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ABSTRACT

Syftet med min studie har varit att analysera svensk nationell identitetsprocess baserad på 

mediematerial rörande dispyten som i media kom att gå under namnet Kubakonflikten. 

Medieanalysen bygger på en totalundersökning av ett femtiotal artiklar under en 

tvåmånadersperiod våren 2007. Resultatet har påvisat hur svensk identitet produceras i 

relation till kubanen genom att tillskriva denne en stereotypisk karaktär vilken framställs som 

svensk identitets motpol. Centrala begrepp vilka genomsyrar svensk identitet har visat sig 

vara förnuft, modernitet och demokrati. Således verkade konflikten stärkande för en svensk 

identitet samtidigt som denna förflyttas mot en gemensam västerländsk identitet. En 

identitetsförflyttning där västerländska maktanspråk och en fortsatt postkolonial tankegång 

undangöms bakom FN:s mänskliga rättigheter. Vilka i sin tur fastställs av oss alla genom 

daglig reproduktion av den västerländska diskursens oändliga demokratiansvar. 

NYCKELORD:
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Nationell identitet    

Reproduktion 
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INLEDNING

Tretton dagar som skakade världen inträffade i oktober 1962. Kubakrisen förde 

oss till randen av ett kärnvapenkrig. Den ryska premiärministern Nikita 

Chrustjov lät atombestyckade båtar stäva fram mot Kuba och en hägrande 

atomrampsuppbyggnad.

USA:s president John F Kennedy synade ryssarna, vars flottarmada vände i sista 

stund. Världen höll andan, men slapp ett tredje världskrig. Nu 45 år senare talas 

det om kris igen. Ordkris, sedan Carl Bildt i rollen som svensk utrikesminister 

inför FN:s råd för mänskliga rättigheter, kritiserat Kuba. Samma ö, samma regim 

och samma Fidel Castro, om än sjukskriven styr Kuba då som nu. Han har 

överlevt tio amerikanska presidenter, från Dwight D Eisenhower till 

George W Bush (Östersunds-Posten 2007-03-23:8) 

I citatet jämförs en utrikespolitisk dispyt mellan Sverige och Kuba eller kanske snarare 

mellan utrikesminister Carl Bildt och FN-delegaten Juan Antonio Fernandez Palacio med 

kalla krigets upprustning. Hur är det möjligt att en världskris där ett flertal nationer spänner 

sina muskler i vapenkraft kan jämföras med en diplomatisk kris där hätska uttalanden viner i 

luften? För att närma oss påståendet börjar vi med en kort bakgrund kring mitt ämnesval. 

Bakgrund

Sommaren 2007 fick jag möjligheten att följa med Utrikespolitiska Föreningen i samarbete 

med Stockholms Universitet till Kuba. Den spända världssituationen med Fidel Castros 

eventuellt inom kort stundande bortgång och frågan kring USA:s fortsatta handelsblockad 

gjorde landet extra intressant ur en utrikespolitisk synvinkel. Då vi gav oss iväg hade den 

konflikt mellan Sveriges utrikesminister Carl Bildt och den kubanska FN-ambassadören Juan 

Antonio Fernandez Palacio nyligen blåst över. Krisen tog fart då utrikesminister Carl Bildt

under ett anförande i FN kritiserade den kubanska regimen med flera andra länder för brott 

emot de mänskliga rättigheterna. Uttalandet resulterade i en mängt attacker ifrån båda håll 

och media reagerade med högtryck. Situationen som uppstod föreföll mig fascinerande. 

Konflikten blossade upp lika hastigt som den dog ut utan att någon riktigt förstod vad som 
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drabbat dem. De annars så neutrala Sverige placerades för en kort stund mitt i 

världsmediavågen och anklagade Kuba för att vara en diktatur.

När vi sedan under besöket på Kuba mötte de diplomater som handskats med konflikten på 

plats höll jag på att bubbla över av nyfikenhet. Det som förvånade mig var hur man på den 

svenska ambassaden framställde konflikten. Det skämtades om hur det står en vikingastaty 

vid ingången till ambassaden vilket inte omöjligen kunde vara anledningen till att kubanerna 

proklamerat svenskarna som blodstörstiga vikingar.

Det är i konfliktsituationen som människan visar sitt rätta ansikte sägs det. Det är även häri 

konflikten som normer, värderingar och kultur synliggörs. Här tar min uppsats sin början i en 

debatt på sandlådsnivå där allting tas på blodigt allvar. 

Syfte och problemformulering

Syftet med min analys är att i media studera vad Kubakonflikten, en så liten del av Sveriges 

historia som två månader våren 2007, kan berätta och förklara kring svenskt nationellt 

identitetsskapande? Hur skapas nationell identitet och vad innefattas i svensk identitet? 

För en tid sedan genomförde SVT en programserie vid namn ”Sverige – Världens modernaste 

land” där Fredrik Lindström med bland annat ett flertal etnologer vände och vred på svensk 

identitet och hyllade folkgruppens stegrande utvecklingskurva. Idag innehar varje svensk TV-

kanal minst ett reseprogram där svensken reser runt i världen och upptäcker nya kulturer då 

vår civilisation utvecklats i riktning bort ifrån en primitivt färgstark kultur. Men vad innebär 

egentligen detta tankemönster för vår identitets självbild och existerar det några svenska 

egenskaper? Jag vill med hjälp av Kubakonflikten undersöka hur svensk identitet produceras 

och vad den har för karaktär? Hur framställdes svensken i och med denna konflikt i media 

och hur ville svensken framställas? 

Jag kommer att med hjälp av Kubakonflikten som utgångspunkt försöka förklara den 

nationella identitetsskapande processen och se hur denna konflikt eventuellt kom att påverka 

identiteten. Verkade konflikten integrerande och stärkande för en svensk nationell identitet 

eller skapade den splittringar i gemenskapen? Går det att finna några svarsalternativ till 

varför konflikten uppstod och är dessa av partipolitisk eller nationell karaktär? Jag vill även 
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studera hur väl den mediala framställningen av svensk nationell identitet stämmer in som en 

del i en västerländsk diskurs? Kan den finnas någon djupare innebörd i identitetens ständigt 

utvecklande självbild? Kan man finna uttryck för en utveckling emot en mera global 

identitetsprocess och vad skulle en global identitet kunna innebära för världspolitiken?  

Jag tänker i analysen se till språkets inverkan i den identitetsskapande processen. Jürgen 

Habermas diskursiva kärna är samtalet vilket innebär en reproduktion av det diskursiva 

regelverket. Härmed utgår jag ifrån en hypotes om att all identitet fastställs i vardaglig 

reproduktion vilket jag menar Kubakonflikten är ett exempel på. Jag vill således studera vad 

Kubakonflikten kan berätta om hur svensk identitet framställdes i media men även om det 

sker eller har skett några förändringar?   

Därmed vill jag dels utgå ifrån ett diskursivt perspektiv grundat i de binära oppositionernas 

strukturering där identitetsskapandet sker i relation till ”den andre”. Samtidigt som jag vill 

utgå ifrån Jürgen Habermas tes kring reproduktionen av en gemensam västdiskurs där 

nationell identitet legitimeras genom FN:s mänskliga rättigheter. Habermas menar att 

nationer tillhörande en västdiskurs använder sig av de mänskliga rättigheterna för att lägga 

beslag på den hegemoniska positionen i världssamhället. Detta är intressant i avseende till 

Kubakonflikten eftersom denna tog sin början då svensken genom Carl Bildt slog Kuba på 

fingrarna precist för överträdelse av de mänskliga rättigheterna. 

Centrala begrepp och Teoretisk utgångspunkt

För att reda ut begrepp som nationalism och nationell identitet krävs hänsyn ur ett historiskt 

sammanhang. Det är villigheten att dö för nationens sak som ger den nationella identiteten en 

kraft starkare än någon annan modern kulturell identitet. Den kan få dig att känna solidaritet 

med människor du aldrig träffat och fientlighet emot dina närmaste grannar. Då nationalism 

betraktas som en politisk och diskursiv strategi är nationell identitet en modern form av 

kollektiv identitet vilket leder till följande. För det första kan den nationella identitetens 

struktur undersökas som kulturellt inneboende i moderniteten. För det andra kan analyser 

påvisa den nationella identitetens skilda funktion i olika historiska sammanhang såsom 

praktisk nationalism i 1700-talets Frankrike eller romantisk nationalism i det tidiga 1900-

talets Tyskland (Bankier 2001:28-30).
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Då nationen kan ses som konstruktionen av ett vi utifrån folkets förutsättningar är nationen 

likväl en avgränsning av ett dem. Främlingen framträder först i skapandet av den nationella 

identiteten och är en förutsättning. Denne behövs för att påvisa gränser. Genom att 

kategorisera vem främlingen är och vad vi inte är struktureras samtidigt vilka vi är. 

Skapandet av en modern nationell identitet görs således i relation till främlingen. Det är 

genom att se denne som ett nationellt problem vilket måste lösas som identiteten sedan stärks.

Den nationella identiteten är således en ständigt verksam process vilken skapas i relation till 

”den andre”. Detta är en nödvändig utgångspunkt då jag studerar svensk identitetsprocess. Då 

jag inte ser identitet som en färdig produkt kan identitetsskapande och dess reproduktion 

studeras. Utan detta perspektiv skulle identitetsstudier helt och hållet vara irrelevanta då 

ingenting möjligen skulle kunna innebära något hot eller påverkan överhuvudtaget på en 

beständig identitet.  

För att ta oss vidare så är tendensen att skilja emellan icke-medborgare och medborgare en 

stor del i konstruerandet av den nationella identiteten. Om vi fortsätter att se till den 

nationella identiteten som en modern kulturell och politisk form med två rådande 

nationalitetsprinciper innebär detta följande. Den nationella identiteten kan ses som en 

modernitetsbunden tankestruktur som skapar ett strategiskt handlande utefter ideologi och 

utopi. Nationalismen är helt enkelt drivkraften i identitetsskapandet. Fördelen med detta 

perspektiv är att fokus kan placeras på spänningar och motsättningar inom nationsprojektet. 

Härmed ges möjligheten att dekonstruera nationella identiteter och se hur de framställs i 

vetenskapliga och politiska diskurser (Bankier 2001:34-36).      

