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Abstract 

 

Is North Korea ever taken seriously? 

A study of the image of North Korea presented by two Swedish newspapers 

 

North Korea has been on people’s minds lately. This essay is a study of what image 

Swedish press gave of North Korea starting in 1948 and ending in 2011. The study 

looks at two of the largest newspapers in Sweden, Aftonbladet and Dagens Nyheter.  

 

During the 1950´s the image given was that North Korea was part of the communists, a 

puppet state of the Soviet Union. This changed in the 1990´s and North Korea became a 

threat in its own right and nuclear bombs became a part of the North Korean image. In 

the 2011 the focus was no longer on atomic bombs but on the leaders. An image based 

on less than favorable characteristics was used to describe the North Korean political 

leaders.  During all of this the image of North Korea as a threat has been present but 

changing. In the 1950´s North Korea was seen as a threat to the world by being part of 

the communists. Later, in 2004, the threat was no longer the communists but North 

Korea itself. North Korea had become a nation with nuclear bombs. In 2011 North 

Korea´s untrustworthy leaders had become the focus of the threat. 

 

Nyckelord 
Nordkorea, bild, bilddelar, svensk press, historia, hot. 
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1 Inledning 
 

Under den tidigare delen av våren 2013 kunde man varje dag läsa i tidningarna om 

Nordkorea. Läsaren kunde ta del av beskrivningar av ett land i vilket ledarens ovanliga 

sätt var mer intressant att förmedla än vad landets befolkning avsaknad av mänskliga 

rättigheter var. Det var så känslan kunde vara när man läste tidningarna. Läsaren kunde 

ta del av saker som i Aftonbladet om ledaren som ”…älskar amerikanska gympadojor 

och basketspelare”
1
. Men varför har det blivit så? Varför tar inte tidningarna Nordkorea 

på allvar?  

 

Detta väckte ett intresse att gå djupare. Snabbt märktes det att detta var något som 

många hade funderat på men få, om någon, hade undersökt. Att leta efter tidigare 

forskning på området gjorde det möjligt att hitta några spår som inte riktigt ledde till 

svaren men kunde ge information om hur forskaren skulle komma dit. 

 

Genom att följa två av de största svenska tidningarna genom historien försökte vi finna 

något mönster. Artiklar studerades utifrån vilken bild de gav i sin helhet. Men också 

vilka ord som användes. Genom att jämföra bilden som förmedlades vid olika 

tidpunkter och se vilka skillnader som framträdde kunde slutsatser om förändringen 

dras. 

                                                           
1 Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16516047.ab 2013-03-31 hämtad 2013-05-22 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16516047.ab
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken bild av Nordkorea som förmedlas i 

svensk press och hur denna bild har förändrats över tid. Dessutom undersöks vad som 

påverkar den bild som ges av Nordkorea i svensk press. Men även få en förståelse för 

varför bilden av Nordkorea är som den är. 

 

Frågeställningar:  

- Vad ger Aftonbladet och Dagens Nyheter för bild av Nordkorea under specifika 

händelser? 

- Hur har den bild av Nordkorea som presenteras i svensk press förändrats över 

tid? 

 

1.2 Urval av händelser 
 

Att göra en undersökning med ett tidspann på omkring 60 år och ett omfång på två 

tidningar kräver någon form av urval. Hur forskaren går tillväga när denne gör sitt urval 

ger givetvis avtryck i undersökningen
2
 och alla sätt har sina för- och nackdelar.

3
 En 

metod är att utgå från ett i förväg bestämt tidsintervall. Då materialet för 

undersökningen inte är kontinuerligt, tidningarna skriver inte om Nordkorea om inte 

något av vikt att rapportera har skett. Valet av händelserna är därför baserade på 

betydelsefulla internationella eller stora nationella händelser i Nordkorea. Istället för 

indelning baserat på att viss tid har passerat fokuserar denna undersöknings urval på 

specifika händelser. Denna metod har nackdelen att intervallen mellan tidpunkterna kan 

variera kraftigt. För att begränsa detta har händelser för undersökningen valts till viss 

del för att ge en jämnare tidsfördelning.  

 

Det första nedslaget för undersökningen är den 9 september 1948 då den Demokratiska 

Folkrepubliken Korea, mer känt som Nordkorea, utropades. Detta borde ha gett avtryck 

i svensk press. Dock hittades inga relevanta artiklar för denna händelse.  

                                                           
2 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s199 

3 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s296 
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Det andra nedslaget som undersöks är den 25 juni 1950 då strider utbröt längs den 38:e 

breddgraden, gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Detta kom att bli utbrottet för ett tre 

år långt krig, känt som Koreakriget. Detta val är gjort då Koreakriget är en stor 

internationell händelse där det vid tiden fanns en delad uppfattning om hur 

stridigheterna började.
4
 

 

Det följande datum för undersökning är den 27 juli 1953. Detta datum skrevs ett avtal 

om vapenstillestånd mellan Nord- och Sydkorea som avslutade Koreakriget. Detta är en 

central händelse där gränsen mellan väst och öst, eller snarare mellan USA och 

kommunismen blev allt tydligare.
5
 

 

Den 27 december 1972 är nästföljande datum i undersökningen. Detta är ett relevant 

datum då det är då konstitutionen skrevs under av Kim Il Sung som grund för hur landet 

kommer att utvecklas. Tidpunkten för nedslaget ger också en möjlighet att studera den 

bild som ges av landet under början av 1970 talet. Inga relevanta artiklar fanns för 

händelsen.
6
 Dock hittades artikelar från den 20 oktober 1976 i samband med 

smugglingsskandalen
7
. Vid händelsen fanns bara en relevant artikel då alla andra 

artiklar handlade om Nordkoreanska ambassadörer och ambassaderna i Norden och ej 

om Nordkorea som land. Artiklarna behandlar i dessa fall enbart smugglingsskandalen. 

Därför bortser vi från den enda artikeln som var relevant för uppsatsen. Att ta med det i 

uppsatsen hade gett ett snedvridet resultat då en artikel inte ger möjlighet för analys.  

 

Följande nedslagspunkt är den 8 juli 1994. Detta datum gick politikern Kim Il Sung, 

även kallad den ”store ledaren” i Nordkorea, ur tiden.
8
 Kim Il Sung hade styrt landet 

från formandet 1948. Detta är en viktig händelse som ger svenska tidningar möjlighet i 

att spekulera hur landet i fortsättningen kommer att styras och utvecklas. 

                                                           
4 Holmström, Barry, Koreakriget i svensk debatt: [Swedish controversy on the Korean war], Rabén & Sjögren, Diss. Uppsala : 

Univ,Stockholm, 1972, s33 

5 Holmström, Koreakriget i svensk debatt: [Swedish controversy on the Korean war], s306 

6 Inga relevanta artiklar fanns mellan 1972-1975 i Dagens Nyheter eller 1972 i Aftonbladet 

7 Aftonbladet 1976-10-20, Det gåtfulla folket, s8 

8 Hellman, Jonas, Ornbrant, Fredrika, ”Koreansk återförening i sikte?”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2002 nr 6, s5, s6 
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Nästa nedslag är den 8 oktober 2006. Detta är ett centralt datum när det kommer till 

Nordkorea som ett globalt hot då Nordkorea inom ramen för ”sexpartssamtalen” för 

första gången genomförde en kärnvapenprovsprängning.
9
 Sexpartssamtalen var samtal 

mellan Nordkorea, USA, Kina, Japan, Sydkorea och Ryssland. Detta är en händelse som 

speglas i internationell så väl som i svensk media. 

 

Nedslaget den 17 december 2011 grundar sig i att Kim Jong Il, som i Nordkorea kallas 

den ”käre ledaren” dör.
10

 Hans son Kim Jong Un tar över rollen som ledare för landet. 

Detta var en stor händelse som kom att rapporteras i svensk media. 

 

                                                           
9 Hagström, Linus & Turesson, Christian, ”Nordkorea- Mer än bara ett hot”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2009 nr 9, s4 

10 Hagström, Linus & Turesson, Christian, ”Nordkorea- Mer än bara ett hot”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2009:9, s10 
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2 Bakgrund Nordkorea 
I detta kapitel kommer en kort genomgång av Nordkoreansk historia för att underlätta 

förståelsen för uppsatsen. 

 

Den demokratiska folkrepubliken Korea, mer känd som Nordkorea, uppstod efter andra 

världskriget som en följd av att sovjetiska trupper började tränga in i norra dela av 

halvön. Under ett möte i Kairo mellan de allierade 1943 beslöts att Korea, som hade 

varit under japanskt styre, skulle bli självständigt. Planerna på självständighet grusades 

av de sovjetiska trupprörelserna. För att förhindra att hela halvön skulle falla till 

Sovjetunionen beslutade amerikanska utrikesdepartementet att dela halvön längs den 

38:e breddgraden. Norr om gränsen föll till Sovjet och söder om gränsen skulle styras 

av USA under de kommande 5 åren.
11

  

 

När val genomfördes i maj 1948 i den södra delen av Korea svarade norr med att skapa 

en kommunistisk stat med Sovjetunionen som förebild. Under hösten 1948 utropades 

både Republiken Korea, mer känd som Sydkorea, och den Demokratiska 

Folkrepubliken Korea som självständiga stater.
12

 Kim Il Sung fick uppdraget av 

Sovjetunionen att konstruera den nya kommunistiska staten i norr.
13

 

 

Med början 1950, bara två år efter skapandet av staterna, utkämpades en tre år lång 

konflikt som är känd som Koreakriget.
14

 

 

Medan andra stater i området mer och mer har närmat sig Europa och Amerika de 

senaste 20 åren och som följd förändrats både politiskt och ekonomiskt har Nordkorea 

vänt sig inåt och har istället blivit mer och mer isolerat från omvärlden.
15

 

                                                           
11 Hagström, Linus, Karelid, Linda, ”Nordkorea och kärnvapenfrågan”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2005 nr 2, s5, s6 

12 Pettersson, Hans C. & Linander, Erik, Kostbart diplomatiskt (ut-)spel?: en studie i propaganda, handel och diplomati i 

förhållandet Sverige - Nordkorea, Studentlitteratur i samarbete med Svenska Koreaföreningen, Lund, 1980, s35 

13 Craig, Albert M. (red.), The heritage of world civilizations, 8 th ed., combined volume, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 

River, NJ, 2009, s1079 

14 PetterssonC. & Linander, Kostbart diplomatiskt (ut-)spel?: en studie i propaganda, handel och diplomati i förhållandet Sverige - 

Nordkorea, s36 

15 Hagström, Linus & Turesson, Christian, ”Nordkorea- Mer än bara ett hot”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2009 nr 9, s3 
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Under 1990 talet började omvärldens oro växa för det nu väldigt isolerade Nordkorea. 

Denna ökade rädsla berodde i mångt och mycket på Nordkoreas intresse för 

framställning av kärnvapen.
16

 Detta ledde till att många avtal om kärnvapenrelaterade 

ämnen mellan Nordkorea och omvärlden eller delar av omvärlden skrevs. När denna era 

av oro var över växte tron på möjligheten om ett öppnare Nordkorea.
17

 Med Sydkoreas 

så kallade solskenspolitik, ett försök med något mer öppna gränser mellan Sydkorea och 

Nordkorea.
18

  

 

Med bytet av amerikansk president 2001 ändrades också USAs inställning till hur 

problemet kring Korea skulle lösas. Den nya administrationen hade ett hårdare 

tillvägagångssätt än den föregående, både till retorik och till handling. Det upptäcktes i 

samband med detta att tidigare avtal inte hade hållits. Bland dessa var byggandet av en 

typ av kärnreaktor som inte kan användas till framställning av kärnvapen. Till detta kom 

också att kärnvapenprogrammet hade tagits upp. Under hösten 2006 genomförde 

Nordkorea sin första provsprängning av kärnvapen.
19

  

 

2.1 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning om den syn som förmedlas av Nordkorea 

behandlas. Även tidigare svensk pressundersökning kommer att beröras. 

 

Metoden att studera press genom att titta på artiklar är inget nytt inom vetenskapen. 

Inom historian används metoden främst vid studier om hur synen på en viss händelse 

eller företeelse var under en viss tidpunkt.  

 

Ett exempel på svensk pressforskning är Eva Blocks historieavhandling Amerikabilden i 

svensk dagspress 1948-1968. I denna har Block undersökt hur bilden av Amerika, här 

och fortsättningsvis används Amerika som synonym till USA, i svensk dagspress 

mellan åren 1948 och 1968 har förändrats. Genom att analysera ledarsidor menar Block 

att beskriva förändringen över längre tid. Block har valt tidningar från 

                                                           
16 Craig, The heritage of world civilizations, 8 th ed., combined volume, s1081 

17 Hagström, Linus & Turesson, Christian, ”Nordkorea - Mer än bara ett hot”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2009 nr 9, s3 

18 Craig, The heritage of world civilizations, 8 th ed., combined volume, s1081  

19 Hagström, Linus & Turesson, Christian, ”Nordkorea - Mer än bara ett hot”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2009 nr 9, s12-13 
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storstadsområdena, Göteborg, Malmö och Stockholm, då dessa har de bästa 

resurserna.
20

  

 

För att undersöka den bild som tidningarna förmedlar har Block studerat ledare i 

samband med presidentvalen under perioden. Block ser en förändring i vad som nämns i 

ledarna över tid. Bilden går från det Block kallar för ”äldre bilden” i vilken USA 

framställs som ”symbol för frihet, jämlikhet och demokrati” till det som Block kallar för 

den ”yngre bilden” som ifrågasätter den tidigare bilden. Block kommer fram till att den 

äldre bilden är den dominerande vid början av den tid undersökningen berör och den 

nya bilden är dominerande vid slutet. Block menar att förändringen inte skett i samma 

takt under hela undersökningstiden utan har under tillfällen accelererats. Enligt Block 

har intresset för amerikansk inrikespolitik ökat med den nya bilden.
21

  

 

Svensk medias syn på Nordkorea är dock något som tycks saknas i historikens arsenal. 

Det finns ingen tidigare pressundersökning om Nordkorea gjord i Sverige och detta gör 

att vad som ses som tidigare forskning på området får en bredare sökradie. Fältet 

presstudier av förmedlingen av Nordkorea är dock inte helt tomt och studier har 

genomförts på olika universitet i USA.  

