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I. Förord 

 

”Sverige behöver inte oroa sig – än.” är vårt examensarbete på Informatörsprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Studien handlar om hur Ryssland gestaltas i svenska medier och vi vill 

inledningsvis rikta ett tack till ett par personer och organisationer som gjort den möjlig. 

TACK till SVT, med tillhörande säljavdelning, för mycket gott bemötande och stor hjälpsamhet i 

samband med att vi efterfrågade material som inte fanns kvar på SVT play. Vi är mycket tacksamma 

för att ni tog er tid och hjälpte oss med att få del av detta material och vi är glada över att Rapport 

representerar TV-nyheterna i denna studie. 

Ytterligare ett TACK vill vi rikta till vår handledare, Göran Palm, som med sin stora expertis och 

områdeskunskap inspirerat och motiverat oss under arbetets gång samt gett värdefulla tips, råd och 

feedback längs vägen. 

Ett sista TACK vill vi rikta till våra respektive nära och kära som har lyssnat intresserat och 

engagerat då vi sprudlat av idéer och inspiration, men som också stöttat och peppat under tuffare 

perioder. 

 

Det är med både glädje och stolthet som vi nu presenterar vår examensuppsats. Hoppas att den ger 

god läsning! 
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III. Sammanfattning 

 

Kandidatuppsatsen ”Sverige behöver inte oroa sig – än.” syftar till att skapa en överblick av hur 

svenska medier gestaltar andra länder, och vad denna gestaltning beror på. Rapporteringen kring 

Ryssland i svenska medier har under början av året varit omfattande. I och med de olympiska spelen i 

Sotji och den ryska interventionen i Ukraina rapporterar svenska nyhetsmedier frekvent om såväl 

rysk inrikes- och utrikespolitik som brott mot mänskliga rättigheter, ekonomiskt och politiskt förfall 

samt ett potentiellt hot om militära insatser i och omkring Ryssland. Det har förekommit diskussioner 

i svenska medier, hos svenska politiker och bland Sveriges allmänhet som tyder på reaktioner och 

ställningstagande. Det stora mediegenomslaget och dess eventuella påverkan på såväl svensk politik 

som den svenska allmänhetens bild av grannen i öst gör ämnet intressant och viktigt att studera. Vi 

menar nämligen att mediernas gestaltning av andra länder kan ha en viss samhällelig påverkan.  

Uppsatsens mål är att ge en både bred och detaljerad bild av hur svenska medier gestaltar Ryssland.  

Uppsatsen bygger på medierapportering under tiden då OS i Sotji samt den ryska interventionen i 

Ukraina stod i fokus. För att nå vårt resultat har vi gjort både en kvantitativ och en kvalitativ analys av 

empirin. Den kvalitativa analysen är en kritisk diskursanalys och vår analysmodell är inspirerad av 

såväl diskursanalys och tematisk analys som retorisk analys. Uppsatsens empiri består av 

tidningsartiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet samt TV- och radiosända nyhetssändningar 

hämtade från Rapport och Dagens Eko.  

Analysen av uppsatsens empiri visar att de svenska mediernas gestaltning av Ryssland är negativ, 

onyanserad, ensidig och får stå oemotsagd. Vår studie visar att det finns en stereotyp bild av 

Ryssland i svenska medier. I 83 procent av de analyserade tidningsartiklarna och nyhetssändningarna 

gestaltas Ryssland som ett hot, antingen mot sig självt och sina medborgare eller mot resten av 

omvärlden.  

Vi kommer fram till att den negativa inställningen till, och gestaltningen av, Ryssland verkar ha blivit 

ett tankesätt som vi tar för givet och som vi lätt förväxlar med neutral information eller objektiv 

fakta.  

Vår studie visar att mediernas innehåll konstrueras utifrån en sociokulturell kontext som påverkas av 

såväl traditionella och kulturella som politiska och sociala strukturer. Dessa strukturer avspeglas i 

våra medier och mediernas rapportering påverkas också i sin tur av allmänhetens åsikter, 

journalistens egna övertygelser samt makthavarnas påverkningsmöjligheter på mediernas innehåll 

och vinkling. Allt detta tillsammans gör att man kan ifrågasätta mediernas gestaltning av olika länder, 

händelser och företeelser. I detta fall - Vad är det som säger att Ryssland har propaganda och att vi 

har sanningen? 