Inom den nationella diskursen fungerar det nationella som ett bestämt sätt att betrakta världen 

på och ge denna mening. Genom uppdelningen av avgränsade nationsstater med skild kultur 

finner människan ett sätt att strukturera och kategorisera världen på. Med hjälp av de binära 

oppositionerna delas världen i östländer och västländer vilka förväntas vara varandras 

motsatser. Diskursanalytiskt är denna skapelse en konstruktion men detta innebär inte på 

något sätt att uppdelningen inte existerar eller inte är genuin. Nationalstaterna och dess 

uppdelning är i allra högsta grad en verksam sanning utifrån vilken människan tänker, 

handlar och verkar (Winther Jorgensen & Phillips 2000:kapitel 6).

Denna tankegång ligger som utgångspunkt i min analys. Den nationella diskursen kommer att 

ses som en konstruktion i positiv mening. Människan är därmed delaktig i dess skapelse och 
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reproduktion men kan inte på en individuell basis och vill egentligen inte heller rubba dess 

process. Detta då denna fungerar som trygghet och struktur ända ner på en vardaglig nivå.    

Stuart Hall talar om diskursbegreppet som språkets kropp. Inom diskursen framställs en viss 

typ av kunskap. Det är sedan genom överenskommelsen som förståelsen för hur vi ska 

uppfatta oss själva, de andra och världen i sig fastställs. På så sätt konstrueras och begränsas 

vår omvärld genom diskurserna (Hall 1992:291). Personligen föredrar jag att se diskurser 

som bubblor i vilka en överenskommelse om hur världen är uppbyggd och hur vi bör förstå 

denna fastställs i en ständigt aktiv process. Bubblornas väggar kan därmed ses som 

föreställningarnas gränser vilka kan tänjas något eller i värsta fall spricka. Jag som människa 

kan vara delaktig i flera diskurser. Samtidig kan två eller flera diskurser vara knutna till 

varandra som dubbelbubblor. 

Utifrån Michel Foucault har diskurserna skapats i människans sökande efter sanningen och 

den sanna världen. Genom denna kunskapsökning struktureras världen utefter binära 

oppositioner vilket resulterar i att ingenting existerar utan att det ställs i relation till något 

annat. Kultur skulle exempelvis inte existera om detta inte kunde ställas i relation till natur 

eftersom det då varit oväsentligt att fastställa dess karaktär. Genom oavbruten reproduktion i 

språket och i sociala praktiker fastställer människan sedan motsatsparen. Eftersom hon 

omöjligen kan slå sig fri ifrån tidigare historiska och kulturella erfarenheter fastnar hon i 

diskursen och kan därmed aldrig nå sitt egentliga mål. Med denna utgångspunkt kommer jag 

att använda mig av diskursbegreppet i min analys. Det vill säga som en mänsklig 

föreställningsvärld där världen struktureras efter varandras motsatser och identitet skapas i 

relation till ”den andre”.   

Detta leder oss in på begreppet ”produktiv stereotypisering”. Termen ”stereotyp” för ofta 

med sig en negativ klang men i min uppsats väljer jag att betrakta stereotypiseringen ur dess 

produktiva och därmed positiva perspektiv. Med stereotypisering avser jag en förenkling eller 

allmän föreställning kring en grupperings karaktär. Stereotyper behöver varken vara 

sanningsenliga eller rättvisa utan det är det upprepade användandet av föreställningsvärldar 

som avser stereotypisering. Med produktiv stereotypisering ser jag således till den diskursiva 

struktureringen utefter motsatspar eller dikotomiseringen (Hylland Eriksen 1998:33-39). 

Härigenom denna förstärks grupptillhörighet vilket i sin tur skapar identiteter. Det är genom 

stereotypiseringen som människan tillskriver grupperingar förenklade och allmängiltiga 
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egenskaper vilka de sedan kan definiera sig själv utifrån. På detta sätt är det den produktiva 

stereotypiseringen som är grunden i identitetsskapandet.

Enligt Jürgen Habermas går det omöjligen att skilja på individ och samhälle eftersom det är 

genom individens språkinteraktion och handlingar som samhället skapas. Reproduktionen 

genom språket har således en avgörande betydelse i skapandet av demokrati och nationell 

identitet (Månsson 1995:320-321). Rättstaten och dess rättigheter är ett och legitimeras i det 

offentliga rummet. Samtalet fungerar således som en sensor vilken känner av problem och 

krissituationer som sedan slussas vidare in i statsapparaten genom sociala rörelser och 

organisationer (Månsson 1995:321-322).

Jag vill i min analys använda mig av Habermas diskursiva tankegång där reproduktionen sker 

i det offentliga samtalet eller i argumentationen. Hans tankar vilka knyter en västerländsk 

identitet i stark relation med demokrati och moralisk skyldighet går väl ihop med mitt 

kunskapsmål. Rättstaten är enligt Habermas i ett ständigt behov av legitimerande i det 

offentliga rummet eftersom det är var de nationella normerna och värderingarna fastställs. 

Grupperingen svenskar skapas och återskapas i denna legitimering som en del av västvärlden 

Kubakonflikten menar jag är ett exempel på argumentation i det offentliga rummet. 

Att det moderna komplexa samhället bär på ett ständigt legitimeringsbehov grundas i att 

samhällsmakten nu är politisk grundad istället för natur- eller religiöst grundad som den 

tidigare varit. Den moderna staten menar Habermas karaktäriseras av att den politiska makten 

är konstituerad som en beslutad och tvingande rätt. Kärnan i de moderna rättsordningarna är 

individuella rättigheter. Med individualismen kommer också skillnaden på vad som är plikt 

att göra vad vi har rätt att göra. Rättsplikterna innebär således en begränsning av den 

individuella friheten det vill säga en handlingsbegränsning. Det är här legitimitetsbehovet 

kommer in eftersom samhällets rättsordning måste legitimeras för att bli funktionell. Detta 

skulle inte behövas på samma sätt om normen kunnat knytas till en högre övermänsklig makt 

eftersom människan då för evigt skulle förbli underordnad i denna hierarki. Men då makten i 

det moderna samhället är politisk krävs en legitimeringsprocess bestående av folksuveränitet 

och mänskliga rättigheter (Habermas 2001:91-93).  

Habermas diskursetik skulle således kunna vara en förklaring till de världspolitiska 

oroligheter som idag råder. I och med att samhällsmakten förflyttats ifrån en religiös grund 
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till en politisk demokratimodell uppstår ett glapp i funktionen. Medborgarna i världens 

nationer förlorar möjligheten att söka sina svar i bibeln, koranen med flera på samma sätt. 

Istället lyfts moralfrågor upp på den politiska arenan och fastställs i den offentliga 

argumentationen. Exempel på aktuella sådana skulle kunna vara Muhammedkarikatyrerna 

eller Kubakonflikten. Fastställandet innebär således inte att det kort och gott bestäms vad 

som är rätt och fel utan i argumentationen prövas och utforskas gränserna. Härigenom famlar 

sig människorna fram i mörkret på den moraliska livsvägen.        

Den politiska teorin lyckas enligt Habermas aldrig riktigt balansera spänningen emellan 

mänskliga rättigheter och folksuveränitet. Å ena sidan legitimerar de mänskliga rättigheterna 

den etniska självförståelsen i en politisk gemenskap samtidigt som dessa rättigheter hindrar 

folkviljan att inkräkta på den individuella frihetssfären. Relationen emellan de mänskliga 

rättigheterna och folksuveräniteten ligger i att västdiskursens mänskliga rättigheter genom 

argumentation legitimerar folksuveräniteten vilket är en nödvändighet för att den politiska 

viljekonstruktionen ska kunna verka funktionellt. De mänskliga rättigheterna skapar en 

möjlighet för folksuveräniteten att utövas utan några begränsningar. På så sätt garanterar 

rättigheterna var och en potential möjlighet att fullfölja sitt privata livsmål och ger ett 

individuellt rättsskydd. Detta innebär inte att medborgaren står fri att välja vilket medium 

som utövar den politiska viljan eller med andra ord det står inte i dennes makt att välja vilket 

språk som används. Detta finns redan bestämt inom diskursen och fastställs i reproduktionen, 

legitimeringen eller argumentationen (Habermas 2001:94-95). En norm kan enbart göra 

giltighetsanspråk om samtliga parter är överens om att denna norm gäller. Det räcker inte att 

en individ frågar sig själv eller ens att samtliga individer i diskursen gör samma övervägande 

utan först i argumentationen skapas och reproduceras diskursens praktiker (Reese-Schäfer 

1995:63).  

Kärnan enligt Habermas är att västdiskursen kring de mänskliga rättigheterna bär på en 

paradox. Utifrån moraliska normer berör rättigheterna allting med ett mänskligt ansikte men 

utifrån de juridiska normerna skydds enbart de individer som är medborgare i särskilda 

nationalstater. Med globaliseringen är det svårt att fastslå vad som utgör den största faran. 

Försvinnandet av suveräna nationalstater eller att västdiskursen skulle kunna förespråka 

andra kulturella förutsättningar då den skapats i Väst. Radikala hävdanden går så långt som 

att mena på att de mänskliga rättigheternas universella giltighet enbart maskerar västliga 

maktanspråk. Diskursen bär på en imaginär mänsklighet bakom vilket det imperialistiska 
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Väst kan dölja sina egna intressen. Genom att kräva inkludering av ”den andre” tydliggörs 

vilka som exkluderas i rättigheternas namn (Habermas 2001:96-98). Samtidigt menar 

Habermas så bär tanken eller diskursen om de mänskliga rättigheterna på svaret för att lösa 

det problem som många andra kulturer idag brottas med. Tidigare kämpade även Europa med 

religionskrigens politiska konsekvenser men då konflikterna idag sker inom en struktur som 

nationalstaterna gemensamt enats kring underlättas situationen (Habermas 2001:107).

Med Carl Bildts anförande i MR-rådet öppnades dörren till en konflikt rörande vilken nation 

det egentligen var som bröt emot de mänskliga rättigheterna. Trots att anklagelserna hölls på 

en ganska låg nivå är konflikten intressant. Den kubanske FN-ambassadörens anklagelse 

bemöttes i media med svar på tal. Det är vårt demokratiska ansvar att se till så att en 

representant för ett land där politiskt förtryck förekommer inte uppehåller en plats i MR-

rådet. Detta uttalande berör en intressant aspekt i relation till maktanspråk med hjälp av de 

mänskliga rättigheterna och en fortsatt reproduktion av postkoloniala tankegångar. Habermas 

kärnpunkt är precist att reproduktionen av de mänskliga rättigheternas helighet maskerar och 

legitimerar västvärldens maktintentioner. Med uttalandet i åtanke bär aspekten på en självklar 

del i min fortsatta analys.   