 

Forskningsartikeln ”Global risk, domestic framing: coverage of North Korean nuclear 

test by US, Chinese, and South Korean news agencies” av Jia Dai och Kideuk Hyun vid 

universitet i Texas i USA är en sociologisk studie som tittar på användningen av 

laddade ord i nyhetsartiklar från Associated press från USA, Xinhua från Kina och 

Yonhap från Sydkorea i samband med Nordkoreas kärnvapentest 2006. Ord som 

studerades var hot (threat), provokation (provocation), terrorism, kommunistisk 

(communist), fara/problem (danger/trouble) och ond/skurk (evil/rogue).
22

 Studien 

kommer fram till att Nordkorea framställs olika i olika länders press. Olika historiska 

händelser används som referenser för att belysa de olika ländernas relation till 

Nordkorea. I amerikansk press används Koreakriget, provskjutningen av 

                                                           
20 Block, Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968: [The image of America in Swedish daily newspapers 1948-1968], 

LiberLäromedel/Gleerup, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1976, s32 

21 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s32,s36,s37, s59 

22 Jia Dai & Kideuk Hyun, “Global risk, domestic framing: coverage of the North Korean nuclear test by US, Chinese, and South 

Korean news agencies”, Asian Journal of Communication, 20:3, 299-317, 2010, s10 
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långdistansmissil 1998 och Nordkoreas oförmåga att gå FN till mötes. I Kina läggs 

tonvikten enbart på provskjutningen 1998 medan i Sydkorea tas Koreakriget och sjöslag 

under 1999 som historisk bakgrund.
23

 Konflikten sätts även i olika samtida 

sammanhang beroende på det lands relation i vilket de olika artiklarna är skrivna. I 

amerikansk press ses Nordkorea som ett hot mot internationell fred och säkerhet medan 

i Kina ses Nordkorea som ett hot mot säkerheten på Koreahalvön och östra Asien. I 

Sydkoreansk press tas istället arvet från Koreakriget upp (”Cold war legacy”). Även 

konsekvenserna av kärnvapentestet ses på olika vis i press från olika delar av världen.
24

  

 

Resultatet är att bilden som framställs av provsprängningen av kärnvapen och av 

Nordkorea skiljer sig mellan olika länders nutida och historiska relation till 

Nordkorea.
25

 Jia och Kideuk studie skiljer sig från studien i denna uppsats genom att se 

på skillnader geografiskt istället för över tid. Den tittar dock på länder som likt Sverige 

har en unik relation till Nordkorea då Sverige under en längre tid (1975-2001) var det 

enda västlandet som hade ambassad i Nordkorea.
26

 

 

Won Yong Yang vid University of Wisconsin, även det i USA, har studerat tidningars 

förmedlande av Nordkorea i ”News as propaganda: A comparative analysis of US and 

Korean press coverage of the Six-Party Talks, 2003-2007”. I denna studie tittar 

författaren på Associated press från USA, Yonhap från Sydkorea och KCNA från 

Nordkorea. Studien gick ut på att studera hur de olika länderna närvarade vid 

sexpartssamtalen och hur deras deltagande i förhandlingarna framställdes i de olika 

tidningarna. Även i denna undersökning är resultatet att olika länders press ger olika 

bilder av samma händelse.
27

 

                                                           
23 Jia Dai & Kideuk Hyun, “Global risk, domestic framing: coverage of the North Korean nuclear test by US, Chinese, and South 

Korean news agencies”, Asian Journal of Communication, 20:3, 299-317, 2010, s10 

24 Jia Dai & Kideuk Hyun, “Global risk, domestic framing: coverage of the North Korean nuclear test by US, Chinese, and South 

Korean news agencies”, Asian Journal of Communication, 20:3, 299-317, 2010, s10 

25 Jia Dai & Kideuk Hyun, “Global risk, domestic framing: coverage of the North Korean nuclear test by US, Chinese, and South 

Korean news agencies”, Asian Journal of Communication, 20:3, 299-317, 2010, s9 

26Sveriges ambassader http://www.swedenabroad.com 

27 Won Yong Yang, News as propaganda: A comparative analysis of US and Korean press coverage of the Six-Party Talks, 2003-

2007, 2013, s12 
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Jinbong Choi i sin undersökning ”The representation of North Korea national image in 

national newspapers in the United States” tittar närmare på vilken bild av Nordkorea 

som amerikanska tidningar förmedlar. Två tidningar har använts som källor The New 

York Times och The Washington Post. 16 veckor är utvalda ur en två års period mellan 

2001 och 2002. Genom att analysera laddade ord som ond (evil), fiende (enemy), 

utpressare (blackmailer) och fattigt land (poor country). Resultatet av undersökningen är 

att en övervägande del av de nyhetsartiklar som undersökts ger en negativ bild av 

Nordkorea. Nordkorea framställs som fienden och som ond i amerikansk press.
28

 

 

I de tidigare undersökningarna som är gjorda inom närliggande områden är resultaten 

entydiga. En nations press styrs av samtida och historiska relationer till det som 

hanteras i artikeln, i detta fall Nordkorea. Samtidigt styr media hur svenskar förhåller 

sig till omvärlden.
29

 

 

Undersökningen i denna uppsats kommer dock skilja sig från tidigare forskning även 

om många likheter finns. Forskningen ovan syftar mest till studier över geografiskt 

skilda områden inte som i denna forskning som tittar på händelser skilda av tid. Likt 

geografiskt skilda områden kan kulturer vara föränderliga över tid. Denna undersökning 

kommer att vara på just denna skillnad av svensk nyhetsbild av Nordkorea över tid. 

 

                                                           
28 Jinbong Choi,  “The representation of North Korea national image in national newspapers in the United States”, 2010, s2 

29 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 10., uppdaterade 

uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, s17 



 

 

 

12 

3 Teori 
Detta kapitel kommer att behandla teorier om hur bilder skapas och hur bilder förändras. 

Detta kommer senare ligga till grund för vår undersökning om vilka bilder tidningarna 

ger.   

 

Föreställningen, opinionen, bilden eller synen på något grundar sig någonstans, en 

kunskap om det vår bild försöker förklara. Holmberg menar att det finns ett samband 

mellan information och kunskap
30

 och idag, då information nästan alltid bara är några 

fingertryck ifrån vårt sökande, skapas kunskap om fjärran länder och andra kulturer så 

ofta detta är av intresse.  

 

Ett problem som kan uppstå är en ”vi” och ”dem” uppfattning. Hägerdal menar att 

rollen som ”den andra” ges till alla kulturer och samhällen som kan ses som 

fundamentalt skiljt från ”oss”. I detta sammanhang menar Hägerdal på att ”oss” är 

västerlandet.
31

 Redan här finns det en bild av vad som är ”de”. Hägerdal menar även på 

att det fanns ett västerländskt medvetande om en tudelning mellan ”oss” som lever i 

”den fria världen” och ”dem”, de kommunistiska staterna i öst. Det fanns en 

föreställning om delade karaktärsdrag inom de kommunistiska staterna. För att ge en 

bild av en kommunistisk stat, till exempel Nordkorea, återgavs bilden av Sovjet om det 

inte finns tillräcklig kunskap om det första samhället.
32

  

 

Men bilder behöver nödvändigtvis inte vara något statiskt. Hägerdal pratar om att 

åsikter och inställningar förändras eller ersätts av nya baserat på den nya information 

som kommer till daga.
33

 Vidare menar Hägerdal att massmedias bild varierar eller 

vinklas beroende på händelser.
34

 Den bild som massmedia ger i väst var, under mitten 

                                                           
30 Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet. [1], Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskriget = 
[Distant lands and peoples through Swedish eyes, from the 1800th century to the First World War], Kungl. Vetenskaps- och 

vitterhets-samhället, Göteborg, 1988, s16 

31 Hägerdal, Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, s1,s 5 

32 Hägerdal, Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen,s 45 

33 Hägerdal, Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, s3 

34 Hägerdal, Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, s44 
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av 1900-talet, den USA förmedlade. Detta gäller inte minst om kommunismens ökade 

aktivitet.
35

 

 

Även Block anser att bilder förändras och menar att det finns tre ”mekanismer” för 

detta. Den första förändringen menar Block är att bilden förskjuts. En ny bilddel ställer 

sig i centrum för vad som är huvuddelen, den centrala, i helhetsbilden. Det andra sättet 

en bild av något kan förändras menar Block är att ny information tillkommer och som 

en följd av detta breddas bilden. Den tredje möjligheten till förändring är, enligt Block, 

att ny information blandas med gammal och leder till nya kunskaper och värderingar.
36

 

Block menar att förändringen av bilden kan ske långsamt eller plötsligt beroende på hur 

central den nya informationen är för bilden.
37

 Men Hägerdal påpekar att det inte sker en 

fullständig förändring av våra åsikter och inställningar utan en del av det gamla kommer 

vara kvar.
38

 

 

Block menar att helhetsbilden kan dela upp i många bilddelar. När helhetsbilden rör sig 

om ett land kan bilddelarna exempelvis vara inrikespolitik, utrikespolitik och ledningen. 

Block säger vidare att bilddelarna kan, men behöver inte, vara självständiga. I denna 

uppsats kommer bilddelarna vara det vi benämner som kategorier. Bilddelarna är vidare 

uppbyggda av vad Block benämner som bildelement. Bildelement kan bland annat vara 

värdeladdade ord.
39

  

 

För att en bild skall kunna skapas behövs information som kan bli kunskap. Holmberg 

menar att information om omvärlden har svårt att nå fram till Sverige. Att den måste ta 

sig igenom vad Holmberg kallar för språk- och urvalsbarriärer. Informationen måste 

vara intressant nog för att översättas för att nå fram. Men alternativ finns. Enligt 

Holmberg är att skapa informationen innanför språkbarriären, det vill säga genom 

svenska observatörer, en alternativ lösning. Ett problem med detta som belyses av 

Holmberg är att informationen blir mindre autentisk.
40

  Hultén menar också att den 

                                                           
35 Hägerdal, Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, s42,s46  
36 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s17 

37 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s19 

38 Hägerdal, Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, s3 

39 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s14, s15 

40 Holmberg, , Världen bortom västerlandet. [1], Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskrige , s16 
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information som förmedlas inte nödvändigtvis är sanningen, hela sanningen och inget 

annat än sanningen. Den färdiga texten är, enligt Hultén, anpassad till tiden och de 

mallar inom vilket mediet arbetar.
41

 

 

Hägerdal tar upp att det kan finnas en poäng i tanken om att fokus för kulturella studier 

länge varit västvärlden och att detta har lett till att synen på, eller bilden av, kulturer 

utanför väst, både av allmänheten och av vetenskapen, blivit snedvriden.
42

 Detta mer 

eller mindre medvetet för att upprätthålla en ”vi” och ”dem” bild. 

 

                                                           
41Hultén, Britt, Journalistikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2000, s17 

42 Hägerdal, Väst om öst: kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, s4 



 

 

 

15 

4 Metod 
 

Inledning 

I metoden kommer vi att förklara vilka val som har gjorts i arbetet, varför vi har gjort 

dessa val och hur vi har gått tillväga för att genomföra uppsatsen. 

 

I metoden har vi valt att använda oss av litteratur skriven av Alan Bryman, Rolf 

Ejvegård, Knut Kjeldstadli och Per-Gunnar Svensson & Bengt Starrin för att stödja vår 

forskningsmetod och hur vi går tillväga i uppsatsen. Alan Bryman är professor vid 

School of Management, University of Leicester. I boken Samhällsvetenskapliga 

Metoder diskuterar han bland annat om de grundläggande tillvägagångssätten för 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Bryman är väldigt tydlig i sin presentation och 

genomgång, ibland övergår diskussionerna i ett mer avancerad förtydligande.
43

 Rolf 

Ejvegård är en professor i statsvetenskap. Ejvegårds bok Vetenskaplig metod presenterar 

hur forskaren kan gå till väga i vetenskapliga examinationsarbeten, vad en sådan ska 

innefatta och vad som behövs tänkas på.
44

 Den är skriven på ett lättförståeligt sätt för 

läsaren. Knut Kjeldstadli är en norsk professor vid Oslo universitet, i hans bok Det 

förflutna är inte vad det en gång var behandlar han forskningsmetodiken i 

historieämnet, hur forskning bedrivs och vilka metoder som används inom 

historieforskningen.
45

 Boken Kvalitativa studier i teori och praktik skriven av Per-

Gunnar Svensson & Bengt Starrin är bland annat avsedd för samhällsvetenskapliga 

ämnen inom universitetet. I boken behandlas det grundläggande inom kvalitativa 

studier. Boken är dock främst till för datainsamling och fältarbete men vi har ändå valt 

att överblicka boken för att få en lättare insikt i kvalitativa metoden.
46

 

 

4.1 Tillvägagångsätt 

 

Vi har valt att genomföra en flermetodsstudie som innefattar kvalitativ, kvantitativ och 

komparativ metod. Ejvegård säger att forskare inom vissa vetenskaper som till exempel 

                                                           
43 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl.  

44 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

45 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998 

46 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1996 
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historia får brottas med metodproblemen.
47

 Då kan det vara en klok strategi att använda 

sig av flera metoder för ett arbete. Det är vanligt för en historisk uppsats att kombinera 

olika metoder, eftersom historikern oftast räknar och tolkar parallellt.
48

 Ejvegård menar 

vidare att om man i en uppsats använder sig av olika metoder, och resultaten visar på 

likheter, stärks uppsatsens analytiska slutsatser.
49

 

 

Vi anser att det för oss är enklast att börja med den kvalitativa studien först för att kunna 

få en struktur på arbetet så att vi sedan kan gå vidare med den kvantitativa delen av 

arbetet, för att till sist avsluta med den komparativa studien. För att genomföra 

komparativ studie ska den ha föregåtts av en kvalitativt och kvantitativt angreppsätt.
50

 

 

Det första vi gjorde var ett urval av händelser under 1900- och 2000-talet som berör 

Nordkorea. För att kunna begränsa uppsatsen har händelserna utgjort utgångspunkten 

för vad vi ska söka efter i tidningar. Vi har valt sju händelser utifrån Craigs bok The 

heritage of world civilizations
51

 och nummer från Världspolitikens Dagsfrågor
52

 utgivet 

av Utrikespolitiska Institutet. Händelserna har haft, vilket vi märkt av i efterhand, 

varierande uppmärksamhet i tidningarna. Utifrån händelsens inledning och tre dagar 

framåt har vi valt att analysera artiklar som berör eller innefattar Nordkorea, alltså totalt 

fyra dagar per händelse. Vi letade efter ordet Nordkorea i rubriken eller i texten. 

Bryman skriver, för att få en bild av en händelse måste forskaren börja med den dagen 

händelsen inleds, men det kan vara svårare att bestämma tidsperioden eftersom debatten 

eller händelsen kan fortsätta en längre tid efter händelsens inledning.
53

  

 

Därför har vi, som Bryman säger är ett tänkbart tillvägagångssätt, gjort ett medvetet 

sytematiskt urval av en tidsperiod för varje händelse.
54

 För att studera det historiska 

                                                           
47 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 4. uppl., s34 

48Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, s176 

49 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 4. uppl., s34 

50 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s80 

51 Craig, Albert M. (red.), The heritage of world civilizations, 8 th ed., combined volume, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 

River, NJ, 2009 

52 Världspolitikens Dagsfrågor, 2002 nr 6, 2005 nr 2 & 2009 nr 9 

53 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., s286, s287 

54 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl.,s286-287 
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tidningsmaterialet användes mikrofilmsrummet på Linneuniversitetets bibliotek i Växjö. 

När vi sökte i tidningarna letade vi efter artiklar som berörde Nordkorea eller 

Korea(främst under Koreakriget) utifrån de datum vi har valt.  

 

4.2 Kvalitativ studie 

Här diskuteras och förklaras hur vi gick tillväga i vår kvalitativa studie. 

 

Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror och är tolkningsinriktad.
55

 Den 

inledande delen i undersökningen grundade sig i att artiklarna tolkades i sin helhet. 

Enligt Kjeldstadli är det viktigt att genomföra en texttolkning för att kunna närma sig 

forskningen. Vi tittade på vilken bild som förmedlades, vilka ord som valdes och vilka 

referensramar som användes. Det gör det möjligt att se hur bilden och värdet av orden 

förändrades över tid. I denna del av undersökningen lästes artiklarna inte ord för ord 

noggrant utan snarare mer övergripande för att få en uppfattning om hur de påverkar 

vardagsläsaren. Kjeldstadli säger att en texttolkning sönderfaller logiskt sätt i tre led. 