Nyckelord: Svenska medier. Medier och utlandsrapportering. Ryssland. News management. 

Agenda-setting. Gestaltning av länder. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras det område som uppsatsen bygger på, följt av 

uppsatsens problembeskrivning, problemformulering, syfte, mål och frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 

 

Hatat, fruktat, sjaskigt, korrumperat, brutala, hårdföra, hatbrott, diskriminering, 

trakasserier, homofobi, cynism, diktatur, skendemokrati, propagandaapparat, 

vansinnigt, vulgär, fascister, grotesk, maktfullkomligt, Putinism, paranoida, 

mutkulturen, tortyr, exploaterats, pedofili, vedervärdig, öppet fientliga, psykiskt våld, 

avsky, medeltida synen, bisarrt, förtryck, bödel, rättsosäkerhet, toppridning, skamliga, 

galna, kamaraderi, maniskt, tvångsevakueringar, huliganism, osofistikerade, inskränks, 

dumhetens lag, slutet, extremt, helvete, mord, deprimerande, hänsynslöst, luras, 

totalövervakad, vanvettiga, diktator Putin, Hitler, förfölja, plåga, svineri, fanatiskt, 

folkrättsvidrig, slå tillbaka, skräckgrepp, världen håller andan, rädslan, surrealistisk 

syn, vakande ögon, imperiet, barrikader, aggressioner, kränkningar, inkräktar, 

stormaktsambitioner, hot, allvarlig potentiell fiende, militärmakt, stormakt, auktoritär, 

maktambitioner, invadera. 

En närmare studie och sammanfattning av vilka förstärkande och “hårda” ord som svenska medier 

använder sig av när de gestaltar Ryssland skulle kunna utgöra texten till en ny version av Magnus och 

Brasses svordomsvisa. Orden ovan är nämligen bara några av alla de ordval som vi har funnit i vår 

studie av mediernas gestaltning av vår granne i öst. 

Medierapporteringen kring Ryssland i svenska medier har under början av året varit omfattande. I 

och med de olympiska spelen i Sotji och den ryska interventionen i Ukraina rapporterar svenska 

nyhetsmedier frekvent om såväl rysk inrikes- och utrikespolitik som brott mot mänskliga rättigheter, 

ekonomiskt och politiskt förfall samt ett potentiellt hot om militära insatser i och omkring Ryssland. 

Det har förekommit diskussioner i svenska medier, hos svenska politiker och bland Sveriges 

allmänhet som tyder på reaktioner och ställningstagande. Detta i form av till exempel granskningar, 

politiska utlåtanden, uppmaningar till bojkotter och planer på att återigen rusta upp det svenska 

försvaret. Rysslands politik ser därmed ut att kunna påverka den svenska inrikespolitiken och 

mediernas rapportering påverkar sannolikt allmänhetens bild av Ryssland. Det stora 

mediegenomslaget och dess eventuella påverkan på såväl svensk politik som den svenska 

allmänhetens bild av grannen i öst gör ämnet intressant och viktigt att studera. 

Inom ämnesområdet medier och utrikesrapportering har vi med vår uppsats försökt att belysa hur 

svenska medier gestaltar andra länder och vad denna gestaltning grundar sig på. Vi är medvetna om 

att denna studie lika väl hade kunnat vara en studie inom exempelvis ämnesområdena kultur, 

statsvetenskap och historia, då många samhälleliga aspekter påverkar vår perception, uppfattning 

och gestaltning av en viss händelse eller ett visst fenomen. Denna studie riktar in sig på svenska 

mediers gestaltning av Ryssland. För att kunna göra detta bygger den på en fallstudie där Ryssland 

har varit primärt fokus. I vår studie har vi analyserat 35 olika artiklar samt TV- och radiosända 

