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Abstract 

This paper aims to find out how media in different countries in the same part of a continent 

portray the latest development in the Korean conflict. To achieve this, the articles published 

by two newspapers, The Japan Times and The Korea Times, in the last five months have been 

analysed. The theory used to analyse the published articles is the agenda setting theory. This 

paper has found that geography, in the sense of proximity to the conflict, do affect what 

stories the newspapers publish and how they portray the story.  
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Kapitel 1. Inledning 

”Någon kommer att födas i ett politiskt fångläger, precis som jag. Någon kommer att avrättas 
offentligt eller piskas till döds i lägret… precis som min mor och min bror. På den tiden 
ansåg jag att jag måste ange dem, som man hade lärt mig. Av en fånge som kom till lägret 
utifrån fick jag för första gången höra vad han hade sett och ätit i världen. Då blev jag 
nyfiken. Eftersom han hade ätit sådant som jag aldrig fått äta så försökte jag fly. Och jag 
lyckades med det. Jag har förändrats fysiskt. Jag kan äta vad jag vill och resa vart jag vill. 
Men mentalt sett är jag fortfarande nordkorean. Jag behöver lite mer tid, mentalt sett. 
Världssamfundet visar stort intresse för Nordkorea efter kärnvapenproven. Kärnvapen är 
förstås viktigt, eftersom många kan dö vid ett kärnvapenkrig. Men det är ännu viktigare att 
veta att hundratusentals nordkoreaner dödades innan de hade kärnvapen. Att ytterligare 
hundratusentals väntar på döden är en allvarligare fråga. Sådant som sker i dag i Nordkorea, 
som massakrer och illdåd, borde uppmärksammas mer av världssamfundet.”  Shin Dong-
hyuk i en intervju med SVT, 4 april 2013  

 

Mannen som sagt orden i citatet heter Shin Dong-hyuk och han är den enda person som fötts i 

ett nordkoreanskt fångläger och lyckats fly. Tillsammans med en amerikansk journalist har 

han skrivit en bok om sitt liv, från fångenskapen i Nordkorea till friheten i Sydkorea, Escape 

from Camp 14: One man’s remarkable odyssey from North Korea to freedom in the West. 

Sedan flykten använder Shin sina erfarenheter till att hålla föreläsningar där han sätter fokus 

på förhållandena i Nordkorea. Han beskriver de problem som finns och hur situationen i 

Nordkorea skulle kunna utvecklas. Ett av de scenarion som han tar upp är ett möjligt 

kärnvapenkrig mellan Nordkorea och USA men hur möjligt är det egentligen? Är Nordkoreas 

ledning verkligen så självmordsbenägna att de skulle överväga att provocera omvärlden till ett 

krig eller har omvärlden fallit för medias rapportering om Nordkorea? Den andra frågan ligger 

till grund för det problem som jag vill undersöka i den här uppsatsen. Jag vill veta hur media 

har rapporterat om de senaste fem månadernas utveckling av konflikten på Koreahalvön.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur media har rapporterat om Koreakonflikten 

under de senaste fem månaderna. Det problem som jag vill undersöka är hur konflikten 

beskrivs i The Japan Times och The Korea Times. För att hjälpa mig att svara på mitt problem 

ställer jag två preciserade frågor: 
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1. Hur rapporterar tidningar om Koreakonflikten? 

2. Spelar tidningarnas publiceringsland någon roll för rapporteringens innehåll? 

Genom att svara på de två preciserade frågorna vill jag tydliggöra svaret på mitt problem om 

hur media har rapporterat om Koreakonflikten de senaste fem månaderna.  

 

1.2. Teori 

Den teori som jag har valt att använda mig av är en mediateori som kallas 

”dagordningsteorin” och den beskriver hur medias val av vad de rapporterar påverkar vad 

samhället ser som viktiga frågor. Eftersom syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur 

media beskriver Koreakonflikten och vilka aspekter de väljer att ta upp så menar jag att det är 

en relevant teori.  

 

1.2.1. Dagordningsteori 

”The mass media force attention to certain issues. They build up public images of political 
figures. They are constantly presenting objects suggesting what individuals in the mass 
should think about, know about, have feelings about.” Lang/Lang, 19591 

”It may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly 
successful in telling its readers what to think about.” Bernard Cohen, 19632 

 

Dagordningsteorin kan alltså sägas vara medias förmåga att, genom sin nyhetsrapportering, 

påverka vad allmänheten anser vara viktiga frågor att diskutera, både på individnivå och på 

samhällsnivå3. Medias effekt på människors attityder började studeras på 1970-talet4 efter ett 

paradigmskifte inom forskarvärlden. Den tidigare rådande behaviorismen, och den 

mediamodell som följde med, fokuserade på hur belöningar och bestraffningar formade 

                                                
1 Severin & Tankard, 2001:222, efter Lang/Lang 1959 

2 Severin & Tankard, 2001:222, efter Cohen 1963 

3 Severin & Tankard, 2001:219 

4 Severin & Tankard, 2001:220, The Chapel Hill study 1968 
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individers sätt att se på världen. Det nya synsättet, kognitiv psykologi, utgick från att 

människor är kunskapssökande individer och forskarna ville veta hur en individs världsbild 

byggdes upp, och vad den grundades på. Ur detta växte dagordningsteorin vars mål är att 

undersöka vilka uppfattningar en person har, och som bestämmer hur världsbilden byggs 

upp5. Under 1970-talet undersökte man även om det media rapporterade faktiskt stämde med 

hur verkligheten såg ut6 och fann att det inte nödvändigtvis var sant.  

”The news media are believed by many people (including many policymakers) to be reliable 
information sources, but…this is not necessarily the case.” G Ray Funkhouser, 19737 

 

De tidiga studierna visade att det fanns en stark påverkan mellan media och allmänheten men 

det var osäkert om media influerade allmänheten eller om allmänheten influerade media. 

Senare studier visade att tidningar influerade allmänheten men de kunde inte visa på samma 

samband för TV8.  

Ett diskret men mycket effektivt sätt för media att influera allmänheten är att lägga mer fokus 

på en aspekt och nästan helt ignorera en annan aspekt. Detta kallas priming och används ofta i 

olika typer av kampanjer. Priming betyder att media fokuserar på en aspekt av en fråga mer än 

någon annan aspekt9. Andra faktorer som kan spela in i hur mycket media influerar 

allmänheten är påtaglighet, abstraktionsnivå, tidsperspektiv, hur mycket allmänheten utsätts 

för nyhetsrapporteringen och hur kunnig allmänheten är i ämnet. En påtaglig fråga är 

arbetslöshet vilket är ett stort och synligt problem för många medan en mindre påtaglig fråga 

är luftföroreningar som är ett växande problem men det syns inte på samma sätt som 

arbetslöshet10. För de påtagliga problemen stiger medias och allmänhetens intresse 

tillsammans men medias rapportering ligger före allmänhetens intresse för de mindre 

påtagliga problemen. En snarlik men separat faktor är hur abstrakt frågan eller problemet är. 

                                                
5 Severin & Tankard, 2001:222 

6 Severin & Tankard, 2001: 223 

7 Severin & Tankard, 2001:224, efter Funkhouser 1973 

8 Severin & Tankard, 2001:224 – 225, The Charlotte study 1972 

9 Severin & Tankard, 2001:226 – 227 

10 Severin & Tankard, 2001:228 
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Det är lättare för allmänheten att ta till sig problematiken med att bygga ett kärnkraftverk i 

grannkommunen än att relatera till det faktum att ett land på andra sidan jorden har lyckats 

framställa kärnvapen11. Olika studier har fått fram olika resultat på hur lång tid det tar innan 

medias rapportering får effekt i allmänhetens medvetande. För rikstäckande tidningar finns 

det tre olika bud – mellan fyra och sex veckor, mellan två och sex månader och att effekten 

kommer i två vågor, först inom de två första månaderna och sedan inom den fjärde och femte 

månaden. För lokaltidningar kommer effekten snabbare, inom åtta dagar, och effekten sitter 

kvar i 85 dagar12. Få har studerat hur mycket och hur ofta allmänheten behöver utsättas för en 

nyhet innan den har letat sig in i medvetandet men en studie pekar på att ju mer en individ ser, 

läser och hör i ämnet desto snabbare kommer individen att tycka att frågan är viktig13. 

Allmänhetens tidigare kunskap om en nyhet eller fråga påverkar hur stor effekt 

nyhetsrapporteringen får. En rubrik om kvantfysik i rymden får förmodligen många att hoppa 

över hela artikeln medan en rubrik om domarinsatsen i den senaste fotbollsmatchen får redan 

intresserade individer att läsa vidare. Vad vi redan vet påverkar vad vi vill veta mer om och 

tycker är viktigt och intressant14. Det är större chans att media lyckas med sin 

dagordningsmanipulation om den rapporterande källan anses vara trovärdig. Om nyheten 

handlar om en särskild person så blir effekten större om allmänheten tycker att personen gör 

ett bra jobb, till exempel landets ledare15.  

 

De delar av dagordningsteorin som jag tänker fokusera på i min uppsats är priming, 

påtaglighet, abstraktion och hur ofta media har rapporterat om Koreakonflikten. Vad gäller 

priming så kommer jag att titta på vilka aspekter av Koreakonflikten som respektive land och 

tidning fokuserar på, alltså vad som ses som viktigast för allmänheten. Påtagligheten är 

besvärlig eftersom det är min bedömning av vad som är märkbart i allmänhetens vardag i 

Japan och Sydkorea. Abstraktion är också svår eftersom det igen blir min bedömning av hur 

verkligt hotet om kärnvapenkrig anses vara i Japan och Sydkorea. När det kommer till hur 
                                                
11 Severin & Tankard, 2001:228 – 229 

12 Severin & Tankard, 2001:229 

13 Severin & Tankard, 2001:230 

14 Severin & Tankard, 2001:231 

15 Severin & Tankard, 2001:235 
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mycket allmänheten i Japan och Sydkorea utsätts för rapporter om Koreakonflikten kommer 

jag att studera hur många artiklar/månad som respektive tidning har publicerat. För att 

sammanfatta och göra det tydligt samt underlätta min analys har jag sammanställt ett 

analysschema: 

• Priming – vad fokuserar respektive land på i sin rapportering av Koreakonflikten? 