Först genom att kartlägga den språkliga meningen, sedan letar vi efter budskapet i 

texten och till slut återger vi meningen med våra egna ord utifrån vår tolkning.
56

 

 

Den andra delen av undersökningen tar sitt avstamp i de artiklar som för uppsatsen 

bedömts som relevanta. Begrepp tillämpas på sådant sätt att det ger forskaren en allmän 

bild av vad som eftersöks. Begreppen och ord utgör redskap, där dessa kan förekomma i 

andra företeelser fast i samma form.
57

 I dessa artiklar har ord och begrepp som besitter 

någon form av bildförmedling valts ut för att kunna beskriva svensk medias förmedlade 

bild av Nordkorea i varje nedslag i historien. Till exempel ”...polisstat med järnhårda 

nypor…”
58

 detta förmedlar en bild av samhället. Begreppen och orden är 

meningsbärande och kan ses som nyckelord.
59

 Nyckelord kan ses som vad Block 

benämner som bildelement, alltså en bit av bilddelen.
60

  

                                                           
55 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s340 

56 Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, s177, s178 

57 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s348 

58 Dagens Nyheter 1994-07-10, sA8 

59 Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, s179 

60 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s15 
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Vi har valt att kategorisera orden i olika grupper. Bryman säger att kvalitativ forskning 

brukar stå för ett synsätt där teori och kategorisering utgår från insamlingen och 

analysen av data.
61

 De utvalda orden grupperades i sju större och övergripande 

kategorier: kärnvapen, hot, samhälle, terrorism, ledaren, myter och kommunism, se 

bilaga A. Liknande kategorisering finns i tidigare forskning.
62

 Alla ord kunde inte i sig 

kategoriseras utan blev först i sitt sammanhang en del av en kategori. Ett exempel på 

detta är ordet ”provsprängning” som kan syfta på prov av en rad olika typer av 

sprängladdningar men använt i en artikel om kärnvapen bedöms ordet referera till just 

kärnvapen. Bara ord som syftar till Nordkorea har valts ut. I många av artiklarna 

beskrivs även andra länder eller områden och även om de i en del av fallen i dessa 

artiklar används som kontrast för att indirekt, till exempel ”fria världen”, ge en bild av 

Nordkorea, har dessa ord valts bort. Ett exempel på detta kan vara ”…man kan inte 

förutse vad som skall hända om Sydkorea efter sexmånadersperiodens slut sätter sina 

hotelser i verket”
63

 där hotet syftar här till Sydkorea inte Nordkorea. 

 

När vi lägger fram resultaten går vi förhållandevis djupare in på vissa texter, begrepp 

eller ord och beskriver vår tolkning av texterna. Sedan används det i analysen för att se 

vilka faktorer som påverkar. Detta är enligt Kjeldstadli ett vanligt arbetssätt i en 

kvalitativ studie.
64

 

 

4.3 Kvantitativ studie 
I den kvantitativa studien beskriver vi tillvägagångssättet för vår uppsats i denna del. 

 

En kvantitativ studie är kvantifiering av data och användandet av data, ofta i form av 

statistisk.
65

 Den kvantitativa undersökningen som gjordes grundades i de tidigare 

nämnda och utvalda kategorierna av de värdeladdade orden. Dessa kategorier 

sammanställdes baserat på vilket år artikeln i vilken orden användes var publicerad och 

                                                           
61 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s348-350 

62  Jia Dai & Kideuk Hyun, “Global risk, domestic framing: coverage of the North Korean nuclear test by US, Chinese, and South 

Korean news agencies”, Asian Journal of Communication, 20:3, 299-317, 2010, s10 

63 Dagens Nyheter 1953-07-28, framsida 

64 Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, s180-181 

65 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 4. uppl., s38 
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antal gånger orden nämns för året. Denna studie är genomförd för att kunna få 

överskådlig statistisk data till den kvantitativa delen av den komparativa studien. 

Kvantifieringen kan blottlägga mönster men kan även visa på utvecklingen och bruket 

av orden över tiden genom komparativ studie.
66

 

 

4.4 Komparativa studien 

I det här avsnittet förklaras och diskuteras den komparativa studien i uppsatsen 

 

Vår komparativa studie är utifrån vår frågeställning. Vi vill jämföra den bild av 

Nordkorea som förmedlades under nedslagstillfällen. Ejevegård skriver att begrepp bör 

generaliseras för att kunna jämföra och att begreppen som har generaliserat ska vara 

jämförbara.
67

 I den kvalitativa metoden har vi tolkat ord och satt in dessa i olika 

kategorier för att kunna genomföra en komparativ studie. Medan vi i den kvantitativa 

studien har jämfört frekvensen av användningen av ord i de sju kategorierna. 

Kategoriernas storlek har sedan jämförts med samma kategori vid en annan händelse. 

Ett förhållande är inte alltid statiskt, det kan skifta innehåll över tid.
68

 Eftersom vi håller 

på med historiskt material genom tiden, är användingen av begreppen olika, men fullt 

jämförbara. Grunden för en komparativ studie är dess förmåga att få de särskiljande 

dragen i två eller flera fall att fungera som utgångspunkt för teoretiska reflektioner om 

kontrasterande resultat.
69

  

 

4.5 Reliabilitet  
 

Reliabilitet är detsamma som graden av pålitlighet i en mätning.
70

 Hög reliabilitet 

innebär inom den kvantitativa traditionen att forskare vid upprepade mätningar av 

konstant objekt erhåller samma resultat vid minst två tillfällen, om frågorna är 

                                                           
66 Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var,s 218-219 

67 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 4. uppl.,s 44 

68 Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, s251 

69 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s83 

70 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s161 
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identiska.
71

 Vår reliabilitet kan sänkas vid felräkningar och då vi kan ha missat ord. 

Detta är enligt Block vad som kan sänka reliabiliteten vid kvantitativ studie.
72

 

Felräkningar och missade ord är slumpmässigt om förekommande och borde inte 

påverka den stora datamängd vi har.  

 

4.6 Validitet 
 

Validitet är ett mått på huruvida mätningen verkligen mäter det som skall mätas.
73

 För 

att försäkra sig måste det finnas klara mått och mätningsmetoder så att inga problem 

kan uppstå.
74

 Begreppsvaliditet handlar i grunden om begreppet verkligen innefattar det 

som sägs innefatta.
75

 Bedömningen av validiteten kan inte vi göra utan som Block 

menar kan först bedömmas utifrån.
76

 Vi har utgått från tidigare forskning vid val av 

kategorier för att styrka validiteten. Vi har även utgått från teorier vilket även detta 

styrker vår validitet. 

 

4.7 Kategorisering av ord 
Här förklaras hur och varför vi genomfört kategoriseringen av ord. 

 

Orden har delats upp i sju kategorier, vad Bock kallar bilddelar. Detta för att kunna 

redovisa ett översiktligt och förståeligt resultat av den kvantitativa studien. Vissa ord är 

självklara för en kategori, medan vissa ord först måste ses i sitt sammanhang för att ingå 

i en kategori. Ord som kan uppfattas som värdeladdade ord kan vara det Block menar 

med bildelement.
77

  

 

I kategorin kärnvapen finns ord som provsprängningen och sprängningen, för att sätta 

in dessa i denna kategori måste ordet ses i sin kontext.  

                                                           
71 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1996, s210 

72 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s28 

73 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s163 

74 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 4. uppl., s80 

75 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s163 

76 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s28 

77 Block, Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, s15 
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Under kategorin hot förekommer ordet långdistansmissil i samband med att räckvidden 

för missilattacker ökar och därmed ökar även hotbilden. Ett annat ord i samma kategori 

är överraskningskrig, ordet visar på en ständig hotbild då omvärlden inte vet när nästa 

anfall kan ske.  

 

Kategorin samhället innehåller ord som politiska flyktingar och politiska fångar. Detta 

tyder på ett icke-demokratiskt samhälle. Sörjande befolkning förekommer i samband 

med bortgången av ledare vilket kan ses som dels rädsla för ledningen men även en 

stark nationalism.  

I kategorin terrorism som även innefattar annan underminering av andra stater finns ord 

som terrorisera befolkningen. I sammanhanget syftar detta till terrorisering av den 

Sydkoreanska befolkningen under Koreakriget.  

Ord i kategorin ledaren är sådant som beskriver ledaren och dennes förmågor samt 

ledarstilen. Det kan vara ord som småväxt, poet och kall maktpolitiker.  

 

I kategorin myter inbegrips ord som av läsaren kan uppfattas vara religiösa. Det kan 

vara ord som gud, halvgud och president för evigt. Detta kan vara ord som både syftar 

till ledaren och till saker i ledarens närhet.  

 

I den sista kategorin kommunism finns ord som beskriver det politiska systemet i 

Nordkorea. Ord som kommunism, socialism och stalinism innefattas i denna kategori. 

En lista över ord i de olika kategorierna finns i bilaga A. 

 

4.8 Källor 

 

Inledning 

Här ska vi ge en inblick i tidningarnas bakgrund och historia och vilken typ av tidningar 

det är. Vi vill även styrka att den politiska riktningen i tidningarna inte är utav intresse i 

arbete. Vi kommer också diskutera våra urval, hur vi analyserar tidningsartiklar och 

källkritik i tidningar. I beskrivningen av kvällstidningarnas bakgrund har vi valt att 

använda oss av Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se. I det här avsnittet har vi 

ännu en gång använt oss av Alan Brymans, som beskriver hur innehållsanalys kan 

genomföras och vad som bör tänkas på när detta urval görs. Vi har även använt oss av 

Knut Kjeldstadli, som ger oss en utförlig inblick källkritik. De nya för det här avsittet är 

http://www.ne.se/
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Kristina Lundgren(Birgitta Ney & Torsten Thurén), Britt Hultén och Lars J. Hultén och 

Göran Wallén. Boken Nyheter- att läsa tidningstext av Kristina Lundgren, Birgitta Ney 

& Torsten Thurén är en handledningsbok i hur analys av nyhetstexter kan genomföras 

och är den första svenska grundboken i ämnet. Alla tre författarna är verksamma som 

lärare och forskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation(JMK) 

vid Stockholm universitet.
78

 Britt Hultén som skrivit Journalistikanalys- en introduktion 

är docent i journalistik vid Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation(JMK) vid Stockholms universitet.
79

 I sin bok introducerar hon redskap 

och metoder för hur analyser av journalistiska texter kan gå till och vad det är som styr 

hur texterna ser ut som de gör. Lars J. Hultén är journalist, fil. Doktor i journalistik och 

lärare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation(JMK) vid 

Stockholms universitet. I boken Journalistens villkor ger han en djup inblick i 

journalistikens historia och utveckling samt hur journalisterna förhåller sig till källor 

och hur nyhetstexter skrivs.
80

 Göran Wallén som är docent i vetenskapsteori vid 

Göteborgs universitet har skrivit boken Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Hans 

bok har varit nyttig för oss då han har en djup beskrivning av hur tolkning av texter och 

ord kan analyseras.
81

 

 
4.8.1 Aftonbladet – Kvällstidning          

 

Karl Erik Gustafsson är en av textförfattarna i artikeln om Aftonbladet på NE:s hemsida 

och har stor kunskap i svensk journalistik och insyn i Aftonbladet. Han har tillsammans 

med Per Rydén skrivit boken, Grundad 1830 av Lars Johan Hierta (1999) 

 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta som stod för pressfrihet och en 

folkstyrd stat. Aftonbladet var från början en politiskt oberoende tidning(idag med en 

socialdemokratisk inriktning),
82

 vilket var en självmedveten och en självklar sak för 

grundaren av tidningen. Under 1800-talets senare tid var Aftonbladet lika älskad hos 

folket som den var hatad av överheten.
83
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I början av 1900-talet var Aftonbladet en liberalt styrd tidning men drog sig alltmer åt 

höger. Aftonbladet stödde även Tyskland under första världskriget och gav tyskarna i 

hemlighet aktiemajoritet i tidningen för att ge dem möjligheter till propaganda i Sverige. 

Nu började nergången för tidningen och allt färre exemplar såldes.
84

 

 

Under tidigt 30-tal blev Aftonbladet en del av Ivan Kreugers tidningsmonopol med 

bland annat Svenska Dagbadet och Stockholms Dagblad, fram till hans död 1932. Efter 

Kreugers död förvandlades Aftonbladet mer till en modern Stockholmstidning och gavs 

snart ut i 100 000 exemplar och hade kommit ur sin ”depression”. Aftonbladet blev 

moderniserat och först i sitt slag om att använda sig av stora huvudrubriker, stora bilder, 

annorlunda textlayout och präglades av snabb sensationsinriktad nyhetsförmedling.
85

 

 

Under andra världskriget hade Aftonbladet flertalet tyskvänliga medarbetare vilket 

medförde att tidningen fortfarande stod bakom tyskarna och nazisterna och såg Sovjet 

som ett hot. Detta bidrog till att konkurrerande kvällstidningar som till exempel 

Expressen skapades och senare passerade Aftonbladet i antalet utgivna upplagor.
86

 

 

1956 såldes Aftonbladet till Landsorganisationen i Sverige (LO). Nu började 

Aftonbladet även bli stort ute på landsbygden, det hade utformats till en populär och 

stark säljande sensationsjournalistik som intresserade alla.
87

 

 

Under 60-talet började Aftonbladet bli alltmer alerta och intresserade av att skriva om 

utrikeshändelser som påverkade internationellt, vilket medförde en enorm ökning av 

utgivna upplagor. Samtidigt som TV började bli alltmer populär ökade oron för 

tidningarnas existens. Aftonbladet började nu bli en otydlig tidning som hade svårt att 

hålla isär nyheter och åsikter samt att de började bli en ”gnälltidning”. I början av 80-

talet blev detta synligt genom tidningens sjunkande upplagor och allt sämre ekonomi. 

Efter ett par år så stabiliserades ekonomin åter igen efter flertal omorganisationer av 

redaktionen och åtgärdsprogram för att sanera ekonomin.
88
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Under de senaste årtiondena har Aftonbladet genomgått en teknisk revolution och 

framställs numera enbart elektroniskt. Tidningen finns idag att tillgå genom 

internetradio, internettv, nättidning och via mobiltelefoner för den bredare läsarkretsen. 

Idag är Aftonbladet en av Sveriges största tidningar och ägs till 91 procent av den 

norska mediekoncernen Schibsted som har främst det ekonomiska ansvaret och 

utvecklingen av tidningen. 9 procent ägs av LO som har det politiska 

ansvaret.
89

Aftonbladet är en av de äldsta tidningarna i Sverige och har varit den mest 

inflytelserika tidningen i Sveriges historia.
90

 

 

4.8.2 Dagens Nyheter – Morgontidning  

 

En av författarna till artikeln om Dagens Nyheter, Alf W. Johansson har själv skrivit en 

bok om tidningen, Herbert Tingsten och det kalla kriget: Antikommunism och 

liberalism i Dagens nyheter 1946–1953 (1995).  