Lewis A Coser studerar konflikt och konfliktlösning och menar att en konflikt med en 

utomstående grupp ofta främjar en inre sammanhållning. Han beskriver i boken ”The 

Functions of Social Conflict” (1956) villkoren för att integration ska ske i samband med en 

konflikt. Coser menar att det sociala samhället utvecklar säkerhetsmekanismer för att 

handskas med utomstående hot och konflikter vilka aktiveras i en konfliktsituation. Exempel 

på sådana är institutioner som med olika arenor och regelverk reglerar en stundande konflikt 

(Månsson 1995:53-54). Aspekten kan sammanfattas med följande paradox: konflikt leder till 

integration och integration leder till konflikt. Huvudpoängen sammanfattas av 

socialantropologen Ruth Benedict som menar att om man vill förstå raskonflikt så är det 

viktiga begreppet att studera konflikt snarare än ras. Eller som det brasilianska ordspråket 

säger: ”En rik neger är vit, och en fattig vit är neger” Det är konflikten som kommer först och 

som bestämmer utefter vilka linjer som människor delar upp sig. 

Cosers tema leder oss in på samma spår. Den viktigaste funktionen i en social konflikt är att 

definiera grupptillhörighet och dra gränser. En konflikt inom en grupp kan således resultera i 

att integrationen inom gruppen förstärks vilket han benämner som den sociala 
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säkerhetsventilen. Genom att tillåta eller acceptera små doser av konfliktbeteende lättas 

tillfälligt ett starkt socialt tryck. För att förhindra en större och mer förödande konflikt behålls 

klagomuren, karnevalen eller diplomatdispyten. Sådana säkerhetsventiler löser aldrig några 

sociala konflikter utan förhindrar enbart för tillfället ett större utbrott (Wiberg 1990:160-161).  

Utifrån detta tema vill jag använda mig av konfliktbegreppet det vill säga i relation till ett 

integrationsperspektiv. Således ser jag Kubakonflikten som produktiv eller som drivande för 

att skapa en starkare sammanhållning inom en svensk gruppering. På detta sätt blir 

Kubakonflikten relevant ur ett identitetsskapande perspektiv. Då den betraktas som 

drivkraften vilken stärker en svensk nationell identitet snarare än en splittrar grupperingen.  

Empiri och Reflexivitet

Mitt empiri består i första hand av mediematerial som insamlas över internet. Jag använder 

mig främst av sökmotorerna Artikelsök, Mediearkivet och Presstext utan att ta hänsyn till 

tidningarnas återgivna politiska riktning. För att tydliggöra så består materialet av ett 

femtiotal tidningsartiklar rörande konflikten men även krönikor, insändare och i viss mån 

bloggar. 

De tidningar som ligger till grund för mitt empiri är följande: Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad, Nerikes 

Allehanda, Östersundsposten, Västerbottenskuriren, Borås Tidning, Hallands Nyheter, 

Dagen, Hufvudsstadsbladet, Metro och Dagens Industri. Detta innebär att jag har genomfört 

en totalundersökning med ett utkast av allt mediematerial rörande konflikten vilket innebär 

att det inte behövs någon redogörelse av tidningarnas politiska riktning. Om jag däremot hade 

valt att göra ett urval med några utvalda tidningar skulle detta ha varit en nödvändighet i 

analysen för att spegla en så rättvis bild som möjligt.  

I sökningen har jag således enbart valt att begränsa mig tidsmässigt över en 

tvåmånadersperiod ifrån första mars 2007 till och med första maj 2007 och använder breda 

sökord såsom ”Kuba” och ”Carl Bildt”. I mitt fall är detta möjligt då konflikten uppenbarade 

sig explosionsartat i media samtidigt som den försvann lika hastigt. Detta resulterar i att viss 

del av sökningens framkomna material inte rör mitt uppsatsämne men samtidigt går jag inte 
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miste om någonting. Materialet speglar därmed en så rättvis bild av konflikten som det 

möjligen kan göra då jag inte behövt genomföra några större begränsningar. 

Min analys inriktar sig främst på den svenska mediebilden då tillgång av kubanskt media 

saknas. Dock återfinnes viss analysmöjlighet av den kubanska sidan genom publicerade 

uttalanden i svensk media. Jag måste förvisso erkänna att jag känner mig tryggare i att 

studera mediebilden av konflikten efter att personligen ha mött och hört historien ifrån den 

inre berörda diplomatiska kretsen. Detta lugnade mig under analysens trevande bland 

artiklarnas stavfel, syftningssvårigheter och grammatiska omöjligheter. Utan 

bakgrundsinformation kring händelsen hade det även varit mer problematiskt att inkludera 

kvällstidningar såsom Aftonbladet i analysen som tenderade till att sätta en klick extra färg på 

sina beskrivningar. Dock anser jag att en uteslutning av kvällsmedia skulle innebära ett allt 

större sår i källkritiken än vad en inkludering gör då analysen bygger på att uttyda diskursiva

mönster. Till en början bar jag mer eller mindre på en föreställning kring att konflikten var av 

partipolitisk karaktär och att jag hade vänster- och högersidans muskelspänningar att förvänta 

mig i mediematerialet. Då jag sedan tagit mig igenom artiklarna märkte jag att så inte var 

fallet. Konflikten riktades mycket lite åt partipolitiskt håll vilket troligen säger mer om min 

och mångas reproducerade tankejargong kring Kuba. Jag blickade därefter igenom materialet 

neutralare med mina teoretiska utgångspunkter i bakhuvudet vilka inom kort hjälpte mig att 

finna en röd tråd vilken knöt samman hela min pappersansamling. Sedermera fick denna 

förnuftets röda tråd fungera som riktlinje genom hela min uppsats skapelseprocess.

Då jag påbörjade min uppsats ville jag undersöka möjligheten i avseende med 

sekretessbestämmelser om att använda rapporter och dokument ifrån Utrikesdepartementet 

och Svenska Ambassaden i Havanna rörande händelsen. Men efter att ha bokat tid för möte 

på UD:s arkiv och talat med ansvarig personal visar det sig att samtliga rapporter är 

hemlighetsstämplade och därmed inte tillgängliga för offentligheten. Enda möjligheten går 

direkt genom utrikesminister Carl Bildt som jag uppmanas kontakta över ”blogg” eller 

”Facebook”. Då min uppsats bygger på en tidsbegränsning väljer jag därför istället att lägga 

full energi på en renodlad medieanalys. 

Avgränsningen med valet att studera det nationella identitetsskapandet i Kubakonflikten 

anser jag föra med sig fördelar såsom nackdelar. Det är alltid bra att avgränsa sig då detta 

innebär att man som forskare lättare kan gå in på djupet av sitt studieområde framförallt 
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under tidspress. Samtidigt bär jag på en liten rädsla för att utifrån ett mycket begränsat 

område uttyda och fastslå resultat kring samhällsstrukturen som egentligen är mina 

tolkningar. Det är här teoriförankringen kommer in som en räddande ängel. Genom att välja 

och lägga ner tid i att förstå min teori kommer jag ifrån problemet kring individuella 

tolkningar då teorin är redskapet som bearbetar mitt material.    
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MEDIEANALYS AV KONFLIKTEN

Introduktion

Jag kommer i uppsatsen fortsättningsvis att hänvisa till händelsen som Kubakonflikten. För 

att förtydliga menar jag inte händelsen 1968 som annars går under samma namn utan 

dispyten mellan utrikesminister Carl Bildt och den kubanska FN-ambassadören Juan Antonio 

Fernandez Palacio våren 2007. 

Jag inser att mitt användande av konfliktbegreppet i sig kan leda till viss stereotypisering. 

Detta är någonting som jag har vägt fram och tillbaka i synnerlighet då jag stött på personer 

som inte alls uppfattade händelsen som överdrivet allvarlig och andra som inte ens har någon 

kännedom om situationen. I media omnämns händelsen dock som en svensk utrikespolitisk 

allvarlig konflikt eller krissituation vilket stämmer bra överens med min bild. Detta är inte 

särskilt uppseendeväckande då media står för den största om inte all del av våra 

utrikespolitiska ögon vilka ger oss en överblick om vad som sker runt om i världen. 

Med den mediala bilden i åtanke väljer även jag att benämna situationen som 

Kubakonflikten. Vad det sedan gäller definitionen av konfliktbegreppet och huruvida denna 

situation var närmare en sådan eller ej anser jag att detta inte bär på någon större relevans i 

min analys. Detta då jag främst använder mig av konfliktbegreppet i relation till ett 

integrationsperspektiv. Om Kubakonflikten i sig var mer eller mindre konflikt spelar då ingen 

väsentlig roll eftersom det är integrationen i samband med konflikten som jag väljer att 

belysa. 

För att ta oss an uppgiften vill jag börja med en kort redogörelse av konflikten samt koncist 

återspegla tydliga tendenser i mitt mediematerial. Dessa kommer sedan att fungera som 

fundament i analysen.

Beskrivning av konflikten

Det är under ett anförande den 12 mars 2007 i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna som 

ordkriget tar sin början. Sveriges utrikesminister Carl Bildt som håller anförandet skriver 

samma dag följande artikel i Svenska Dagbladet;
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Idag möts FN:s nya råd för mänskliga rättigheter för fjärde gången i Genéve 

och det blir tillfälle för mig som företrädare för Sverige ta upp några av de värsta 

exemplen på systematiska och avsiktliga brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Dit hör övergreppen mot civilbefolkningen i Darfur i Sudan liksom förtrycket av 

det egna landets invånare i länder som Zimbabwe och Burma. Kuba, Iran, Kina 

och Vitryssland finns också i kretsen av de länder som förnekar sina medborgare 

de rättigheter som vi betraktar som självklara och som ett öppet samhälle måste 

erbjuda (Svenska Dagbladet 2007-03-12:5).

Publikationen är nästintill ordagrant exakt det uttalande som fick den kubanska FN-

ambassadören att opponera sig. Senare samma månad exploderar svenskt media av artiklar 

rörande delegatens svar på tal;

Med sitt konfrontatoriska uttalande tog han (Carl Bildt) oss tillbaka i tiden till de 

inte särskilt ärofyllda dagar av svensk imperialism som var fyllda av blod och 

smärta. Dess grannländer fick underkasta sig kolonialt slaveri (Dagens Nyheter 

2007-03-22:12).

Kuba förföljer, till skillnad från Sverige, inte immigranter eller bedriver etnisk 

rensning genom att bara acceptera dem vars hud och hårfärg passar med de 

rasistiska mönster som lever kvar i landet sedan vikingarnas tid (Sydsvenskan 

2007-03-22:17).