• Påtaglighet – hur märkbart är innehållet i rapporteringen om Koreakonflikten för 

allmänheten i deras vardag? 

• Abstraktion – hur greppbart är innehållet i rapporteringen om Koreakonflikten för 

allmänheten? 

• Utsatthet – med hur många artiklar/månad har allmänheten utsatts för rapporter om 

Koreakonflikten under de senaste fem månaderna? 

 

1.3. Metod 

Den här uppsatsen är en kvalitativ textanalys med ett kvantitativt16 inslag. Det kvantitativa 

inslaget kommer från att jag ställer upp hur många artiklar som jag har använt mig av i den 

här uppsatsen. Den är även komparativ eftersom jag kommer att jämföra artiklar från två 

tidningar publicerade i olika länder.  

En textanalys kan göras på olika sätt. Man kan systematisera eller kritiskt granska texten17. De 

två varianterna innehåller tre tillvägagångssätt vardera – jag har valt att använda mig av 

systematiseringsstrategin, med fokus på att klargöra tankestrukturer och klassificera 

innehållet. Att klargöra tankestrukturer betyder att man fokuserar på de delar av texten som är 

viktiga och förklarar vad texten betyder. När man klassificerar innehållet i den text man 

använder sig av placerar man in den under lämpliga rubriker så att det är överskådligt18. Jag 

kommer att applicera detta på mitt material på följande sätt: jag väljer de artiklar som tillför 

något till uppsatsen och sedan sorterar jag in det materialet under lämpliga rubriker. Ludvig 

                                                
16 Esaiasson et al, 2012:197 

17 Esaiasson et al, 2012:210-211 

18 Esaiasson et al, 2012:210-211 
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Beckman förklarar det som att sätta på sig ett par glasögon som gör det lättare att se samband 

och strukturer som inte var synliga innan19. 

 

1.4. Material, urval och avgränsningar 

För att svara på mina frågor och mitt syfte så har jag valt att analysera artiklar publicerade i 

två olika tidningar mellan den första december 2012 och den tionde maj 2013. De tidningar 

som jag har valt att använda mig av är japanska The Japan Times och sydkoreanska The 

Korea Times. I och med att jag har valt tidningar från Japan och Sydkorea så finns det ett 

metodproblem eftersom jag inte kan läsa varken japanska eller koreanska. Mitt val av 

tidningar är alltså begränsat till de tidningar som publicerar sina artiklar på engelska. Detta 

ger ytterligare ett metodproblem då det är svårt att veta hur stor del av befolkningen i Japan 

och Sydkorea läser tidningar på engelska. Den sydkoreanska tidningen, The Korea Times, 

publicerar många av sina artiklar på både engelska och koreanska vilket gör att fler människor 

läser samma artiklar, även om det är på olika språk. Den japanska tidningen, The Japan 

Times, har inte samma system vilket gör att det inte går att säga hur många japaner som läser 

tidningen på engelska. Antalet artiklar som jag har använt i den här uppsatsen visas i en tabell 

nedan och den visar på en obalans i antalet artiklar mellan The Japan Times och The Korea 

Times. Den obalansen visar sig också i det faktiska materialet då texterna från The Japan 

Times artiklar är konsekvent kortare än texterna från The Korea Times artiklar. Svårigheten 

med engelskspråkigheten är att det är svårt att dra några slutsatser utifrån det eftersom det inte 

går att veta hur många japaner som faktiskt läser The Japan Times och påverkas av det de 

läser.  

The Japan Times har, enligt sin hemsida, funnits sedan 1897 och är Japans äldsta 

engelskspråkiga dagstidning. Den är idag även den enda självständiga engelskspråkiga 

dagstidningen i Japan20.   

The Korea Times är, enligt den egna hemsidan, den äldsta självständiga sydkoreanska 

dagstidningen som publicerar på engelska och tidningen har funnits sedan den förste 

                                                
19 Beckman, 2005:48-54 

20 The Japan Times website 18-05-13 
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november 1950. Den finansieras av ett av de största tidningsförlagen i Sydkorea, Hankook 

Ilbo.  

”The Korea Times has something for everyone, be they Korean, foreign businessmen, 
diplomats or tourists with its constructive, well-balanced coverage ranging from socio-
politics, economics and culture to sports.”21 

 

Jag har valt att avgränsa mig i både tid och rum. Den tidsperiod jag kommer att analysera är 

mellan december 2012 och den 10:e maj 2013. Jag har satt gränsen vid de här datumen 

eftersom det var i december 2012 som Nordkorea avfyrade en raket som satte fart på 

Koreakonflikten igen. Slutdatumet är helt beroende av uppsatsens deadline då jag behöver tid 

för att analysera det material som finns under perioden. Jag har även valt att begränsa mig till 

att bara använda två tidningar från varsitt land, The Korea Times och The Japan Times som 

publiceras i Korea respektive Japan.  

 

Tabell 1.1. Sammanställning av artiklar 

 The Japan Times The Korea Times Totalt 

December 2012 6 33 39 

Januari 2013 2 14 16 

Februari 2013 5 29 34 

Mars 2013 5 33 38 

April 2013 9 59 68 

Maj 2013 7 39 46 

Totalt 34 207 241 

                                                
21 The Korea Times website 18-05-13 
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Kapitel 2. Nyhetsrapportering om Nordkorea 

I det här avsnittet kommer jag att presentera mitt material från de två tidningar som jag har 

valt att använda mig av. Jag kommer att lägga upp det kronologiskt och geografiskt vilket 

innebär att jag kommer att börja med december månads publiceringar och studera hur 

respektive tidning rapporterade om Koreakonflikten den månaden. Varje månad kommer att 

inledas med en kort sammanfattning över vad som hände under den månaden innan respektive 

tidnings publiceringar från den månaden presenteras. I och med att jag delar upp materialet på 

det här sättet kan jag lättare se om rapporteringen skiljer sig mellan länderna, och när 

respektive tidning har en rapporteringstopp.  

 

2.1. December 2012, Raketuppskjutning i Nordkorea till minne av Kim II 

Nordkorea skjuter upp en raket för att sätta en satellit i omlopp och hävdar att det är en succé. 

Omvärlden menar att uppskjutningen är ett förklätt missiltest vilket strider mot FN:s tidigare 

sanktioner. Experter utanför Nordkorea hävdar att satelliten eventuellt inte är funktionell. 

Uppskjutningen är positiv för Nordkoreas ledare efter att en tidigare uppskjutning i april 2012 

misslyckades. Nordkorea sörjer den tidigare ledaren Kim Jong-il som dog i december 2011. 

Sydkorea, USA, Japan och Kina väljer ledare.  

 

The Japan Times:  

Den tolfte december genomför Nordkorea en raketuppskjutning för att sätta en satellit i 

omlopp runt jorden. Landet har informerat närliggande länder om uppskjutningen och också 

vilken rutt raketen förväntas ha – över japanskt territorium. I förberedelse inför testet stärkte 

Japan sitt försvar22, som består av ”självförsvarsstyrkor” efter ett villkor från kapitulationen 

efter det andra världskriget23. Under dagarna innan testet faktiskt genomfördes rapporterade 

The Japan Times att testet skulle skjutas upp till ett senare tillfälle24 eftersom raketen behövde 

                                                
22 The Japan Times, 04-12-12 

23 Nationalencyklopedin, band 10, 1994 

24 The Japan Times 10-12-12 
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lagas men även artiklar på temat ”något måste göras för att Nordkorea ska stoppa 

uppskjutningen” publicerades. Det som kan göras på en internationell nivå är sanktioner från 

Förenade Nationerna (FN) men då Nordkoreas kvarvarande allierad Kina är en permanent 

medlem i Säkerhetsrådet och har veto så är den möjligheten begränsad25.  Dagen efter 

raketuppskjutningen skriver tidningen att uppskjutningen hade gått enligt planen och att 

satelliten nu var i omloppsbana runt jorden. Vidare skrev The Japan Times att fallande 

raketdelar landat i havet, som beräknat, och därmed inte orsakat några skador på japanskt 

territorium26. Den nittonde december publiceras en artikel om hur Nordkorea än en gång ställt 

experterna på huvudet. Många anser att övergångsperioden efter en diktators död är det bästa 

tillfället för att reformera ett land men Nordkorea har överlevt två sådana perioder utan att 

göra några förändringar27.  

