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The aim of this thesis was to examine how the two Swedish newspapers 
Aftonbladet and Dagens Nyheter portrayed the actions of Russia, Vladimir 
Putin, Nato and their allies and Ukraine in the conflict surrounding the 
sovereignty of Crimea that started in 2014. Our study was based on 18 news 
articles from the start of the conflict up to august of 2015. 
 
The results showed that Russia is portrayed as the villian of the conflict. 
Aftonbladet portrayed the nation as a threat to Sweden and the rest of the 
western countries. Both papers tended to treat Russian sources with distrust, 
often choosing to interview Swedish experts on Russia rather than citing 
Russian sources. Vladimir Putin was portrayed as an evil dictator who set his 
own interests first and foremost. Both papers drew parallels between Putins way 
of ruling with the style of leadership in Soviet Russia. 
 
In both Aftonbladet and Dagens Nyheter, Nato and their allies actions are 
portrayed as self defence towards Russia. Their actions are justified and always 
put in a perspective towards the actions of the Russians. 
The nation of Ukraine are initially portrayed as victims of Russian aggression. A 
few months into the conflict the newspapers started to become more critical of 
the Ukrainian actions, but always put it into perspective towards russian 
actions. Our study shows that Swedish media holds a critical view towards 
Russia and their actions. 
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1 Inledning 

Denna artikel fokuserar på hur aktörerna i Ukrainakrisen porträtteras i 

svenska nyhetsartiklar. I februari 2014 blossade konflikten upp mellan 

Ukraina och Ryssland om Krimhalvön. Med bakgrund av att den ryskvänliga 

ukrainska presidenten Viktor Janukovitj avsattes och landets närmande till 

västvärlden och ett potentiellt Nato-medlemskap reagerade Ryssland enligt 

rysk media för att skydda etniska ryssars liv och rättigheter (Fedor, 2015). 

Trots att Ryssland nekar till militär inblandning blev reaktionen att man 

undsatte ryska nationalister att ta kontollen över Krim och delar av östra 

Ukraina. Efter att den ukrainska militären kapitulerat på Krimhalvön blev 

området annekterat av Ryssland. I dagsläget är det en frusen konflikt, och än 

kyligare blev relationen mellan västvärlden och Ryssland. 

 

Relationen mellan Sverige och Ryssland har i århundraden präglats av krig 

och konflikter. Dels direkt mellan länderna, men under senaste århundradet 

har globalisering också lett till tydliga avgränsningar mellan en västvärld och 

“resten av världen”. Sverige har, trots sin neutralitet, skapat starka band till 

västvärlden och länder som USA och Storbritannien. 

 

Det geografiska läget har dock varit ett underliggande problem. Ryssland och 

Sverige ligger nära varandra, Ryssland är dessutom Sveriges geografiskt 

närmaste stormakt. Med det är de ständigt närvarande i svensk 

utrikespolitik och i takt med att Sveriges relation med västvärlden blivit 

starkare har också Ryssland reagerat. Den ryska militära aktiviteten i 

Östersjöområdet har mer än fördubblats under senare år trots att tillgången 

till Östersjön är begränsad till den isolerande enklaven Kaliningrad och 

kustremsan längst inne i Finska viken (Carlsson & Sköld, 2014). Historien 

har visat Rysslands ambition att kontrollera Östersjön, bland annat genom 

Molotov-Ribbentrop-pakten. Därför är Sverige, med sin stora kustlinje mot 

Östersjön och sin kontroll över Gotland, en strategiskt viktig position. Att 

rysk utrikespolitik synas extra hårt i svenska medier är därför inte konstigt. 

“Hotet från Ryssland” beskrivs i svenska medier som ökat (SVT, 2016-09-
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18). Putins Ryssland spänner sina politiska och militära muskler för att 

hävda sin plats som stormakt på den politiska arenan. Ett svenskt 

medlemskap i den militära försvarsalliansen Nato debatteras och frågan om 

en rysk reaktion står centralt i diskussionerna. Oron för Ryssland har ökat i 

det svenska samhället. Enligt SOM-institutets årliga undersökning har hela 

80% av svenska medborgare en oro på grund av Ryssland som beskrivs som 

ganska eller mycket stark (Bjereld & Ydén, 2015). Sveriges militära förmåga 

ifrågasätts i relation till den ryska, och är en bidragande orsak till att Sverige 

exempelvis valt att öka sin militära närvaro på Gotland. 

 

Från ryskt håll anser Viktor Tatarintsev, rysk ambassadör i Sverige, i en 

intervju med Ekot att relationerna mellan Sverige och Ryssland är på sin 

lägsta punkt på länge. Han menar att det är Sverige som, med hänvisning till 

händelserna i Ukraina, har frusit samtliga officiella kontakter med Ryssland. 

Tatarintsev menar också den svenska reaktionen skiljer sig från exempelvis 

den finska. Han vill återupprätta normala förbindelser mellan länderna och 

menar att “hotet från Ryssland” är absolut struntprat och en del av en 

propagandakampanj som svenska medier blåser upp. Bland annat lyfter han 

fram andra händelser då Nato-länder kränkt svenskt luftrum, och jämför 

med då Ryssland kränkt svenskt luftrum. Nato-ländernas övertramp ledde 

inte till kampanjer i svenska medier (Tatarintsev, 2016). 

 

Mediers roll i att bilda opinion kan inte underskattas. Eftersom 

nyhetsrapporteringen för många är den enda bilden av konflikten i Ukraina 

som ges anser vi att det är viktigt att undersöka hur nyhetsrapporteringen 

sett ut samt hur konfliktens aktörer gestaltats. 

2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka Aftonbladet och Dagens Nyheters sätt att 

framställa aktörerna i de artiklar som rapporterar om Ukrainakrisen. Vi 

kommer undersöka utvalda artiklar och utefter dessa undersöka vilka ord 

som används för att ge aktörerna mening i texterna. Vi anser att 

journalistiken har en viktig roll i hur samhället uppfattar vissa sakfrågor och 
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att den har en stor påverkan på samhällets opinion. Entman (2004) skrev att 

‘allmänhetens faktiska åsikter uppkommer från gestaltad information, från 

händelsers utvalda höjdpunkter och problem snarare än från direkt kontakt 

med realiteterna av utrikespolitik’. Sättet den svenska journalistiken 

gestaltar aktörerna påverkar därmed samhällsdebatten i sakfrågor, 

exempelvis den om ett framtida svenskt medlemskap i försvarsalliansen 

Nato. 

 

Vi hoppas genom studien kunna bidra till en ökad förståelse för hur 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, två av de mest lästa tidningarna i Sverige, 

gestaltar Ryssland i nyhetsartiklar i samband med Ukrainakrisen. Eftersom 

vi undersöker två olika sorters tidningar, en morgontidning och en 

kvällstidning faller det sig naturligt att vi även undersöker de eventuella 

likheter och skillnader i rapporteringen. För att konkretisera tänker vi 

undersöka hur dessa medier gestaltar Ryssland som nation, hur Rysslands 

president Vladimir Putin framställs samt hur tidningarna väljer att 

porträttera Ukraina och de Natoallierade. Vi vill urskilja hur dessa aktörer 

framställs av Aftonbladet och Dagens Nyheter.  

 

Vi anser att dessa fyra aktörer är de tydligaste som är involverade i 

konflikten. När vi undersöker Ryssland och Ukraina kan det innebära deras 

politiska ledning, såväl som deras militära närvaro och folket. Vladimir Putin 

kan ses som en symbol för Ryssland, men eftersom medier ofta beskriver 

honom som person och utgår från vad han säger i officiella sammanhang 

anser vi att det är intressant att se hur han porträtteras separat från 

Ryssland. Vi kommer också undersöka hur de Natoallierade gestaltas. Bland 

dessa räknar vi in Sverige. Vi tycker att det är intressant att undersöka 

eftersom de Natoallierade i det geopolitiska spelrummet kan ses som en 

direkt motståndare till Ryssland, såväl storleksmässigt som militärt. Vi tror 

att ett rysk-kritiskt förhållningssätt är norm inom den svenska 

journalistkåren. Svenska medier skriver ofta om relationen mellan 

västvärlden och Ryssland utifrån ett “vi mot dem”-scenario där Sverige 

hamnar i facket “västvärlden”. Dessutom beskrivs relationen som försämrad 

under senare år (Winiarski, 2014). 
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2.1 Frågeställning 

Vi är ute efter att undersöka hur Aftonbladet och Dagens Nyheter 

porträtterar aktörerna i konflikten i Ukraina i nyhetstexter. Detta eftersom 

medier spelar en stor roll i att forma samhällets opinion. Det geografiska 

avståndet innebär att Ryssland är Sveriges närmaste stormakt i det 

geopolitiska spelrummet. Därför anser vi att relationen mellan länderna, och 

samhällets opinion, är viktig att undersöka. Därför har vi valt att fokusera på 

Aftonbladet och Dagens Nyheter sätt att framställa Ryssland, Vladimir Putin, 

de Natoallierade och Ukraina i sin nyhetsrapportering om konflikten i 

Ukraina. 

Vi ska också undersöka likheter och skillnader mellan morgon- och 

kvällspress sätt att uttrycka sig i nyhetstexter om konflikten. Detta är 

intressant då de ekonomiska förutsättningarna mellan de två 

nyhetsinstitutionerna skiljer sig åt och detta i sin tur kan påverka ordvalet i 

artiklarna. 

 

 Hur porträtteras Ryssland, Vladimir Putin, de Natoallierade och Ukraina i 

Aftonbladet och Dagens Nyheters artiklar om konflikten i Ukraina? 

 Vilka likheter och skillnader kan finnas mellan Aftonbladet och Dagens 

Nyheters sätt att beskriva aktörerna i valda artiklar? 