 

Dagens Nyheter grundades under den industriella utvecklingen 1864 av Rudolf Wall 

med Göteborgs-Posten som förebild. DN blev snabbt en framgång genom 

möjliggörandet av ett lågt pris för tidningen tack vare annonserna men även genom att 

folk fick möjligheten att få hem tidningen. Detta ledde till ökat läsvärde och blev 

tillgängligt för alla i samhället oavsett klasstatus.
91

  

 

DN visade i början stort intresse i inrikespolitik genom att bland annat stå nära 

Lantmannapartiet, det var medvetet då Wall tyckte att inrikespolitiken var det enda 

intressanta för Sverige. Trots att DN enbart visade intresse i inrikespolitiken tog de 

ställning i fransk-tyska kriget 1870-71 med en tyskvänlig hållning, motsatsen till 

opinionen i Sverige, vilket ledde till en kraftig nedgång för DN.
92

 

 

I början av 1900-talet förändrades ideologin hos DN i och med den nya chefsredaktören 

till att bli en självständig politisk kraft för den liberala rörelsen och tog upp kampen mot 

de konstitutionella frågorna, det blev nu en ledande tidning i Sverige. DN var nu ett 
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organ med liberal grundsyn och öppenhet för kulturradikala strömningar. Jämfört med 

Aftonbladet, fördömde DN tyskarna i första världskriget.
93

 

 

I mitten av 1900-talet expanderade DN kraftigt samtidigt som Expressen bildades. De 

var nu Sveriges största tidning med egna utrikeskorrespondenter och större omfång över 

nyheter genom fördjupning och breddning av samhällsbevakningen och det började 

skrivas alltmer reportage, vilket ökade intresset för tidningen. DN blev nu ett allmänt 

betydande opinionsorgan med stort inflytande, bland annat genom en antikommunistisk 

hållning och stark kritik mot socialdemokratiskaregeringen i Sverige.
94

 

 

Under 60-talet började tidningen bli alltmer öppen i kultursidorna, där det nu fanns 

utrymme för andra åsikter än de som tidningen företrädde på ledarplats. 1973 förklarade 

DN sig själva som oberoende, men skulle under ledarplats använda sig av liberala 

åsikter. Tiden innan hade ägnats åt förnyelse av tidningen, och fortsatte långt senare 

med satsning på bland annat undersökande journalistik.
95

 

 

DN:s ställning som opinionsorgan har varit stark sedan länge, tack vare sitt stora 

omfång över Stockholmsområdet och annonsmarknaden, vilket har givit tidningen en 

stark ställning. DN har till idag utvecklats och blivit alltmer öppet.
96

 

 
4.8.3 Urval av källor 

Här presenteras vilka val som gjordes och varför vi har gjort dessa.  

 

I den här uppsatsen har vi gjort målstyrda urval utifrån frågeställningarna. Ett medvetet 

urval är viktigt för att genomföra en uppsats, även om det kan förekomma 

slumpmässiga eller omedvetna ting efterhand.
97

 Samtidigt är det viktigt att vara 

medveten på vad som är slumpmässigt och omedvetet för att forskare eller andra kan 

pröva andra alternativa angreppsätt en annan gång.
98

 Vi har till uppsatsen valt en 

kvällstidning (Aftonbladet) och en morgontidning (Dagens Nyheter), vilket enligt 
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Bryman är det vanligaste tillvägagångssättet när två källor väljs till forskningen, för att 

sedan göra urval inom ramen för dessa.
99

 

 

Kvällstidningar och morgontidningar skiljer sig på många sätt.
100

 Kvällstidning är 

lösnummerförsålda tabloider(icke-prenumererande) och kommer ut dagligen på 

förmiddagen och säljs som lösnummer i mataffärer eller kiosk.
101

 Tabloiderna i 

kvällstidningarna är mer slagkraftigare, dramatiska och sensationsinriktade för att göra 

tidningen mer attraktiv och säljbar med tanke på konkurrensen och att kvällstidningar 

måste sälja varje dag.
102

 Morgontidningar använder sig också till viss del samma 

tabloidformat,
103

  men i större utsträckning använder sig morgontidningar av formatet 

Broadsheet.
104

 Morgontidningarna har inte samma syfte som kvällstidningar.
105

 

Morgontidningar har en sjudagarsutgivning och är oftast prenumererad tidning som 

kunden får hem till sig tidigt på morgonen varje dag under hela året, alltså är tidningen 

såld året runt och är inte lika sensationsinriktad som kvällstidningarna.
106

  

 

Morgontidningar håller sig oftast mer till verkligheten och har en saklig 

nyhetsförmedling i sina artiklar, kunden har därmed oftast större förtroende för denna 

typ av tidning.
107

 Det som är representativt för tidningar är dock vilka ord som används 

och hur dessa kan ha en viss betydelse för medierna för att skapa sensationsreportage i 

samband med vissa företeelser.
108

 

 

Vi har medvetet valt bort gratistidningar (som till exempel Metro) som utkommer flera 

dagar i veckan eftersom dessa är en ny företeelse och det inte går att göra en längre 
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presshistorisk studie på dessa.
109

 Vi har valt tidningar för att det ger möjligheter att 

reflektera och tänka efter, samt att det ger mer djupare information än vad tv och radio 

ger. Genom tidningar kan du stanna upp i en del av texten för att analysera den, för att 

sedan gå vidare i texten, tidningar ger även en bild av många bilder på världen. Till 

skillnad från tv och radio, där läsaren behöver spola fram och tillbaka i 

ljudinspelningen.
110

 

 

Utifrån tidningsurvalen, hade vi från början tänkt enbart koncentrera oss på 

nyhetsreferat för att de ger en mer objektiv bild och är beskrivande
111

 samt som Hultén 

säger att det ger en spegling av verkligheten.
112

 Men efterhand som vi läste igenom 

artiklarna, märkte vi av att det inte skulle vara tillräckligt för oss att enbart ha 

nyhetsreferat om Nordkorea. Därför har vi valt att ta med nyhetsnotiser, 

utrikesnyheter/reportage, ledare-, kultur- och debattartiklar. Även om dessa oftast är 

politiskt påverkade utifrån tidningens färg eller dess författare till texten och ger uttryck 

för personliga åsikter och tyckande i texterna.
113

 Därför har vi valt att ta med dessa för 

att kunna genomföra undersökningen utifrån frågeställningarna och flermetodsstudien. 

Frågeställningarna påverkas inte av denna förändring, och inte heller det medvetna valet 

att uppsatsen inte ska ha någon politisk förankring. Alltså det politiska har inte 

betydelse för uppsatsens helhet. Hur tidningarna skriver och varför de skriver som de 

gör är irrelevant för undersökningen. Tidningarna är svenska och i förhållande till 

Nordkorea har tidningarna samma politiska åsikt, vilket framkommer i resultatet. De 

delar vi har valt bort från tidningarna är sport, nöje, ekonomi, inrikes, lokala, krönika, 

intervjuer, dagsverser, kåserier, kommentarer, tecknade serier, annonser och andra 

irrelevanta bilagor. Dessa kan vara intressanta att studera utifrån ämnesval och 

aktualitetsintresset för samtiden.
114

 Men det skulle bli en allt för omfattande 

undersökning ifall vi hade valt in alla sorters tidningstexter.  
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4.8.4 Hur skrivs nyhetstexter? 

Här ges en beskrivning av hur nyhetstexter skrivs av journalister och publiceras av 

tidningarna samt vilka typer av texter som finns i tidningarna.  

 

Nyhetsartiklar produceras av de redaktionella avdelningarna på tidningen och är 

publicerade på tidningens och sidornas redaktionella utrymme. På den redaktionella 

avdelningen produceras texterna av inrikes-, utrikes-, ekonomi- och lokala reportrar. 

Sedan redigeras texten av redigerare på samma avdelning. Placering av artikeln är ett 

uttryck för redaktionens värdering av nyheten, har den större rubrik än andra artiklar 

och placeras tidigt i tidningen ses den som högre nyhetsprioriet. Oftast förekommer det 

olikheter i värderingen av nyheter.  Den ena tidningen anser att nyheten är viktig medan 

en annan tidning tycker nyheten inte är lika viktig och därför kan ge den mindre 

utrymme eller inte alls ha med den i upplagan.
115

 

 

Kännetecknande för utrikesreportens texter är att de berättar om egna iakttagelser och 

personliga intryck. Utrikesnyheter ges mer utrymme för skildringar av miljön där 

reportern befinner sig.
116

 

 

Nyhetsnotis är en kort text med få ord, högst 80, men har såväl någon form av rubrik för 

att väcka läsarens intresse. Nyhetsnotiser är skrivna av någon i redaktionen och här 

anges vanligtvis inte någon särskild journalist, utan upphovsgivare tillhör en annan 

nyhetsbyrå.
117

 I våra artiklar uppges främst TT eller AP som upphovsgivare.  

 

Ledare, kultur och debatt har en egen avdelning. Dessa är opinionsbildande, alltså 

åsiktsjournalister eller idéjournalister.
118

 Ledare kan även vara objektiva eller politiskt 

obundna. De är tyckande och ger uttryck för sina åsikter och har ett argumenterande 

språk i texterna. Senaste årtionden medverkar inte ledaravdelningen på allmän 

nyhetsplats för att värna om nyhetsjournalistikens objektivitet och självständighet som 

avpartipolitiseringen fört med sig, men fortfarande är tidningen ansvarig för vem 
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författaren är och hur ledarens text är skriven.
119

  Kultursidorna liknar ledarsidorna, men 

det som skiljer är att de även är kritiker, debattör och reporter. Kulturjournalistens 

uppgift är enligt Lars J Hulten att ”skilja ut ett annat värde av det av konstnären skapade 

än det som bestäms av marknaden”
120

. Debattsidorna skrivs oftast av ledarredaktionen 

eller kulturredaktionen. Debattinläggen är oftast för att provocera till en samhällelig 

debatt för tiden.
121

 

 

4.8.5 Att analysera en nyhetstext 

I det här avsnittet diskuteras hur en textanalys och innehållsanalys av nyhetstexter kan 

gå till. 

 

Först görs ett urval av vilken typ av text i tidningarna som ska analyseras. Här väljs 

andra stora delar av tidningen bort, vilket lämnar oss kvar med för oss relevanta artiklar 

om Nordkorea. Lundgren säger att läsaren först ska betrakta en artikel i sin helhet.
122

 

Efter att läsaren har betraktat artikeln i sin helhet läses artikeln mer omsorgsfullt och 

markerar ord eller delar av texten för att veta vad budskapet är i helhet.
123

 Textanalys 

blir här ett medel för att synliggöra textens underliggande budskap, även om den inte 

alltid är tydlig.
124

 Ibland kan det framkomma tydligt hur journalisten framställer något 

som positivt, negativt eller neutralt.
125

 Då kan delheten i en text uppmärksammas så att 

helheten kan bedömas, men delheten av texten kan vara i förändring och varje nytt 

textavsnitt kan leda till att förstå det tidigare avsnittet på ett mer specifikt vis.
126

 

Textanalysen blir en process utifrån ens upplevelse och förståelse av texten. Texten vi 

läser påverkas av vår tolkning av den.
127

 Tolkningarna sker i förhållande till kontexten, 

alltså måste det först finnas en förståelse för i vilket förhållande och situation texten har 

                                                           
119 Hultén, Journalistikens villkor: om plikten att informera och lusten att berätta, 2. Utg., s94 

120 Hultén, Journalistikens villkor: om plikten att informera och lusten att berätta, 2. utg., s96 

121 Hultén, Journalistikens villkor: om plikten att informera och lusten att berätta, 2. utg., s96 

122 Lundgren, Ney & Thurén, Nyheter: att läsa tidningstext, s15 

123 Hultén, Journalistikanalys: en introduktion, s96 

124 Hultén, Journalistikanalys: en introduktion, s77, s97 

125 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. , s290 

126 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2. Uppl., s33-34 

127 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2. Uppl., s97 



 

 

 

30 

tillkommit för att förstå textens mening eller dess ord(delheter). Vid tolkning växlas det 

mellan del- och helhetsperspektiv.
128

 För att veta om läsaren har tolkat textens innebörd 

kan läsaren ta till hjälp och anknyta till relevanta teorier.
129

 Det avgörande för 

tolkningen av nyhetstexter är frågorna som ställs till texterna, det är dessa som sedan 

styr hur vi tolkar texterna och speglar forskarens intresse.
130

 Men det är även viktigt för 

forskaren att vara opartisk och de personliga värderingarna ska i så liten utsträckning 

som möjligt påverka analysprocessen eller resultatet.
131

 

 
4.8.6 Källkritik  

I avsnittet källkritik redogör vi för vilka källor press använder sig av samt vem som är 

skribenten.   

 

Nyheternas källor har betydelse för trovärdigheten. Idag är journalisterna själva väldigt 

källkritiska till de artiklar som de skriver. Oftast är källorna journalisternas egna 

iakttagelser, dessa källor är oftast mer trovärdiga för läsaren än om källan är något 

journalisten har hört eller läst och sedan skrivit om.
132

 Viktigt att tänka på enligt 

Kjeldstadli är att en text skapas av en upphovsperson i visst sammanhang, alltså i en 

viss kontext. Oftast vänder sig upphovspersonen till sin egen publik.
133

 I det här 

sammanhanget kan det vara västvärlden och den demokratiska världen som bekämpar 

kommunismen i samtiden. Alltså har kontexten för samtiden betydelse för typen av 

innehåll i texten.
134

 

 

En stor del av nyhetsartiklar härstammar från olika nyhetsbyråer. Oftast är det 

TT(Tidningarnas Telegrambyrå) som alla svenska tidningar abonnerar på. TT ägs av 

den svenska dagspressen som förser tidningarna i landet med nyheter från Sverige och 
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utlandet. TT är och ska enligt Lars J Hulén alltid vara objektiv.
135

 Många av de stora 

tidningarna, bland annat Dagens Nyheter och Aftonbladet, abonnerar även på nyheter 

från internationella nyhetsbyråer som till exempel brittiska Reuters och den 

amerikanska Associated Press(AP). Lars J Hultén skriver att de stora nyhetsbyråerna i 

västvärlden präglar våra verklighetsbilder eftersom dessa har råd att ha hela världen som 

arbetsfält.
136

 Under 1900-talets mitt var amerikansk press den största nyhetsförmedlaren 

i väst.
137

 Om en tidning skriver källan som till exempel TT-Reuters, betyder det att TT 

har fått nyheten från Reuters och sedan skickat vidare den till svenska pressen. Om två 

tidningar ger samma version av något kan det bero på att det bygger på samma källa.
138

 

 
4.8.7 Diskussion källkritik 

 

I de artiklar vi har valt ut framkommer det ofta att källan är AP, Reuters eller TT. Vissa 

tidningar har sina egna utlandskorrespondenter på några intressanta platser för tiden, 

vilket även framkommer i artiklarna. Med tanke på frågeställningarna och syftet med 

denna uppsats söker vi inte efter trovärdigheten eller källornas ursprung. Vi försöker 

inte få ut några fakta som kan betvivlas, vi söker efter laddade ord som ger en bild av 

Nordkorea från pressmedias syn. Det vi är intresserade av är vad våra primära källor, 

alltså Dagens Nyheter och Aftonbladet, ger för bild av Nordkorea. Dessa källor ger oss 

de data vi är intresserade av, vilket framgår av syftet med uppsatsen. 
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5 Resultat och analys 
I den här delen presenteras först den kvalitativa studien, för att sedan gå vidare med 

presentation av kvantitativa studien för att till sist avsluta med den komparativa studien. 

Studien innehåller sammanlagt 111 artiklar. För händelsen 1948 och händelsen 1972 

kunde inga relevanta artiklar finnas. 