Carl Bildt med svenska Utrikesdepartementet i ryggen proklamerar FN-ambassadörens 

uttalande som fullständigt oacceptabelt språkbruk och kräver därför en förklaring samt en 

ursäkt. På sin blogg ”Alla dessa dagar” beskriver Bildt utbrottet som unikt aggressivt, 

osakligt och dessutom verbalt obalanserat (Alla dessa dagar 2007-03-13). Fernandez Palacio i 

sin tur anklagar Bildt och Sverige för hyckleri då USA:s intåg i Irak och den amerikanska 

Guantanamobasen på Kuba utelämnas helt i talet. Bildt borde hålla sig kvar i Stockholm då 

Sverige till skillnad ifrån Kuba inte förtjänar en plats i MR-rådet menar Palacio. Detta medan 

Bildt själv menar att det är vår skyldighet att som medlemmar i FN övervaka att dessa 

rättigheter respekteras (Göteborgs-Posten 2007-03-22:30).  

Mitt i tummultet kommer rapporter ifrån den svenska ambassaden i Havanna om att sigillet 

på en säck med diplomatpost först brutits och sedan försökts återslutas vilket är ett brott emot 
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de internationella konventionerna. Ännu en gång kräver Sverige utan större framgång en 

ursäkt av kubanerna. Istället menar den kubanska sidan att svenskarna förstorat upp 

händelsen i onödan genom att benämna det som en diplomatisk kris och någon öppnad 

diplomatpost känner man inte till (Dagens Nyheter 2007-03-24:12).  

Då bråket trappas upp får Sverige stöd av den Europeiska unionen genom EU-

kommissionären Louis Michel som menar att EU:s relation till Kuba är frostig då man delar 

den oro som Sveriges utrikesminister gett utryck för i sitt anförande (Sydsvenskan 2007-03-

23:15).

Gemensamma tendenser i mediematerialet 

För att se till artiklarna på det stora hela så rör de sig efter liknande tendenser och i ett flertal 

fall förekommer exakt samma beskrivning av händelsen. De större tidningarna såsom Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Göteborgs Posten producerar fler, längre och 

mer detaljerade artiklar. Medan mindre lokala tidningar i vissa fall enbart förekommer med 

en kortare notis. Här är ett exempel hämtat ifrån Borås Tidning;

Diplomatisk kris med Kuba

Stockholm. En diplomatisk kris mellan Sverige och Kuba har seglat upp.

När utrikesminister Carl Bildt nyligen kritiserade Kuba i FN för brott mot de 

mänskliga rättigheterna anklagade den kubanske FN-ambassadören Sverige för att 

vara en blodig imperialistmakt, som ägnar sig åt etnisk resning och slänger ut alla 

som inte är av vikingablod. Enligt UD har även diplomatpost till Kuba öppnats. 

Ambassadören ska nu kallas upp (Borås Tidning 2007-03-22).

I de tidningar där flera artiklar förekommer följer även här liknande tendenser. Den första 

delen av artiklarna berör bråket och angreppet på Sverige med rubriker såsom: ”Carl Bildt i 

vilt bråk med Kuba” (Aftonbladet 2007-03-21), ”Sverige i diplomatisk kris med Kuba” 

(Göteborgs Posten 2007-03-22) och ”Sverige anklagas för etnisk rensning” (Dagens Nyheter 

2007-03-21). Medan den senare delen av artiklarna beskriver det moraliska dilemmat kring 

Sveriges skyldighet att ta sitt ansvar och framförallt att den Europeiska unionen stödjer 

Sverige i händelsen.
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Mycket lite eller nästintill ingen kritik riktas därmed emot Carl Bildt och dennes handlande. 

Den kubanske FN-delegaten Juan Antonio Fernandez Palacio däremot utsätts nästintill för en 

medial häxjakt. Aftonbladet är starkast i sina uttalanden och beskriver dennes handlande som

”vilt”, ”rasande angrepp” samt ”furiöst utbrott” (Aftonbladet 2007-03-21).

Dagens Industri är en av de få tidningar som tar tydlig partipolitisk riktning i händelsen;

Alliansregeringen lovade i sin regeringsförklaring att ta ett större ansvar i frågor 

som rör mänskliga rättigheter. Det är ett löfte som förpliktigar. /…/ Bilden av 

Fidel Castros diktaturregim på Kuba var länge starkt romantiserad i Sverige, där 

övergrepp emot den egna befolkningen negligerades inom vissa vänsterkretsar 

lever sorligt nog den bilden kvar. Och det var sympatiskt att när SVT ägnade Kuba 

en helkväll i höstas, när den svårt sjuke diktatorn fyllde 80 år, saknade en 

redovisning av regimens brott mot mänskliga rättigheter. Numera har Sverige 

endast ett mindre utvecklingssamarbete med Kuba med rätt profil att stödja 

demokratiutveckling och mänskliga rättigheter (Dagens Industri 2007-03-22).            

I övriga artiklar argumenteras den nationella gemenskapen framför den partipolitiska och 

angreppet i sig beskrivs snarare som ett nationellt angrepp på nationen Sverige än ett politiskt 

angrepp till följd av förd politik.

Utifrån denna bakgrund analyseras, vrids och vänds konflikten i media. Alla verkar ha en 

åsikt eller ståndpunkt i frågan likväl på diplomatisk toppnivå som hemma vid frukostbordet.    

För att ta mig an analysen av konflikten tänker jag börja med att studera vilka föreställningar 

eller stereotyper som media var en del i att konstruera i sin beskrivning av händelsen. Det är i 

beskrivningen av ”den andre” som alla grupperingar producerar och reproducerar sin egen 

identitet. Den kubanska stereotypen kommer att beröras närmare i följande kapitel där jag 

även kommer att försöka förstå svenskens identifierande självbild.
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PRODUKTIV STEREOTYPISERING I MEDIA

Etnologen Jan Garnert har tidigare genomfört en liknande studie om Telia-Telenor konflikten 

där före detta näringsminister Björn Rosengren av misstag i media antydde att Norge 

egentligen var den sista sovjetstaten. Händelseförloppet bär på många gemensamma drag i 

relation till mitt studieobjekt. Garnerts syfte med studien var precist att analysera medias 

stereotypisering av svenskt och norskt. Med begreppet stereotypisering hänvisar han till 

Nationalencyklopedins förklaring om en allmän föreställning eller förenkling kring en viss 

grupps utmärkande egenskaper (Garnert 2002:260). Resultatet av studien innebar att 

stereotypiseringarna följde några tydliga huvudteman. Norge beskrevs i svensk media som 

nationalistiskt och tekniskt outvecklat eller primitivt medan Sverige i norsk press framställdes 

som opålitlig översittare. Stereotyperna förankrades således i den långa historiska 

gemenskapen och kom att stärka de nationella identiteterna (Garnert 2002:264). 

I Kubakonflikten förekommer på samma sätt stereotypisering av kubanen vilket i sig 

föranleder till att både ”den andre” och svensken karaktäriseras. Detta är ett exempel på hur 

människan inom diskurserna strukturerar världen i motsatspar. Vi ska således undersöka 

närmare hur de nationella identiteterna kuban och svensk framställdes i media och vad 

produktiv stereotypisering innebär.

Produktiv stereotypisering

Stereotyper benämns ofta i samband med diskriminering eller rasism och tenderar ofta till att 

vara mer eller mindre nedsättande men behöver inte vara detta. Exempelvis delar västvärlden 

positiva stereotyper kring ”primitiva folkslag” rörande genuinitet och högre livskvalitet. 

Stereotypisering som analysverktyg berör skapandet och den konsekventa tillämpningen av 

föreställningar eller kulturella utmärkelser för en grupp. Stereotyper är således inte sanna och 

ger nödvändigtvis inte en rättvis bild av verkligheten utan verkar med andra orsaker och 

tillämpningar. Grupptillhörighet och lojalitet förstärks och bekräftas genom stereotypisering 

vilken som utstakningsprocess kallas för dikotomisering (Hylland Eriksen 1998:33-39). Med 

andra ord genom att kategorisera kubanen i Kubakonflikten skapas och förstärks en svensk 

identitet. På detta sätt fungerar stereotypiseringen produktivt då den verkar som drivkraft i 

skapandet av den egna nationella identiteten och förstärker gruppgemenskapen. 
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Den irrationelle kubanen

I den mediala framställningen av Kubakonflikten finns en tydlig dikotomisering av den 

irrationelle kubanen och den rationelle svensken;

Sveriges utrikesminister Carl Bildt höll ett anförande i FN och kritiserade Kuba för 

brott mot de mänskliga rättigheterna. Då gick Kubas ambassadör till vilt angrepp 

och anklagade Sverige för att vara en blodig imperialistmakt som genomför etnisk 

rensning av dem som inte har vikingablod (Aftonbladet 

2007-03-21 mina kursiveringar).

I de diskursiva motpolernas agerande i och med dispyten framställs en tydlig uppdelning och 

i det mediala förloppet fortsätter stereotypiseringen av den irrationelle kubanen;

Den svenske ambassadören i Havanna kallades på torsdagen upp till det kubanska 

utrikesministeriet. Kontentan av det samtalet var att man från Kubas sida inte 

framförde någon ursäkt, och att vi inte kan förvänta oss någon heller, säger Håkan 

Malmqvist, chef för Amerikaenheten vid UD. Den svenske ambassadören Christer 

Elm hade begärt att få träffa protokollchefen vid det kubanska utrikesministeriet 

för ett samtal om att sigillet brutits på en säck med svensk diplomatpost. Men 

kubanerna förekom honom. Innan han fått svar på sin begäran kallades han upp till 

en tjänsteman på lägre nivå. Där fick han ta emot Kubas irritation över den vändning 

som det diplomatiska bråket mellan länderna tagit (Dagens Nyheter 2007-03-23).   

Det främsta temat som genomsyrar mitt mediematerial berör således rationalitet. Här sker 

även den tydligaste uppdelningen och starkaste framställningen av stereotyper. Den 

irrationelle kubanen som ställs emot den rationelle svensken. Följande citat speglar det 

genomgående fenomenet som mer eller mindre finns i samtliga artiklar;

När utrikesminister Carl Bildt nyligen kritiserade Kuba i FN för brott 

mot de mänskliga rättigheterna anklagade den kubanske FN-ambassadören 

Sverige för att vara en blodig imperialistmakt, som ägnar sig åt etnisk 

rensning och slänger ut alla som inte är av vikingablod 

(Östersunds-Posten 2007-03-22:13 mina kursiveringar).
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För det första så kritiserar Sverige medan Kuba anklagar. Det går inte att finna ett enda 

svenskt anklagade i någon av artiklarna. Svensken anklagar inte han kritiserar. Detta trots att 

handlingarna utifrån mer än ett avseende påminner om varandra.