3  Bakgrund 

För att förstå den svenska rapporteringen av Ryssland är det värt att förstå  

hur relationen mellan Sverige och Ryssland ser ut. Den historiska relationen 

mellan länderna har varit präglad av konflikt. Totalt har Sverige och 

Ryssland varit i krig med varandra elva gånger och relationen har genom 

tiden främst varit fientlig, till en början som rivaler, men senare som ett 

existentiellt hot. Ryssland har varit ett direkt eller indirekt hot mot svensk 

självständighet och geopolitisk integritet sedan 1600-talet. I detta kapitel 

kommer vi gå tillbaka i tiden och se på ländernas gemensamma historia. 
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3.1 Svensk-ryska relationer 

Den ryska nationalstaten kan ses genom historien i två olika lägen, en av 

expansion och en av isolation som med tiden har bytt av varandra. Ryssland 

har också sedan stormaktstiden varit en av de största hoten mot svensk 

självständighet. Genom expansion sägs Peter den Store ha skapat den 

moderna staten Ryssland på svensk bekostnad efter det Stora nordiska kriget 

som avslutades 1721 med att Sverige fick ge upp sina baltiska landområden, 

sin stormaktstitel och sitt hopp om att kontrollera Östersjön (Behre, et al. 

2003). 

 

Ryssland expanderade under tiden också österut genom sibirien fram till 

Stilla havet, söderut i Asien och västerut genom Polen-Litauen och 

erövringen av svenskkontrollerade Finland. Efter att Sverige förlorat sin 

stormaktstitel koncentrerade man sig istället på att minska kungamakten 

och att bygga upp sin ekonomi som efter krigen på 1600- och 1700-talet hade 

ruinerat landet (Behre, et al. 2003). Det ryska imperiet var nu en del i det 

europeiska stormaktsspelet och vid 1900-talets början en del av de 

allianssystem som skulle komma att delta i första världskriget. Sverige 

förklarade sig neutralt i världskriget, men tyskvänligheten var stark bland 

borgerliga kretsar och rädslan för en rysk invasion var utbredd då man 

delade en landgräns via tsar-kontrollerade Finland (Stråth, 2012). 

 

Med kriget kom också missnöjet som bubblat under ytan på det ryska 

samhället vilket 1917 resulterade i den ryska revolutionen som störtade 

tsarväldet och satte stopp för rysk expansion. Revolutionen slutatde i ett 

inbördeskrig och det ryska fokuset riktade sig inte längre utåt på omvärlden, 

utan inåt på sig själv. Tidigare ryska erövringar såg sin chans att förklara 

självständighet, däribland Finland, Georgien och Ukraina. De 

kommunistiska bolsjevikerna stod som ensamma vinnare när dammet efter 

inbördeskriget lagt sig och byggandet av Sovjetunionen kunde börja på 

riktigt. Vågorna av det skalv som hade varit ryska revolutionen skakade även 

Sverige då den politiska högern var rädda för en liknande revolution på 

hemmaplan (Stråth, 2012).  
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Efter stalinistiska utrensningar och kollektiviseringar var den nya sovjetiska 

staten relativt stabil och man kunde ännu en gång vända ögonen mot 

omvärlden. Den tyska-, respektive sovjetiske utrikesministern skrev år 1939 

under Molotov- Ribbentrop-pakten som var en neutralitetsöverenskommelse 

mellan Nazityskland och Sovjetunionen vilket delade upp östeuropa mellan 

de båda länderna. Efter den gemensamma invasionen av Polen och andra 

världskrigets start tog Sovjet kontroll över de baltiska staterna och skickade 

ett ultimatum till Finland om att finskt område närliggande St. Petersburg 

skulle överföras till sovjetisk kontroll. Finlands regering vägrade, den röda 

armén invaderade och det finska vinterkriget började. Sverige valde att 

förklara sig som icke-krigförande, vilket innebar att den svenska staten inte 

direkt skulle vara delaktiga i militära operationer men att man kunde stödja 

Finland materiellt och skicka frivilligförband. Under banderollen Finlands 

sak är vår åkte 8260 frivilliga svenskar för att strida mot Ryssland. Trots 

frivilligkårer, främst från de skandinaviska länderna, och materiell hjälp från 

omvärlden var Sovjetunionens numerära och ekonomiska överlägsenhet för 

mycket för Finland och 1940 skrevs ett Moskvafreden under vilket bland 

annat gav Sovjet kontroll över finska områden närliggande St. Petersburg 

(Edwards, 2006).  

 

Molotov-Ribbentrop-pakten höll fram till 1941 och bröts när Hitler startade 

operation Barbarossa och invaderade Sovjetunionen. De allierade, nu 

tillsammans med Stalins Sovjet, började efter flera år av nederlag nu vinna 

kriget. 1945 intog sovjetiska trupper Berlin och kriget vad de facto över. 

Sovjetunionen stod på den vinnande sidan, men kriget hade resulterat i att 

över 25 miljoner ryssar miste livet och landets ekonomi hade slagits i 

spillror. Stalin beslöt att behålla alla områden som hamnat under sovjetisk 

kontroll och Europa blev indelat delat i två block - ett demokratiskt och 

kapitalistiskt väst och ett kommunistiskt öst vilket satte scenen för det som 

komma att kallas kalla kriget. 

 

Kalla kriget innebar inte bara ett vilande krig utan också en maktkamp 

mellan stormakterna USA och Sovjets olika ideologier och samhällssystem. 

Både Sovjetunionen och USA försökte sprida, respektive stoppa, 

kommunismens spridning. Efter andra världskrigets slut förklarade Sverige 
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sig neutrala, precis som under andra världskriget, men visade eftergivenhet 

gentemot sovjetiska påtryckningar genom att till exempel utlämna balter och 

tyskar som flytt till Sverige under kriget. Under kalla kriget satsade Sverige 

stora pengar på försvaret för att kunna garantera sin självständighet där 

Sovjetunionen sågs som huvudfienden (Kumm, 2006). 

 

Efter murens fall har Sverige gått med i Europeiska Unionen och gradvis fört 

ett allt tätare militärt samarbete Nato trots att man inte är en regelrätt 

medlem i alliansen vilket Ryssland ser som en provokation (Winiarski, 

2014). Sverige har inte heller i internationella sammanhang dragit sig för att 

kritisera Ryssland i frågor om mänskliga rättigheter eller andra frågor. 

Sverige benämns i en revision av EU-, och EU-ländernas relation till 

Ryssland som “kylig pragmatist” vilket är den näst hårdaste policyn i en 

kategori av fem olika grader som går från “trojanska hästar” till “nya kalla 

krigare” (Leonard & Popescu, 2007). Ryssland har genom historien setts som 

det potentiella hotet mot Sverige och det finns en oro för rysk involvering i 

svenska affärer. Från 1980-talet och framåt har påstådda ryska kränkningar 

av svenskt luftrum och territorialvatten visas stort medialt intresse och den 

svenska oron för Ryssland har på senare år ökat (Bjereld & Ydén, 2015). 

3.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som vi anser är relevant till 

vår studie. Forskningen redovisas i den kronologiska ordning de 

publicerades. 

3.2.1 “Bad News” 

Redan på 70-talet undersökte Glasgow Media Group hur kulturella ramverk 

påverkar produktionen tv-nyheter i Storbritannien (1976). Studien “Bad 

News” visar med hjälp av intervjuer och genom att undersöka 

nyhetsprogram att både journalisters och allmänhetens tro på nyheternas 

neutralitet och objektivitet är malplacerad. De menar att själva processen av 

urval är kulturell och att på så sätt kan inte nyheter vara en spegelbild av 

verkligheten. Trots det måste nyheter på något plan utge sig för att vara 



  
 

8 
 

 

neutral för att dess trovärdighet inte ska försvinna (Glasgow Media Group, 

1976).  

3.2.2 Bevakningen av Irakkriget 

Efter Irakkriget gjordes 2005 en studie på den televiserade krigsbevakningen 

av invasionen. Man analyserade fem amerikanska nyhetskanaler och den 

arabiska kanalen Al Jazeera för att undersöka eventuell bias i rapporteringen 

och hur man kan bedöma objektivitet under pågående konflik. Studien visar 

på att de nationella mediesystemen tenderar att räta upp sig efter den linje 

som finns inom både regeringen och allmänheten. Både vilka källor som 

används och den nationella kontexten i vilket nyheterna är producerade, 

men också den utrikespolitik som bedrivs av de berörda länderna reflekteras 

i gestaltningen av kriget (Aday et al., 2005). 

3.2.3 Enad journalistkår 

Jöran Hök (2012) menar att Sverige har en lång historia som en enda nation 

med en stark central administration och gemensamma lagar. Detta kan 

innebära att journalistkåren i landet står enad mot gemensamma fiender. Vi 

ser alltså ett liknande sätt för olika medier att porträttera frågor, såväl 

positiva som negativa (Hök, 2012). Med bakgrund av detta kan man anta att 

de stora medierna i Sverige har ett liknande sätt att porträttera Ryssland. 

3.2.4 Problempartiet 

Björn Häger (2012) har i boken Problempartiet undersökt mediernas 

förhållningssätt gentemot partiet Sverigedemokraterna. Genom att intervjua 

chefer och reportrar på dominerande medier i Stockholm och i Skåne 

undersökte Björn Häger hur de förhöll sig gentemot ett parti de öppet 

ogillade. Detta resulterade i att journalisterna i sina texter var noga med att 

inte skriva på ett sätt som innebar att de kunde beskyllas för att “gynna” 

Sverigedemokraterna.  

 

I stället var journalisterna främst ute efter att avslöja partiets “egentliga” 

åsikter. När partiet syntes i medier var artiklarna negativt vinklade, eftersom 

detta överensstämde med journalisternas egna åsikter och agenda. Utifrån 
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denna forskningen kan man konstatera att journalister i artiklar om politik 

handlar utifrån ett eget intresse och föredrar att skildra negativa händelser.  

Med vår utgångspunkt att den svenska journalistkåren har en rysskritiskt 

förhållningssätt kan man därför anta att detta resulterar i att negativa 

rubriker och skildringar om rysk utrikespolitik får ett större genomslag inom 

svenska medier.  