 

I den kvalitativa resultat och analysdelen presenterar vi exempel på ord i de olika 

kategorierna och hur och varför vi har kommit fram till att vi använder orden. Vi tar här 

upp exempel från artiklarna för att visa på vad det är som ger en bild och vilken bild 

artiklarna eller texterna kan ge. 

 

I den kvantitativa resultat och analysdelen behandlar vi resultatet av vår kvantitativa 

studie och analyserar i förhållande till de olika teorierna och tidigare forskningen. Vi 

kommer att presentera hur många av värdeorden som faller in i varje av de sju 

kategorierna. Utifrån detta kan vi bedöma vilka kategorier som är centrala för varje 

händelse. 

 

Det förekommer vissa små skillnader mellan de båda tidningarna när det kommer till 

den bild de förmedlar. Skillnaderna mellan tidningarna är inte vad uppsatsen undersöker 

utan det är den helhetsbild som läsaren får av de båda tidningarna sammanslaget. 

 

5.1 1950-06-25 till 1950-06-28 – Koreakriget bryter ut 

 

Under händelsen undersöktes 17 artiklar från Aftonbladet och 17 artiklar från Dagens 

nyheter. 

 

Kvalitativa resultatet och analysen 

Början på vad som skulle bli den tre år långa konflikten Koreakriget. Tidningarna ger 

bilden av att ”ett världsomfattande angrepp mot rättens ideal”.
139

 Nordkorea ses i 

mindre utsträckning som ett hot mot världen, det egentliga hotet är kommunismen. I en 

artikel skrivs det om den ”kommunistiska frammarschen i Asien”.
140

 Det 
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kommunistiska anfallet ses som ett anfall av Ryssland(Ryssland och Sovjetunionen 

används i tidningarna och därmed av oss som synonymer fram till 1994), i en artikel 

beskrivs Nordkorea som ”enbart en marionettregering i händerna på Moskva”
141

 och 

kriget som ”en angreppshandling av Sovjet”.
142

 Alltså ges bilden av hotet som reellt mot 

världen även om kriget pågick i Korea. En artikel förmedlar om ”den kommunistiska 

förmågan att sprida falska underrättelser…”
143

 detta ger bilden av att kommunisterna i 

allmänhet är opålitliga och kriget inte var begränsat till Korea. Bilden av kriget gick 

från att först vara ett ryskt företag till en helt kinesisk operation. En annan bild som ges 

är att Nordkorea har militärt övertag mot Sydkorea trots att Nordkorea är oorganiserade. 

USA framställs som hjälte genom att hjälpa Sydkorea och andra länder i omgivningen 

mot kommunisterna. Block skriver att i den ”äldre bilden” av USA framställs USA som 

symbol för just demokrati och frihet, denna bild var den dominerande bilden i svensk 

press av USA under perioden.
144

 Detta syns i den här artikeln ”…de amerikanska flyg- 

och sjöstridskrafterna att hjälpa Sydkorea i kriget mot det kommunistiska Nordkorea” 

och i ” ”ryssarna utfärdar order, medan vi ger råd”
145

 förmedlas från den amerikanska 

sidan. 

 

Kvantitativa resultatet och analysen 

Kärnvapen Hot Samhälle Terrorism Ledare Myter Kommunism

1950

 

                                                           
141 Kriget i Korea, Dagens Nyheter 1950-06-26, s2 
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Genom att låta de värdeladdade orden representera det Block kallar för bildelement, kan 

dessa bildelement bygga upp vad Block kallar bilddelar,
146

 det som i uppsatsen kallas 

för kategorier. Genom att jämföra frekvensen av de värdeladdade orden i svensk press 

kan det ses vilka ordval som gjordes för samtiden utifrån händelserna och i vilken 

omfattning dessa gjordes. I artiklarna från 1950 användes ord inom kategorin 

kommunism 72 %, kategorin hot 18 % och ord i kategorin samhälle användes 10 %. 

Övervikten av ord i kategorin kommunism kan vara som tidigare nämnts i den 

kvalitativa studien att göra med samtidens rädsla för kommunism med Sovjets existens 

och deras kyliga relation till USA.  Sverige som västland har en god relation med USA 

vilket påverkar svensk press inställning till kommunism. Svensk press källor är vid 

denna händelse för det mesta amerikanska United Press(UP) vilket påverkar vad 

tidningarna väljer att skriva om och hur de skriver sina artiklar. Som Hägerdal skriver 

var amerikansk press den största nyhetsförmedlaren i väst.
147  

 

Ord i kategorin samhället skrivs för att Ryssland används som referenspunkt. Då svensk 

press har större kunskap om Ryssland än Korea kan liknelsen därför ge en mer 

förståelig bild av samhället i Nordkorea. Även Hägerdal menar att det fanns en 

föreställning om att de kommunistiska staterna delade samma karaktärsdrag,
148

 detta 

gjorde det möjligt att jämföra de kommunistiska staterna med varandra. Orden i de 

andra fyra kategorierna nämns inte för att svensk media inte har någon information om 

ledaren eller anser att det finns någon relevans för denne eller de övriga orden i 

händelsen eller samtiden. Eller som Holmberg menar på att det finns samband mellan 

kunskap och information,
149

 finns det ingen information kan ej heller kunskap formas. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ses först Sovjet som ansvariga sedan Kina för kriget på 

Koreahalvön. Bilden ges av att det inte är Nordkorea som stat som genomför kriget utan 

att det är kommunisterna. Kriget beskrivs som ett krig mellan kommunismen och USA 

snarare än ett krig mellan Nord- och Sydkorea. Det framgår tydligt att tidningarna som 
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har undersökt står på USA:s sida, detta överensstämmer med vad Hägerdal säger om 

massmedia under mitten av 1900-talet om att den bild som förmedlades i väst var den 

som USA utgav.
150

 Tidningarna ger bilden av att USA är de goda och kommunisterna är 

onda.  

 

Exempel på ord som användes i svensk press för samtiden. 

Ord som tillhör kategorin Hot är viktigt internationellt problem, hotar, internationella 

freden och säkerheten, världsomfattande angrepp, pansarhot 

 

Ord inom kategorin Samhälle är marionettregering, politiska flyktingar 

 

Inom kategorin Terrorism finns ordet terrorisera befolkningen 

 

Inom kategorin kommunism förekommer ord som kommunisttrupperna, 

kommunistarmén, kommunistangreppet, kommunistiska, kommunister, 

sovjetkommunism 

 

5.2 1953-07-27 till 1953-07-30 – Krigsstillestånd mellan Nordkorea 
och Sydkorea 
 

Under händelsen undersöktes 6 artiklar från Aftonbladet och 19 artiklar från Dagens 

Nyheter. Detta förklarar snedfördelningen av exemplen. 

 

Kvalitativa resultatet och analysen 

Efter tre års stridigheter skrivs ett krigsstillestånd mellan Nord och Sydkorea. 

Måndagen 27/7 1953 går det att på DN:s framsida läsa ”Förtäckt hotelse av 

kommunisterna”.
151

 Av texten att döma handlar det om att kommunisterna ställer krav 

på USA, tidningen ger bilden av att kommunisterna inte går att lita på och är hotfulla.  
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I en annan artikel ges bilden av att kommunisterna är våldsamma och att de är ett hot 

mot den fria världen och den internationella säkerheten.
152

  Hägerdal menar också på att 

det finns en idé om att ”vi” i väst lever i den fria världen och att det finns ett 

västerländskt medvetande om detta.
153

 Till exempel på ett textutsnitt: ”…freden 

framstod detta över hela den fria världen som en vändpunkt i den kollektiva säkerhetens 

historia”.
154

 Här framkommer det tydligt att kommunismen var ett hot mot den fria 

världen och att stoppa dess framfart var en viktig sak för den internationella freden. En 

klar hotbild framställs i en artikel från 1953. I vilket de under 

stilleståndsförhandlingarna skriver att kommunisterna har visat ”fördomsfrihet och 

hänsynslöshet som måste inge de allvarligaste farhågor”
155

. 

 

Kommunism ligger i tidsandan 1953. Orden i kategorin kommunism används ofta och 

ofta som synonym till Nordkorea. Nordkorea kan i det här fallet presenteras på det här 

sättet: ”… för FN sidan av general Harrison och för kommunisterna av general Nam 

Il”.
156

  

 

Tidningarna drar alla kommunister över samma kam, det finns en idé om att de 

kommunistiska staterna är likställbara menar Hägerdal.
157

 Där kommunisterna är 

annorlunda den demokratiska fria världen. Exempel på hur kommunisterna kan utmålas: 

”…efter tre månader förefaller [det] som om kommunisterna inte förhandlar med ärligt 

uppsåt”.
158

 Eller på det här viset ”Det är emellertid fel att föreställa sig att denna 

medgörlighet skulle vara något tecken på några fredliga motiv hos kommunisterna”.
159

 

Dessa exempel ger en bild av att kommunisterna har en dold agenda och att de är 

opålitliga, för ingen vet vad de kan hitta på härnäst. Samhället under 1953 kommer i 
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skymundan och nämns enbart en gång i samband med att den nordkoreanska 

civilbefolkningen lider. 

 

Kvantitativa resultatet och analysen 

Kärnvapen Hot Samhälle Terrorism Ledare Myter Kommunism

1953

 

Under 1953 framkommer det tydligt att användingen av orden i kategorin 

”kommunism” är frekvent. Detta åter igen ställer kommunism i kontrast med USA. 

1953 nämns det mindre eller ingenting alls om samhället i Nordkorea och mer om 

kommunismen som ett block innehållande Sovjet, Nordkorea och Kina. Hotbilden är 

under 1953 mer av en internationell karaktär. Ord i kategorin hot utgör 12 %. Ord i 

kategorin samhället utgör 1 %. 

 

Sammanfattning 

Artiklarna ger en ensidig bild av Nordkorea. Holmberg menar på att det finns ett 

samband mellan information och kunskap,
160

 där bristen på information ger dålig 

kunskap och detta ger en onyanserad bild av Korea. 1953 gavs bilden av Nordkorea som 

kommunistiskt och därmed inte pålitliga. Kommunismen under den här tiden ses och 

beskrivs som ett hot, inte bara mot världsfreden utan också mot den fria världen.  

 

Exempel på ord som användes i svensk press för samtiden. 

Ord som ligger under kategorin hot kan vara hot mot internationell fred, hot mot freden, 

aggression, hotelser.  

 

Ord inom kategorin samhälle kan vara civilbefolkningens lidanden. 
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Inom kategorin kommunism förekommer ord som kommunistsidan, kommunistiska 

artilleriet, kommunistdelegaterna 

 

5.3 1994-07-08 till 1994-07-11 – Kim Il Sung avlider 
 

Under händelsen undersöktes 2 artiklar från Aftonbladet och 9 artiklar från Dagens 

Nyheter. Detta förklarar återigen snedfördelningen av exemplen. 

 

Kvalitativa resultatet och analysen 

Artiklarna från 1994 hade inslag av många nya kategorier. Hägerdal menar att bilden 

förändras genom att ny information tillkommer.
161

 Fortsättningsvis menar Block på att 

bilden breddas till följd av detta.
162

 Kärnvapen är den nya diskussionen för samtiden 

och är ett genomgående tema för artiklarna. I artiklarna som har undersökts 

framkommer ord inom kategorin kärnvapen i samband med spekulationer och ovisshet 

om Nordkorea. Det framkommer att Nordkorea har ett kärnvapenprogram medan 

spekulationerna handlar om hur långt Nordkorea har kommit i sitt kärnvapenprogram 

och vad kärnvapen ska användas till. Exempel på spekulationer och ovisshet är 

”Fortfarande vet ingen utanför Nordkorea med absolut visshet om landet har utvecklat 

atombomber eller inte, även om mycket tyder på att Pyongyang har några 

sprängladdningar”.
163

  Spekulationer kan bero på bristen av kunskap då informationen 

från Nordkorea kan vara knapphändig och Holmberg menar att informationen från 

omvärlden kan ha svårt att nå fram till Sverige. Detta på grund av vad Holmberg kallar 

för språk- och urvalsbarriärer. Det vill säga någon måste finna det intressant nog att 

översätta informationen.
164

 

 

Hot används ofta i samband kärnvapen. Oron har även vuxit i samband med steg mot 

kärnvapen och därmed sker en ökad hotbild. ”indikationerna på västvärldens mardröm 

har varit tydliga”
165

 är ett exempel på hur hotbilen framställs när det kommer till 
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kärnvapenfrågan. Kärnkraftsprogrammet ses som ett hot mot freden på den koreanska 

halvön. En artikel ger en bild av att Nordkorea är farligt oberäkneliga vilket utgör ett hot 

mot alla, ett exempel på detta är att Nordkorea ses som ett”…slutet land som praktiskt 

taget alla finner farlig oberäkneligt”.
166

 

 

Artiklarna ger ofta bilden av ett isolerat land ”världens mest isolerade nation”,
167

 en 

”…polisstat med järnhårda nypor…”.
168

 Samhället framställs som märkligt, 

”…tusentals chockade och gråtande stadsbor…”
169

 när ledaren som framställs av press i 

Sverige som tyrann dör och trots att samhället levet i fattigdom och svält sörjer 

befolkningen. ”Nordkorea är ett genomruttet konkursbo…”.
170

 Det ges en bild av att 

samhället är förlegat med ord som feodal.
171

  

 

Terrorism nämns i samband med den nya ledaren Kim Jong-Il som misstänks ligga 

bakom nordkoreanska terrorattacker. De ges en bild av att Nordkorea är en brottsling i 

världen som bryter mot moraliska förpliktelser och att vi i västerlandet förstår bättre.
172

 

 

1994 lägger svensk press vikt vid det nordkoreanska ledarskapet. Det börjar nu ges en 

bild av ledaren utifrån spekulationer och jämförelse med andra diktatorer. Till exempel 

skrivs det i en artikel ”Vi är kvitt dem alla: Stalin själv, Mao, Enver Hoxha, blekare 

östeuropeiska typer, och nu härskaren i Pyongyang.”
173

  i samband med Kim Il-Sungs 

bortgång. Ofta svartmålas ledarna och beskrivs som ”Galen playboy”
174

, sinnesjuka, 

kedjerökare och saker som i västerlandet kan ses som negativa. Hultén menar att 

informationen nödvändigtvis inte behöver vara sann och detta ger utrymme för medier 

att vinkla bilden.
175

 Men allt är inte negativt. I en artikel beskrivs ledaren som ”ovanligt 
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slug”
176

  även om det kan ses som negativa drag utifrån västerländskt rädsla. I samband 

med att pressen börjar skriva om ledarnas persondrag, börjar tidningarna även att 

beskriva myter och det onaturliga runt om dessa. Ett exempel på en myt kring Kim Il-

Sung är ”Allt som han gått förbi eller råkat beröra blev helgonförklarat”.
177

  

 

1994 är kommunismen inte central i artiklarna. Det nämns några gånger i förbifarten 

och har ingen större påverkan på bilden som ges. Undantaget är en artikel om den 

nybortgångna Kim Il-Sung, där han beskrivs som stalinist. Rubriken ”Den sista 

stalinistens död”
178

  är den enda som ger en tydlig bild av ett kommunistiskt styre. 