 Fortsättningsvis kan man nästintill höra det ironiska tonläget i texten, såpass slående 

framställs det. ”Ett blodigt imperialistiskt Sverige som fördriver tiden med etnisk resning” 

låter nästintill skrattretande. Skulle detta vara samma Sverige som är känt som ett av världens 

främsta demokratier. Genom den ironiska framställningen utmålas kubanen som 

fundamentalt ologisk då han vräker ur sig anklagelser helt utan verklighetsförankring;

Den svenske utrikesministern höll ett anförande. Brott emot de mänskliga 

rättigheterna, bland annat på Kuba, kritiserades. Kubas FN-ambassadör 

svarade med ett vulkanutbrott av smädelser. Sverige är en gammal 

kolonialmakt, som ägnar sig åt etnisk rensning. Här accepterar vi bara 

människor som ser ut som renrasiga vikingar. Enligt ambassadören, alltså. 

Om detta ska föreställa diplomatins nyktra språk blir man onekligen lite 

nyfiken på hur kommunistregimen låter när den råskäller på fyllan. 

Dessutom har en försändelse med svensk diplomatpost till Kuba öppnats. 

Rotar kamraterna i våra påsar/…/ (Svenska Dagbladet 2007-03-21)    

Då man i media målar upp bilden kring den irrationelle kubanen tillskrives egenskaper såsom 

rationalitet och logik en svensk identitet. I skapandet av ”den andre” fastställes samtidigt våra 

egna identitetsmarkörer utifrån strukturerandet av världen i binära oppositioner. Kubanen får 

respresentera det ologiska då vi i västvärlden sätter ett högt värde i den vetenskapliga logiken 

vilket därmed är en egenskap som vi mer än gärna inberäknar i vår nationella identitet.

I smutskastningen skapas svensk identitet

För att spinna vidare på ovanstående tankegång kring identitetsskapande utifrån kategoriserig 

av ”den andre” kan man se till följande. Då ”den andre” tillskrivs som det jag inte är eller inte 

vill vara fyller denne en nödvändig funktion i den identitetsskapande processen. Jag blir rik 

och kraftfull då ”den andre” i relation till mig tillskrivs som den svag och fattig (Neumann 

1999:17). 
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Genom att reproducera bilden av kubanen med de egenskaper vi inte vill inskriva i en svensk 

nationell identitet fastställs vår önskvärda verklighetsbild i den aktuella konflikten. Då 

kubanen i media framställs som trångsynt, okontrollerad och aggressiv reproduceras 

svensken som den demokratisk ödmjuke och kontrollerade parten. 

I beskrivningen av Fernandez Palacios uttalande målas ovanbeskrivande bild upp;

Den kubanske delegaten Juan Antonio Fernandez Palacio blev ursinnig och 

kontrade med en frän attack på Sverige som han menade bedriver etnisk  

rensning mot alla som inte ser ut som vikingar. Det var ett hysteriskt, grundlöst 

och märkligt utbrott. Han talade om svensk imperialism, kolonialism, blod och 

vikingar, säger Carl Bildt. Utbrott av den typen riktade mot vår nation accepterar 

vi inte. Den kubanske ambassadören i Stockholm, Ernestto Melendez kallades 

genast upp till utrikesdepartementet. Det var ett skarpt samtal. Jag förklarade att 

vi tyckte det var stötande och han lovade framföra det till sin regering, säger 

utrikesrådet Olof Skog. Men någon ursäkt har Sverige ännu inte fått 

(Aftonbladet 2007-03-22:24).   

FN-delegatens uttalande jämställs med ett raseriutbrott och ord som ”ursinnig” och 

”hysterisk” används för att beskriva hans agerande. Citatet fortsätter med formuleringen att 

utrikesdepartementet ”förklarade” att vi i Sverige fann händelsen mycket stötande vilket den 

kubanska ambassadören Melendez förväntas framföra till sin regering. 

Det beskrivs mycket tydligt vem det är som är den diplomatiskt medlande parten i konflikten. 

Nationen Sverige reproducerar och förstärker bilden av den sansade och kontrollerade 

nationella identiteten genom att ställa den hysteriskt okontrollerade kubanen i relation till oss 

och vårt handlande. 

Konflikt resulterar i integration och integration i konflikt, det primära begreppet att studera är 

således konflikt lyder Lewis A Cosers huvudtema. Då funktionen i den sociala konflikten är 

att definiera och strukturera grupptillhörighet vilket i sin tur leder till att integrationen inom 

gruppen förstärks. Detta benämner Coser som den sociala säkerhetsventilen vilken lättar på 

samhällstrycket genom att acceptera mindre konflikter (Wiberg 1990:160-161). 

Funktionen exemplifieras tydligt i ovanbeskrivna citat. Kubanen såsom diskursiv motpol till 

svensken reproducerar nationstanken och föreställningen kring en gemensam identitet. 

Konflikten aktiverar nationalismen och fungerar som motorn till integrationen av en nationell 
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gruppering. Delegaten blev ”ursinnig” och ”kontrade med en frän attack på Sverige” går det 

att läsa. Ordvalen i beskrivningen av händelsen såsom ”angrepp” eller ”attack” för tankarna 

direkt till temat krigsföring. Även om händelsen inte kan jämställas i fysisk art så är den 

psykologiska funktionen densamma. Krig enar nationer då nationalismen aktiveras och 

kampen för en gemensam sak skapar samhörighet. Desamma går att uttyda i citatet genom 

Carl Bildts uttalande: ”utbrott av den typen riktade emot vår nation accepterar vi inte”. Den 

nationella identiteten förstärks och blir den primära identiteten under den nationella 

konflikten. Att integration var ett resultat av den konfliktfyllda händelsen är tydligt. Men om 

denna var en reaktion på samhällsstrukturen i avseende till regeringsskiftet hösten 2006 är 

problematiskt om inte omöjligt att svara på. Dock verkade konflikten stärkande för den 

nationella gruppgemenskapen och kom att placera interna politiska motsättningar åt sidan i 

nationalismens namn (Bankier 2001:34-36).

Nationell identitet framför partipolitisk

Den nationella identiteten kan beskrivas som en kvarleva ifrån romantikens dagar vilken 

vädjar snarare till känslan än förnuftet. Under hundratals år har folk levt i ett land som kallats 

Sverige men det var först då identitetens egenskaper började ifrågasättas som svensken 

skapades. Fullt medborgarskap kom att innefatta kulturell och känslomässig förankring. 

Generation efter generation har sedan fostras till att det djupt inom människan finns en 

svenskhet vilken bär på svaret om vilka de är och vad de har för uppgifter i livet (Ehn, 

Frykman & Löfgren 1999:133-134). Om man tänker sig att regeringsskiftet i och med den 

borliga valsegern hösten 2006 innebar en viss identitetsförlust för den historiskt 

socialdemokratiske svensken blir resultatet följande. Utifrån att Kubakonfliktens främsta 

uppgift var att återskapa gruppgemenskapen hos svenskarna behövde medlemmarna 

övertygas om att den nationella identiteten står över den partipolitiska;

Sverige har länge varit kritisk till respekten för de mänskliga rättigheterna på 

Kuba och det faktum att landet, enligt bland annat Amnesty, håller politiska 

fångar. Tonläget i kritiken höjs. Även den socialdemokratiska regeringen under 

Göran Persson tog upp frågan i internationella sammanhang. Med den borgerliga 

regeringen har höjt tonläget. I det ordkrig som utbröt i samband med Bildts 

FN-anförande anklagade Juan Antonio Fernandez Palacio den svenske 

utrikesministern för hyckleri. Istället för att kritisera Kuba tyckte han att Bildt 

borde ta upp USA:s krig i Irak och amerikanarnas bas i Guantanamo på Kuba 
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(Sydsvenskan 2007-03-22 mina kursiveringar).

I Sydsvenskan går det att läsa ”Även den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson 

tog upp frågan i internationella sammanhang… den borgliga regeringen har höjt tonläget.” 

Denna redogörelse påvisar att Carl Bildts handlande i grunden inte är politiskt utan nationellt. 

Utifrån detta avseende verkade konflikten integrerande mellan svenskarna både inom Sverige 

och under vald regering. Detta är ett resultat av att den nationella identiteten framställts i 

media som den primära.  

I den mediala framställningen av en svensk identitet förekommer dessutom ett rättfärdigande 

av den västerländska maktpositionen i relation till Kuba. I det aktuella mediematerialet 

hänvisar journalister till att Kuba inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Jürgen 

Habermas menar att de nationella diskurserna i västvärlden döljer sina maktanspråk bakom 

de politiskt heliga mänskliga rättigheterna. Förenta nationerna är i allra högsta grad delaktiga 

i att reproducera av den nationella diskursen. Här deltar medlemmarna som representanter för 

sin nation och ses som förespråkare för ett helt land. Den relevanta identiteten inom FN:s 

ramar rör varken kön eller familjeposition då det är den nationella identiteten som är den 

fundamentala. Habermas menar att symboliken för de mänskliga rättigheterna idag är 

desamma som religionen tidigare varit. Dess helighet har kommit att bli någonting enormt 

vilket samtliga nationer bör respektera. Precis som kyrkan tidigare kunde utföra maktanspråk 

i Guds namn kan västvärlden idag utföra maktanspråk i de mänskliga rättigheternas namn. 

Detta ska vi se närmare på i följande kapitel då Kubakonflikten precist argumenterar för 

respekt och emot brott av FN:s mänskliga rättigheter.
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I SKUGGAN AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Den västerländska demokratimodellen har under de senaste decennierna vunnit den 

ideologiska striden i världen och står nu som fullstädig segrare. Det anses inte längre ligga 

några tvivel om vilket samhällssystem det är som är det rätta att föredra. Därmed är det 

enbart en tidsfråga innan övervägande del av världen övergår till demokrati av västligt snitt 

(Karvonen 1997:12). Detta resonemang för oss in på en intressant tanke. Om världen ska 

demokratiseras enligt en västerländsk modell står det ganska självklart vilka det är som ska 

utföra denna demokratisering. Då vi i Sverige är en del av västvärlden tillför detta en 

intressant aspekt i relation till vår nationella identitet.

Demokratins väktare

Då Förenta Nationerna grundades som det nya systemet var detta ett framsteg på många sätt. 