3.2.5 Nordkorea i amerikanska medier 

Kyung Hye Kim skrev 2014 en artikel som använder sig av både kvalitativ- 

och kvantitativ metod för att analysera hur Nordkorea konstrueras i ett urval 

av amerikanska nyhetsmedier. Relationerna mellan Nordkorea och USA har 

under en längre tid varit kyliga på grund av Kim Jong-il och senare Kim 

Jong-uns kärnvapenprogram och bombastiska retorik. Kyung Hye Kim 

kommer fram till att Nordkorea ofta förekommer tillsammans med Iran och 

Afghanistan, länder som också kan identifieras som anti-amerikanska. 

Länderna beskrivs i artiklarna med ord som ”oförutsägbar”, “farlig” och 

“skurkaktig” samt insinuerar att länderna kan komma att hamna i en 

konflikt med USA. Kim (2014) drar bland annat slutsatsen att den position 

journalisterna och medieinstitutionerna har ger dem makten att 

representera de länder de skriver om. Genom att reproducera sin ideologiska 

ställning kan man på så sätt legitimera och påtvinga den på läsarna. Trots att 

varken USA är Sverige eller Nordkorea är Ryssland kan man dra paralleller 

mellan vår rapport och Kims. Främst då man har undersökt hur nationella 

medier gestaltar en annan nation som ses som ett potentiellt hot. 

4 Teori 

De teorier studien utgår ifrån kommer redovisas i följande kapitel. Först 

presenterar vi gestaltningsteorin och dagordningsteorin som är de två 

ramteorierna i vår undersökning. Vidare presenteras teorier om objektivitet 

och konsekvensneutralitet som kan ge kompletterande hjälp i vår 

undersökning. 
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4.1 Gestaltning 

Forskning enligt gestaltningsteorin handlar om att analysera mediernas roll 

för hur människor förstår sin omvärld. Med dess hjälp undersöker man hur 

nyheter framställs i medierna, vilka huvudspår som får utrymme samt vilka 

som väljs bort, men också hur dessa uppfattas av mottagargruppen. 

 

Entman (1993) beskriver gestaltning som att det går ut på att välja ut vissa 

aspekter av en upplevd verklighet, därefter görs de mer framträdande i en 

kommunicerande text på ett sätt som gynnar vissa sätt att definiera problem, 

tolkningar eller moraliska åsikter för den beskrivna verkligheten. 

 

Vi tar hjälp av denna forskning för att konkretisera vad det är vi ska 

undersöka närmare i vår analys av journalistiska texter. Vår utgångspunkt i 

denna uppsats är att journalistiken har en viktig roll i formandet av 

samhällets opinion. Sättet journalister beskriver aktörerna, vad de väljer att 

ha med i sina artiklar samt vad de väljer bort bidrar till hur samhället 

upplever aktörerna i konflikten i Ukraina. En positiv vinkling gör att 

samhällets generella bild blir positivare, medan en negativ vinkling påverkar 

bilden till det motsatta. 

4.2 Dagordning 

Mediernas nyhetsrapportering fungerar som allmänhetens fönster mot 

omvärlden där de händelser som får mest utrymme i medier också skänks 

mest uppmärksamhet i nyhetskonsumenternas medvetande. Begreppet 

dagordning, eller agenda setting, är starkt förknippad med en studie av 

Maxwell McCombs och Donald Shaw vilket analyserar samspelet mellan den 

allmänna opinionen och de sakfrågor som dominerar nyhetsbevakningen 

(McCombs & Shaw, 1972). 

 

Ursprungligen handlade dagordningsteorin främst om journalistikens 

påverkan på opinionen, men innefattar nu även aktörer och attribut. Teorin 

kan ses ha två nivåer där den första undersöker vad journalistiken 

rapporterar om och vilka aktörer som är framträdande. Den andra nivån 
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fokuserar på hur aktörerna beskrivs genom att se på vilka attribut de 

tillskrivs.  

 

Dagordningsteorin är relevant som teoretiskt verktyg i vår forskning då vi 

kan titta närmare på hur den svenska journalistiken väljer att rapportera om 

konflikten i Ukraina och vilka attribut Ryssland och andra aktörer tillskrivs. 

Vi kommer främst att använda oss av den andra nivån om hur aktörerna 

beskrivs i vårt urval av material. 

4.3 Objektivitet 

Man kan betrakta objektivitet som en hörnsten inom det journalistiska yrket 

och forskning om mediernas innehåll relaterar ofta till föreställningar om 

huruvida medierna lyckas eller misslyckas med att representera olika 

samhällsförhållanden. Ett begrepp som används mycket i denna sorts 

undersökningar är “vinkling” och “bias”. Objektivitet eftersträvas som ideal 

inom journalistiken men har fått utstå en del kritik (Maras, 2013). För att 

undersöka objektivitetsbegreppet i studien har vi valt att använda oss av 

teorier från både McQuail och Westerståhl. 

 

4.3.1 Vinkling & objektivitet 

Denis McQuail (1994) gjorde ett teoretiskt försök att kategorisera olika 

former av vinkling som öppen eller dold och medveten eller omedveten. 

Dimensionerna kan kombineras i olika grupper (figur 1.1).  
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Teorin kan användas som ett verktyg för att undersöka huruvida det 

journalistiska idealet om opartiskhet efterföljs i nyhetsrapportering om 

Ukrainakrisen. Vi utgår från att all form av nyhetsrapportering ryms inuti 

dessa fyra rutor och kommer ha det i åtanke när vi genomför vår 

undersökning. När vi redovisar resultatet kommer vi försöka identifiera var i 

McQuails kategorisering som den svenska rapporteringen hamnar och om 

möjligt se möjliga faktorer som påverkar detta.  

4.3.2 Saklighet & opartiskhet 

Statsvetaren Jörgen Westerståhl (1972) har arbetat fram en modell som kan 

användas för att bedöma nyheters objektivitet. Mediernas normativa 

uppdrag kan delas in i två delkrav: opartiskhet och saklighet, vilket i sin tur 

har egna delkrav (figur 1.2). I vår undersökning kommer vi främst att 

använda oss av begreppet “opartiskhet” och dess två underordnade delar. 

Idealt borde rapporteringen av en konflikt vara balanserad och behandla de 

olika parterna lika. Presentationen bör även vara neutral, det vill säga 

journalistikens ordval och uttryckssätt och bör inte användas för att ta 

ställning för någon av parterna i konflikten.  
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Utifrån denna modell och dess delkrav av opartiskhet kan vi undersöka hur 

pass neutral och balanserad den svenska journalistikens presentation av 

nyheter om krisen i Ukraina är (Westerståhl, 1972). 

4.4 Konsekvensneutralitet 

Ekochefen Erik Fichtelius etablerade begreppet konsekvensneutralitet som 

innebär att journalister ska publicera en nyhet utan att bry sig vad det de 

publicerar får för konsekvenser. Detta förstärks i Spelregler för press, tv och 

radio (2010), utgiven av Pressens Samarbetsnämnd i publicitetsregler §1. 

Där står det att “Massmediernas roll i samhället och allmänhetens 

förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling”.  

 

Detta är något vi kommer ha i åtanke när vi genomför analysen. Dels när vi 

analyserar de ordval medierna använder sig av för att ge mening i sina texter, 

men också hur det skiljer sig mellan kvällstidningar och morgontidningar. 

5 Metod & material 

I följande kapitel redovisar vi det material som legat till grund för analysen. 

Vi diskuterar även vårt tillvägagångssätt. Dessutom kommer vi i detta kapitel 

också skriva ett metodkritiskt kapitel där vi reflekterar över vårt 

tillvägagångssätt och vad vi kunde gjort annorlunda.  
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5.1 Anskaffande av material 

Nyheter om rysk utrikespolitik får ofta stort genomslag i svensk tv, radio och 

tryckta medier. Till vår analys valde vi att avgränsa vårt urval till tryckt press. 

Vi har också valt att göra en komparativ analys för att undersöka likheter och 

skillnader mellan morgon- och kvällspress. Vi bestämde oss tidigt för att 

välja att undersöka rikstäckande nyhetstidningar. Detta eftersom dessa i 

större utsträckning representerar Sverige som nation, men också den 

svenska kulturen.  

 

Morgontidningar och kvällstidningar är två medieinstitutioner med såväl 

likheter som skillnader. Den stora skillnaden mellan tidningarna är att 

morgontidningar historiskt sett livnärt sig på återkommande kunder som 

prenumererar på tidningen. Dessa kunder binder upp sig under en längre 

period och på så sätt kan morgontidningar ekonomiskt förlita sig på trogna 

kunder som återkommer. Kvällstidningar förlitar sig i större utsträckning i 

stället på kunder som köper lösnummer, ofta baserat på löpsedlar och 

rubriker. Resultatet av detta blir att kvällstidningar i större omfattning kan 

ses som sensationsdrivna med ett mer målande ordspråk med syfte att få 

läsarna att reagera på ett annat sätt än läsare av morgontidningar. Därför 

tycker vi det är intressant att undersöka om det återspeglas i rapporteringen 

av krisen.  

 

Vi tänkte att lokaltidningar i första hand fokuserar på det som drabbar just 

deras närområde och att det, när det gäller rysk utrikespolitik, skiljer sig åt 

mellan delar av landet. Rikstäckande medier å andra sidan har i uppgift att 

rapportera om händelser som är relevanta för hela landet. Dessutom kunde 

vi tänka oss att rikstäckande medier i större utsträckning anställer 

journalister från hela landet och på så sätt finns flera delar av Sveriges kultur 

representerad på redaktionerna. 

 

Aftonbladet blev representant för kvällspressen i vår analys. Vi valde 

Aftonbladet för att det är den största kvällstidningen i landet. Aftonbladet 

har den politiska beteckningen “obunden socialdemokratisk”. Till 

morgontidningen föll valet på Dagens Nyheter eftersom det är Sveriges 
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största morgontidning. Dagens Nyheter har den politiska beteckningen 

obunden liberal. 