 

The Korea Times:  

I Sydkorea rapporterade The Korea Times att Nordkorea tillkännagett att de planerar en 

raketuppskjutning någon gång mellan 10 – 22 december och att det är till minne av den 

tidigare ledaren, Kim Jong-il28. Det rapporterades även att Nordkoreas spannmålsimport från 

Kina gick ner med 62%  jämfört med oktober 2011 vilket ledde till slutsatsen att Nordkoreas 

skörd inte blivit förstörd29. Den planerade uppskjutningen förväntades inte ha någon effekt på 

utgången i det sydkoreanska presidentvalet den 19 december samtidigt som Japan, Sydkorea 

och USA tillkännagav att Nordkorea informerat om vilken bana raketen har30. FN:s 

Säkerhetsråd sa att sanktionerna mot Nordkorea skulle komma att skärpas om 

raketuppskjutningen genomförs31. I samband med Nordkoreas planerade raketuppskjutning 

beslutade Sydkoreas ledning att ett nytt radarsystem ska användas för att följa Nordkoreas 

                                                
25 The Japan Times, 08-12-12, 12-12-12 

26 The Japan Times, 13-12-12 

27 The Japan Times, 19-12-12 

28 The Korea Times, 01-12-12A, 01-12-12B, 03-12-12B 

29 The Korea Times, 01-12-12C 

30 The Korea Times, 02-12-12A, 02-12-12B, 04-12-12 

31 The Korea Times, 03-12-12A 
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raket32. Vid den här tiden döms två nordkoreanska spioner till fyra respektive fem års fängelse 

för att ha tagit sig in i Sydkorea via Kina för att samla information om nordkoreaner som 

redan flytt till Sydkorea33. Taktiken att sända spioner som låtsas fly från Nordkorea kommer 

samtidigt som de nordkoreanska gränspatrullerna har fått ännu striktare order om att inte låta 

någon fly från landet34. Nordkorea tillkännagav att deras uppskjutningsfönster förlängts till 29 

december35. Trots rapportering om att Nordkorea varit tvungna att senarelägga sin 

raketuppskjutning inträffade uppskjutningen på morgonen den 12 december. Som en effekt av 

uppskjutningen fick både sydkoreansk och amerikansk underrättelsetjänst kritik för att de inte 

lyckats förutse att uppskjutningen skulle ske – USA slår ifrån sig kritiken36. När det stod klart 

att Nordkorea genomfört raketuppskjutningen krävde Sydkorea att FN:s Säkerhetsråd skulle 

sammankallas för att komma överens om tuffare sanktioner mot Nordkorea37. Vid den här 

tidpunkten gick amerikanska myndigheter ut med uppgifter om att en amerikansk man gripits 

i Nordkorea38. Två dagar efter Nordkoreas uppskjutning rapporterade sydkoreansk media att 

delar från raketen hade plockats upp ur Gula havet för undersökning39. Inför det sydkoreanska 

presidentvalet framkom det uppgifter om att Nordkorea föredrar om Park Geun-hye vinner 

valet den 19 december, trots att hon är dotter till den tidigare diktatorn Park Chee-hung40. 

Efter valdagen stod det klart att Nordkoreas favorit, Park Geun-hye, vunnit valet och därmed 

blir Sydkoreas första kvinnliga president41. Enligt experter citerade i sydkoreansk media 

verkar Nordkoreas plan vara att studera president Park och hennes politik innan man 

bestämmer sig för hur situationen ska hanteras. Samtidigt uttryckte FN:s generalsekreterare, 

sydkoreanen Ban Ki-moon, en önskan om att Sydkorea ska ta på sig ett större ansvar för att 

                                                
32 The Korea Times, 05-12-12A 

33 The Korea Times, 05-12-12B, 14-12-12C 

34 The Korea Times, 09-12-12A 

35 The Korea Times, 10-12-12 

36 The Korea Times, 12-12-12A, 12-12-12B, 14-12-12B 

37 The Korea Times, 12-12-12C 

38 The Korea Times, 12-12-12D 

39 The Korea Times, 14-12-12A 

40 The Korea Times, 16-12-12 

41 The Korea Times, 19-12-12 
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lösa konflikten på Koreahalvön42. Professor Victor Cha vid amerikanska Georgetown 

University rapporterades ha sagt att Nordkorea kommer att genomföra någon typ av 

provokation inom 16-18 veckor efter det sydkoreanska valet, vilket gör att det i så fall 

inträffar i april eller maj, men att provokationen även kunde ske tidigare. Det här kom vid 

samma tidpunkt som Nordkoreas ledare, i ett tal sänt av nordkoreansk TV, tillkännagav att 

Nordkorea behöver göra fler tester och raketuppskjutningar43. De analyser som gjorts på den 

raketdel som togs upp ur Gula havet efter uppskjutningen visade att Nordkorea testskjutit en 

interkontinental missil44. Det möte som Sydkorea krävde efter Nordkoreas raketuppskjutning 

försenades eftersom Kina, ensam allierad till Nordkorea, inte vill införa ytterligare straff för 

landet45. Sydkoreanska myndigheter beslutade att behålla de analoga TV-sändningarna så att 

nordkoreanerna ska kunna fortsätta titta på sändningar utifrån46. Den nyligen omvalde 

amerikanske presidenten Barack Obama har utsett senator John Kerry till utrikesminister och 

många undrar hur hans erfarenhet ska kunna påverka utvecklingen i nordöstra Asien47. Efter 

de senaste händelserna har Kinas ton vad gäller Nordkorea blivit marginellt skarpare men man 

är fortfarande emot ytterligare FN-sanktioner48. Vid årsskiftet kommer Sydkorea att ta plats i 

FN:s Säkerhetsrådet under två år och kan komma att trycka på för tuffa sanktioner mot 

Nordkorea49. Inom två veckor kan Nordkorea vara redo att genomföra ett kärnvapenprov och 

samtidigt känna av var den nyvalda sydkoreanska presidenten står50.  

 

 

 
                                                
42 The Korea Times, 20-12-12A, 20-12-12B 

43 The Korea Times, 22-12-12A, 22-12-12B 

44 The Korea Times, 23-12-12 

45 The Korea Times, 24-12-12 

46 The Korea Times, 25-12-12 

47 The Korea Times, 26-12-12 

48 The Korea Times, 28-12-12 

49 The Korea Times, 29-12-12 

50 The Korea Times, 31-12-12A 
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2.2. Januari 2013, Nyårstal från Nordkorea 

Kim Jong-un håller nyårstal till nationen, något som inte hänt sedan Kim Il-sungs tid. Kim 

Jong-un talade om att laga relationen med grannländerna, om upprätthållandet av Nordkoreas 

militära makt och en ekonomisk uppbyggnad. I Sydkorea förbereds installationen av den 

nyvalda presidenten, Park Geun-hye. I Kina börjar den nya ledningen göra sig hemmastadda 

och i USA svärs Barack Obama in för en andra period som president. FN röstar igenom nya 

och hårdare sanktioner mot Nordkorea som en effekt av raketuppskjutningen. Nordkorea 

svarar med att hota med att genomföra ett tredje kärnvapenprov.  

 

The Japan Times:  

Kim Jong-uns nyårstal sändes i nordkoreansk stats-TV den förste januari och mottogs med 

förvåning då Kim Jong-uns företrädare, fadern Kim Jong-il, inte höll några tal till nationen. 

Uttalandena om upprätthållande av den militära makten, en nödvändig uppbyggnad av 

Nordkoreas ekonomi samt hopp om bättre relationer med de kringliggande länderna 

rapporterades och analyserades i en ledare publicerad den nionde januari51. Slutsatsen i den 

ledaren var att om Nordkorea verkligen vill bygga upp sin ekonomi och därmed höja folkets 

levnadsstandard så behövs handel med omvärlden. Detta kommer inte att ske så länge 

Nordkorea fortsätter att koncentrera alla sina resurser på militären och utvecklingen av 

kärnvapen. Den 25:e januari publiceras ytterligare en ledare då FN:s Säkerhetsråd beslutat om 

hårdare sanktioner mot Nordkorea som ett straff för raketuppskjutningen den tolfte december 

201252. FN:s Säkerhetsråd har beslutat om sanktioner mot Nordkorea tidigare med små 

resultat men den här gången var alla permanenta medlemmar överens om sanktionerna. 

Huvuddelen av sanktionerna är riktade mot Nordkoreas ekonomi genom att frysa 

nordkoreanska tillgångar i andra länder, övervaka överföringar av pengar och reseförbud för 

ett mindre antal individer.  

 

 

                                                
51 The Japan Times, 09-01-13  

52 The Japan Times, 25-01-13 
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The Korea Times:  

I det första nyårstalet sedan 1994 i Nordkorea talade Kim Jong-un om sin önskan att förbättra 

relationen med grannlandet Sydkorea. Det ansågs vara ett sätt att testa den nya sydkoreanska 

ledningens erbjudande om samtal. I sitt tal fastslog Kim även att Nordkorea måste bygga upp 

sin ekonomi för att kunna höja levnadsstandarden för medborgarna samtidigt som militären 

måste hållas stark53. Den avgående presidenten i Sydkorea svarade med att råda Nordkorea att 

göra ”bra val”54. Något som inte är ett ”bra val” är ett tredje kärnvapenprov, något den 

tidigare befälhavaren för de amerikanska trupperna i Sydkorea tror kommer att inträffa före 

april 201355. I en undersökning bland sydkoreaner över 19 år trodde 79% att ett nytt 

Koreakrig skulle kunna ske. Det första kriget slutade i ett vapenstillestånd 1953 och är alltså 

inte officiellt slut56. FN har annonserat att en närmare utredning av hur Nordkorea hanterar 

mänskliga rättigheter kan börja snart samtidigt som diskussionerna om nya sanktioner börjar 

nå en lösning i Säkerhetsrådet57. Amerikanska myndigheter gick ut med att de inte tillåtits 

träffa den amerikan som greps i Nordkorea i november 2012 mer än vid ett tillfälle. USA har 

ingen personal i Nordkorea utan all kontakt sker genom den svenska beskickningen i 

Nordkoreas huvudstad Pyongyang58. Om amerikanen anses vara skyldig kan han dömas till 

döden eller reformering i arbetsläger59. FN:s Säkerhetsråd röstade om hårdare sanktioner mot 

Nordkorea efter uppskjutningen i december men oroade sig för att Nordkorea ska använda 

sanktionerna som en ursäkt för att genomföra ett tredje kärnvapenprov60. Nordkorea har 

tillkännagett att man avslutar alla samtal om att lägga ned utvecklingen av kärnvapnen. Man 

utesluter inte samtal om fred i framtiden men nedläggningen av kärnvapen kommer i så fall 

inte att tas upp. Kina stödjer inte detta utan vill se ett Nordkorea utan kärnvapen61. De skärpta 

                                                
53 The Korea Times, 01-01-13, 06-01-13 

54 The Korea Times, 02-01-13 

55 The Korea Times, 04-01-13 

56 The Korea Times, 09-01-13 

57 The Korea Times, 18-01-13A, 18-01-13B 

58 The Korea Times, 19-01-13 

59 The Korea Times, 21-01-13A 

60 The Korea Times, 21-01-13B 

61 The Korea Times, 23-01-13, 28-01-13 
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sanktionerna från FN:s Säkerhetsråd fick Nordkorea att rikta hot om missiler mot USA som 

man anser är den drivande kraften bakom sanktionerna62. Man utnyttjar även situationen för 

att testa de nya ledarna i grannländerna Sydkorea, Japan och Kina63.  