Skapandet av principen om internationella aktioner vid krig, våld och aggression var av stort 

värde även om principen inte tillämpades i samtliga fall. Det fanns efter världskrigen en 

uppriktig önskan om att bannlysa krig och bekämpa extrem nationalism men man insåg inte 

bristerna i det nya systemet. Det förekom flera olika uppfattningar kring organisationens 

ändamål. Frankrike hoppades på denna som en allians emot Tyskland medan England såg 

den som en diplomatisk anordning för att underlätta kontakter. Förhoppningarna hos 

majoriteten var dock att organisationen skulle bli en internationell opinion vilken genom att 

vara omöjlig att motstå skulle skapa en rättvis världsordning (Luard 1971:257). Den stora 

frågan kretsar inte kring ifall ambitionen verkligen var att skapa en rättvis världsordning utan 

en rättvis världsordning var absolut målet men för vem.

Härifrån startade FN:s arbete med att gå ifrån att vara en myndighet utan någon väsentlig 

makt till att vinna samtliga världens nationers lojalitet och respekt. Åtgärden återfanns i att 

aktivt arbeta med att förbättra kunskapen kring världsorganisationen eller med andra ord 

hederlig propaganda. Upplysningen skedde dels genom regeringarna och andra nationella 

organisationer men även på gräsrotsnivå. Detta genom undervisning av skolbarnen eller 

genom FN-flaggans vajande i vinden under FN-dagen för att påminna var man på gatan om 

sitt och alla andra länders medlemskap i världsorganisationen (Luard 1971:285).  För att 
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delge FN kraft att verka över nationsgränserna krävdes dels de prejudikat, som infördes i och 

med Nürnbergrättegången efter andra världskriget, men även ett aktivt arbete med 

gruppgemenskapen. Prejudikaten innebar bland annat att brott emot exempelvis de mänskliga 

rättigheterna stod över den nationella lagen. Därmed kan en nationell myndighets aldrig ge 

absolution för denna typ av brott (Lundquist 1998:66).

Detta för oss vidare på Jürgen Habermas tes kring att de mänskliga rättigheterna i dagens 

världssamhälle har lagt anspråk på religionens helighet vilka tidigare upprätthöll en kollektiv 

gemenskap över nationsgränserna. I Kubakonfliktens mediematerial finns en gemensam 

tendens i samtliga artiklar där heligheten inför de mänskliga rättigheterna uppvisas. Det talas 

om ansvar, skyldighet och respekt vilket gör att mycket lite kritik riktas emot Carl Bildts 

handlande då han enbart framträder som en moralens beskyddare. 

Det var sannerligen på tiden att någon officiell företrädare för svenska regeringen 

tog badet från munnen och sa vad alla redan vet om Kuba, en av de sista 

kvarvarande kommunistdiktaturerna i världen. Tack, Carl Bildt, låt dem skrika! 

Kan de inte iakttaga vanliga diplomatiska spelregler utan öppnar diplomatpost 

kan vi ta hem representationen därifrån. Utöva press så att regimen faller och 

demokratin införs snarast (Nerikes Allehanda 2007-03-23).     

I boken ”Fred- och konfliktkunskap” kan man återläsa följande resonemang: Mänskliga 

rättigheter är och måste vara ett grundfundament i positiv fred. För att dessa inte enbart ska 

bli politiska slagord måste vi kunna utvärdera utifall institutioner, stater, regeringar och 

grupper lever upp till de mål som finns uppställda. De flesta regeringar i världen har antagit 

FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter vilket i sig innebär att vi kan utvärdera 

hur regeringar och folket följer antagna principer (Karlsson 2004:46-47). 

Det är relativt klart vilka som innefattas i detta vi, det vill säga vi i väst. Detta resonemang 

genomsyrar Kubakonfliktens tidningsartiklar och påvisar tydligt att vi i Sverige är en del av 

detta vi som bär på en skyldighet att bevaka respekten för de mänskliga rättigheterna. Det vi 

nu ska undersöka grundas i Habermas kritik då han menar att FN då det konstruerats i väst 

omöjligen kan beskydda någon annans intressen än västvärldens.       
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Skyldighet att såsom vakthundar bevaka 

I och med att samhällsmakten förflyttats ifrån en religiös till en politisk demokratisk grund 

menar Habermas att denna makt kräver en ständig legitimering. En religiös grund fastställs i 

makten över människan medan det i den demokratiska modellen är medborgaren som härskar 

över världen (Habermas 2001:91-93). Med en religiös grund skulle världens maktfördelning 

finna sin förklaring i Guds vilja belägen långt över människans handlingsutrymme. 

Demokratimodellen har istället funnit legitimeringen av västvärldens styre över tredje 

världen i de mänskliga rättigheterna. Genom att reproducera vårt ansvar i väst för att 

upprätthålla dessa rättigheter suddar vi ut den vite mannens dåliga samvete. Detta bygger på 

en postkolonial tankegång där det är vår skyldighet att se till att människor respekterar 

varandra i länder utanför väst då de själva inte besitter denna förmåga. Denna skyldighet att 

se till att de mänskliga rättigheterna respekteras tydliggörs genomgående i tidningsartiklarna;  

FN har en skyldighet att övervaka respekten för mänskliga fri- och rättigheter. 

De är synnerligen begränsade på Kuba och det har vi en skyldighet att säga. 

Det ska inte föranleda ett hysteriskt angrepp på en hel nation av den art som 

kubanerna gjorde, sade Carl Bildt (Helsingborgs Dagblad 2007-03-22:10).

I denna reproduktion fastställs såväl vår nationella identitet såsom vår maktposition i världen. 

FN:s skyldighet är vår skyldighet att stå upp för de mänskliga rättigheterna vilket i sin tur 

knyter samman en svensk nationell identitet med en västerländsk identitet i vilken vi 

rättfärdigar vårt leverne. Då detta är vårt ansvarsområde i världsordningen ska länder vilka 

utsätts för vår tillrättavisning lyssna och ta lärdom då vi enbart vill deras bästa. Eller för att 

säga som Carl Bildt: ”Det ska inte föranleda ett hysteriskt angrepp på en hel nation av den art 

som kubanerna gjorde.” Detta tydliggörs bland annat i följande artikel;

Häromdagen fick Bildt ett tackbrev från Havanna/…/Brevet kommer från –

Las Damas Blancos  – ,(De vita damerna) som fick Europaparlamentets 

Sacharov-pris 2005 för sitt arbete för mänskliga rättigheter/…/De tackar Bildt 

och svenska regeringen för vad den sagt. De skriver att de har uppmuntrats av 

att Bildt nämnt situationen på Kuba: - Dagen kommer när vi kan motta Er med 

den heder Ni förtjänar i ett demokratiskt Kuba, och överensstämmelse i 

respekten för de mänskliga rättigheterna och folkets frihet kommer att råda i 

relationerna mellan våra två länder. Brevet slutar: - Ni, liksom kungariket 

Sveriges regering, har vår djupaste respekt och tacksamhet. 

(Nerikes Allehanda 2007-04-16)   
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Habermas fortsätter sin tankegång med att västdiskursen bygger på att kräva inkludering av 

”den andre” i tredje världen vilket legitimerar sin egen exkludering. Detta i sin tur stärker den 

nationella identiteten då vi genom att se till att ”den andre” sköter sig suddar ut våra egna fel 

och brister. 

Mot en global västerländsk identitet 

Till en början av medias rapportering av Kubakonflikten fanns en viss tvekan kring ifall detta 

bevakande verkligen var svenskens sak. Inom kort uppbackades nationen dock av ett starkt 

stöd då den Europeiska unionen tog till orda; 

Det är inte bara en fråga om svensk-kubanska relationer, utan hela EU delar oron 

som Sveriges utrikesminister gett uttryck för angående de mänskliga rättigheterna 

i Kuba, sade en talesman för EU-kommissionären Louis Michel – en av de 

kommissionärer som har ansvar för unionens utrikesrelationer – på en 

presskonferens i Bryssel på torsdagen (Dagens Nyheter 2007-03-22).  

Detta är ytterligare ett påstående vilkets styrker Habermas tes kring att den nationella 

identiteten i och med globaliseringen har gjort en förflyttning emot en västerländsk identitet. 

Han fortsätter med att påvisa att den västerländska diskursen bär på en lösning för att 

förhindra nationella politiska kriser. Då de nationella konflikterna slussas in i en struktur 

vilka alla nationer tillhörande den västerländska diskursen enats om finns lösningen redan 

fastställd innan konflikten riktigt hinner komma till uttryck. Om detta är fallet skulle 

Kubakonflikten kunna vara något avsevärt större än en reaktion för att främja en svensk 

nationell identitet. I detta fall kan konfliktens uppkomst vara ett resultat och ett steg i en 

process där den nationella identiteten närmar sig en global västidentitet. Om detta är fallet 

kan man som svensk fråga sig vem det egentligen är som bryter emot de mänskliga 

rättigheterna då vi sparkar på någon som redan ligger enbart för att tillgodose oss än mer 

makt i världen.

Då jag har diskuterat mitt uppsatsämne om att studera Kubakonflikten i relation till den 

nationella identitetsprocessen har jag till och från stött på opponering kring denna händelse. 

Ett flertal individer menar att precist Kubakonflikten måste vara ett mycket dåligt exempel på 
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hur en svensk identitet skapas och fastställs. Detta eftersom bilden av den politiskt neutrale, 

konflikträdde, ”lagom är bäst” svensken inte alls går samman med nationens politiska 

handlande genom Carl Bildt under aktuell konflikt. Men för att pröva Habermas tes på 

materialet stämmer bilden fullständigt överens med ”verkligheten”. Om vår svenska identitet 

är innesluten i en process, där den nationella identiteten är under en ständig omformning för 

att passa in i en gemensam global västerländsk identitet, skulle agerandet i Kubakonflikten 

kunna ses som ett resultat av denna process. Kubakonflikten är då ett första steg i ledet mot 

en gemensam västerländsk identitet och en demokratins väktare för identiteten. Genom en 

fortsatt reproducering av dessa handlingar skulle egenskaperna sedan fastställas som typiskt 

svenska eller västerländska. Kanske studerar mina barnbarns barn någon gång i framtiden 

etnologiska stereotyper och fnissar lite igenkännande åt den typiska västerlänningens 

högljudda argumentation.