 

En stor skillnad mellan morgon- och kvällspress är att morgontidningar inte 

är rikstäckande på samma sätt som kvällspress. Morgonpress har en lokal 

förankring, i Dagens Nyheters fall ligger detta fokus främst på 

stockholmsområdet. Det var intressant att Dagens Nyheter, till skillnad från 

Aftonbladet, valt att låsa alla nyheter på sin hemsida för de som ej är 

prenumeranter. Detta tyckte vi visade Dagens Nyheters fokus på sin tryckta 

tidning i jämförelse med Aftonbladet som ända sedan internet blev en del av 

vardagen satsat stort på sin hemsida. Vi kommer undersöka Aftonbladet och 

Dagens Nyheters tryckta artiklar. De artiklar som skrivits med avsikten att 

publiceras och säljas. 

5.1.1 Valda artiklar 

Vi sökte på mediearkivet Retriever med sökordet “Ukrainakrisen”, som tidigt 

blev benämningen av rapporteringen om händelseförloppen i Ukraina och 

Krim, efter artiklar efter slutet av februari 2014. Detta eftersom det var då 

konflikten runt ägandet av Krimhalvön blossade upp.  

 

Det fanns en omfattande rapportering från konflikten där Ryssland var en av 

de centrala aktörerna. Sökningen gav sammanlagt 211 artiklar varav 171 från 

Dagens Nyheter samt 40 från Aftonbladet. Urvalet gallrades ned till genom 

att avgränsa sökningen. De artiklar som valdes var de som hade Rysslands 

agerande utomlands som en central del i texten. Artiklar som endast nämnde 

Ryssland passerande valdes bort. Vi valde även bort artiklar från bilagor och 

satte en nedre gräns för antal tecken vid 300 för att undvika notiser och 

andra kortare texter. Vi valde även bort TT-texter då det är inköpt material 

som inte är producerade av respektive redaktion, och kan således återfinnas 

publicerade i båda tidningarna. Åsiktstexter som insändare, ledare och 

debattartiklar valdes bort då de inte nödvändigtvis reflekterar redaktionen. 

Kvar blev 20 artiklar, 17 från DN och tre från Aftonbladet. 
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5.2 Textanalys 

Under analysdelen kommer vi undersöka de diskurser som ligger till grund 

för hur journalisterna väljer att porträttera Ryssland, Putin, Ukraina och de 

Natoallierade länderna. Eftersom texterna vi undersökte var textförfattarnas 

representationer av sanningen var vi intresserade av vilka diskurser som fick 

utrymme i texterna och hur de såg ut. Artikelförfattarnas val av diskurser är 

en aktiv handling, de tar ställning i och med att varken skribenterna eller 

läsarna är helt neutrala. Den mening som skapas är en konsekvens av hur 

ämnet representeras, vilka ord som används och vilken form 

artikelförfattaren använt sig utav (Ledin & Moberg, 2010). Vi analyserade 

diskursen och orden som skapade mening i texterna.  

 

Fairclough (1995) beskriver en diskurs som det ordval som används när man 

beskriver en social praktik utifrån en specifik utgångspunkt och har 

föreslagit ett ramverk utifrån man kan analysera texter. Det teoretiska 

ramverket har tre nivåer som han kallar text, diskursiv praktik och 

sociokulturell praktik. Den första delen är en textanalys som undersöker 

ordval, formuleringar och dess mening men även textens övergripande 

struktur. Den andra delen undersöker de meningsskapande processerna av 

den journalistiska produktionen och publikens reception. Den tredje och 

sista delen används för att analysera de samhällsstrukturer som mediernas 

produceras och konsumeras inom. Vi använde oss endast av den första 

nivån, text, vilket vi applicerade på materialet under analysen.  

 

Under analysen valde vi att undersöka alla aktörer i texten enskilt. Efter att 

ha analyserat materialet kunde vi identifiera specifika diskursiva ämnen 

vilket vi lagt under egna rubriker i analysdelen, det vill säga att varje 

underrubrik är en diskurs vi fann i texten. Vi undersökte även tidningarna 

för sig för att lättare kunna tydliggöra likheter och skillnader i 

rapporteringen vilket vi redovisar mer ingående i slutsatskapitlet.  
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5.3 Analysfrågor 

För att undersöka hur Rysslands utrikespolitik porträtteras i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter samt likheter och skillnader i rapporteringen analyserade vi  

vårt empiriska material utifrån följande frågor: 

 

 Hur gestaltas aktörerna och vilka egenskaper tillskrivs de? 

 Hur gestaltas aktörernas agerande i texten? 

 Vilka likheter och skillnader i Aftonbladet och Dagens Nyheters sätt att 

rapportera om aktörerna i Ukrainakrisen finns i våra valda artiklar? 

5.4 Metodkritik 

När vi la fokus på att leta artiklar om specifika händelser fanns det en risk att 

artiklarna är skrivna av samma skribenter. Dagens Nyheter exempelvis hade 

en utrikeskorrespondent som skrev i princip alla tidningens texter om krisen 

i Ukraina. Risken blev då att man egentligen undersöker en individs 

diskurser, snarare än tidningens. Men eftersom det var individens texter som 

i huvudsak presenterades i tidningen och därav representerades i Dagens 

Nyheter ansåg vi att det inte var ett stort problem, men däremot något att ha 

i åtanke. 

 

Eftersom vår textanalys till stor del handlade om hur vi som forskare 

uppfattade texterna var våra tolkningar påverkade av vår egen partiskhet och 

av hur vi valde att tolka utifrån egna förväntningar. Det var svårt att komma 

undan med sättet vi utförde vår undersökning. 

 

Eftersom vi utförde en kvalitativ undersökning av texterna innebar det att vi 

inte undersökede ett stort antal texter utan snarare djupanalyserade ett 

mindre antal. På grund av detta fick vi inte en helhetsbild av hur det faktiskt 

såg ut i medielandskapet, utan vi kunde enbart dra slutsatser utifrån ett 

begränsat urval. Ett alternativ hade kunnat vara att göra en kvantitativ 

undersökning där vi snävade in oss mer på en aktör för att undersöka hur de 

gestaltas i ett större urval.  
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Vi valde att undersöka artiklar utifrån konflikten i Ukraina. Därför fick vi ett 

ganska varierat urval med texter som behandlade konflikten precis efter den 

inträffat, men inom vårt urval fanns också texter som publicerades månader 

efter konflikten började. Vårt empiriska material bestod därför av texter från 

då själva konflikten fick sin start, men också av texter som snarare 

analyserade konfliktens efterdyningar. Det kunde hade kunnat vara av 

intresse att begränsa urvalet till den mest intensiva tiden av konflikten ägde 

rum. Men eftersom vi undersökte fyra tydliga aktörer tyckte vi att det inte 

var något stort problem att ha ett så brett tidsspann för att hitta tillräckligt 

med material för att undersöka aktörerna. Speciellt med tanke på att de 

Natoallierades respons på den ryska aggressionen inte kom omedelbart efter 

konflikten. 

 

Vi var från början inställda på att vi ville undersöka skillnader och likheter 

mellan kvällstidningar och morgontidningars rapportering. I slutändan fann 

vi det svårt att identifiera likheter och skillnader som tydligt berodde på 

vilken medieinstitution tidningarna tillhörde. Vi ansåg dock att det ur en 

urvalssynvinkel ändå var nyttigt att välja att undersöka tidningar från olika 

medieinstitutioner eftersom man då undersöker texter som når en bredare 

publik. 
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6 Analys 

Detta kapitel är uppbyggt efter aktör och de diskurser som återfinns i texten 

om respektive aktör. Varje rubrik är en aktör och underrubrikerna redovisar 

de diskurser som vi hittat i vårt empiriska material.  

6.1 Ryssland 

Vi har kunnat identifiera flera diskursiva ämnen i vårt material i 

beskrivningen av Ryssland. Landet presenteras som hotet, aggressorn och 

skurken i det drama som är Ukrainakrisen. Aftonbladet är mer benägna att 

måla upp Ryssland som ett växande hot medan Dagens Nyheters 

rapportering istället fokuserar på att misstänkliggöra Ryssland och dess 

aktioner.  

6.1.1 Ryska hotet 

I en diskurs vi urskilt i texten beskrivs det ryska hotet mot sina grannländer 

inte bara som befintligt, utan som ökande. Såväl Ryssland, som dess 

grannar, rustar upp och satsar mer pengar på militären samtidigt som ett 

upptrappat ordkrig tar plats. Textförfattarna väljer också att dra paralleller 

till ett “nytt kallt krig” mellan Ryssland och Nato. 

 

De kommande åren satsar Ryssland 4 300 miljarder kronor på försvaret. 

– Ryssland förbereder sig för att försvara sig i alla riktningar (Aftonbladet 

2014-03-08 3000 man till finska gränsen). 

 

Med ordet “försvar” är det underförstått att det är den militära förmågan, 

såväl defensivt som offensivt, som Ryssland förstärker. Citatet om att 

Ryssland förbereder sig för att försvara sig i alla riktningar målar en bild av 

Ryssland som isolerad stat med taggarna utåt gentemot sina grannländer. 

Värt att notera är att vidare i texten vid tillfällen används ordet “krigsmakt” 

för att benämna Rysslands militär vilket stärker bilden av att Ryssland är en 

krigförande stat där det läggs mer tyngd på “krig” än “försvar”.  

 

– Långsiktigt blir det naturligtvis en utmaning för Sverige eftersom vi har ett 

Ryssland som är beredda att använda våld och som helt tydligt har andra 
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intressen och prioriteringar än Västeuropa, som dessutom ökar sin militära 

förmåga (Aftonbladet 2014-03-08 3000 man till finska gränsen). 

 

Genom att välja att betona skillnaderna mellan Ryssland och västeuropa 

samtidigt som man belyser Rysslands beredskap att använda våld målar man 

upp en bild av en framtid där ett ryskt angrepp är troligt. Nyhetsrapportering 

betraktas, eller åtminstone förväntas, vara neutral. Med detta som bakgrund 

bör man inte, principiellt, beskriva Ryssland som villiga och beredda för krig. 

Kim (2014) som undersökte hur Nordkorea konstruerades argumenterar att 

medier spelar en stor roll för hur man projekterar bilden av fienden, vilket är 

en förutsättning för krig. Keen (1986) menar att ’först skapar vi en fiende. 