 

2.3. Februari 2013, Det tredje kärnvapentestet i Nordkorea 

Nordkoreas hot om ett tredje kärnvapenprov blir verklighet. Japan kräver svar om de 

medborgare som Nordkorea kidnappade under 1980-talet. I USA placeras Nordkorea på listan 

över terroriststater, igen. De första problemen runt industrikomplexet Kaesong rapporteras i 

Sydkorea.  

 

The Japan Times:  

Efter att FN tillkännagett vilka sanktioner som man vill införa mot Nordkorea svarar ledaren 

Kim Jong-un med ett hot om ett tredje kärnvapenprov. Nordkorea har tidigare genomfört 

kärnvapenprov 2006 och 200964. Under president George W. Bush ströks Nordkorea från 

USA:s lista över terroriststater efter löften om att tillåta kontroll av det nordkoreanska 

anrikningsprogrammet. Efter hoten om ett nytt kärnvapenprov annonserade USA att 

Nordkorea skulle läggas till på terrorlistan igen om provet genomfördes65.  Den tolfte februari 

genomförde Nordkorea sitt tredje kärnvapenprov till en kör av fördömanden från bland andra 

USA och Ryssland66. Innan provet kom nya misstankar om att Iran och Nordkorea samarbetar 

i kärnvapenutvecklingen. USA varnade för riskerna med att låta bli att straffa Nordkorea 

eftersom det skulle sända fel meddelande till Iran67. Japan har, under nye premiärministern 

Shinzo Abe, återvänt till sitt krav om svar på vad som hänt med de japanska medborgare som 

                                                
62 The Korea Times, 27-01-13 

63 The Korea Times, 30-01-13 

64 The Japan Times, 11-02-13, 13-02-13 

65 The Japan Times, 08-02-13  

66 The Japan Times, 13-02-13 

67 The Japan Times, 11-01-13 
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nordkoreanska agenter kidnappade under 1970- och 80-talen. För att sätta press på Nordkorea 

förberedde Japan en resolution till FN som de hoppades skulle antas. Efter Nordkoreas 

kärnvapenprov, där de hävdade att stridsspetsen var tillräckligt liten för att bära kärnvapen så 

långt som till USA, så har samtalen mellan Japan och Nordkorea angående de kidnappade 

japanska medborgarna strandat68.  

 

The Korea Times:  

I början av februari rapporterade sydkoreansk media att satellitbilder visade på aktivitet vid 

Nordkoreas kärnvapenanläggning samtidigt som Nordkorea hotade med att attackera 

Sydkorea om landet antog de senaste sanktionerna från FN:s Säkerhetsråd69. I och med 

bilderna från kärnvapenanläggningen verkade ett kärnvapenprov vara nära förestående och 

det spekulerades i när det skulle genomföras. De två tidigare testerna, 2006 och 2009, 

genomfördes på datum som är viktiga för USA. I februari finns två alternativ – den tolfte när 

presidenten håller sitt State of Union-tal och den 18 som är President Day. Som för att ge 

Nordkorea ytterligare anledning att känna sig provocerat kommer Sydkorea och USA att 

påbörja en period med gemensamma militärövningar70. Sydkorea och USA har även hållit 

samtal över vilka sanktioner man tror ska slå hårdast mot Nordkorea, om landet genomför sitt 

tredje kärnvapenprov71. Samtidigt som den första gemensamma militärövningen avslutades 

utan fanfarer ställdes frågan om Nordkorea skulle varna sina grannländer inför sin 

provsprängning, och i så fall vilka länder. 2006 varnades bara Kina och 2009 varnades även 

USA. Sydkorea ignorerades båda gångerna. Den här gången meddelade Sydkorea att om de 

inte får en varning kommer de att reagera militärt, trots riksken för att starta ett krig72. Fyra av 

tio unga nordkoreaner i Sydkorea vill hellre bo någon annanstans, visar en undersökning gjord 

i samband med en doktorsavhandling vid Korean Educational Development Institute 

                                                
68 The Japan Times, 04-02-13, 17-02-13 

69 The Korea Times, 03-02-13A, 03-02-13B 

70 The Korea Times, 04-02-13 

71 The Korea Times, 05-02-13 

72 The Korea Times, 06-02-13A, 06-02-13B, 06-02-13C 
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(KEDI)73. Mitt i spekulationerna om när Nordkorea tänker genomföra sitt test kom rapporter 

om att Nordkorea vill stänga industrikomplexet Kaesong, som är ett gemensamt Nord/Syd-

projekt, och göra om det till en militärbas. Experter menade att Nordkorea inte kan stänga 

Kaesong eftersom deras ekonomi behöver något som genererar pengar74. Den tolfte februari 

genomförde Nordkorea sin tredje provsprängning. Experter menar att Nordkorea i och med 

det här testet gick över en gräns som inte borde ha korsats75. Efter sprängningen, som mätte 

4.9 på Richterskalan76 sa folk, både utlänningar och sydkoreaner, att Nordkoreas 

provsprängning inte oroar dem personligen. Däremot är de oroliga för hur det ska påverka den 

politiska situationen i nordöstra Asien77. Timmar efter att nordkoreansk media tillkännagett 

att de genomfört en framgångsrik provsprängning släppte Sydkorea, USA och Kina 

meddelanden som fördömde sprängningen och lovade kännbara politiska straff genom FN. 

Kina lovade specifikt att stödja hårdare sanktioner mot Nordkorea, vilket senare uttalanden 

sade emot78. Efter att en satellit tagit bilder på aktivitet vid en tidigare avfyrningsplats i 

Nordkorea så ökar oron för att landet förbereder ännu en raketuppskjutning79. Nordkorea har 

redan testat en drivdel till en interkontinental missil och varnat för att alla sanktioner mot dem 

kommer mötas militärt80. Sydkoreanska Committee for Human Rights in North Korea släppte 

en rapport där de beskriver Nordkoreas taktik att kidnappa eller lura människor. Japan kräver 

svar om vad som hänt med deras medborgare men Japan var inte det enda land som 

drabbades81. Nästa del av de gemensamma militärövningarna mellan Sydkorea och USA 

annonserades och ska hållas från den första mars till den siste april. Perioden innehåller två 

separata övningar som båda är årliga. Nordkorea anklagar USA och Sydkorea för att öva inför 

en invasion av Nordkorea82. Utveckling efter raketuppskjutningen i december och 

                                                
73 The Korea Times, 07-02-13A 

74 The Korea Times, 07-02-13B 

75 The Korea Times, 12-02-13A,  

76 The Korea Times, 12-02-13B, 12-02-13C 

77 The Korea Times, 12-02-13D, 12-02-13E 

78 The Korea Times, 12-02-13F, 12-02-13G, 12-02-13H, 14-02-13 

79 The Korea Times, 15-02-13A, 15-02-13B 
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kärnvapenprovet i februari har lett till att Kina har börjat omvärdera sitt förhållande till 

Nordkorea. Kina vill vara ett ledande land men deras koppling till Nordkorea försvårar 

detta83. Nordkorea försvårade läget ytterligare genom att meddela att USA numera är inom 

räckhåll för missiler och därför inte ska känna sig för säkra84. Sydkorea hoppades, 

tillsammans med USA och Japan, kunna driva igenom en FN-resolution baserad på artikel 41 

och 42 från kapitel 7, som tillåter militära medel för att se till att sanktionerna följs. 

Förhandlingarna har dragit ut på tiden eftersom Kina inte velat godkänna detta85.  

 

2.4. Mars 2013, Upptrappning av sanktioner från FN:s Säkerhetsråd 

Som ett resultat av det tredje kärnvapenprovet inför FN:s Säkerhetsråd hårdare sanktioner mot 

Nordkorea och den här gången ger Kina sitt stöd till sanktionerna. Nordkorea svarar med att 

trappa upp krigsretoriken, bland annat genom att upphäva vapenstilleståndet från 1953. 

Sydkorea och USA påbörjar en gemensam militärövning, något som inte ses med blida ögon 

av Nordkorea.  

 

The Japan Times:  

Efter Nordkoreas tredje kärnvapenprov samlades FN:s Säkerhetsråd för att besluta om 

ytterligare sanktioner mot landet. Nordkorea kallade detta ett resultat av översitteri av 

imperialisterna i USA och varnade för att man kunde avfyra kärnvapen mot det amerikanska 

fastlandet innan mötet med FN:s Säkerhetsråd ens ägt rum. Landet sade även att ett andra 

Koreakrig var ”oundvikligt” då USA och Sydkorea vägrat att ställa in en gemensam 

militärövning i dagarna som följde86. FN:s Säkerhetsråd röstade igenom de hårdare 

sanktionerna mot Nordkorea och dagen efter tillkännagav Nordkorea att det vapenstillestånd 

som undertecknades 1953, och stoppade det aktiva stridandet i Koreakriget, inte längre gällde. 
                                                                                                                                                   
82 The Korea Times, 21-02-13, 24-03-13 

83 The Korea Times, 22-02-13 

84 The Korea Times, 27-02-13 

85 The Korea Times, 28-02-13 

86 The Japan Times, 07-03-13 
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1991 undertecknades ett icke-aggressionsavtal mellan Nordkorea och Sydkorea men även det 

förklarades ogiltigt av ledningen i Nordkorea87. Som ett resultat av detta, tillsammans med 

avfyringen av nordkoreanska kortdistansrobotar, annonserade USA att deras anti-

missilförsvar kommer att utökas88. Under militärövningarna med Sydkorea, vilken Nordkorea 

säger är en invasionssimulering, deltog amerikanska B-52-plan med kapacitet att bära 

kärnvapenmissiler. Nordkoreas svar på detta var att deklarera att landet nu är i krigstillstånd 

med Sydkorea89.  