  

Det är således i den återupprepade representationen eller i reproduktionen som identiteten 

fastställs. Utan en återupprepning inom diskurserna skulle ingenting existera. Varken norm 

eller identitet då den identitetsbundna självbilden skulle falla i glömska. Jürgen Habermas 

menar att denna reproduktion sker i språkets argumentation. Hur nationell identitet 

presenteras och fastställes genom språklig representation ska vi nu se närmare på i följande 

kapitel.
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REPRODUKTION AV NATIONELL MENTALITET

Det är i reproduktionen som diskurserna fastställer sin verklighetsbild. Individerna i samtliga 

diskurser interpelleras eller förutsätts i särskilda subjektspositioner. Enkelt beskrivet har 

exempelvis en kvinna som reagerar då ett barn ropar ”mamma” interpellerats till denna 

subjektsposition och agerar utifrån vad som förväntas av denna roll (Winther Jorgensen & 

Phillips 2000:48). Identitet är därmed detsamma som att identifiera sig med de såkallade 

subjektspositionerna som finns tillhanda inom diskurserna. Det är då identitet jämställes med 

identifiering som representeringen och reproduktionen kommer in. Mallarna för 

subjektspositionerna reproduceras i samtalet om ”dem” av samtliga parter inom diskursen. 

Här sätts likhetstecken mellan exempelvis ”moder” och de egenskaper som hon förväntas 

besitta såsom rar och känslosam. På detta sätt ger diskursen handlingsanvisningar till de 

människor som identifierar sig som ”mödrar” om hur de bör uppträda.  Dessa anvisningar 

måste sedan individen mer eller mindre leva upp till för att accepteras av kollektivet i sin 

identifiering. Det är då individen låter sig representeras av kollektivet som denne tilldelas en 

identitet. På så sätt är identiteten någonting som man både antar, tilldelas och förhandlar 

kring inom den diskursiva processen och kan således beskrivas som någonting socialt 

(Winther Jorgensen & Phillips 2000:50-51).

Den ovan beskrivna identitetsprocessen kan anpassas på samtliga identiteter och fungerar 

ypperligt på skapandet och återskapandet av den nationella identiteten. Jürgen Habermas ser 

reproduktionen i samtalet som en form av krishanterare vilken aktiveras vid otydligheter 

rörande identitetens form. I detta samtal argumenteras identitetens egenskaper fram genom 

att återupprepa och pröva diskursens överenskommelser (Månsson 1995:321-322). I de 

föregående kapitlen studeras främst hur en svensk identitet produceras i relation till ”den 

andre” vilket i detta fall är kubanen. Aktuellt kapitel berör snarare det vardagliga talet om 

svensken eller reproduktionen i samtalet vilken fastställer de egenskaper som tydliggjorts 

under jämförelsen. Därmed vill jag sammanfatta och försöka ge en förklaring på de skillnader 

som jag tidigare nämnt i mediematerialet där exempelvis svensken ”kritiserar” medan 

kubanen ”anklagar”.      
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Svensk nationell identitet 

För att sätta fokus på reproduktionen oavsett om denna är medveten eller omedveten 

förefaller följande citat intressant;  

Sverige har länge varit kritisk till respekten för de mänskliga rättigheterna på 

Kuba och det faktum att landet, enligt bland annat Amnesty, håller politiska 

fångar. Tonläget i kritiken höjs. Även den socialdemokratiska regeringen under 

Göran Persson tog upp frågan i internationella sammanhang. Med den borgerliga 

regeringen har höjt tonläget. I det ordkrig som utbröt i samband med Bildts 

FN-anförande anklagade Juan Antonio Fernandez Palacio den svenske 

utrikesministern för hyckleri. Istället för att kritisera Kuba tyckte han att Bildt 

borde ta upp USA:s krig i Irak och amerikanarnas bas i Guantanamo på Kuba 

(Sydsvenskan 2007-03-22 mina kursiveringar).

I detta korta citat återfinnes tre exempel rörande begreppet ”att kritisera” för att beskriva 

svenskens handlingsmönster. När arenan byts till den kubanska förflyttas handlingen genast 

till anklagelser. Detta är ett tydligt exempel på den ständiga reproduktionen av en svensk 

nationell identitet. Det relevanta i reproduktionen är således inte om denna är medvetet utförd 

eller inte då den existerar och är nödvändig i bägge former. Snarare är det faktumet att 

reproduktionen sker som fokus bör läggas. Enkelt beskrivet skulle identiteten ”svensk” aldrig 

existera då de svenska egenskaperna inte fastställdes i samtalets reproduktion. Identiteten är i 

behov av sina fastställda egenskaper då individens ”identifiera sig med” i stort sett är samma 

sak som att bära på en identitet.

   

Men egenskaperna i sig är inte tillräckligt för en nationell identitets fastställande. Det krävs 

samtidigt någon form av kännetecken till reproduktionen för att individen ska kunna känna av 

utifall den bör identifiera sig med uppräknade egenskaper eller ej. Även dessa finns tydligt 

formulerade i citatet. Det första exemplet är citatets första mening: ”Sverige har länge varit 

kritisk…”. Med begreppet Sverige tar vi i detta sammanhang för givet att det talas om folket 

boende inom den geografiska arenan Sverige och inte landet i sig geografiskt. Det är folket 

som bär på möjligheten att ge uttryck för åsikter såsom kritik och inte landsmassan i sig 

(Winther Jorgensen & Phillips 2000:178-181).

Nästa exempel berör samma fenomen. I meningen kring Kubas anklagelser kan man läsa 

”den svenske utrikesministern”. Det hade likväl varit möjligt att enbart hänvisa till 
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utrikesministern dock hade detta inneburit att det egentliga syftet i meningen hade fallit bort. 

Det betydelsefulla i sammanhanget är inte att det är en utrikesminister som man har gått till 

angrepp emot utan att det är den svenske utrikesministern vilket tydligt poängteras. Därmed 

förtydligas det att det är den nationella identitetens egenskaper som fastställs i denna 

reproduktion. Med detta klargjort tar vi oss vidare för att studera vilka egenskaper det är som 

framställs som typiskt svenska och varför.   

Den rationelle svensken

I studien ”Arbetets flytande gränser” baserad på en deltagarobservation skildrar Billy Ehn hur 

konfliktundvikandet praktiseras som en samlevnadsfrid i svenskarnas relation till de 

utländska fabriksarbetarna. Att undvika alltför känsloladdade samtalsämnen såsom politik 

och religion eller byta samtalsämne då meningarna går isär beskrivs som ett typiskt svenskt

personlighetsdrag. Ehn uttrycker dessutom bilden av det svenska konfliktundvikandet som en 

ganska vanligt förkommande nationell självbild bland svenskarna (Ehn 1981). 

Förklaringen till att egenskapen beskrivs som svensk går att finna i den kulturella normen 

rörande aggression och konflikt där tydliga tecken på känslouttryck är dikotomiska i relation 

till förnuft. Inget samhälle eller kultur bär på benägenheten att skapa unika personlighetsdrag 

åt sina medlemmar så att säga egenskaper som bara svenskar och inga andra folkslag skulle 

bära på. Dock kan en specifik omgivning gynna utvecklandet av vissa personlighetsdrag 

medan en annan omgivning gynnar andra drag. Svenskar tenderar exempelvis till att se ner på 

starka eller spontana känslouttryck. Ofta knyts dessa samman med en kvinnlig eller barnslig 

sfär och det finns en allmän åsikt om att mogna vuxna människor ska inneha kontroll över 

sina känslor (Daun 1996:131-133). Om vi nu utgår ifrån att svensk kultur inrymmer en norm 

vilken förhindrar att alltför starka känslor kommer till uttryck blir det intressanta att se till hur 

svenskarna kommunicerar känslor. Att hålla tillbaka känslorna innebär inte en avsaknad av 

känslor utan det är styrkan i reaktionen som förmildras. Svenskarna uttrycker samma slags 

känslor fast med ett svagare verbalt användande eller simplare förhållningssätt. Exempelvis 

istället för att säga ”jag älskar dig” vilket i våra öron kan klinga något tillgjort använder vi 

”jag gillar dig” eller ”jag tycker om dig”. Denna form av försvenskning sker på en basal nivå 

alltifrån i översättningen av utländska filmer till de personalstrukturerade lekarna på dagis 

(Daun 1996:147-148). 
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På samma sätt kritiserar svensken kubanen medan denna anklagar svensken. Den mediala 

framställningen av den anklagande kubanen behöver således inte enbart innebära en nationell 

attack på svensken och Sverige. Framställningen är dessutom en beskrivning av nationella 

egenskaper och mentalitet. I begreppet ”anklaga” innefattas allt starkare och orationella 

känslouttryck än i begreppet ”kritisera”. Svensken gestaltas behålla kontrollen över sina 

känslor och går lugnt tillväga då han kritiserar kubanen medan denne framställs handla med 

motsatt tillvägagångssätt.   

Den svenska rationaliteten uppmålas många gånger som synonym med modernitet. Om en 

svensk identitet skulle tvingas sammanfattas med ett kärnbegrepp skulle detta troligtvis 

konkurrera ut de övriga. Sverige världens modernaste land, mest avancerat, högst utvecklat, 

rationellast samt rättvisast med sin sociala välfärd och jämställda omsorg. Detta perspektiv 

färgar även svenskarnas föreställning kring omvärlden då de flesta länderna åtminstone de 

utanför Norden inte anses ha kommit lika långt i den moderna utvecklingen. Invandrare 

betraktas många gånger som omoderna svenskar och man drar paralleller till våra tidigare 

svenska förfäder. Bengt af Klintberg (1990) beskriver exempelvis hur svenska 

vandringssägner såsom ”jugoslaven som odlade potatis i vardagsrumsparketten” eller 

”irakiern som drev hönshus på balkongen till sin tvåa” kan spåras direkt till vårt tidigare 

svenska bondesamhälle. Även den svenska självbilden om att kompromissa ses som en 

förutsättning för civiliserade relationer människor emellan. Ett ganska tydligt exempel är det 

svenska uttrycket: ”det lönar sig inte att diskutera detta för vi tycker olika”. Kompromissen 

ses som det enda riktiga sätter att lösa en konflikt på då bägge parter gynnas eftersom båda 

ger och tar. Medan kompromisslöshet uppfattas som oförnuft, primitivitet eller frånvaro av 

social utveckling. I en svenska nationell diskurs där modernitet och medgörlighet ställs som 

motpart till aggressivitet och känslofullhet uppfattas hat som omognad, brist på perspektiv 

och en primitiv oförmåga att leva sig in i motpartens situation. Dock är det enklare att vara 

civiliserad och diplomatisk då man lever i ett Sverige långt ifrån all världens oroligheter. 

