerbajdzjan väljs en anpassad retorik som ämnar undvika en provokation. En oförutsägbarhet 

skulle innebära att samarbetet med Azerbajdzjan förblir begränsat till utvalda politiska områden. 

Av samma anledning framställs civilsamhället inte i termer av demokrati. Civilsamhällets roll 

som folkligt styre och vikten av människornas rätt till påverkan utelämnas i 

problemrepresentationen.  
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5 Slutlig diskussion  
Studiens utgångspunkt har varit att kritiken som kan uppstå i relation mellan två parter bemöts i 

policydokument som ligger till grund för relationen. Bacchis analytiska tillvägagångssätt tar 

steget längre och påstår att kritikens bemötande skapas redan i processer av policyskapande 

eftersom särskilda idéer och påståenden ligger till grund för en sådan policy. Policys är således 

endast framställningar av dessa påståenden och inte av verkligheten. Genom en kritiskt 

granskande analys skapas en möjlighet att komma åt vilka idéer som styr processer av 

policyskapande. Det kritiska tillvägagångssättet låter oss inte ta förgivet de väl genomarbetade 

policydokumenten och istället djupare analysera bakomliggande syn och uppfattningar. Inom 

den internationella politiken kan en sådan analys bidra till en bättre förståelse för en aktörs 

handlingsmönster.  Det ger möjlighet till förståelse för intentioner bakom EU:s agerande och 

dess ställningstaganden i frågor som finns på agendan för relationen med Azerbajdzjan under 

nuvarande period.   

 

Denna studie ämnade granska EU:s retorik i dess reaktion på vad Azerbajdzjan framhäver som 

kritik gentemot EU:s politiska agerande. Analysen har påvisat hur en problemrepresentation kan 

användas i syfte att driva egna intressen och hur taktiskt problemformuleringar kan väljas för att 

skapa en önskad representation av något i syfte att sprida denna som given.  

 

Enligt Foucaults idéer om diskursanalys finns det regler för vad som kan sägas och vad som är 

otänkbart att nämna. Analysen förstärker detta resonemang i framställningen av vad EU undviker 

i problemrepresentationer och vad som istället är passande att tala om. Vid behandlingen av såväl 

Nagorno-Karabakh konflikten blir det otänkbart att betona EU:s maktposition utifrån intresset 

att inte direkt involveras i konfliktlösningsmekanismer. På så sätt förflyttas uppmärksamheten 

ifrån EU som ett möjligt stöd i frågan till att endast belysa de involverade parterna själva. 

Liknande situation uppstår vid bemötandet av kritiken om EU:s dominans där EU:s maktposition 

tonas ned för att istället på bästa sätt kunna framhäva en partnerskapsrelation. I syfte att undvika 

drastiska och emotionella reaktioner från officiella Bakus sida är det också otänkbart att tala om 

civilsamhället i termer av demokrati och opposition. EU väljer dessutom att välja bort begreppet 

”femtekolonn” i bemötandet av kritiken om det. Istället talas det om stöd för ett civilsamhälle 

som ska stärka staten genom resiliens. För att fortsätta kunna tala om mänskliga rättigheter väljer 

EU istället att framställa det som gynnsamt koncept för Azerbajdzjans egna målsättningar.  
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Governmentality redogör för att styrningen alltid innehåller en inställning till objektet som styrs. 

Detta framkommer i presentationen av civilsamhället som en attraktiv fördel. EU:s uppfattning 

av subjektet handlar här om att Azerbajdzjan inte uppfattas vilja lägga tillräcklig vikt på frågan 

om mänskliga rättigheter. Synsättet styr härmed EU:s formulering och framställning av det givna 

problemet.  

 

Trots kritiken mot Bacchis metodologiska angreppsätt om svårigheten i att uppnå objektivitet har 

det genom analysen blivit möjligt att komma åt tydliga styrningsmönster, skapandet av normer 

och grundläggande premisser till problem. Analysen har också möjliggjort kartläggningen av 

geopolitiska intensioner som framstår ligga bakom EU:s retorik i bemötande av flera kritiker. 

Det geopolitiska perspektivet kan sägas genomsyra samtliga av problemrepresentationer.  I fråga 

om Karabakh-konflikten framstår Azerbajdzjans geopolitiska läge som en viktig orsak till EU:s 

ovilja till en direkt involvering i konflikten. Geopolitiska intressen har även en avgörande roll i 

konstruktion av en mjukare retorik i syfte att framställa EU som icke-dominant i förhållande till 

Azerbajdzjan. I frågan om civilsamhällets framställning som fördelaktigt framkommer EU:s 

strävan att bibehålla sitt inflytande i regionen genom ambitionen ”att övertyga” om att dess egna 

syn på frågan om civilsamhället är korrekt. EU framställs därmed som en fördelaktig partner och 

kan komma närmare i sin relation med Azerbajdzjan. Även om policydokument och uttalanden 

endast är avsedda att behandla relationer mellan två parter underskattas inte Azerbajdzjans 

säkerhetsutmanade läge och Rysslands grannskap med Azerbajdzjan.  

 

Det är intresseväckande att se hur retoriken inom internationella relationer kan anpassas för att 

bemöta svårigheter och samtidigt driva egna intressen framåt. Genom analysen framstår det 

tydligt på vilka premisser och grunder frågor kan drivas trots ett starkt motstånd. Exempelvis i 

fråga om mänskliga rättigheter. Kunskap från studiens resultat kan förhoppningsvis bidra till 

förståelsen för hur relationen mellan Azerbajdzjan och EU drivs framåt trots att rådande 

målsättningar och värderingar är av skild karaktär. Ett kritiskt förhållningssätt till vad som annars 

kan tas förgivet bidrar till en bredare samhällssyn och utveckling av ett kritiskt tänkande. 

 
 
5.1 Vidare forskning 

Denna studie har haft avsikten att bidra med en bredare förståelse för relationen mellan EU och 

Azerbajdzjan mot bakgrund att det finns skiljaktiga mål och därmed också utmaningar att 

hantera. Båda partnerna har ett intresse i utvecklingen av relationen vilket i sin tur innebär ett 
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behov av djupare förståelse för den politiska kontexten. Detta kan exempelvis uppnås genom att 

närmare titta på processer som ligger bakom den politiska utvecklingen i Azerbajdzjan. Det 

skulle det vara av vikt att i vidare forskning ägna noggrann uppmärksamhet åt vilka faktorer som 

påverkar och hämmar demokratiutvecklingen i landet. Fokus kan riktas till befolkningen och 

urbaniseringsprocesser. Även studier med ett bredare geopolitiskt perspektiv som inkluderar Iran 

och Turkiets betydelse kan bidra med en bättre insyn i det komplexa politiska systemet i 

regionen.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 
 

- Hur utvecklas relationen mellan EU och Azerbajdzjan? 
 

- Kommentarer på Nagorno-Karabakh konflikten 
 

- Vilka svårigheter finns i utvecklingen av EU-Azerbajdzjan relationen? 
 

- Vad är syftet med att utveckla en relation med Azerbajdzjan? 
 

- Vad har EU för intresse i att driva relationen med Azerbajdzjan? 
 
 
 
 
 
 
Intervju med Anna Westerholm, Sveriges ambassadör till Östliga partnerskapet. 
Utrikesdepartementet, Stockholm. 04.12.2017  
 
Intervju med Denis Danilidis. Chef för politik-, ekonomi- och pressinformation. EU delegation, 
Baku. Azerbajdzjan. 31.03.2017  
 