 

The Korea Times:  

Mars började med rapporter i sydkoreansk media om att Nordkorea eventuellt planerade att 

genomföra en egen militärövning i mars90. Media rapporterade även att Nordkorea förväntas 

genomföra någon slags provokation för att testa styrkan in den nya regeringen i Sydkorea. De 

alternativ som togs upp var kärnvapenprov, raketuppskjutning eller någon form av lokal 

provokation91. En amerikansk före detta ambassadör till Sydkorea argumenterar för varför det 

inte blir en kärnvapenattack från Nordkorea92. FN:s Säkerhetsråd röstade igenom nya och 

hårdare sanktioner mot Nordkorea som straff för provsprängningen i februari och alla 

medlemmar röstade för förslaget. Sanktionerna innehåller bland annat restriktioner i 

restillstånd, kontroller för nordkoreanska diplomater och kontroll av nordkoreanska 

transporter. FN:s medlemsländer uppmanas att inspektera flygplan, fartyg och andra 

transporter om det finns misstankar om att det används till illegala transporter. Ett kinesiskt 

förslag, som antogs, förbjuder nordkoreanska flygplan tillträde till andra länders luftrum om 

det finns misstankar om illegal transport. Hur effektiva dessa sanktioner blir beror på hur 

aktivt Kina kommer att vara93. Nordkoreas reaktion på de nya sanktionerna var att hota med 
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att kapa den direktlinje till Sydkorea som går genom neutralitetshuset i Panmunjeom samt riva 

upp vapenstilleståndet från 195394. Inskrivet i vapenstilleståndet finns en klausul som 

förhindrar att ett land upphäver eller ändrar överenskommelsen utan de andra ländernas 

godkännande, inklusive Kina som inte vill se något andra Koreakrig95. Samtidigt som de 

gemensamma militärövningarna mellan Sydkorea och USA ska börja har en debatt satts igång 

om när sydkoreansk militär ska ta över som befälhavare i ett eventuellt krig med Nordkorea. 

Så som avtalet står nu ska amerikansk militär lämna över till Sydkorea i december 2015. Nu 

argumenterar många för att USA ska behålla kontrollen även efter 201596. Nordkorea har 

realiserat sitt hot och förklarat vapenstilleståndet från 1953 ogiltigt97. USA och Sydkorea 

bekräftade att president Parks första utlandsbesök blir USA och Washington D.C i början av 

maj98. Cirka en vecka in i den gemensamma militärövningen har ingen sida missförstått den 

andra, varken med eller utan avsikt. Övningen har genomförts årligen de senaste 40 åren och 

varje år retar den upp Nordkorea som hotar med ett aktivt försvar mot det de ser som träning 

inför en invasion99. Trots att det har varit lugnt så har Nordkorea avfyrat kortdistansrobotar, 

enligt källor i Sydkorea, för att testa hur långt de räcker100. I ett försök att avskräcka 

Nordkorea genom att visa upp sin miltära styrka har USA använt både B-52-bombplan med 

kärnvapenkapacitet och ubåtar med kärnvapenmöjligheter. USA använde även B-2-plan som 

är utrustade med stealth-teknologi. Nordkorea reagerade med att säga att om bombplanen 

används på Koreahalvön igen kommer de att möta militärt motstånd. Kina reagerade med att 

varna för risken för missförstånd101. Under Nordkoreas militära motövning avslöjades ett 

obemannat system för att skjuta ner missiler vilket ledare Kim hävdade fungerade med stor 

precision102. Den 26:e mars hade det gått tre år sedan en nordkoreansk torped sänkte det 
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sydkoreanska krigsskeppet Cheonan och dödade 46 sjöman103. Nordkorea har nu kapat 

ytterligare en kontakt med Sydkorea när man stängde övergången till industrikomplexet 

Kaesong, på nordkoreanskt territorium, där cirka 900 sydkoreaner arbetar. Kaesong är en 

viktig symbol för samarbete mellan Nord och Syd. USA fördömde beslutet104. Nordkorea 

fortsatte med att förklara sig i ”krigstillstånd” med Sydkorea samtidigt som två nordkoreanska 

agenter dömdes till fängelse i Sydkorea för militärt spioneri. Trots krigstillstånd och stängda 

gränser kunde arbetare fortfarande ta sig till Kaesong105. Den siste mars rapporterade 

sydkoreanska medier att ett krig inte är sannolikt eftersom Nordkorea är medvetet om 

konsekvenserna och vill undvika den fulla styrkan av amerikansk militär makt106. Företagare i 

Sydkorea krävde att den politiska situationen får en lösning så att Kaesong inte längre är ett 

politiskt slagträ107.  

 

2.5. April 2013, Militärövningar och stängd industripark 

USA och Sydkorea fortsätter sin årliga militärövning på sydkoreansk mark vilket upprör i 

Nordkorea. Industrisamarbetet mellan Nordkorea och Sydkorea, Kaesong, fortsätter vara ett 

politiskt slagträ. Nordkorea blockerar både arbetare och förnödenheter från Sydkorea från att 

komma in på området. Däremot kan arbetarna lämna området. Nordkorea flyttar omkring sina 

mobila avfyrningsplattor samtidigt som de sätter deadline för när utlänningar bör ha lämnat 

Koreahalvön. Amerikanske Kenneth Bae som greps i Nordkorea i november 2012 förklaras 

skyldig till ”brott mot staten”.  

 

The Japan Times:  

Både Japan och USA rapporterar att deras mätningar knappt registrerat någon radioaktiv 

”signal” alls efter Nordkoreas kärnvapenprov. Båda länderna vill veta om Nordkorea har 
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lyckats anrika uran, vilket finns naturligt i Nordkorea, eller om de fortfarande använder 

plutonium, som inte är lika vanligt. Det är än så länge osäkert vilket material Nordkorea har 

använt sig av. 55 dagar efter Nordkoreas kärnvapenprov reagerade mätstationer i Japan på 

något som tros vara från provsprängningen men andelen isotoper är inte tillräckligt för att 

avgöra vilket material som användes108.  Som en ytterligare reaktion mot FN:s sanktioner 

beslutade Nordkorea att blockera industriparken Kaesong, ett samarbete mellan Nordkorea 

och Sydkorea som ligger på den norra sidan om den demilitariserade zonen. Nordkorea har 

stängt Kaesong i protest tidigare och sedan öppnat upp området inom någon dag. Kaesong är 

en värdemätare på hur bra relation Nordkorea och Sydkorea har. Att Nordkorea stängde av 

området för inresande är en stark indikation på att spänningarna mellan länderna har ökat. 

Nordkorea har även ignorerat Sydkoreas deadline för samtal om att öppna Kaesong igen109. 

Sedan provsprängningen i norra Nordkorea har både Sydkorea och USA haft landet under 

övervakning och nordkoreanerna har under den här perioden flyttat missiler och mobila 

avfyrningsplattor fram och tillbaka. Det spekuleras i att Nordkorea försöker trötta ut sina 

övervakare för att kunna överraskningsavfyra en missil.110 I samband med detta har 

Nordkorea satt ett datum då de rekommenderar alla utlänningar att ha lämnat Koreahalvön 

eftersom deras säkerhet inte längre kan garanteras.111 Den här utvecklingen har lett till 

förklädd kritik från Kina som är Nordkoreas ensamma allierade.112  

 

The Korea Times:  

April började med rapporter om att Sydkorea gjorde sig berett att svara distinkt om Nordkorea 

skulle anfalla. Det spekuleras också i att Nordkoreas ledare Kim Jong-un har målat in sig i ett 

hörn med sina hot och snart inte har något annat val än att faktiskt anfalla Sydkorea för att 

inte tappa ansiktet inför militären och folket113. Den gemensamma militärövningen mellan 
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Sydkorea och USA fortsatte och USA tog chansen att visa upp fler sidor av sin militära 

överlägsenhet genom att skicka F-22-bombplan med stealth-teknologi till Koreahalvön114. 

Analytiker menade att Nordkorea stod inför ett vägval – ytterligare hot om krig eller acceptera 

Sydkoreas erbjudanden om samtal och fred. Nordkoreas beslut att återstarta sin kärnreaktor, 

vilken stängdes ned 2007, pekar på att valet föll på nya hot. För att övervaka Nordkoreas 

rörelser flyttade USA ett av sina slagskepp och en rörlig radar närmare Nordkorea för att 

lättare se vad som pågår115.  Gränsövergången vid industrikomplexet Kaesong stängs 

tillsvidare, meddelade den nordkoreanska ledningen men tillade att de sydkoreanska arbetare 

som är inne på området kommer tillåtas att återvända hem. Sydkoreansk media har under en 

viss tid spekulerat i frågan om Nordkorea skulle stänga Kaesong eller inte. Det vanligaste 

argumentet var att Nordkorea inte hade råd att stänga Kaesong. Nu är industrikomplexet 

stängt och många menar att media tvingade Nordkorea att fullfölja sitt hot116. Sydkoreas 

regering har beslutat att de arbetare som fortfarande är i Kaesong kan vara kvar så länge 

situationen inte blir värre men i och med att USA har upptäckt att Nordkorea har börjat flytta 

missilkomponenter till den östra kusten finns det en risk att situationen förvärras inom några 

veckor 117. Många tror att Nordkorea kommer att avfyra en missil någon gång efter den tionde 

april. Detta baseras på att Nordkorea har givit andra länders ambassader och beskickningar 

rådet att lämna landet innan det datumet eftersom de inte längre kan garantera deras säkerhet. 