Sverige och dess befolkning saknar en historisk erfarenhet av revolution, politisk turbulens 

och inre motstridigheter (Daun 1996:175-176).
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Kallt klimat, kall mentalitet och konflikter på is 

Det finns en allmängiltig folklig förklaring att det kalla klimatet framkallat den svenska 

kyliga mentaliteten vilken reproduceras oavsett sanningsgrad. Hundratals år av kamp emot 

det kalla naturelementet och den glesa befolkningen ska alltså ha resulterat i att de hårda 

livsvillkoren formade en hård och kylig svensk identitet. Före industrialiseringen bestod 

relationerna människorna emellan nästintill enbart av arbetsrelationer. Fritid var ett begrepp 

som i princip inte existerade då ickearbetstid bestod av kyrkobesök eller kanske något 

marknadsbesök. Då livet i bondesamhället dominerades av arbete fanns varken rum eller 

möjlighet för någon större känslomässig utveckling. När barnen i familjen nådde en socialt 

individuell ålder gällde det att bita ihop och lära sig arbetssysslorna fortast möjligt. Det fanns 

inte något vidare rum för lek, ömhetsbevis eller trotsig ilska. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till den reproducerade självbilden av känslokontroll och rädsla för att hävda 

individuell ståndpunkt eller konfliktundvikande (Daun 1996:205-208). 

Reproduceringen av det beskrivna förklaringsmönstret innebär således en reproducering av 

självbilden den kalle svensken vilket fastställer egenskapen som inneburen i en svensk 

identitet. I ett samhälle där folket reproducerar en självbild om avsaknad erfarenhet av 

”ansikte emot ansikte konflikt” upprättas inte heller någon ventil för aggressiva känslor. En 

svensk som utsätts för ett personligt angrepp anser sig då sakna kompetens i att snabbt gå till 

motreplik eller gräla. Därmed görs grälet till någonting obehagligt vilket man gör bäst i att 

undvika vilket i sin tur skapar en medvetenhet kring hur man bäst hindrar konflikter. 

Tydliggörandet i kontrasterna till barns och invandrarnas agerande förstärker således enbart 

tidigare nämnd livsstil i de äldre svenskarnas nationella identitet. En ny tendens har dock växt 

fram bland ungdomarna under 1990-talet. Med en uppväxt i ett multikulturellt samhälle vilket 

bidrar till skapandet av en självbild med kulturell osäkerhet samt en hård arbetsmarknad 

vilken i sig skapar en konkurrensmentalitet föds tendenser till en ny kommunikationsstil 

(Daun 1996:216). Många har idag ett uppförande och en kommunikationsstil som knappast 

identifieras med den typiskt svenska identiteten. Man talar högre och snabbare, tar mer plats 

och har ingenting emot att stå i centrum. Med den allt ökande levnadsstandarden i Sverige 

efter industrialiseringen försvann mycket av den svenska självbilden av ständigt kämpande 

och arbetsbörda. Därmed gavs mer tid och rum för individen att tänka och känna efter eller 

att leva ut sina ambitioner och känslor. Reproduktionen av svensk mentalitet är således under 

en ständig förändring där en nationell identitet utvecklas både genom generationsskifte och 

genom globalisering.
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Förändringar i svensk identitet

Förändringarna i en nationell identitetsprocess möjliggörs och är ett resultat av att identiteten 

fastställs i reproduktionen. Eftersom de nationella egenskaperna inte är essentialistiskt 

fastställda utan fastställs i den ständiga återupprepningen ges här en möjlighet till att upprepa 

bortom dess ursprungliga mallar. Kubakonflikten är ett exempel på en sådan upprepning som 

tänjer på de svenska mentalitetsgränserna. Detta innebär inte att det sker för första gången i 

den svenska historien. Olof Palme är ytterliggare ett exempel på en man vars handlande gick 

emot det som beskrevs och reproducerades som typiskt svenskt. I den diskursiva 

reproduktionen fungerar den kollektiva bestraffningen som ett diskursivt skyddsnät för att 

föreställningen ska kunna behålla sin föreställningsvärld. Med andra ord då en medlem i den 

diskursiva gemenskapen bryter emot normen och återupprepar fel vare sig detta är medvetet 

eller ej fungerar bestraffning ifrån kollektivet som ett skyddsnät. För att bubblan inte ska 

brista bestraffas individen för att åter ledas in på rätt spår och fortsätta reproducera enligt de 

normativa reglerna. I fallet Olof Palme har det i efterhand i media och filmproduktion 

spekulerats i om mordet var en form av internationell bestraffning för att Sverige lade sig i 

utrikespolitiska relationer emellan länder som inte berörde dem. Efter Olof Palme kom 

Sverige dessutom att föra en allt blygsammare och mera neutral utrikespolitik. 

Den första tveksamheten i media kring ifall mänskliga rättigheter på Kuba verkligen var 

Sveriges sak är ytterliggare ett tecken på att handlingen till viss del går emot normen av det 

tidigare svenska utrikespolitiska handlingsmönstren. Annars hade varken media eller de 

svenska medborgarna reagerat på handlingen. Men med den Europeiska unionens 

uppbackning slogs denna oro med ens bort. Detta skulle kunna vara ett av de första exemplen 

på hur en svensk identitet börjar bli en del i en europeisk identitet och utrikespolitiskt 

representerar större intressen än Sveriges. Därmed har en fundamental förändring skett i det 

diskursiva nationella systemet. Detta skulle innebära ett enormt framsteg för unionen då 

medlemmarnas nationella medborgare har börjat identifiera sig som europeiska medborgare 

även bortom passet. Vilket i sin tur innebär ett steg emot den dagen då jag tar en ny människa 

i hand och presenterar mig som europeisk istället för svensk.  
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AVSLUTANDE KOMMENTARER

Syftet med min uppsats har varit att i media studera den svenska nationella 

identitetsprocessen i en så liten del av Sveriges historia som två månader våren 2007 vilka 

gick under namnet Kubakonflikten. Då jag inledde min studie var jag något skeptiskt till att 

materialet skulle påvisa några tydliga element av en svensk nationell identitet eller kunna 

redogöra för processen. Någon tendens till förändring i en svensk nationell identitet med 

globaliseringen hade jag egentligen inte alls räknat med. Jag anade snarare att konflikten var 

av starkt partipolitisk anknytning i och med regeringsskiftet så tätt inpå. 

Härmed mötte jag mitt mediematerial med en viss förvåning då beskrivningen eller 

framställningen av kubanens agerande var av sådan karaktär att den om och om igen lockade 

mig till skratt. Det gick inte att ta miste på vilken nation det var som låg bakom det tryckta 

mediematerialet. Mediebilden tydliggjorde en stark dikotomisering av den irrationelle 

kubanen och rationelle svensken. Det krävdes inget skarpsynt öga för att förstå att vi svenskar

som en del av västvärlden sätter stort värde i det vetenskapliga förnuftets logik. Kubanen 

förlöjligades med en övertydlighet av aggressivt handlingsmönster, trångsynt envishet och 

okontrollerat känslosvall. En begränsad mån av krig och konflikt enar nationen då 

nationalismen aktiveras i kampen kring en gemensam sak vilket bidrar till en djupare 

samhörighetskänsla. På detta sätt verkade även Kubakonflikten integrerande och stärkande 

för en svensk gruppgemenskap. Under några få månader vändes medias ljus emot Castros 

fristad för att låta en nyskapad borglig regering sargad av avhopp, obetalda tv-avgifter och 

svartavlönade barnflickor vila för ett ögonblick. Inre partipolitiska motsättningar placerades 

åt sidan i nationalismens namn.     

I den mediala framställningen av svensken uppenbarade sig således en förkärlek till 

rationaliteten som omöjligen gick att förbise. Detta för mina tankegångar till uppfattningen 

om att Sverige har gått miste om sin kultur i och med den moderna utvecklingen och man 

söker nu febrilt efter falukorv, dalahästar och folkloristik. Resultatet av denna förlust är en 

viss avundsjuka på de länder och folkslag som vi anser primitiva då de ännu förfogar över sin 

genuina kultur. I min studie framträder svensk identitet med en paradox. Sverige världens 

modernaste land där befolkningen är såpass rationell och förnuftig att civilisationen i sin 
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utveckling har gått förbi det kultiverade och förlorat sin kultur. Det rationella demokratiska 

landet Sverige som rör sig bortom kulturella säregenheter såsom nationalism, barnaga, stela 

könsroller och religiöst sexuellt förtryck. Detta utan att stanna upp och tänka tanken att det 

specifikt är denna tankegång som är deras kultur.      

Ytterliggare ett fenomen som förvånade mig var reproduktionen i tidningsartiklarna av de 

mänskliga rättigheternas helighet vilka nästintill upphöjdes till en religiös nivå. Carl Bildt 

målades upp som en man som tog allas vårt ansvar genom att bevaka att de mänskliga 

rättigheterna respekterades. FN:s skyldighet, västs skyldighet, vår skyldighet klingade Bildts 

ord och vi klappade oss själva belåtet över magen. Tänk att vi vill världen så gott, vi kräver 

att ni respekterar och rättfärdigar samtidigt att vi kamouflerat disrespekterar. Det går att dölja 

maktanspråk bakom i stort sett allting. Den kristna kyrkan dolde dem i Guds namn under 

korstågens framfart medan de tyska nazisterna dolde dem i den romantiskt biologiska 

rasläran. Att betrakta de mänskliga rättigheterna som något undantag är att betrakta 

situationen med farligt stor naivitet. Med andra ord resulterar vår dagliga kamp för att de 

mänskliga rättigheterna ska innefatta all världens medmänniskor istället att vi nekar utvalda 

delar just dessa. Det som upprymmer mig samtidigt som det skrämmer mig är hur någonting 

så ofantligt stort kan uttydas ur någonting så litet som Kubakonflikten. Den Europeiska 

unionens uppbackning under konflikten och de mänskliga rättigheternas enda 

världsdemokratiska sanning innebär en milstolpe i svensk identitetsprocess. Reproduktionen 

skapar en ständig utvecklingsmöjlighet för vår nationella identitet där det går att uttyda 

tydliga tendenser mot en global identitetsprocess. Detta innebär samtidigt att Kubakonflikten 

är en del i det system vilket skapar och fastställer Sveriges politiska och ekonomiska position 

på den hierarkiska världstoppen. Vilket i sin tur innebär att jag i mina dagliga studier, min 

tankestruktur och min vardagliga reproduktion är delaktig i systemets fastställande. Samma 

system som tilldelar vapen åt gatubarnen i Brasilien, samma system som tvingar den unga 

mexikanskan över gränsen med magen fylld av heroinampuller och samma system som 

hindar barnet i Afrika mat för dagen, sin mänskliga rättighet. 
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