Innan vapen kommer bilden. Vi tänker folk till döds innan vi uppfinner 

stridsyxan eller den ballistiska missilen med vilket vi faktiskt dödar dem’. 

 

Han betonar att det finns två viktiga skillnader mellan Rysslands och de 

Natoallierades övningsverksamhet. För det första är de Nato relaterade 

manövrarna generellt sett betydligt mindre än Rysslands.  

– Övningarna är väldigt små i jämförelse, det är oftast tio gånger större 

övningar på den ryska sidan, säger han (Dagens Nyheter 2015-06-18 Nato 

byter taktik när Ryssland rustar upp). 

 

Textförfattaren lyfter här fram skillnaderna mellan Ryssland och de 

Natoallierade, där Sverige finns inräknat. Rysslands övningar är större, ofta 

så mycket som tio gånger större. Vidare i artikeln nämns det också att de 

Natoallierades övningar alltid förannonseras medan Rysslands kommer som 

överraskningar. Här upplever vi en tydlig gränsdragning mellan den sida 

Sverige står på, de Nato-allierades, och Rysslands. Nato beskrivs som 

försiktiga och schyssta med sina övningar, medan Ryssland genomför sina 

övningar med stort antal och utan förvarning. Det blir tydligt att Ryssland 

har som vana att sträcka ut sig utan att tänka på sin omgivning. Även om 

både Nato och Ryssland genomför militärövningar som kan uppfattas som 

provocerande av den andra så väljer man att framställa de ryska som värst. 

 

Dessutom överväger landet en ”asymmetrisk reaktion om Washington trappar 

upp sin konfrontation”, meddelade Rysslands biträdande utrikesminister 

Sergei Ryabkov (Aftonbladet 2014-03-20 De vallas ut av Ryssarna). 
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Genomgående i texterna är att ryska regeringsmedlemmarnas citat endast 

lyfts fram när de uttalar sig hotfullt gentemot andra delar av världen. I det 

här fallet handlar det om en eventuell upptrappning från USAs sida som ska 

mötas med en asymmetrisk reaktion. Det är alltså Rysslands potentiella 

militära reaktion som hamnar i fokus, ännu en gång. Men framför allt är det 

en av få tillfällen då en officiell rysk källa uttalar sig, och när officiella ryska 

källor syns handlar det om hot.  

6.1.2 Monster och krigsförbrytare 

En annan diskurs är att man beskriver rysk inblandning i konflikten som 

slug och bedräglig. Man väljer att visa den ryska sidan använda sig av 

moraliskt tveksamma metoder som omärkta stridsförband, mänskliga 

sköldar och bryter regelbundet vapenvilan.  

 

Ett femtiotal man tvingades ut från basen medan inkräktarna, som enligt 

ukrainska försvarsministeriet använde kvinnor och barn som ”mänskliga 

sköldar”, halade den ukrainska flaggan och hissade den ryska [...] (Dagens 

Nyheter 2014-03-20 Blixtbeslut när Krim förryskas). 

 

Textförfattaren väljer här att använda en tydligt partisk källa i form av den 

ena inblandade partens försvarsministerium och beskriver hur inkräktare 

med tydlig rysk anknytning använder kvinnor och barn som mänskliga 

sköldar. Entman (2004) skriver att man kan påverka läsaren genom att ‘välja 

och upphöja en aspekt av en uppfattad verklighet för att förmedla en 

tolkning’. Att upphöja detta används som ett sätt att avhumanisera ryssarna 

och bygger en bild av dem som monster som är villiga att offra civila för att 

uppfylla sina mål. Det används också som en målande bild i kontrast till hur 

västvärlden bedriver krig utifrån krigslagar som förhindrar denna sortens 

krigsförbrytelser. 

6.1.3 Lögnare och bedragare 

I den sista diskursen vi urskilt gestaltar man Ryssland och företrädare för 

Ryssland som lögnaktiga, småaktiga och opålitliga samt målar upp 

informationen som felaktig eller missvisande. Information från ryska källor 
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nedprioriteras i texterna från både Aftonbladet och Dagens Nyheter. I 

Aftonbladet använder man sig hellre av Rysslandsexperter än ryska källor 

och Dagens Nyheter är tydliga med att visa att informationen från Ryssland 

inte går att lita på.  

 

Samtidigt citerade ryska nyhetsbyråer en anonym talesman för 

försvarsministeriet som hävdade att Kreml överväger att stoppa alla utländska 

kärnvapeninspektioner i landet – som ett svar på USA:s och Natos 

“aggressiva” agerande i Ukrainakrisen (Dagens Nyheter 2014-03-09 

Folkomröstning eldar på motsättningarna). 

 

Trots att ryska röster hörs indirekt i texten tillskrivs de ingen trovärdighet då 

ryska uttalanden misstänkliggörs av författaren genom att skriva ord inom 

citattecken (“”). Det finns tecken på att de svenska journalisterna hanterar 

information som kommer från ryska källor som missvisande och otillförlitlig 

medans ukrainska tillskrivs mer trovärdighet. 

 

I ett synnerligen odiplomatiskt inlägg på ryska ambassadens Facebooksida 

attackeras Sveriges utrikespolitiska linje. [...] Om avsikten är att sabotera vårt 

lands relationer med Ukraina så är metoden helt förfelad (Dagens Nyheter 

2015-03-10 Moskvas skäll den bästa reklam Löfven kan få). 

 

Rysk kritik mot Sverige tas inte seriöst utan avfärdas snabbt som 

“odiplomatiskt” och “amatörmässigt” av textförfattaren. Det förs ingen 

dialog eller meningsutbyte mellan västvärlden och Ryssland utan ryska 

åsikter motbevisas eller förlöjligas direkt i texten. Textförfattaren väljer 

dessutom att skriva “vårt land” i stället för Sverige vilket vi tolkar som ett 

sätt att samla läsarna kring en gemensam sak. Genom att använda beskriva 

Sverige som “vårt land” bygger textförfattaren upp en tydlig gräns mellan 

Sverige och Ryssland där Ryssland i det här fallet har för avsikt att förstöra 

relationerna mellan Sverige och Ukraina. Detta är enligt textförfattaren 

genomskinligt och inget svenskarna kommer gå på. 

 

Är det den sortens män Putin skickar på uppdrag i främmande land? I så fall 

förefaller det inte särskilt välövertänkt. Å andra sidan är det övriga 

ledargarnityret i Donetsk inte direkt någon politisk hjärntrust heller. [...] De 



  
 

23 
 

 

högsta företrädarnas cv:n imponerar inte. ”Premiärminister” Alexander 

Borodaj är en misslyckad rysk journalist med förflutet på yttersta högerkanten. 

[...] Och ”folkguvernören” Pavel Gubarjev har bland annat varit jultomte för 

uthyrning (Dagens Nyheters 2014-07-20 Proryska rebeller en brokig skara). 

 

Vi ser här hur textförfattarens egna tankar lyser igenom, och att de dessutom 

är kraftigt partiska mot Ryssland och landets representanter. Skribenten 

varvar att använda citattecken för att avlegitimera Rysslands representanter 

i Donetsk med att idiotförklara dem baserat på deras förflutna. 

Textförfattaren väljer bland annat att beskriva Alexander Borodaj som en 

“misslyckad” rysk journalist utan att vidare gå in på vilket sätt hans karriär 

misslyckats i ett syfte att skapa en bild där läsaren får en negativ uppfattning 

om honom, inte bara som politiker utan också som person. Att Pavel 

Gubarjevs förflutna som jultomte för uthyrning lyfts fram är för att 

smutskasta och det är underförstått ett “dåligt” yrke som inte direkt kräver 

någon högre kompetens för att få. “Hur skulle han kunna vara en bra 

ledare?” är frågan som textförfattaren vill få läsarna att ställa. 

6.2 Vladimir Putin 

Rysslands president Vladimir Putin byggs upp som västvärldens stora 

antagonist med hela den ryska statsapparaten och ryska folket bakom sig. 

Han visas upp som nationens starke man som jobbar för att återupprätta den 

respekt Putin anser Ryssland förtjänar. 

6.2.1 Den starka ledaren 

Tidningarna tenderar att porträttera Vladimir Putin som Rysslands starke 

man som leder sin nation i en tid av ekonomiska svårigheter och upplevt 

yttre hot med starkt stöd hos den ryska befolkningen. Han beskrivs som en 

kylig och intelligent människa som vet vad han ska säga och vilka knappar 

han ska trycka på.  

 

Börsen faller som en sten och värdet på den ryska valutan, rubeln, har 

halverats på ett år. Men Putin var cool och vältalig som vanligt (Aftonbladet 

2014-12-21 Den ryska björnen är ute ur idet).  
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Rysslands ekonomi är i fritt fall. Trots de senaste årens motgångar 

porträtteras Putin som lika “cool och vältalig”, som alltid. Oavsett hur 

mycket det blåser vet Putin var han står och levererar en bild av Ryssland 

som i kontroll över varje situation, både gentemot sin egen befolkning men 

också utåt mot omvärlden. Han viker inte heller ner sig för västs 

påtryckningar och kritik. 

 

– I mätningarna som gjordes efter veckans presskonferens fick han stöd av 

över 80 procent av väljarna (Aftonbladet 2014-12-21 Den ryska björnen är ute 

ur idet).  

 

Trots att Putin ogillas av västvärlden lyfts hans opinionssiffror som exempel 

på hur älskad han är av det ryska folket. Han beskrivs som motpolen till den 

västvärld som försöker tygla Ryssland vilket uppskattas av Putins anhängare.  

6.2.2 Den onda diktatorn 

Vladimir Putin porträtteras i vissa artiklar som den stora fienden till 

västvärlden som inte drar sig från att ljuga och använda sig av hot och våld. 

Han beskrivs även som oförutsägbar och i förlängningen farlig.  