Ingen ambassad ska, enligt sydkoreansk media, ha valt att lämna Nordkorea eftersom många 

ser uttalandet som en del av hoten mot USA118. Spänningarna ökade när Nordkorea beordrade 

sina arbetare att lämna Kaesong. Detta fick effekten att fabrikerna stannade och sydkoreanska 

affärsmän med intressen i Kaesong vill se en lösning på problemet. Sydkoreas president Park 

beklagade att Nordkorea beslutat att stänga Kaesong och ta hem sina arbetare119. Många 

undrar nu vad som kommer att hända med Kaesong. Nordkorea har stängt området tillsvidare 

men hotar att stänga det permanent. Sydkoreanska affärsmän har uttryckt oro över vad som 
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händer med deras investeringar om Kaesong stängs och Nordkorea beslagtar all utrustning. 

Nordkorea har gjort något liknande efter att ha stängt ett turistmål 2008 och Sydkorea 

misstänker att samma sak kan hända igen120. Sydkoreansk media rapporterade att Nordkorea 

gjorde sig redo att avfyra en missil från en rörlig avfyrningsplatta, vilket sågs som nästa steg i 

deras krigsretorik. Utlänningar som bor i Sydkorea sades vara fortsatt lugna men koreaner 

som bor i USA rapporterades vara mycket mer oroliga över situationen än vid tidigare 

tillfällen i konflikten. Då Nordkorea ser Seoul som den svaga länken kommer staden troligen 

att anfallas först och hårdast, i ett eventuellt anfall, och eftersom det bor cirka 200 000 kineser 

i Seoul med närområden har Kina en stark drivkraft att förhindra ett krig på Koreahalvön121. 

Nordkorea har försökt förvirra den övervakning som Sydkorea och USA har för att få en 

varning om en eventuell avfyrning av en missil genom att flytta sina rörliga avfyrningsplattor 

över stora områden på östkusten. Sydkorea klargjorde att om Nordkorea avfyrar något som 

hotar sydkoreanskt territorium så kommer det objektet att skjutas ner122. Enligt en 

hemligstämplad rapport från USA kan Nordkorea montera tillräckligt små kärnladdningar på 

missilerna så att de är funktionsdugliga, men alla håller inte med123. Under två veckor har 

Nordkoreas ledare Kim Jong-un inte synts i Nordkoreas statsstyrda media och analytiker 

undrar om det kan vara ett tecken på att han försöker trappa ner på krigsretoriken. Det 

rapporterades även att Nordkorea inte flyttat på sina rörliga avfyrningsplattor vilket tyder på 

att en avfyrning inte är aktuell i nuläget124. Den 15 april passerade utan några provokationer. 

Experter trodde annars att Nordkorea skulle hedra minnet av Kim Il-sungs födelse på något 

sätt men det inträffade inte125. Nordkorea har i ett uttalande sagt att man kan tänka sig samtal, 

på villkor att Sydkorea upphör med alla anti-Nordkorea-aktiviteter samt ber om ursäkt. 

Förslaget kommer inte att accepteras men det anses värt att notera att Nordkorea alls nämnde 

samtal med Sydkorea. Samtidigt förbereder sig Sydkorea och USA för president Parks besök i 

Washington D.C. i början på maj, där Nordkorea kommer att stå på agendan126. Tio affärsmän 
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som representerar de sydkoreanska företagen i Kaesong ansökte om att få besöka 

anläggningen och de sydkoreanska arbetare som fortfarande är kvar på området. Deras 

ansökan avslogs från nordkoreanskt håll127. Nordkorea upprepade sina tidigare villkor för 

samtal men lade till att USA måste ta bort alla sanktioner mot Nordkorea först. Det här andra 

förslaget om samtal ses av många som ett sätt för Kim att börja ta sig ur det hörn han målat in 

sig i utan att tappa ansiktet bland sina militärer. USA:s utrikesminister John Kerry godtog inte 

villkoren men sa att det är positivt att Nordkorea föreslår samtal överhuvudtaget. Japanska 

medier rapporterade att Nordkorea var mer villiga att hålla samtal med Kina än med USA128. 

Nordkorea har under de senaste dagarna flyttat ytterligare två missiler till den östra kusten i 

förberedelse för avfyrning129. Den debatt som blossade upp över frågan om vem som ska ha 

det övergripande befälet över militära styrkor i ett krig efter 2015 verkade ha blåst över i och 

med att Sydkoreas Försvarsdepartement bekräftade att överlämningen från USA till Sydkorea 

kommer genomföras som planerat130. Sydkoreas regering meddelade att de företag som 

förlorar pengar varje dag som Kaesong är blockerat ska få nödlån för att de inte ska gå i 

konkurs131. Nordkorea mottog ett ultimatum från den sydkoreanska regeringen om att hålla 

samtal för att rädda Kaesong från att stängas permanent. Många menar att Nordkorea kommer 

att ignorera ultimatumet, och att även om de skulle svara så följer kravet på ursäkter för alla 

aktiviteter mot Nordkorea. Nordkorea svarade på Sydkoreas ultimatum med att säga att landet 

inte kan acceptera något som görs för att göra narr av Nordkorea. Majoriteten av de 

sydkoreanska arbetarna har återvänt men 177 har stannat kvar för att skydda anläggningarna. 

På grund av Nordkoreas inreseförbud kan de inte komma tillbaka till Kaesong om de åker 

hem till Sydkorea. Efter Nordkoreas vägran att förhandla med Sydkorea har regeringen 

beslutat att de sydkoreaner som är kvar i Kaesong ska komma hem vilket nu sker i etapper132. 

Samtidigt som det sydkoreanska folket oroar sig över säkerheten för de som är kvar i Kaesong 

lät Nordkorea meddela att den amerikan som greps i november 2012 ska ställa inför Högsta 
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domstolen för sina brott mot staten. Nordkorea hävdar att mannen, 44-årige Kenneth Bae, har 

erkänt att han planerat att försöka störta landets kommunistregim133. I slutet av april 

rapporterade sydkoreanska medier att Nordkorea planerar en egen stor militärövning 

samtidigt som nordkoreanska flyktingar i Sydkorea förberedde en ansökan till FN för att 

slutgiltigt få veta om deras kvarlämnade släktingar lever eller inte134. Nordkorea hotade med 

repressalier mot Sydkorea om Kaesong stänger permanent efter att alla arbetare återvänt till 

Sydkorea. De sju som är kvar hålls kvar eftersom Nordkorea hävdar att det finns frågetecken 

att räta ut gällande ekonomi och liknande135. Den sista delen av Sydkoreas och USA:s 

gemensamma militärövning avslutades den sista april och många hoppas att spänningarna på 

Koreahalvön nu ska minska till en nivå där samtal är möjliga136.  

 

2.6. Maj 2013, Nordkorea dömer amerikan till straffarbete i 15 år 

Nordkorea dömer amerikanske Kenneth Bae till straffarbete samtidigt som Sydkoreas 

president gör sig redo för första statsbesöket – till USA. Spänningarna mellan länderna ökar. 

Japan fortsätter kräva svar på vad som hänt deras kidnappade medborgare. Den kärnreaktor 

som Nordkorea stängde 2006 tas i bruk igen. Nordkorea flyttar sina missiler igen samtidigt 

som Kina bryter med Nordkoreas bank. Sydkoreas president lägger fram förslag på steg mot 

fred.  

 

The Japan Times: 

Den amerikanske medborgaren som greps i norra Nordkorea i november 2012 dömdes till 15 

år av hårt arbete som straff för ”brott mot staten” Till denna kategori räknas misstänkta försök 

att skada det styrande kommunistpartiet. Bae är inte den första amerikan som gripits och 

dömts i Nordkorea men han är den ende som fått en dom av den här typen. USA kräver att 
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han ska benådas och skickas hem.137 Den gemensamma militärövningen mellan Sydkorea och 

USA som upprört Nordkorea har avslutats. Många tror att spänningarna mellan Sydkorea och 

Nordkorea kommer att minska i och med att den amerikanska militären inte längre är så 

nära.138 För att Nordkorea ska kunna producera mer än enstaka kärnvapenmissiler så behövs 

en reaktor. Det finns en anläggning som Nordkorea gick med på att stänga 2006 men som en 

reaktion på den senaste tidens spänningar har Kim Jong-un talat om att starta upp 

anläggningen igen.139 Japan har tillkännagett att all eventuell nödhjälp beror på om och hur 

Nordkorea svarar på frågor om de kidnappade japanska medborgarna.140 De missiler som 

Nordkorea flyttade fram för eventuell användning har dragits tillbaka.141 I linje med FN:s 

sanktioner mot Nordkorea har Kina bestämt sig för att bryta samarbetet med en av de större 

bankerna i Nordkorea och under sitt besök i Washington D.C. föreslår Sydkoreas president att 

vägen till fred ska tas ett litet steg i taget.142  

 

The Korea Times:  

Maj började som april slutade – med diskussioner om industrikomplexet Kaesong. De sju 

sydkoreanska arbetare som tvingats stanna kvar för att förhandla fram en lösning på 

Nordkoreas ekonomiska krav kommer att vara kvar tills den frågan är löst. Nordkorea tar 

fortfarande inte ansvar för att det var de som tog hem sina arbetare och tvingade fabrikerna att 

stoppa produktionen utan säger att Sydkorea måste ta det på sitt samvete om Kaesong tvingas 

stänga permanent143. Samtidigt som Sydkorea väntar på att de sju sista ska komma hem från 

Kaesong förbereder president Park inför sitt första besök utomlands som statschef. I möten 

med president Obama är det troligt att Nordkorea kommer att vara högt på listan av 
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samtalsämnen, tillsammans med försvarssamarbetet mellan Sydkorea och USA144. Många 

sydkoreaner drog en suck av lättnad när de sista sju arbetarna kom hem från Kaesong sedan 