Rubriken kan även visa på att kommunismens tid är förbi med tanke på ordvalet 

”stalinist” istället för ”kommunist”. Hägerdal menar på att bilden varierar genom 

tiden.
179

 Eftersom kommunist inte har samma laddning som stalinist, väljs det senare. 

 

Kvantitativa resultatet och analysen 

Kärnvapen Hot Samhälle Terrorism Ledare Myter Kommunism

1994

 

1994 var året då ledaren hamnade i centrum för tidningarnas artiklar. Det kan bero på 

sammanhanget då en ledare för Nordkorea dör och efterträds för första gången. 

Beskrivningar av ledaren utgör 31 % av orden. Den näst största kategorin är kärnvapen. 

Rädslan för att Nordkorea ska ta fram eller redan tagit fram kärnvapen har ökat. Ord 

inom kategorin kärnvapen utgör 24 %. Intresset för samhället är stort, dels kan detta 

bero på att information om förhållandena i landet har börjat komma ut internationellt 

genom ambassaderna i Pyongyang. Genom att ha en ambassadör i Nordkorea eller som 
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Holmberg menar att, genom en svensk observatör kan information innanför 

språkbarriären skapas.
180

 Dels kan nyfikenheten från omvärlden ha ökat för det 

isolerade Nordkorea. Ord inom kategorin samhället utgör 20 %. Trots Sovjets fall är ord 

i kategorin kommunism fortfarande relevanta och utgör 13 %. Ord i kategorierna hot(5 

%), terrorism(2 %) och myter(6 %) är inte särskilt väsentliga för händelsen 1994.  

 

Sammanfattning 

Artiklarna ger en bild av Nordkorea som ett odemokratiskt fridstörande land. Bilden ges 

också av ett hotfullt land med kärnvapen som är väldigt isolerat och som inte gärna ger 

ut information till omvärlden. Det finns en rädsla och osäkerhet för vad landet kan 

åstadkomma i framtiden. Med sina märkliga ledare framställs det som ett land som inte 

fungerar eftersom det inte är uppbyggt som ett västerländskt land. Men utöver den 

bilden som ges finns det ett litet hopp om förbättring.  

 

Exempel på ord som användes i svensk press för samtiden. 

Ord inom kategorin Kärnvapen är kärnvapen, kärnvapenprogram, atombomber, 

kärnvapenarsenal 

 

Ord som tillhör kategorin Hot är hotfulla, farligt oberäkneliga, hota freden 

 

Ord inom kategorin Samhälle kan vara feodal, isolering, polisstat, konfucianism, 

gråtande statsbor, misslyckad politik, genomruttet konkursbo, efterblivna samhällen 

 

Inom kategorin Terrorism finns ord som terroristattacker, terrorledare 

 

I kategorin Ledare förekommer ord som sinnessjuk, playboy, nyckfull, den store 

ledaren, slug, kedjerökare 

 

Ord i kategorin Myter är förljugna utsagor, helgonförklarat 

 

Inom kategorin Kommunism dyker det upp ord som gammalkommunistisk, 

kommunistiska, kommunistpartiet, stalinism, kommunistledare 
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5.4 2006-10-08 till 2006-10-11 – Nordkoreas första 
kärnvapenprovsprängning 
 

Under händelsen undersöktes 11 artiklar från Aftonbladet och 13 artiklar från Dagens 

Nyheter 

 

Kvalitativa resultatet och analysen 

Kärnvapen förekommer frekvent i artiklarna från dessa datum. Fokus ligger på 

kärnvapen i samband med en rädsla för en dominoeffekt av kapprustning i Ostasien. I 

en artikel beskrivs situationen som så här; ”farhågor uttrycks om att ett 

kärnvapenutrustat Nordkorea kommer att utlösa en nukleär kapprustning i regionen där 

länder som Sydkorea, Japan och Taiwan kan känna sig tvingade att följa efter”.
181

  

Kärnvapen nämns ofta som ett hot mot världsfreden och brott mot FN lagar eller som en 

artikel i Aftonbladet beskriver det ”…ett hot mot den internationella säkerheten”.
182

 I 

och med kärnvapenproven som Nordkorea genomför skapas spänningar mellan länderna 

i regionen. I en artikel skrivs ”…upprustning i en region som redan är full av politiska 

spänningar”.
183

 Genom att genomföra kärnvapenprov ges bilden av Nordkorea som ett 

provokativt land. Det är generellt förekommande i artiklarna att denna bild ges av 

Nordkorea. Till exempel skrivs det i en artikel ”…Nordkoreas provsprängning som en 

provocerande handling …”.
184

  

 

När artiklarna beskriver hur Nordkorea styrs ges det en bild av ett land som är vanstyrt 

och har ett galet system. I en artikel beskrives situationen i Nordkorea så här; ”…ett 

land som redan är isolerat och utblottat, och som styrs av ledare med liten eller 

obefintlig känsla för det egna folkets välbefinnande”.
185

 Detta stämmer överens med 
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Blocks tredje mekanism av bildförändring, där ny information blandas med gammal och 

leder till nya kunskaper.
186

 

 

Terrorism nämns i samband med ”ondskans axelmakter”, alltså i samband med Iran och 

Irak. Det ges en bild av att Nordkorea är en kriminell skurkstat. Till exempel skrivs det 

att Nordkorea ”…ägnar sig åt kriminella affärer som falskmynteri och droghandel via 

sina ambassader”.
187

 Det framkommer i det här citatet ”…andra länder eller 

terroristgrupper får tillgång till kärnvapen från Nordkorea”
188

  att Nordkorea utpekas 

som en terroristgrupp. 

 

Bilden som ges av Kim Jong-Il är en opålitlig ledare som är konstig, arrogant, gåtfull 

och diktatorisk och som styr ett land på ett omoraliskt och oetiskt sätt. En ledare som 

fördriver tiden med ”…frossarorgier där nakendansöser roade ledaren…”.
189

 

 

Kvantitativa resultatet och analysen 

Kärnvapen Hot Samhälle Terrorism Ledare Myter Kommunism

2006

 

Kärnvapenprovssprängningen stod i centrum för händelsen vilket pressen speglar i sina 

artiklar då ord i kategorin kärnvapen utgör 60 % av orden. Fokus läggs på kärnvapen 

med tanke på provsprängningen, vilket är föga förvånande. Kärnvapen väcker läsarens 

uppmärksamhet, det är ett starkt värdeladdat ord som framkallar rädsla. Kärnvapen 

förknippas här med Nordkorea och hot. Kategorin hot utgör 16 % av orden, där pressen 

ger en bild av hot mot freden både i regionen och globalt. I artiklarna utgör ord från 
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kategorin ledare 10 %. Ledaren framstår som central för och en synonym till Nordkorea. 

I de övriga kategorierna förekommer ord i samhället 6 %, terrorism 4 %, kommunism 4 

% och myter 0 % (ord nämnt en gång). Ingen av dem sticker ut och därför inte fått 

någon större uppmärksamhet. 

 

Sammanfattning 

Nordkorea utmålas som ett stalinistiskt land styrt av en smart och slug envåldshärskare. 

Ett kriminellt land som hotar världsfreden och skapar oroligheter i regionen. I tidigare 

forskning av Jia och Kideuk visar de på att Nordkorea i amerikansk press utmålas som 

ett hot mot internationell fred och säkerhet.
190

 Det centrala för den här händelsen är 

kärnvapen och rädslan för kapprustning. Tidningarna ger även en bild av en ovanlig 

mytomspunnen ledare med tvivelaktiga intressen. 

 

Exempel på ord som användes i svensk press för samtiden. 

Ord i kategorin Kärnvapen kan vara kärnvapenmakt, kärnvapenprov, kärnvapen, 

kärnvapenprogram, kärnvapenplaner, atombomber, provsprängning  

 

Ord inom kategorin Hot är hot mot internationell fred och säkerhet, världen blivit 

farligare, reella hot, farligaste platsen i världen, hotet, provokation 

 

I kategorin Samhälle förekommer ord som inga som helst rättigheter, isolerat, galet 

system 

 

Ord som räknas till kategorin Terrorism är ondskans axel, terroristgrupp, droghandel, 

falskmynteri, kriminella affärer 

 

Ord som förekommer i kategorin Ledare är fjant, platåskor, löjeväckande liten, galning, 

käre ledaren, opålitlig, frossarorgier 

 

Ord som ingår i kategorin Kommunism är kommunistiska, stalinism, socialistiskt 
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5.5 2011-12-17 till 2011-12-20 – Kim Jong Il avlider 

 

Under händelsen undersöktes 10 artiklar från Aftonbladet och 8 artiklar från Dagens 

Nyheter. 

 

Kvalitativa resultatet och analysen 

När kärnvapen nämns vid händelsen 2011 nämns det i samband med bilden av ledaren 

som ”…pajas, playboy och farlig diktator som sitter på kärnvapen”
191

  med ”platåskor 

och geléstinn frisyr”.
192

 Det ger en bild av en märklig ledare som prioriterar kärnvapen 

före sitt folk. Texterna ger bilden av att detta är bilden som ges i Nordkorea av ledaren, 

en påhittad allvetande halvgud med överdrivna kunskaper och egenskaper. Han 

framställs som skicklig på allt, till exempel ”…världsledande som poet, modeikon och 

golfspelare”
193

. Detta ger bilden av ett märkligt land med märklig ledare. När texterna 

beskriver och ger en bild av Nordkoreas ledare Kim Jong-Il och nordkoreansk 

propaganda, finns en viss sarkasm och nedlåtande. En av artiklarna visar på hur 

propagandan kan se ut genom ett nyhetstal från Nordkoreansk tv; ”…befolkningen ska 

troget följa under kamrat Kim Jong Uns ledning och skydda och ytterliga stärka den 

enade fronten i partiet…”
194

.  

 

Bilden som ges är av ett vanskött land med felprioritering och en svältande befolkning 

som följd.  2011 har det skett en, vad Block benämner, breddning av bilddelen 

samhället i och med att befolkningens situation i landet kommit till daga.
195

 En artikel 

förstärker bilden av den ekonomiska situationen genom att beskriva den som ”Den 

ekonomiska situationen är katastrofal. Landet kan inte ens föda sin egen befolkning på 

grund av misskötsel och naturkatastrofer”
196

. I en artikel skriver journalisten ”Han har 

lett sitt folk till svältkatastrofer och undernäring…”
197

 och ”Samtidigt har Kim Jong-Il 
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valt att lägga ansenliga summor på att utveckla kärnvapen”
198

. Men ”Fattigdomen gäller 

dock inte honom själv”
199

. 

 

Kvantitativt resultat och analys 

Kärnvapen Hot Samhälle Terrorism Ledare Myter Kommunism

2011

 

Kategorin ledare utgör orden 45 %. Detta i samband med att gamla ledaren dör och ger 

plats för den nya ledaren samt pressen som lägger fokus på detta skede. Runt ledarna 

ges en bild av hur samhället ser ut. Även kärnvapenfrågan knyts nära ihop med ledaren. 

Samhällsrelaterade ord utgör 16 % och kärnvapen 15 %. Hot används förhållandevis 

frekvent i artiklarna(15 %) då det ges en bild av den nya ledaren och vad som kommer 

hända med freden i regionen. Myter eller ord av religiös karaktär utgör 7 % av orden 

2011. Detta i samband med ledarna och myter som skapats kring dessa i Nordkorea. 

Kategorin terrorism utgör 1 % och 1 % av orden utgörs av kategorin kommunism.  

 

Sammanfattning 

Under den här händelsen läggs fokus helt och hållet på ledarens karaktär och 

propagandan kring denne. Detta kan ses som vad Block menar, att bilden förskjuts och 

något nytt ställer sig i centrum för helhetsbilden.
200

 Fokus har gått från kärnvapen till 

ledaren. I bilden som ges läggs en tonvikt på de egenartade särdragen i det 

Nordkoreanska styret. Det ges även en bild av ett ekonomiskt vanstyrt land med en 

svältande befolkning medan ledaren själv lever ett lyxliv i överflöd.  
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Exempel på ord som användes i svensk press för samtiden. 

Ord i kategorin Kärnvapen innefattar kärnvapen, kärnvapenbestyckad, nukleär 

livförsäkring, atombomb, bomb, domedagsvapen, massförstörelsevapen, 

kärnvapenrobotar 

 

Ord inom kategorin Hot är provokationer, långdistansrobotar, långdistansmissil 

 

Ord som räknas till kategorin Samhället svältkatastrofer, undernäring, förtryck, 

regimkritiker kan bestraffas, helvete, isolering, ekonomiskt vanstyrt, misslyckad politik, 

sörjande befolkning 

 

Ord som tillhör kategorin Terrorism är ondskans axelmakter, terrorister 

 

Ord som är del av kategorin Ledare är pajas, playboy, platåskor, geléstinn frisyr, poet, 

modeikon, paranoid, brutal, grotesk, slug, vedervärdig tyrann, kära ledaren, den store 

efterföljaren, vis, strategisk, konstnärlig, storslaget snille 

 

I kategorin Myter förekommer ord som gud, halvgud, allvetande, kung morgonstjärna, 

president för evigt 

 

Ord som tillhör kategorin Kommunism är kommunistisk 

 

5.6 Komparativ Resultat och Analys 
I det slutgiltiga avsnittet av resultatet och analysen av arbetet kommer inbegripas av 

resultatet från kvalitativa och kvantitativa studien. Utifrån resultaten kan en komparativ 

studie genomföras för att se eventuella skillnader och likheter mellan de förmedlade 

bilderna. Syftet i den komparativa studien är inte att jämföra tidningarna med varandra. 

Bilderna av och orden från händelserna kommer att jämföras med föregående bilder och 

ord, till exempel jämförs bilden av händelsen från 1994 med bilderna som ges 1950 och 

1953. Vi jämför även kategori för kategori. 
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Komparativ studie mellan händelserna och över tid 

1950 (25 juni) framställs inte Nordkorea som en egen stat utan framställs som en 

marionettregering helt och hållet styrt av Ryssland. Det förekommer en hotbild men den 

är mer en rädsla för en kommunistisk global spridning än en rädsla för Nordkorea. 

 

1953(27 juli) har inte bilden förändrats särskilt mycket. Bilden ges fortfarande av en 

kommunistiskt styrt stat som utgör ett globalt hot. 

  

Medan 1994(8 juli) har den förmedlade bilden förändrats från att vara ett kommunistiskt 

hot till att bli en fråga om kärnvapen. I och med spekulationer kring just kärnvapen ges 

bilden av en isolerad stat som framställs som ett stort orosmoment i regionen. 1994 

börjar svensk press även att förmedla en bild av ledarna. Dessa framställs som 

tyranniska och egendomliga till både person och ledarstil. Landet framställs som en 

tillbakagång till gamla starkt hierarkiska och totalitära samhällstrukturer.  

 

Bilden av Nordkoreas hot mot den internationella freden har förändrats. Bilden av 

kärnvapenfrågan har utvecklats till ett reellt hot mot världen 2006(8 oktober) i och med 

provsprängningen av en kärnladdning. Jämfört med 1994 vet svensk press nu att 

Nordkorea innehar kärnvapen. Ledaren framställs nu som en mer egendomlig figur än 

tidigare. Bilden är av en opålitlig ledare som upprätthåller en vanstyrd ”skurkstat”. 

Tidningarna ger en bredare bild av ledarens intressen och personlighet 2006 än 1994. 

Detta kan vara en följd av att svensk press nu vet mer om ledaren som har styrt landet i 

över ett decennium.  