 

De senaste åren har Putin och hans regim höjt tonläget i utrikespolitiken 

avsevärt. Hotfulla utspel, antydningar om vapeninsatser, provokativa 

militärövningar nära grannländernas militärbaser – allt det där som 

Sovjetunionen sysslade med under kalla kriget. (Aftonbladet 2014-12-21 Den 

ryska björnen är ute ur idet). 

 

Textförfattaren drar här paralleller mellan det Ryssland vi ser idag och 

Sovjetunionen. De provokativa militärövningarna sätts här inte in i något 

perspektiv jämfört med vad Rysslands tänkta motståndare, Natoalliansen, 

gör utan de får stå för sig självt. På så vis blir Rysslands agerande till synes 

aggressivt och omotiverat.  

 

Att i det läget riskera ytterligare sanktioner från väst verkar inte ligga i Putins 

intresse. Å andra sidan har rationellt agerande inte alltid varit hans främsta 

kännetecken under de senaste  åren (Dagens Nyheter 2015-08-22 Skarpare 

signaler från både Kiev och Moskva). 
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Textförfattaren beskriver här att det mest logiska alternativet för Vladimir 

Putin är att vara försiktig gentemot västvärlden för att inte riskera 

sanktioner som i så fall skulle drabba ett redan hårt pressat land. Men här 

beskrivs Putins agerande de senaste åren som irrationellt. Denna tendens, 

att låta textförfattarens egna röst lysa igenom, är mycket mer genomlysande i 

Dagens Nyheters rapportering i nyhetstexterna än i Aftonbladet. Även de 

texter som inte är åsiktstexter är i Dagens Nyheter mer benägna låta 

författarens egna åsikter synas.  

 

Ställd inför sanktionerna har Putin inte backat, utan tvärtom svarat med att 

eskalera den ryska militära närvaron i östra Ukraina (Dagens Nyheter 2014-

09-05 Världsledarnas maktspel gynnar Putins ambitioner). 

 

Man visar att västvärldens motåtgärder och uttalanden nonchaleras av Putin. 

Han är både villig och kapabel till att köra över EU:s representanter vid det 

diplomatiska bordet. De ekonomiska sanktionerna och de uppoffringar det 

ryska folket får utstå ett pris Vladimir Putins är redo att betala för att säkra 

sitt inflytande över Ukraina. Vi tolkar detta som att Putin porträtteras som 

ointresserad av sitt eget folks välmående, i stället går hans politiska intressen 

först. 

 

14 år senare har Putin blivit världens mest avskydde person utanför sitt 

hemland. I Kiev säljs dörrmattor med hans porträtt – inklusive 

Hitlermustasch – som smör i solsken. (Dagens Nyheter 2014-09-05 Putins 

dröm: Ett Ryssland som liknar sovjet). 

 

Vladimir Putin är, enligt texten, världens mest avskydde person utanför sitt 

hemland och textförfattaren sparar inte på krutet för att visa det. Putin är så 

avskydd att man inte nöjer sig med att sälja dörrmattor med hans ansikte på, 

man sätter dessutom på Hitlermustasch för att visa exakt hur hemsk han är. 

Att de dessutom säljer som smör i solsken visar exakt hur populära dessa 

dörrmattor är.   
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I stället för att utsättas för mediernas kritik tog han kontrollen över dem. I dag 

är ett modernt och väloljat propagandamaskineri ett av Kremls främsta 

maktmedel. (Dagens Nyheter 2014-09-05 Putins dröm: Ett Ryssland som 

liknar sovjet). 

 

En del av varje diktatur är en stark kontroll över mediekåren och denna text 

beskriver Putinregimen ägande av medier som ett väloljat 

propagandamaskineri. På så sätt antyds att den allmänna opinionen till stor 

del grundas på att det ryska folket helt enkelt inte får höra alla sidor. Ordet 

propaganda är negativt laddat eftersom det är starkt förknippat med 

begränsad yttrandefrihet och en totalitär stat och genom att antyda att det är 

Kremls starkaste vapen tillskriver man Putinregimen egenskaper som står 

som kontrast till de demokratiska värdegrunder som västvärldens regeringar 

lutar sig mot.  

 

– Om jag ville skulle ryska trupper inom två dagar inte bara inta Kiev utan 

även Riga, Vilnius, Tallinn, Warszawa och Bukarest (Aftonbladet 2014-12-21 

Den ryska björnen är ute ur idet). 

 

Citatet är Vladimir Putins och är ännu ett exempel på hur tidningarna främst 

väljer att citera medlemmar ur den ryska regeringen när det är ett 

slagkraftigt citat med ett visst sorts budskap. Genomgående i texterna från 

bägge tidningar är att ryska regeringens företrädare nästan uteslutande 

uttalar sig när det är direkt hotfulla kommentarer. 

6.2.3 Putins nya Sovjet 

När det skrivs om Putin gestaltas han som en ledare som för vidare arvet av 

Sovjetunionen och försöker återuppnå Rysslands forna plats på den 

internationella arenan. Genom att bygga upp Putin som en sovjetisk diktator 

skapar man en diskurs där Ryssland och Putin står i kontrast med 

västvärlden där de båda inte kan samexistera konfliktlöst.  

 

– Detta är en återgång till sovjetisk kallakrigspolitik från slutet av 1940-talet 

och framåt. Även nu finns en risk att hotfulla ryska uttalanden leder till 

politisk självavskräckning, vilket förmodligen är syftet från rysk sida, säger 
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Agrell (Dagens Nyheter 2014-06-01 Varning från Ryssland efter Nato-

debatt). 

 

I texten poängteras att Putin för Ryssland närmare en sovjetisk utrikespolitik 

vilket också är medvetet. Att Finland och Sverige på senare tid närmat sig 

Nato ser Putin som problematiskt vilket man menar är anledningen till det 

skärpta tonläget från rysk håll. Retoriken, vilket beskrivs som sovjetisk, 

används som ett maktmedel att direkt eller indirekt påverka sina 

grannländer.  

 

Vladimir Putin brukar beskrivas som en produkt av kalla kriget. En slug och 

kallhamrad maktspelare som vill återställa Ryssland som en riktig supermakt 

(Aftonbladet 2014-12-21 Den ryska björnen är ute ur idet).  

 

I den verklighet där Ryssland är det nya Sovjet och Putin en reinkarnation av 

Stalin finns inget utrymme för goda relationer mellan väst och Putin. Om 

Putin fortsätter som han gör kommer resultatet vara ett nytt kallt krig där 

Sverige och väst måste vara beredda att försvara sig. 

 

Propagandan och den stor-ryska ideologin är grundbultarna i Putins 

maktutövning och samtidigt förutsättningar för hans popularitet. (Dagens 

Nyheter 2014-09-05 Putins dröm: Ett Ryssland som liknar sovjet). 

 

Textförfattaren listar ett antal värderingar som det ryska folket ställer sig 

bakom som Putin använder sig av för att samla folket. Denna metoden 

jämförs med kommunismens mobiliserande roll i Sovjet som motiverade 

folket när landet gick igenom tuffa tider. Putins fokus på att demonisera 

liberal demokrati och full yttrandefrihet har enligt textförfattaren gett 

Rysslands befolkning något som landet mobiliserar bakom och har resulterat 

i ett stort stöd för den ryska presidenten. 

6.3 Natoallierade 

De Natoallierade syftar främst på Nato men innefattar även Sverige och 

västvärlden i stort. Nato lyfts fram som motvikten till Ryssland och en 
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stoppkloss för rysk expansion. Deras handlingar beskrivs som rationella 

gentemot den ryska irrationella aggressionen. 

6.3.1 Nato agerar i självförsvar 

Natos arbete porträtteras som ett reaktivt arbete där verksamheten går ut på 

att säkra medlemsländernas gränser. Ryssland får i stället axla rollen som 

aggregator i kontrakt till Nato och dess allierade, där Sverige räknas in.  

 

Den senaste tiden har innehållet i Natos manövrar förändrats. Medan man 

tidigare var noga med att hitta på scenarier som inte upprörde Ryssland är 

man numera öppen med att övningarna är för territoriellt försvar (Dagens 

Nyheter 2015-06-18 Nato byter taktik när Ryssland rustar upp). 

 

Nato gestaltas som tidigare måna om relationerna mellan medlemsländerna 

och Ryssland - men har på senare år blivit mer öppna med att Natos 

övningar handlar om ett territoriellt försvar mot Ryssland. Vi tolkar detta 

som att Nato, som ett svar på Rysslands agerande under senare år, blivit 

hårdare i tonen gentemot Ryssland. Vi finner det intressant att 

artikelförfattaren i detta stycke trycker på att Natos övningar är i 

försvarssyfte. Detta sätts i kontrast till de ryska övningarna som i 

nyhetstexter framställs som att de har ett mer aggressivt och 

expansionsinriktat fokus. 

 

[John Kerry] varnade för ytterligare sanktioner mot Moskva om åtgärderna 

inte följs.  

– Om vi inte ser några förbättringar i utvecklingen kommer vi inte att ha andra 

alternativ än att vidta åtgärder mot den ryska staten, sa han (Aftonbladet 

2014-04-18 Nytt toppmöte om konflikten i Ukraina - men i Donetsk kvarstår 

spänningen).  

 

Nato och dess allierade framställs som motvilliga men tvungna till att 

bemöta den ryska hotet för att försvara sina medlemsstater. Nato är nu 

tvingade till att sätta hårt mot hårt då Ryssland inte lyssnar till västs förnuft 

om diplomatiska lösningar. 
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6.3.2 Söker en icke-våldsam lösning 

Västvärlden beskrivs ofta som att de söker efter fredliga lösningar på 

konflikten genom att straffa Ryssland med sanktioner snarare än att möta 

med våld.  

 

För att sätta press på Putin att dra tillbaka de ryska styrkorna har EU och USA 

infört hårda ekonomiska sanktioner. (Aftonbladet 2014-12-21 Den ryska 

björnen är ute ur idet). 

 

De Natoallierade länderna gestaltas i texten som ute efter en lösning på 

andra sätt än genom våld. De hårda ekonomiska sanktionerna används för 

att sätta press på Putin och Ryssland för att dra tillbaka de ryska styrkorna, 

snarare än att sätta hårt mot hårt med en militär intervention.  