Nordkorea och Sydkorea kommit överens om löner till de nordkoreanska arbetarna. Symbolen 

för samarbete mellan de två länderna är nu helt inaktiv. Det spekuleras i att Nordkorea fått 

”smak” på kapitalism via Kaesong då en av produkterna var en typ av sötsak som var mycket 

populär i Nordkorea145. När Nordkorea meddelade att den amerikan som greps i november 

2012 dömts till 15 år av hårt arbete för brott mot den nordkoreanska staten gick USA ut med 

kravet att mannen ska benådas och tillåtas återvända till USA146. President Parks besök i USA 

innehåller ett stopp i New York där hon ska träffa sin landsman Ban Ki-moon, 

generalsekreterare för FN, innan hon fortsätter till Washington D.C. för ett lunchmöte med 

president Obama. Det lunchmötet är menat att resultera i en presskonferens där de båda 

presidenterna låter världen veta vad de kommit överens om. I Washington D.C. ska president 

Park hålla tal i Kongressen och träffa en annan landsman, Jim Yong Yong som leder 

Världsbanken. Under de sista dagarna kommer president Park att möta koreanska affärsmän i 

Los Angeles innan hon reser tillbaka till Seoul. Under besöket i USA måste president Park 

övertyga amerikanerna om att det är värt besväret att engagera sig i vad som händer på 

Koreahalvön147. Två dagar efter att de sista arbetarna kom hem till Sydkorea från Kaesong 

ställde Nordkorea krav på den sydkoreanska regeringen om de ville att industrikomplexet 

skulle öppna igen. Ett av kraven är att Sydkorea ska sluta hota Nordkorea. Detta kommer 

samtidigt som Sydkorea och USA påbörjade en militärövning med ubåtar utmed Sydkoreas 

västra kust148. Som respons på den nya militärövningen meddelade Nordkorea att om de 

kände sig provocerade så skulle de reagera militärt149. Sydkorea svarade med att säga att varje 

attack från Nordkorea kommer mötas med beslutsamhet150. Amerikanska medier 

rapporterades ha uppgifter om att Nordkorea dragit tillbaka två av de missiler som funnits i 
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beredskap på den östra kusten. De amerikanska medierna menade att detta var ett tecken på 

att Nordkorea backat och sänkt beredskapsnivån151. Kinas ledare har varit skeptiska till att 

faktiskt införa ekonomiska sanktioner mot Nordkorea men nu meddelade Kinas bank att allt 

samarbete med Nordkoreas bank ska upphöra152. Mötet mellan president Park och president 

Obama resulterade i överenskommelser vad gäller policy gentemot Nordkorea, att Kina kan 

och bör göra mer för att lösa konflikten på Koreahalvön och att deras två länder ska stå enade 

mot Nordkoreas hot men de kom inte fram till hur konflikten ska lösas153. Dagen efter 

samtalet med president Obama höll president Park tal i den amerikanska Kongressen. Hon 

talade om Sydkoreas politik gentemot Nordkorea som bygger på att de kringliggande länderna 

samarbetar för att lösa konflikten. Park lutade åt att Sydkorea kan komma att gå med i ett 

missilförsvar tillsammans med USA och Japan154. Nu när president Park har avslutat sin resa 

till USA har Nordkorea kritiserat president Park i ett uttalande där man kallade hennes resa till 

USA ett ”förberedelsemöte inför ett krig mot Nordkorea”. Det var första gången Nordkorea 

kritiserade Sydkoreas president och använde hennes namn155.  
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Kapitel 3. Analys och slutsats 

I det här kapitlet kommer jag att svara på de två preciserade frågor som ställdes i början av 

uppsatsen (1.1). Jag kommer att svara på den första frågan genom att ta en tidning i taget och 

applicera mitt analysschema på min empiri. Analysschemat är detsamma som beskrivts 

tidigare (1.2) och återges nedan. Den andra frågan kommer jag att besvara genom att ställa de 

två tidningarna mot varandra på de fyra punkterna i mitt analysschema.  

• Priming – vad fokuserar respektive land på i sin rapportering av Koreakonflikten? 

• Påtaglighet – hur märkbart är innehållet i rapporteringen om Koreakonflikten för 

allmänheten i deras vardag? 

• Abstraktion – hur greppbart är innehållet i rapporteringen om Koreakonflikten för 

allmänheten? 

• Utsatthet – med hur många artiklar/månad har allmänheten utsatts för rapporter om 

Koreakonflikten under de senaste fem månaderna? 

 

3.1. Hur rapporterar de två tidningarna om Koreakonflikten under de senaste sex 

månaderna? 

The Japan Times 

För The Japan Times innebär priming att tidningen fokuserar på de aspekter av 

Koreakonflikten som är mest troligt att påverka landet. Nordkoreas raketuppskjutning i 

december sågs av omvärlden som ett förklätt missiltest och för Japan är det ytterligare ett steg 

åt fel håll. Nordkorea har redan missiler som kan nå japanskt territorium men allt som kan 

användas för att skada Japans medborgare och/eller territorium ses med misstänksamhet. Det 

tal som Nordkoreas ledare höll vid årsskiftet analyseras eftersom han talar om att både bygga 

upp ekonomin och hålla militären stark. Om Nordkorea vill bygga upp sin ekonomi så kan 

Japan hjälpa till och få tillbaka genom en ny marknad men det sker inte så länge den 

nordkoreanska militären är stark och anti-japansk. Nordkoreas kärnvapenprov i februari 

analyseras även det för att upptäcka på vilka sätt som detta kan hota Japan och dess intressen. 

Den nye premiärministern, Shinzo Abe, kräver att Nordkorea talar om vad som hänt med de 

japanska medborgare som kidnappades på 1970- och 80-talen. FN:s sanktioner i mars 
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välkomnas men upphävningen av vapenstilleståndet mellan Nordkorea och Sydkorea 

välkomnas inte i Japan. Under ett krig kan missiler lika gärna riktas mot Japan som Sydkorea 

och amerikanska militärbaser i området. 55 dagar efter Nordkoreas kärnvapenprov har 

japanska mätstationer uppmätt små mängder luftföroreningar som kan kopplas till 

sprängningen. Hotet om missiler är illa nog i Japan men kärnvapen är ännu värre. Det 

nordkoreanska nyårstalet rapporteras och analyseras med slutsatsen att Nordkorea måste välja 

mellan militären och medborgarna. Landet behöver handel för att folket ska få det bättre men 

omvärlden accepterar inte Nordkoreas starka militär. Japansk media rapporterar om 

premiärministerns krav om svar vad gäller de kidnappade japanska medborgarna vilket 

välkomnas, särskilt av deras familjer. Industrikomplexet Kaesong i Nordkorea stängs och 

handeln mellan Japan och Sydkorea kan påverkas av de förluster som sydkoreanerna gör. 

Upphävandet av vapenstilleståndet från 1953 och Nordkoreas deklaration att de är i krig med 

Sydkorea gör Japan nervöst. Amerikanen som döms i Nordkorea uppmärksammas men det tas 

inte upp som någon viktig fråga. Efter att de gemensamma militärövningarna mellan USA och 

Sydkorea avslutats hoppas man att spänningarna ska minska men man är orolig över att 

Nordkorea ska starta upp sin kärnreaktor igen. De missiler som funnits redo för avfyrning i 

Nordkorea dras tillbaka. Eventuell nödhjälp från Japan beror helt på hur Nordkorea svarar på 

frågor om de kidnappade japanska medborgarna. Sydkoreas president besöker USA och 

många har förhoppningar på deras möte i Japan.  

Det som är påtagligt för folk i Japan och som The Japan Times skriver om är säkerhet, 

historia och ekonomi. Nordkorea har missiler som kan nå japanskt territorium och som kan 

orsaka stora skador. Med Hiroshima och Nagasaki i det kollektiva minnet vill ingen i Japan 

vara på mottagarsidan av bomber och missiler. De japanska medborgare som kidnappades av 

nordkoreanska agenter på 1970- och 80-talen spökar för många japaner då det är oklart vad 

som har hänt med dem i Nordkorea. Det blir inte bättre av att Nordkorea inte svarar på vad 

som faktiskt hände med de här personerna. Deras familjer vet inte ens om deras saknade 

familjemedlemmar lever eller inte. För Japan är Sydkorea en ekonomisk rival medan 

Nordkorea är en, marknadsmässigt sett, okänd variabel. Att Kaesong stängs påverkar 

sydkoreanska företag och de eventuella kontakter de har med den japanska marknaden.  

Abstraktionsnivån av Koreakonflikten för den japanska befolkningen är svår att bedöma men 

jag menar att det är lättare att för det japanska folket att föreställa sig konsekvenserna av ett 



34 

 

missilangrepp av till exempel Tokyo än de verkliga men distanserade konsekvenserna av 

nedläggningen av en fabrik på nordkoreansk mark.  

Då The Japan Times bara publicerar på engelska så är det svårt att uppskatta hur stor del av 

den japanska befolkningen som blivit utsatt för rapporteringen om Koreakonflikten. Den del 

av den japanska befolkningen som läser nyheter på engelska blev under perioden mellan den 

förste december och den tionde maj utsatta för 34 artiklar som handlade om Koreakonflikten.  