 

2011(17 december) ges en bredare bild av ledaren men de tidigare bilddelarna är 

oförändrade. Svensk press skildrar för händelsen 2011 ledaren som ännu märkligare och 

beskriver även myterna som har skapats runt honom. Bilden har blivit mer av 

nedlåtande karaktär och är på gränsen till enbart sensationsjournalistik, där ledaren 

beskrivs som ”...pajas, playboy och farlig diktator som sitter på kärnvapen”
201

. 

Kärnvapen nämns inte längre självständigt utan nämns i samband med ledaren, detta ger 

en förstärkt bild av ledaren som ”galen”. Jämfört med tidigare lägger svensk press mer 

tonvikt vid beskrivningen av hur landet sköts. Där svensk press 2011 ger en bild av ett 

                                                           
201 Dagens Nyheter 2011-12-20, s13 



 

 

 

49 

vanskött land med en lidande befolkning. Prioriteringar av kärnvapen har enligt bilden 

som ges lett till ekonomisk katastrof där Nordkorea inte har råd att föda folket. 

 

Komparation inom kategorier över tid 

 

Kärnvapen 

Det är inte förrän 1994(8 juli) som tidningarna börjar skriva om kärnvapen. Bilden som 

ges av Nordkorea är att de kan ha kärnvapen vilket skapar en viss rädsla för Nordkorea. 

Artiklarna domineras av spekulationer kring kärnvapen. Spekulationer kan ha att göra 

med brist på information och därmed kunskap.
202

 Där kärnkraftsprogrammet målas upp 

som ett hot mot både regionen och världen. Bilden förändras kraftigt 2006(8 oktober) då 

kärnvapenfrågan blir reell. Alltså som Block menar, blir bildförändringen plötslig då 

den nya informationen är så pass central för bilden.
203

 Bilden som ges är att ett 

kärnvapenbestyckat Nordkorea ger upphov till spänningar i regionen som kan leda till 

kapprustning. I en tidigare studie av Jia och Kideuk framkom det även där att 

Nordkorea sågs som ett hot mot säkerheten på Koreahalvön och östra Asien.
204

 Bilden 

ges även att ett kärnvapenbeväpnat Nordkorea är ett stort hot mot den internationella 

säkerheten, detta stämmer överens med tidigare forskning om den amerikanska pressens 

bild av Nordkorea.
205

 2011(17 december) har det skett en förändring av bilden på av 

kärnvapen. Förändringen är av två typer. Den ena bilden ges av att kärnvapen är av 

högre prioritering för landet än befolkningens behov och att befolkningen får lida på 

grund av dessa felprioriteringar. Den andra delen är att tidningarna använder sig av mer 

värdeladdade ord som ger en bild av hur förödande kärnvapen kan vara mot världen. 

Detta kan bero på att bilden nu har breddats ännu mer genom ny information blandat 

med gammal, vilket leder till nya kunskaper.
206

  Bruket av ord inom kärnvapenkategorin 

varierar mellan åren då orden används. 1994 används orden i kategorin 24 % 2006 

används orden i kategorin kärnvapen 60 % medan 2011 är det endast 15 %. 
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Hot 

Hot delas här in i två kategorier, reella hot och spekulativa hot. Reella hot är hot där 

belägg finns för hotet. Medan spekulativa syftar till hot av osäker karaktär som 

exempelvis frågan huruvida Nordkorea verkligen innehar kärnvapen. 

 

Runt händelsen från 1950(25 juni) ges bilden av kriget på Koreahalvön av att det är ett 

reellt hot mot världsfreden. Alltså målas bilden upp av att händelsen påverkar hela 

världen. Hotbilden blir större då tidningarna tror sig veta att Nordkorea är styrt av 

Ryssland. 1953(27 juli) ges samma bild som tidigare men en skillnad ligger i att det inte 

syftar till kriget som hot utan mot Nordkorea som opålitligt i vapenstilleståndssamtalen. 

Detta ger bilden av rädsla för misslyckade samtal som kan leda till fortsatt krig. 

Hotbilden av Nordkorea är fortfarande reell. 1994(8 juli) har bilden förändrats från att 

Nordkorea är ett reellt hot mot världen till att vara ett spekulativt hot. Hotbilden har 

förändrats långsamt,
207

 från att vara ett reellt hot till att bli ett spekulativt hot, men som 

Hägerdal menar på sker inte en fullständig förändring då åsikter och inställningar av det 

gamla kan finnas kvar,
208

 i det här fallet hotet mot världen. Eftersom ingen vet om 

Nordkorea har kärnvapen vet inte tidningarna heller hur stort hotet är eller om det ens 

finns ett hot. Alltså har brist på information lett till brist på kunskap.
209

 På grund av 

detta förmedlas bilden av Nordkorea som farligt oberäkneligt. Denna bild förändrades 

2006(8 oktober) då journalisterna vet att Nordkorea innehar och har provsprängt 

kärnvapen. Ännu en gång ges bilden av Nordkorea som ett reellt hot mot världsfreden. 

Tillkomsten av den nya informationen har gjort att bilden har ändrats.
210

 Bilden av hotet 

växer genom att kärnvapenprovsprängningen uppfattas som provokativ av omvärlden 

och regionen målas upp som den farligaste platsen i världen. 2011(17 december) ses 

Nordkorea som ännu mer hotfullt och hotbilden ännu mer reell. Till detta finns även en 

bild av spekulativt hot då ingen vet mycket om den nya ledaren vilket skapar en 

osäkerhet kring denne. Det reella hotet ökade med innehav av långdistansmissiler som 

kan bära kärnvapen. Det reella hotet lämnar regionen och blir nu allt mer globalt än 

tidigare.  
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Hotbilden har förändrats över tiden. Från att vara ett reellt pansarhot i regionen och 

spekulativt hot mot världen har Nordkorea blivit ett reellt kärnvapenhot mot världen. 

Storleken av hotet har varit förhållandevis statiskt men karaktären på hotet förändras 

beroende på vad som ses som ett hot för samtiden. Det har här skett en blandning av den 

gamla bilden och den nya som leder till att den nya informationen nu breddas
211

 och ger 

upphov till förändrad inställning.
212

 Diagramen visar på att kategorin hot är 

förhållandevis statisk där ord inom kategorin hot utgör 18 % av orden 1950, 12 % 1953, 

5 % 1994, 16 % 2006 och 15 % 2011. Karaktären förändras, till exempel 1950 

förekommer hot i samband med kommunism och 2006 i samband med kärnvapen. 

Dessa är även de kategorier i vilka ord används mest frekvent runt händelserna.  

 

Samhälle 

1950(25 juni) ges bilden av Nordkorea som en marionettregering styrt av Ryssland. Där 

det spekuleras om att de Nordkoreanska kommunisterna gör som Ryssland säger åt dem 

att göra. Bildens ges av ett samhälle byggt efter Sovjetisk modell. Det fanns 

föreställningar om delade karaktärsdrag inom de kommunistiska staterna. Enligt 

Hägerdal används bilden av Sovjet för att beskriva en annan kommunistisk stat.
213

 Det 

kan även bero på brist på intresse som har lett till brist på information och därmed 

avsaknad av kunskap om Nordkorea.
214

 Det ges även en bild av ett odemokratiskt 

samhälle där politiska motståndståndare till kommunismen tvingas fly. Den enda bilden 

som läsaren får av samhället 1953(27 juli) är att civilbefolkningen i Nordkorea lider. 

1994(8 juli) framställs samhället i Nordkorea som en isolerad polisstat. Bilden som ges 

av Nordkorea är att det är en fängelsestat. Samhället framställs också som gammaldags 

och ett starkt hierarkiskt konfucianistiskt feodalt samhälle. Bilden som ges vid 

händelsen är mångt och mycket oförändrad från händelserna på 50-talet. Dock är den 

något breddad i och med att kunskapen om Nordkoreanska samhället har ökat. Block 

menar på att den nya informationen ger ökad kunskap och leder till att bilden 

breddas.
215

 2006(8 oktober) har inte bilden av Nordkoreas samhälle förändrats.  
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Bilden ges fortfarande av ett odemokratiskt isolerat samhälle. Medan 2011(17 

december) ges en mer beskrivande bild av Nordkoreas samhälle. Befolkningen i 

samhället har en central del i beskrivningen och kritiken mot hur samhället styrs är 

hårdare. Men bilden av en odemokratisk och isolerad stat finns kvar. Bilden som 

förmedlas är av ett misslyckat samhälle.  

 

Intresset för att ge en bild av samhället har varierat över händelserna. 1953 utgjorde ord 

inom kategorin samhälle 10 % medan 1994 20 % och 2006 6 %. Grundbilden som ges 

av ett odemokratiskt och isolerat Nordkorea förändras inte över tid. Den förändring som 

sker är att ny information läggs till grundbilden.  

 

Terrorism 

Ord inom kategorin terrorism nämns nästan inte alls för händelsen 1950 (0 %, en gång) 

och 1953 (ingen gång). Ord inom kategorin blir först relevant 1994(8 juli) då det utgör 2 

%, detta i samband med bilden av den nye ledaren som utpekas som terrorist. Intresset 

för terrorism har ökat, detta gör enligt Holmberg att mer information översätts och 

därmed tar plats i svensk press.
216

 2006(8 oktober) jämförs bilden av Nordkorea med 

andra utpekade terroriststater i det av USA kallade ondskans axelmakter. Bilden målas 

också upp av Nordkorea som en organiserad brottsling i världen. Bilden som ges 

2011(17 december) är den samma som 2006. Skillnaden är frekvensen av orden i 

kategorin. 2011 utgjordes ord inom kategorin terrorism 1 % medan 2006 ord i samma 

kategori utgör 4 %.  

 

Ledare 

I de tidiga händelserna från 1950-talet beskrivs inte ledare alls. Det är inte förrän 1994(8 

juli) som en bild av ledarna ges i samband med den enes död. Press har nu fått upp ett 

intresse för ledarna vilket ger ny information och därmed kunskap om dessa.
217

 

Helhetsbilden har förändrats med att en ny bilddel har introducerats.
218

 Bilden som ges 

av ledarna fokuserar på attributer och fritidsintressen hos dessa. Det ges en negativ och 

svartmålad bild av ledarna som inte alltid är relevanta. Detta kan vara vad Hägerdal 
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menar, att massmedias vinkling av bilder beror på händelser.
219

 Det målas upp en bild 

av ett samhälle uppbyggt kring ledarna. Bilden som ges av ledarna är att dessa är 

annorlunda mot hur ledare för ett land borde vara. Det som beskrivs om ledarna ger en 

bild av att dessa är ondsinta och hedonistiska samt att de enbart har ett intresse för sig 

själva. 2006(8 oktober) ges samma bild som tidigare med tillägget att ledaren nu är 

opålitlig utåt sett. Bilden fortsätter vara den samma 2011(17 december) då tidningarna 

fortfarande ger en förlöjligande bild av ledarna. Dock 2011 utgör ord inom kategorin 

ledare 45 % medan 2006 utgör ledare 10 % orden. Samt 1994 utgör orden ledare 31 %.  

 

Myter 

1950(25 juni) och 1953(27 juli) nämns inte något om myter. Ord i kategorin dyker först 

upp 1994(8 juli). Introduktionen av myter leder till en ny bilddel skapas.
220

 Bilden ges 

av att ledaren mytologiserar sig själv och att befolkningen i landet tror på myterna. Det 

nämns enbart vid ett fåtal tillfällen 1994 (6 %). 2006(8 oktober) blir förmedlingen av 

myter irrelevant och nämns en gång i en artikel(0 %). 2011(17 december) utgör myter 7 

% av orden vilket är lite mer än tidigare. Där ledaren åter igen mytologiseras och höjs 

till en typ av gudsstatus. Tidningarna ger en bild av Nordkoreas myter kring sina ledare. 

Bilden ges fortfarande av att befolkningen i Nordkorea tror på myterna kring ledarna.  

 

Kommunism 

1950(25 juni) ges bilden av att Nordkorea inte är i centrum för händelsen. Istället står 

vid händelsen kommunismen i centrum. Det är även kommunismen som utgör hotet mot 

världen. 1953(27 juli) ses kommunismen som opålitlig och ett reellt hot, inte bara mot 

världen utan även mot den fria världen. Vid händelsen för 1994(8 juli) ges bilden av att 

stalinismen och kommunismens tid är förbi. Därmed sker vad Block benämner en 

bildförskjutning från kommunismen.
221

 Kommunismen står nu inte längre i centrum. 

Kommunismen har nu tappat sin slagkraft för samtiden, vilket märks av 

tidningsartiklarna, där de inte längre skriver om kommunismen som ett hot mot världen 

jämfört med tidigare. 2006(8 oktober) läggs inte heller fokus på kommunismen men 

Nordkorea beskrivs fortfarande som en kommunistisk stat. Det ges inte längre någon 
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bild av att Nordkorea är kommunistisk, det nämns nu bara någon gång. Medan 2011(17 

december) är kommuniststämpel i stort sett helt borta.  

 

Kommunism har tidigare används för att ge en bild av Nordkorea. Under senaste 

årtionden ges inte bilden av Nordkorea som en kommunistisk stat vilket den 

kvantitativa studien visar på. Under händelsen 1950 utgjorde ord inom kategorin 72 %, 

1953 var siffran på 87 %. Denna användning föll dramatiskt under de senare 

decennierna och utgjorde 4 % 2006 och 1 % 2011.  
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6 Diskussion 
I det här avsnittet diskuterar vi vad vi har kommit fram till utifrån de kvalitativa, 

kvantitativa och komparativa studierna. Vi diskuterar här resultaten från studierna 

utifrån våra frågeställningar. 

 

Vad ger svenska nyhetstidningar för bild av Nordkorea under specifika händelser? 

Den bild läsaren av tidningarna får av Nordkorea för händelserna under 50-talet 

egentligen inte är av Nordkorea som stat, utan handlar mer om hotbilden av 

kommunismen. Nordkorea framställs som ett hot, men först som en del av 

kommunismen. Det kan bero på en västerländsk rädsla för kommunismen med tanke på 

samtidens relation mellan väst och öst. Där öst med Sovjet i spetsen ses som 

kommunistiskt och hotfullt medan väst med USA i täten ses som den fria världen. Detta 

kan ses som det Block kommer fram till är den äldre bilden av USA som ”symbol för 

frihet, jämlikhet och demokrati”.
222

 Pressen skildrar en bild av att det är ”vi mot dem”, 

alltså den fria världens demokrati mot kommunistisk diktatur. Enligt Hägerdal fanns ett 

västerländskt medvetande om en skillnad mellan ”oss” som lever i ”den fria världen” 

och ”dem”, de kommunistiska staterna i öst.
223

 Det fanns en föreställning om 

gemenskap inom de kommunistiska staterna. 

  

När en bild väl ges av Nordkorea är det som ett hot i regionen med en välutrustad och 

stor armé. Att informationen om Nordkorea är knapphändig kan bero på att svensk press 

vid tillfället inte tycks ha någon utrikeskorrespondent i området och därmed inte kan ge 

en egen uppfattning om Nordkorea. Anledningen till att utrikeskorrespondenter inte 

tycks finnas i området kan exempelvis bero på svenska tidningars dåliga ekonomiska 

förutsättningar.
224

 Det som står i artiklarna är främst den bilden som ges av andra 

västerländska nyhetsbyråer, främst amerikanska United Press(UP) och brittiska Reuters. 