 

Här följer Löfven den linje som Tysklands förbundskansler Angela Merkel har 

etablerat, och som går ut på att Ukrainakonflikten måste lösas genom politiska 

förhandlingar snarare än med vapenmakt (Dagens Nyheter 2015-03-10 

Moskvas skäll den bästa reklam Löfven kan få). 

 

Nato-medlemmen Tyskland är inte bara medlem, utan även en av de militärt 

starkaste länderna inom Nato. Landets förbundskansler Angela Merkel 

uppmanar till en fredlig lösning genom politiska förhandlingar. Som 

förbundskansler för en av Natos starkaste medlemsländer anser vi att hon är 

en tydlig representant för Natos officiella ståndpunkt och därmed 

porträtteras Nato i denna text som fredssökande i konflikten mellan Ukraina 

och Ryssland. 

6.4 Ukraina 

6.4.1 Stackars lilla Ukraina 

I rapporteringen av konflikten beskrivs Ukraina som ett svagt offer för en 

rysk aggression vilket väcker sympati för Ukraina och indirekt agg mot 

Ryssland. Man är även mån om att visa att Ukraina är i behov av hjälp från 

västvärlden och EU.  
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– Läget är svårt och det blir bara värre. Ryssarna hotar oss och när vi går ut för 

att hämta mat pekar de sina vapen mot oss (Dagens Nyheter 2014-03-09 

Folkomröstning eldar på motsättningarna). 

 

Textförfattaren väljer här att visa att den ukrainska militären kan inte ens 

lämna militärbasen för att hämta mat som de behöver för att överleva utan 

att Rysslands militär hotar dem. Man humaniserar de ukrainska soldaterna 

och ger läsaren någon att sympatisera med när de framställs som hjälplösa 

medans ryssarna förblir en ansiktslös massa. Läget för soldaterna är svårt 

och det blir bara värre, vilket innebär att de inte ser någon ljus framtid. Det 

grundläggande behovet av mat används här som symbol för att representera 

hur svårt de ukrainska soldaterna har det.  

 

– Ska vi få slut på det här behöver vi hjälp från Europa, mycket beslutsamma 

åtgärder och hårda sanktioner mot Ryssland, säger hon (Dagens Nyheter 

2014-04-18 “Inte säkert att visa sig med flaggan längre”).  

 

Man väljer att lyfta aspekten av att Ukraina är i stort behov av hjälp från väst 

för att klara sig ur konflikten. Citat ställer Europa och västvärlden mot 

Ryssland där Europa beskrivs som den potentiellt hjälpande kraften som kan 

rädda Ukraina. 

 

För henne och de flesta andra är ljudet av artillerigranater något som tillhör 

vardagen. Så här har det låtit i mer än ett år nu. Likt de flesta Donetskbor 

bekymrar hon sig mest över hur hon ska få tag i mat och andra förnödenheter 

till familjen, och mindre över striderna som det inte går att göra något åt. 

(Dagens Nyheter 2015-08-22 Skarpare signaler från både Kiev och Moskva). 

 

Det ukrainska folket får här komma till tals i texten. Entman (2004) skriver 

att ett sätt att bygga empati är att visa läsarna de direkt berördas perspektiv. 

Alltid när folket syns är det i form av att de drabbats hårt och lider som följd 

av konflikten mellan två stater. Här beskrivs vardagen som osäker. Även här 

används det grundläggande behovet av mat som ett sätt att nå ut till läsare 

och beskriva exakt hur hårt Donesktborna har det som följd av konflikten. 

“De flesta” Donesktborna oroar sig mer för det, än över striderna som “det 

inte går att göra något åt”. Vi tolkar detta som en tydlig markering att 
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konflikten, där invånarna drabbas hårdast, är mellan staterna Ukraina och 

Ryssland. De som tar besluten är inte de som får leva med konsekvenserna.  

6.4.2 Det goda Ukraina 

I de svenska tidningarna byggs konflikten upp som en kamp mellan det goda 

Ukraina och det onda Ryssland. Ukraina vill få ett fredligt slut på händelsen 

ställs i kontrast till Ryssland som försöker hetsa till vidare konflikt. 

 

I Kiev sade Andrij Desjtjitsia, utrikesminister i den tillfälliga regeringen, att 

Ukraina kommer att göra allt som står i landets makt för att få till en fredlig 

lösning på krisen (Dagens Nyheter 2014-03-09 Folkomröstning eldar på 

motsättningarna). 

 

Ukraina framställs här som en fredlig aktör som inte vill att onödigt blod ska 

spillas i krisen. Indirekt pekas Ryssland ut som den krigsgalna aktören som 

påtvingat konflikten i kontrast till Ukraina som bara vill få ett fredligt slut.  

 

Exempelvis den 10 augusti kom nyheten om en massiv rebellattack runt byn 

Starohnativka söder om Donetsk, med en uppföljande kontraattack från 

regeringsstyrkorna där Kiev skulle ha lagt beslag på några kvadratkilometer av 

fiendekontrollerat område (Dagens Nyheter 2015-08-22 Skarpare signaler 

från både Kiev och Moskva). 

 

Textförfattaren beskriver den del som Ukrainas styrkor tagit över som 

“fiendekontrollerat” och tar därmed en tydlig ställning i konflikten för 

Ukraina och mot Ryssland. Man kunde lika väl ha använd sig av begrepp 

som “separatist-” eller “rebellkontrollerade” men journalisten valde istället 

att beskriva området som fiendekontrollerat. Här lyser det igenom att 

konflikten återges i texten utifrån ett ukrainskt perspektiv, där 

separatisterna och Ryssland ses som fiender, istället för utifrån ett neutralt 

perspektiv. 

6.5 Sammanfattning 

Negativa rubriker genomsyrar mediernas rapportering av Ryssland. De 

representeras som ett hot mot västvärlden, information från ryska källor 
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nedprioriteras och ifrågasätts och i ett fall beskrevs landet som barbariska i 

sina metoder. Rysslands president, Vladimir Putin, porträtteras olika i våra 

två tidningar. En diskurs vi såg i Aftonbladet var att beskriva honom som en 

stark ledare med stort stöd. Båda tidningarna beskrev honom som en 

maktgalen diktator som satte egna intressen före folkets bästa och drog 

paralleller mellan det Putin-ledda Ryssland och kalla krigets Sovjetryssland. 

Nato porträtteras i båda tidningar positivt som en försvarsallians som dels 

agerar utifrån självförsvar och som är ute efter en fredlig lösning på 

konflikten. Sanktionerna västvärlden har infört mot Ryssland beskrivs som 

hårda, men rättvisa.Ukraina som aktör får mer utrymme i Dagens Nyheter 

än i Aftonbladet. I DN beskrivs landets invånares situation. I båda tidningar 

märker vi att det finns en positiv vinkling kring landet där de beskrivs som 

på “våran” sida och som offer för rysk aggression. 

 

7 Slutsats 

I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser av analysen utifrån de teorier vi 

valt att utgå ifrån. Dessutom kommer vi i slutet ge några förslag till vidare 

forskning som har relevans för vår undersökning. Syftet med vår 

undersökning var att undersöka hur Aftonbladet och Dagens Nyheter 

porträtterar Ryssland och övriga aktörer i konflikten i Ukraina. Vi har 

undersökt vilka värdeladdade ord som skapar mening i texterna samt vilka 

diskurser vi kunnat urskilja i de valda tidningarnas texter. Utifrån detta har 

vi identifierat diskursiva teman som används för att beskriva aktörerna 

Ryssland, Vladimir Putin, Natoallierade och Ukraina. Vi har även identifierat 

några diskurser som i huvudsak är unika för någon av tidningarna.  

7.1 Resultat 

Jöran Hök (2012) beskriver den svenska journalistkåren som enade mot 

gemensamma fiender. I vår undersökning av Aftonbladet och Dagens 

Nyheter kan vi urskilja att båda tidningarna porträtterar Ryssland som en 

antagonist i förhållande till omvärlden. De två tidningarnas porträttering av 

Ryssland skiljer sig på några punkter. Den tydligaste är att Aftonbladet, i de 
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texter som utgör vårt empiriska material, porträtterar Ryssland som ett 

växande hot. Aftonbladet lyfter fram landets militära utgifter samt 

förändringar i attityd gentemot omvärlden i allmänhet, och västvärlden i 

synnerhet, för att beskriva Ryssland som ett växande hot. Att gestalta 

Ryssland som ett hot var en av de diskurser vi hade mest belägg för i vårt 

material.  

 

Dagens Nyheter är försiktigare och mer kritiska i sin rapportering. Direkta 

uttalanden från Ryssland ifrågasätts och tidningen porträtterar snarare 

landet som en hund som skäller värre än vad den biter. Citat och uppgifter 

från Ryssland porträtteras som tveksamma och i vissa fall helt osanna. 

Entman (2004) menar att sine qua non för lyckad gestaltning är 

‘omfattning’. Man förstorar de element i den verklighet man vill skildra som 

gynnar en sida samtidigt som man krymper det som kan användas för att 

skapa en motgestaltning. Genom att blåsa upp, eller krympa olika händelser 

tillskriver man händelsen vilken vikt den har i den gestaltade verkligheten. I 

ett fall citerades en ukrainsk källa som beskrev hur pro-ryska rebeller använt 

sig av kvinnor och barn som mänskliga sköldar. Vi ser detta som ett försök 

att måla upp en bild av Ryssland som monster som inte drar sig för att bryta 

mot de i väst etablerade “krigslagarna”.  