 

The Korea Times 

För The Korea Times så innebär priming att tidningen fokuserar på de aspekter av 

Koreakonflikten som är mest troliga att påverka Sydkorea. Allt som Nordkorea gör som kan 

skada Sydkorea får utrymme i media. Raketuppskjutningen i december bevakades från det 

ögonblick Nordkorea meddelade att de planerade en uppskjutning över huvudtaget. Det 

spekulerades i om Nordkoreas uppskjutning skulle påverka det sydkoreanska presidentvalet 

den 19 december, och vilken effekt det i så fall skulle få. Det faktum att två nordkoreanska 

spioner dömdes togs upp och i samband med detta även artiklar om hur Nordkorea skärpt 

gränskontrollerna mot Kina. Efter raketuppskjutningen rapporteras om hur raketdelar hittats 

och tagits upp för analys. Den första kvinnliga presidenten väljs och många har förhoppningar 

om att hon ska kunna hantera Nordkorea. FN-sanktioner mot Nordkorea rapporteras men 

många tvivlar på att det har någon effekt. Det nyårstal som Nordkoreas ledare håller 

analyseras och många anser att det är positivt att Nordkorea talar om bättre relationer med 

sina grannar men den starka militären är inte lika populär. En höjd levnadsstandard genom 

bättre ekonomi är en bra sak men ju mer missnöjt folket är desto snabbare kommer det att 

protestera mot regimen. Den gripne amerikanen får ett visst utrymme i sydkoreansk media 

tillsammans med de eventuella straff som väntar. Man anser att Nordkorea är extra 

bångstyrigt eftersom deras grannländer har nya ledare. Aktivitet vid Nordkoreas 

kärnvapenanläggning får mycket utrymme i media med spekulationer om hur stor skada 

kärnvapen skulle kunna göra om Nordkorea lyckas utveckla sin kärnvapenteknologi 

tillräckligt mycket. Den första av flera militärövningar mellan USA och Sydkorea avslutas 

men utan att få särskilt mycket uppmärksamhet. Nordkoreas kärnvapenprov får förvånansvärt 

lite utrymme i media samtidigt som rapporter om att Nordkorea vill stänga industrikomplexet 

Kaesong får mycket uppmärksamhet. Många sydkoreaner arbetar där och landet oroar sig för 
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deras säkerhet norr om den demilitariserade zonen. Satellitbilder ökar oron för ytterligare 

rakettester. Även Sydkorea uppmärksammar de kidnappade japanska medborgarna men 

påpekar att Japan inte var det enda landet som drabbades. Ytterligare militärövningar mellan 

USA och Sydkorea annonseras, till Nordkoreas frustration. De nya sanktionerna från FN 

granskas. Debatten om överförandet av militär kontroll i krig tas upp eftersom det ska ske 

2015. Nordkorea förklarar vapenstilleståndet från 1953 ogiltigt och säger att man nu är i krig 

med Sydkorea igen. Som en del av militärövningarna använder USA bombplan med kapacitet 

att bära kärnvapen. Sydkorea sörjer de 46 sjömän som dödats tre år tidigare när Nordkorea 

torpederade ett sydkoreanskt krigsskepp. Sydkorea förklarar sig redo att försvara sig om 

Nordkorea anfaller. Återstarten av Nordkoreas kärnvapenreaktor ses som ytterligare ett steg 

bort från fred och återförening. Kaesong är nu helt stängt men några sydkoreaner finns kvar, 

vilket oroar allmänhet och släkt. Nordkoreas uttalande om att utlänningar bör lämna 

Koreahalvön ses som ett steg för att öka spänningarna. Den gripne amerikanen sägs ha erkänt 

brott och ska ställas inför rätta. Den sista av de stora militärövningarna mellan USA och 

Sydkorea avslutades och många hoppas att det ska leda till mindre spänning mellan 

Nordkorea och Sydkorea. I maj talas det mycket om president Parks besök i USA och hennes 

samtal med president Obama. Nordkorea drar tillbaka två av de missiler som varit klara för 

avfyrning.  

Det som är påtagligt i Sydkorea och som The Korea Times skriver om är huvudsakligen 

säkerhet, ekonomi och framtida utveckling. Precis som i Japan är nordkoreanska missiler ett 

stort orosmoln i Sydkorea. Huvudstaden Seoul ligger mindre än fem mil söder om den 

demilitariserade zonen och anses vara Nordkoreas första mål vid en eventuell attack men hela 

Sydkorea är inom räckhåll för de nordkoreanska missilerna. Stängningen av Kaesong 

påverkar den sydkoreanska ekonomin eftersom de företag som investerat i satsningen nu 

förlorar miljoner sydkoreanska won varje dag och behöver stödlån från regeringen för att inte 

gå i konkurs. Utöver detta kan hoten från Nordkorea påverka sydkoreanernas vardag i så stor 

utsträckning att folket inte längre kan ta sig till sina arbeten, men där är situationen inte än. 

Sydkorea tittar, tillsammans med sin nya president, mot framtiden och hoppas få se en lösning 

på både konflikten och delningen av Koreahalvön.  

Abstraktionsnivån för läsarna av The Korea Times är, anser jag, lägre än den är för folket i 

Japan. För Sydkorea är nedläggningen av Kaesong och Nordkoreas hot om anfall inte tomt 

prat riktat mot ett annat land utan högst konkreta hot mot deras liv och vardag.  
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Då The Korea Times publicerar sina artiklar på både engelska och koreanska anser jag att det 

är troligt att en större andel människor har blivit utsatta för innehållet. Under perioden mellan 

den förste december och den tionde maj publicerades 207 artiklar om Koreakonflikten i The 

Korea Times.  

 

3.2. Spelar tidningarnas publiceringsland någon roll för rapporteringens 

innehåll? 

Vad gäller priming så menar jag att publiceringsland spelar en stor roll när det gäller vad 

tidningarna publicerar och hur de väljer att presentera artikeln. Både The Japan Times och 

The Korea Times fokuserar på ämnen och vinklingar av de ämnen som har störst påverkan på 

den egna befolkningen. Japanska läsare blir påminda om de kidnappade landsmän- och 

kvinnorna genom de artiklar som The Japan Times väljer att publicera.  The Korea Times 

väljer istället att fokusera på de sydkoreaner som arbetade i Kaesong och som kanske skulle 

skadas på grund av konflikten. Både Japan och Sydkorea ligger inom räckhåll för 

nordkoreanska missiler vilket båda tidningarna tar upp och påminner sina läsare om.  

Konflikten är påtaglig för både Sydkorea och Japan. Båda länder är inom räckhåll för 

nordkoreanska missilanfall och Nordkorea är fientligt mot både Sydkorea och Japan. Trots 

detta är konflikten mindre påtaglig i Japan då deras största hot är ett missilanfall, vilket 

troligen inte skulle ske innan Sydkoreas huvudstad Seoul förstörts. Japan har också fokus på 

de medborgare som Nordkorea kidnappade under 1970- och 80-talen. För Sydkorea är ett 

anfall mot Seoul mycket påtagligt samtidigt som över 100 landsmän befann sig i Kaesong, i 

Nordkorea.  

Sydkoreas situation är mer abstrakt för Japan än vad Japans situation är för Sydkorea. Båda 

länderna hotas av missiler vilket gör att de kan förstå den andres situation. Sydkorea kan även 

förstå Japans frustration över de kidnappade medborgarna då Nordkorea även har kidnappat 

sydkoreanska medborgare. I och med att Japan inte har några intressen alls i Kaesong blir 

konsekvenserna av den situationen mycket abstrakt.  De japanska läsarna vet att fabriken 

stängdes och att sydkoreanska arbetare blev kvar en tid men eftersom det inte har någon större 

effekt på det personliga planet, och inte heller på det samhälleliga planet, är det svårt att se det 

som något konkret.  
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Tabellen nedan är en sammanställning av de artiklar som den här uppsatsen är baserad på. 

Den visar att läsare i Sydkorea, under perioden mellan den förste december och den tionde 

maj, blev utsatta för totalt 207 artiklar om Koreakonflikten. Läsare i Japan blev under samma 

period utsatta för totalt 34 artiklar om Koreakonflikten. Det gör att sydkoreanerna, under de 

här dryga fem månaderna, utsattes för 41,4 artiklar/månad som kan jämföras med japanerna 

som ”bara” utsattes för 6,8 artiklar/månad. Enligt dagordningsteorin är alltså fler sydkoreaner 

mer påverkade av tidningsinnehållet än vad japanerna är. 

 

Tabell 1.1. Sammanställning av artiklar 

 The Japan Times The Korea Times Totalt 

December 2012 6 33 39 

Januari 2013 2 14 16 

Februari 2013 5 29 34 

Mars 2013 5 33 38 

April 2013 9 59 68 

Maj 2013 7 39 46 

Totalt 34 207 241 

 

 

3.3 Sammanfattande analys 

Den slutsats som jag drar utifrån min egen analys är att media påverkar vilka nyheter 

allmänheten läser om och vad allmänheten anser vara viktiga nyheter. Utöver detta så spelar 

publiceringsland en stor roll för hur nyheterna väljs ut och vinklas innan allmänheten läser en 

artikel.  
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Det är mycket möjligt att resultatet skulle ha blivit annorlunda om jag kunde ha använt 

tidningsartiklar på japanska respektive koreanska. The Korea Times publicerar sina artiklar på 

både engelska och koreanska medan The Japan Times bara publicerar på engelska. Detta gör 

det svårt att veta hur verklighetstrogen bilden blir av Japan eftersom det är svårt att veta hur 

många japaner som läser nyheter på engelska. Det är också möjligt att resultatet skulle ha 

blivit annorlunda om jag hade använt andra tidningar från nordöstra Asien eller fler tidningar 

från Asien. Tidningar från andra kontinenter hade varit intressanta att undersöka.  
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30-03-13B http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/03/113_133031.html 15-05-13 
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12-04-13 http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/04/113_133800.html 14-05-13 
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21-04-13B http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/04/113_134287.html 13-05-13 
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26-04-13A http://koreatimes.co.kr/www/news/issues/2013/04/139_134639.html 13-05-13 
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29-04-13A http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/04/113_134772.html 12-05-13 
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30-04-13C http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/04/113_134884.html 12-05-13 

 

01-05-13A http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/05/113_134905.html 12-05-13 
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06-05-13B http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/05/113_135185.html 12-05-13 
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