Under 1900-talets mitt var amerikansk press den största nyhetsförmedlaren.
225

 Alltså 

grundas inte svenska tidningarnas bild i egna värderingar eller information om 
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Nordkorea utan dessa kommer från andra västerländska nyhetsbyråer.
226

 Därmed har 

svensk press redan valt vinkling på händelserna, de har gjort urval av nyhetsbyråernas 

texter som de förmedlar. Detta kan bero på att Sverige är västerländskt och har en 

närmare relation till västvärlden än öst. Informationen gör då att hela västvärlden tar del 

av samma bild. Bilden som läsaren får av Nordkorea 1950 och 1953 är att Nordkorea är 

ett hot men att rädslan är mest för kommunismens världsherravälde.  

 

För händelsen under 1994 står ledarbytet i centrum. Dock är en stor del av bilden 

kärnvapen. Pressen spekulerar kring huruvida Nordkorea har eller inte har kärnvapen. 

Detta ger en bild av osäkerhet om hur stort hotet är från Nordkorea. Möjligheten för 

Nordkorea att framställa kärnvapen skapar otrygghet i regionen och ett långsiktigt hot 

mot världen. Osäkerheten kring kärnvapen och Nordkorea kan grundas i att landet är 

isolerat. Informationen som kommer ut från Nordkorea är knapphändig och i en del fall 

knappt trovärdig. Detta har lett till låg kunskapsnivå om Nordkorea. Holmberg menar 

på att information behövs för att skapa kunskap och först genom kunskapen kan en bild 

skapas.
227

 Därför ges bilden av att Nordkorea inte är tillförlitligt.  

 

Som tidigare är skrivet är ledarbytet i centrum för händelsen. Detta kan mycket väl vara 

anledningen till att det även ges en del beskrivningar av ledarna. Alltså har information 

adderats och detta medför att bilden har breddats.
228

 Det mesta som skrivs om ledarna är 

spekulationen och som tidigare har nämnt kan spekulationerna bero på isolationen. 

Bilden läsaren får av ledarna är att de är konstiga för att vara ledare för en nation. Detta 

om läsaren utgår från att en ledare för en nation inte vanligtvis brukar beskrivas som 

playboy eller sinnessjuk. Detta tycks visa på ett förlöjligande av ledarna. Alltså kan 

slutsatsen dras att ledarna inte tas på allvar av pressen. Därmed vinklar massmedia sin 

bild av ledarna i enlighet med Hägerdal.
229

 

 

En annan bild som ges av Nordkorea är samhällsstrukturen. Den beskrivs som feodal 

och närapå medeltida. Det är mycket mer hierarkiskt än västvärldens samhällen. Den 
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bild som ges av samhället är att denna annorlundahet är något felaktigt. Den slutgiltiga 

bilden från händelsen 1994 är den att Nordkorea är ett besynnerligt samhälle styrt av 

kufiska ledare som kan ha kärnvapen. 

 

2006 ges bilden av Nordkorea som ett reellt hot mot världsfreden i och med sin första 

kärnvapenprovsprängning. Detta är en inställning som tidigare forskning visar på är 

globalt förekommande runt händelsen.
230

 Nu vet omvärlden med största säkerhet att 

Nordkorea innehar kärnvapen och pressen förmedlar en bild av en region där spänningar 

och rädsla helt har tagit över. Bilden ges av att en nukleär kapprustning är högst trolig i 

regionen vilket är ett globalt hot. Nordkorea skuldläggs alltså för sina provokativa 

handlingar. Detta trots att andra länder har tagit fram kärnvapen. Detta kan bero på att 

Nordkorea kan ses som ett större hot då de hotar anfalla västvärlden med sina 

kärnvapen. Det kan också spekuleras i att den frostiga relationen mellan Nordkorea och 

USA påverkar Nordkoreas helhetssyn av väst. Att Nordkorea känner sig hotade av väst 

och därför skaffar en nukleär livsförsäkring för att väst inte ska kunna hota dem hur som 

helst. Bilden som ges av Nordkorea som terrorister grundar sig helt och hållet i USAs 

utrikespolitik då USA grupperade dem med bland andra Irak och Iran som ”ondskans 

axelmakter”. Alltså är det USA som har stämplat Nordkorea som terrorister,
231

 det tyder 

på svensk press´ vänlighet gentemot USA. Bilden som förmedlas är den att Nordkorea 

är ett vanstyrt land med en opålitlig, arrogant och gåtfull ledare som sitter på kärnvapen.  

 

För händelsen under 2011 börjar tidningarna skriva om ledarna och propagandan kring 

dessa. Detta är fullt förståelig då Nordkorea byter ledare. Svensk press fokuserar mycket 

kring särdragen i Nordkoreas propaganda. Tidningarna skriver mer än gärna om 

myterna kring dessa egendomliga ledare. Känslan ges av att tidningarna förmedlar vad 

som sägs i propagandan och inte det som det nordkoreanska folket tror på. Istället får 

läsaren intrycket av att pressen dumförklarar det nordkoreanska folket som enligt 

pressen tror på myterna. Men samtidigt är det världens mest isolerade land där 

befolkningen inte får ifrågasätta myterna. Detta gör det dubbelt svårt för svensk press att 

uttala sig om hur befolkningen egentligen tycker om myterna. Bilden av ledarna är en 
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med förlöjligande karaktärsbeskrivning. Läsaren kan få känslan av att pressen inte 

verkar ha något intresse av att ta ledarna på allvar när tidningarna beskriver dessa på ett 

annorlunda sätt än vad som kanske hade gjort med andra ledare. Tidningarna väljer att 

skriva om att ledaren är en pajas och vilka konstiga saker han har på sig. Därmed kan 

svensk press människosyn ifrågasättas när den fokuserar på skor och frisyrer när 

befolkningen svälter och torteras ihjäl.  

 

Det målas upp en bild av Nordkorea som ett globalt hot i och med framtagningen av 

långdistansmissiler som skulle kunna bära kärnvapen. Svensk press ger även en bild av 

att Sverige ligger inom räckvidden för missilerna. Detta kan ses som 

skrämselpropaganda från pressens sida. Helhetsbilden läsaren får av Nordkorea vid 

händelsen 2011 är ett vanstyrt land med underliga ledare och ett reellt hot mot 

världsfreden.  

 

Hur har den bild av Nordkorea som presenteras i svensk press förändrats över tid? 

Bilden som ges av svensk press har gått från sovjetisk satellitstat till ett 

kärnvapenbestyckat land styrt av en ”galning”. Den första bildförändringen som sker är 

den mellan händelsen 1953 och den vid 1994. Tidningarna börjar att i mindre grad 

beskriva Nordkorea som en kommunistisk stat vid undersökningen 1994 och framåt. 

Anledningen till detta kan vara att kommunismen 1994 har tappat sitt inflytande över 

samtiden i och med Sovjets fall 1991. Nu mera är inte ens kommunism det officiella 

statsskicket i Nordkorea.
232

 1994 breddades bilden ytterligare med att kärnvapen blev en 

del av Nordkorea. Att kärnvapen inte dykt upp tidigare kan beror på att teknologin för 

framtagning av kärnvapen var för kostsam och svåråtkommen för Nordkorea under 

1950-talet. 1994 väcktes också ett intresse för ledarna. Att det under de första två 

undersökningstillfällena inte gavs någon bild av ledarna kan beror på en kombination av 

ointresse för denna och att kunskapen om Nordkorea rent generellt var dålig. Näst 

kommande stora förändringen sker 2011 då pressen fortsätter bredda bilden av ledarna 

genom att beskriva myterna kring dessa.  
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6.1 Slutdiskussion 

Helhetsbilden av Nordkorea är att det alltid har varit ett hot fast på olika grunder. När 

hotet var kommunismen eller Sovjet sågs Nordkorea som ett kommunistiskt hot för att 

sedan övergå till att bli ett kärnvapenhot. Slutligen har detta övergått till att ledarna står 

i centrum för hotet då dessa framställs som opålitliga. För händelserna under 50-talet 

ger tidningarna en saklig bild av Nordkorea. Under senaste decenniet har detta ändrats 

till att förmedla en förlöjligande bild i sarkastisk anda av Nordkorea och dess ledare. 

Detta med all rätt då dagspressens huvudsakliga uppgift inte är att förmedla sanningen 

utan att sälja tidningar. Svenska tidningars hållning kan ses som att vara 

underminerande av de diplomatiska sammarbeten som finns mellan Sverige och 

Nordkorea. Bilden som ges av Nordkorea idag är som journalisten Lamm skriver i 

boken Ambassaden i paradiset, av ett land med en förvriden världssyn.
233

 Även väst har 

enligt Hägerdal en snedvriden världssyn om öst.
234
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7 Förslag på vidare forskning 
I detta kapitel kommer förslag på vidare forskning 

 

För att få en bredare insikt i vad svensk media ger för bild av Nordkorea kan många om 

inte alla variabler ändras för att få en ny bild. Ett av dessa kan vara att undersöka andra 

tidningar än de använda i denna uppsats. Att välja tidningar som har en annan 

inställning till kommunismen kan ge en helt annan bild av Nordkorea. En sådan studie 

skulle dock ha nackdelen att dessa tidningar inte har lika stor läsarkrets och den bild 

som förmedlas inte skulle vara den som når allmänheten. En annan möjlighet är att 

studera andra händelser än de använda här. Detta medför att förståelsen för bildens 

utveckling skulle kunna breddas. Att använda sig av andra medier som till exempel 

radio- och/eller TV nyheter skulle även det vara ett sätt att utveckla forskningen på detta 

område. Att använda andra kategoriseringar än de använda här skulle även det ge en 

möjlighet att angripa forskningsområdet på ett nytt sätt och bidra med nya resultat. 

Även att genomföra den kvalitativa undersökningen med en annan förförståelse eller 

inställning skulle även detta kunna ge andra resultat eller bilder av Nordkorea. Detta är 

en undersökning med många variabler som alla med fördel kan ändras för att förbättra 

förståelsen för vilken bild svensk media förmedlar av andra stater och därmed förbättra 

förståelsen för varför individer har en bild av ett land som hen egentligen nödvändigtvis 

inte vet särskilt mycket om.
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Bilaga A Ord 

 

Kärnvapen: 

Kärnvapen  Kärnvapenspridning  Provsprängning 

Kärnvapenplaner Provsprängningsplaner  Atombomber 

Kärnvapenarsenal Kärnvapenknappen  Vapen 

Massförstörelsevapen Kärnvapenregim  Kärnvapentest 

Provsprängt  Kärnvapentest   Kärnvapenprovet 

Kärnvapenmakter Kärnvapenprov   Kärnvapenhotet 

Kärnbomber  Kärnvapenbeväpnat  Kärnvapenaktivitet 

Provet  Förintelsevapen   Kärnvapennation 

Kärnvapenprogrammet Kärnvapenkrisen  Bomb 

Kärnvapenbestyckade Kärnvapenmakt   Domedagsvapen 

Massförstörelsevapen Kärnvapenrobotar  Kärnvapenkapacitet 

Kärnvapenvägen Kärnladdning   Kärnvapenfrågan 

 

 

Hot: 

Hotar världsfreden Farligt oberäkneligt  Hot 

Oro  Upprustning   Provokativa 

Långdistansmissil Hot mot internationell säkerhet  Mycket farlig 

Osäkerhet  Aggressivt   Hätskhet 

Världen blivit farligare Internationell angelägenhet  Långdistansrobot 

Internationellt problem Överraskningskrig  Ökat trycket 

Opålitligt  Världsomfattande problem  Missiler 

Pansarhot    

 

Samhället: 

Marionett regering Politiska flyktingar  Järnhand 

Hunger  Undernäring   Feodala 

Genomruttetkonkursbo Chockade och gråtande stadsbor  Polisstat 

Konfuciansk  Isolering   Totalitära 

Slutet  Efterblivet   Paria 

Politiska fångar  Mänskliga rättigheter  Helvete 

Ekonomiska situationen Bunkermentalitet  Fängelse 

Gråtande presentatör Svältkatastrofer   Liten elit 

1800-talet  Misslyckad politik  Sorg 

Svält  Lidanden   Isolerat 

Galet system  Rättigheter   Förfall 

Junta  Arbetsparadis   Bestraffas 

Dyrkan  Misskötsel   Sörjande befolkning 

 

Terrorism: (även annan underminering av andra stater) 

Terrorgrupper  Terrorattacker   ”ondskans axel” 

Terrorledare  Ondskans axelmakter  Droghandel 

Falskmynteri  Terrorisera   Terrorister 

Skurkstat  Terrorattacker   Terrordåd 

 

Ledare: 

Järnhand  Playboy   Opålitlig 

Kedjerökare  Intelligent   Moa 

Hoxha  Kära ledaren   Nyckfull 

Sinnessjuk  Platåskor   Frisyr 

Store ledaren  Hitler   Slug 

Feodal  Frossarorgier   Stalin 

Blodtörstig  Nakendansöser   Galningen 

Ofelbar  Smartaste   Operor 

Hole in one  Filmkännare   Poet 

Fältherre  Den store efterträdaren  Genial 



 

 

 

II 

Svag  Stordrickare   Fjant 

Fysiska gåvor  Livsfarlig   Tyrann 

Vår far  Halvalkoliserad   Porrfilmer 

Modeikon  Bisarra   Excentrisk 

Hänsynslös  Psykopat   Omogen 

Bortskämd  Kärleksaffärer   Småväxt 

Hurtig  Pajas   Paranoid 

 

Myter (även vad som av läsaren kan uppfattas vara av religiös art): 

President för evigt Gud   Halvgud 

Allvetande  Kung Morgonstjärna  Dyrkan 

Guds son  Helgonförklarat   Stjärna 

Utsagor  Gudalik figur 

 

Kommunism: 

Kommunistiska  Kommunismen   Kommunistisk 

Sovjetkommunismen Kommunistarmén  Kommunisterna 

Kommunisttrupperna Kommunister   Socialister 

Stalinistiska  Socialist   Marxist 

Kommunismens Stalinistens   Socialistisk 

Kommunistledare Kommunistpartiets  Stalinismen 

Gammelkommunistisk Kommunistdiktator  Kommunistlandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III 

Bilaga B Definitioner 

 

Broadsheet – Stort tidningsformat, som traditionellt används av seriösa 

morgontidningar(t.ex. Dagens Nyheter) 

(http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/broadsheet). 

 

Layout – Grafisk formgivning av en sida. Redigeraren har ett urval av rubrikstilar, 

ramar, vinjetter och plattor att använda för sin utgörning av sidan. 

 

Redaktionell avdelning - De avdelningar i företaget som ägnar sig åt den journalistiska 

produktionen av tidningen 

 

Redaktionellt utrymme – Det utrymme av tidningens sidor som fyllts med 

journalistiskt producerat meterial. 

 

Referat – En vanlig form av nyhetsartikel. I referatet återberättar reportern en 

dagsaktuell händelse. 

 

Reportage – En längre artikel där repotern personligen varit på plats för det som 

skildras. Repotaget ger utrymme och möjlighet för personligare berättande.  

 

Tabloid – Ett vanligt kvällstidningsformat, används ibland som beteckning för 

kvällstidningarna. Ibland syftar det på en viss typ av journalistik. 

 

(Lundgren m.fl.(1999) (sid. 32-34) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/broadsheet