 

Rysslands president, Vladimir Putin, porträtteras i Aftonbladet under 

diskursen “Den starka ledaren” som en intelligent och kall ledare med starkt 

stöd hos lokalbefolkningen. Dagens Nyheter har i vårt empiriska material 

inte haft samma inställning till Putin. I stället porträtterar de honom som en 

person som inte drar sig för att ljuga för att vrida opinionen åt sitt håll. Även 

här är DN mer kritiska i sin rapportering där de i större utsträckning synar 

Putins uttalanden i syfte att porträttera honom som en kall diktator utan 

någon helst omtanke gentemot det ryska folket. Sanktionerna som EU och 

västvärlden införde mot Ryssland används här som symbol för att 

porträttera Putin som ond genom att poängtera att det är inte han som 

drabbas hårdast av dem, det är hans folk som gör det, men ändå fortsätter 

han driva konflikten vidare. Slutligen ser vi tendenser där de båda 

tidningarna drar paralleller mellan Putins Ryssland och Sovjet där Putins 

agerande jämförs med hur landet styrdes under Sovjettiden. 
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Vidare porträtteras Nato och de Natoallierade med positiva diskurser. Ofta 

sätts Sverige in i sammanhanget som en av de Natoallierade länderna. Natos 

agerande beskrivs av båda tidningarna som självförsvar där Natos aktioner 

sätts i perspektiv mot Rysslands. Detta till skillnad från Rysslands aktioner 

som oftast inte sätts in i ett perspektiv utan beskrivs istället som 

upptrappningar utan annan anledning än att Ryssland blivit ett mer 

aggressivt land. Dessa sätts i stället i sammanhanget att Nato och de 

Natoallierade söker efter icke-våldsamma lösningar på konflikten, genom 

diplomati och sanktioner. 

 

Vi identifierade två tydliga diskurser i Dagens Nyheters gestaltning av 

Ukraina. I första hand beskrevs Ukraina, framför allt i den tidiga 

rapporteringen, som ett offer för rysk aggression. Dels såg vi hur 

rapporteringen om Ukraina var fylld med sympati och att man även sökte 

sympati från läsarna. Bland annat beskrev textförfattaren hur svårt det var 

för invånarna att få tag på mat. Det mänskliga behovet för mat är universellt 

och ett enkelt sätt att få läsare att inse exakt hur svårt det ukrainska folket 

har det. I likhet med rapporteringen om Natoallierade framhävs Ukrainas 

vilja att lösa konflikten på ett fredligt sätt utan att blod ska spillas.  

 

Över tid såg vi en viss förändring av rapporteringen från Dagens Nyheter i 

sättet de porträtterade Ukrainas regering och militär. Ukraina gick från att 

enbart vara ett offer till att också bli en stridande part. När DN rapporterade 

om dessa strider kunde vi se hur Ukraina i vissa fall porträtterats på ett 

negativt sätt, men att när det skedde sattes det i kontext till Ryssland som 

målades upp som värre. 

 

Något som är intressant i rapporteringen är det faktum att Dagens Nyheter 

har en korrespondent på plats i Ukraina under konflikten. Vi ser stora 

skillnader mellan DN:s rapportering och Aftonbladets i det att DN:s 

rapportering har en större närvarokänsla i sina texter. DN rapporterade 

också i större utsträckning om det ukrainska folkets situation. Diskurserna 

“Stackars lilla Ukraina” och “Det goda Ukraina” är båda positiva diskurser 

som vi kunde identifiera i texter från den tidiga rapporteringen från 
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konflikten och båda fanns i Dagens Nyheter. De porträtterade Ukraina i ett 

positivt ljus och framställde landet som ett offer för rysk aggression.  

 

Vi tror att detta beror på att tidningens korrespondent befinner sig på plats i 

Ukraina i början av krisen och därför får möjlighet att träffa människor 

direkt, istället för att sitta på en redaktion i Stockholm och följa konflikten 

via nyhetsbyråer och sociala medier. En “bieffekt” av denna bevakningen är 

att journalistens egna åsikter ofta lyser igenom i texterna på ett tydligt sätt. 

Björn Häger (2012) undersökte hur journalister rapporterade om något man 

öppet ogillade. I det fallet var det partiet Sverigedemokraterna som var 

aktören som en stor majoritet av den svenska journalistkåren ogillade. 

Resultatet blev att journalister i sin rapportering i stället skrev på ett sätt 

som gjorde att de inte skulle kunna beskyllas för att gynna 

Sverigedemokraterna. Vi kunde se liknande element i bevakningen av krisen 

i Ukraina där journalisterna var tydliga med att markera mot Ryssland. 

Istället för att försöka förhålla sig neutrala till händelserna skrev man hellre 

lite negativt om Ryssland. 

 

Genomgående i alla artiklar är att företrädare, officiella som inofficiella, för 

Ryssland sällan får uttala sig. Istället är det personer som får titeln 

“Rysslandsexpert” som uttalar sig om landets avsikter och motiv. De gånger 

officiella företrädare för den ryska regeringen citeras, då är det väldigt 

laddade uttalanden som är korta, slagkraftiga och kan uppfattas som 

hotfulla. Dessa uttalanden sätts sällan in i något perspektiv. Det förs ingen 

dialog mellan de båda sidorna i texten och det finns en ovilja att förstå varför 

Ryssland agerar som det gör. Ryssland och Putin beskrivs ofta som 

irrationella och man visar ingen förståelse eller analyserar varför de agerar 

som de gör. Mediernas politiska inflytande ligger i dess möjlighet att gestalta 

nyheter på ett sätt som gynnar en sida över en annan (Entman, 2004). Den 

information som finns tillgänglig för läsarna om Ukrainakrisen ligger inom 

ett så smalt spektrum att antiryska influenser är näst intill omöjliga att 

undvika. 

 

Om vi applicerar valda texter på McQuails (1994) teori om nyhetsvinkling 

(Se figur 1.1 s.13) anser vi att de texter vi undersökt faller under två 
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kategorier. Glasgow Media Group (1976) argumenterar för att det finns gömt 

kulturellt konsensus inom nyhetsinstitutioner, och samhället i stort, som 

uttrycks i produktionen av nyheter.  Sveriges relation till Ryssland bygger 

historiskt på århundraden av konflikt och därför kan vi anta att det rysk-

kritiska förhållningssättet som vi anser vara norm i den svenska 

journalistkåren ligger rotad i historien. De texter som är skrivna på 

redaktioner i Stockholm, baserade på uppgifter från nyhetsbyråer och andra 

källor, hamnar under kategorin kulturell vinkling (omedveten dold) och sker 

på grund av kulturella faktorer. 

De texter vi har undersökt som skrivits av en korrespondent på plats i 

Ukraina däremot, anser vi faller under kategorin partiskhet (medveten 

öppen) där textförfattaren tar en tydlig ställning mot Ryssland. I texterna ser 

vi hur korrespondenten har en annan inställning till Ukraina och det 

ukrainska folket, är mer benägen att i texterna beskriva deras situation på ett 

sympatiskt sätt, samt hur textförfattaren också i stor utsträckning beskriver 

Ryssland på ett mer kritiskt sätt.  

7.2 Diskussion 

Av detta resultat kan vi se att det finns vissa diskurser som är genomgående i 

våra valda artiklar. Dessa diskurser ger liknande bilder av aktörerna i dem 

båda tidningarnas artiklar som vi undersökte. Med tanke på att båda 

tidningarna vi undersökt är Sveriges största inom sina respektive 

medieinstitutioner drar vi slutsatsen att många människor nås av våra 

tidningars rapportering. Vi har utgått från att den bild av verkligheten som 

presenteras i medier har stor inverkan på samhällets opinion.  

 

Den verklighet som tidningarna målar upp av Ryssland i våra artiklar är 

uteslutande negativ. Textförfattarna gör få försök att förstå ryskt agerande. 

Att diskurserna ser ut som de gör tror vi beror på att beskrivningen av 

Ryssland är producerad i en nationell antiryska kontext. Vi tror att detta 

innebär att den negativa bilden av Ryssland cementeras och förlängs vidare 

till samhället. Med tanke på resultaten i SOM-institutets årliga undersökning 

(Bjereld & Ydén, 2015) tänker vi att detta beror på att diskursen “Ryska 

hotet” var så genomgående i våra artiklar. Eftersom detta var en kvalitativ 
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undersökning och att vi enbart undersökte utvalda artiklar kan vi inte 

stämpla mediernas rapportering som helhet, men de tendenser vi ser i de 

artiklar vi undersökt har varit genomgående i alla de artiklar vi undersökt. 

Men tendensen till att kontinuerligt diskreditera rysk information kan 

ytterligare driva Sverige och Ryssland ifrån varandra. Denis McQuail skrev 

att ‘fienden gör propaganda medans vi står för information, bevis och analys’ 

(1994). I detta fall utmålas Ryssland tydligt som ’fienden’. I längden kan 

detta påverka omröstningar och valresultat. Partier som är rysskritiska och 

som förordar ett starkare EU, eller ett svenskt medlemskap i Nato, kan dra 

fördelar av den rysskräck som finns i samhället och som förstärks av 

mediernas rapportering.  

7.3 Vidare forskning 

Det finns flera olika sätt att spinna vidare på den forskning vi utfört. Själva 

tankesättet, att undersöka hur rapporteringen ser ut baserat på bias inom det 

svenska mediesystemet går att tillämpa på fler sätt. En liknande rapportering 

som hade varit intressant hade exempelvis kunnat vara en jämförelse mellan 

hur USA:s president Barack Obama porträtteras i svensk press med hur 

Vladimir Putin porträtteras.  

 

Man kan också jämföra hur rapporteringen kring en specifik händelse 

rapporteras olika i medier från olika länder, exempelvis undersöka 

resultaten från vår undersökning med hur rapporteringen ser ut i den ryska 

tidningen Russia Today.  

 

Vi genomförde en kvalitativ undersökning. Om man hade velat genomföra en 

liknande kvantitativ undersökning på ett större material hade man i så fall 

kunnat identifiera vissa nyckelord eller minska antalet aktörer man 

undersöker för att på så sätt underlätta när man undersöker en större 

mängd.  

 

Vår undersökning hade ett internationellt perspektiv. Ett förslag för vidare 

forskning hade kunnat innebära ett mer lokalt fokus på en fråga där Sverige 
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är mer direkt involverat. Då hade man kunnat fokusera mer på Sverige som 

aktör för att också undersöka hur Sverige gestaltas. 
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