nyhetsinslag för att bilda oss en uppfattning om de svenska mediernas gestaltning av Ryssland. För 
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att få ett så representativt urval som möjligt valde vi att hämta vårt material från Sveriges största 

kvällstidning, morgontidning, TV-sända nyhetsprogram samt radiosända nyhetsprogram. Materialet 

består av ett strategiskt urval, hämtat ur mediernas rapportering om OS i Sotji och Rysslands 

intervention i Ukraina under tidsperioden 1 januari till 31 mars 2014. Materialet har analyserats både 

kvantitativt och kvalitativt. Vid den kvalitativa analysen använde vi oss av en egenkomponerad 

analysmodell inspirerad av såväl kritisk diskursanalys och retorisk analys som tematisk analys. Av 

främst tidsmässiga skäl innehåller uppsatsen vissa avgränsningar. Vi har valt att utesluta 

webbaserade medier ur undersökningen samt att inkludera fler tryckta medier som till exempel 

lokaltidningar. Vi har också avstått från att göra den bildanalys som vi hade som föresats att 

komplettera vår innehållsanalys med.  

Med mediernas gestaltning menar vi processen där medierna konstruerar en nyhet på ett visst sätt 

genom att aktivera vissa idéer, känslor och värderingar och därmed uppmuntra människor att tänka i 

vissa specifika banor, vilket leder mediepublikerna till mer eller mindre förutsägbara 

slutsatser
1
.  Mediernas konstruktion av nyheter hänger också ihop med det förändrade 

medielandskapet, news management, agenda-setting och teorin om tystnadsspiralen. 

Självklart påverkas också de svenska medierna av att det finns många olika sätt att gestalta ett land 

på och att gestaltningen av länder påverkas av bland annat nationella omständigheter såsom kultur, 

historia och säkerhetspolitik samt ideologiska omständigheter som gör att vi många gånger har en 

förutbestämd uppfattning om andra länder2.  Ju större beroende till landet ifråga, desto mer 

djupgående och detaljerad blir gestaltningen och kan vara antingen informerad eller okunnig, 

analytisk eller ytlig, empatisk och emotionell eller avståndstagande. Detta beroende på 

engagemanget för, intresset av och kunskaperna om landet ifråga. Hur ett annat land gestaltas i 

inrikesmedier påverkas i hög grad också av inställningen till högt värderade gränsöverskridande 

frågor såsom fred, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljöskydd. Ett land som 

värderar dessa frågor högt och bidrar med ett gediget arbete kring frågorna tenderar nämligen att 

gestaltas positivt3. Länder som står långt ifrån varandra avseende exempelvis kultur, värderingar och 

geografi fokuserar ofta på landets ledare framför landets politik i sin helhet vid nyhetsrapportering, 

något som potentiellt kan bli en fara för hela världsstabiliteten4. Länders stereotypa bilder av andra 

länder har också många likheter med varandra. Det vill säga att om land A anser att land B är brutalt 

och hänsynslöst anser land B sannolikt också att land A är brutalt och hänsynslöst5. 

Tidigare studier av vilken Rysslandsbild som har förekommit i Sverige och svenska medier visar att vi 

har en lång tradition av att beskriva och uppfatta Ryssland som grymt och befolkat av falska 

barbarer. Grunden till denna syn ligger så långt tillbaka i tiden som 1500-talet och beror främst på de 

krig som Sverige bedrev med Ryssland under 1500-, 1600- och 1700-talen, men även händelser i 

modern tid anses ha präglat vår Rysslandsbild negativt6. Sveriges relation och syn på Ryssland kan 

                                                           
1
 Strömbäck, 2001. s 178 

2
 Höjelid. 1991. s 10-11 

3
 Kieppe, Mossberg, 2005. s 295-301 

4
 Balmas, Sheafer, 2013. S 454-475 

5
 Höjelid, 1991. s 34 

6
 Burgman, 2001. s 17-88 
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också ha påverkats av det faktum att vi sedan andra världskriget lutat oss allt mer mot väst och USA i 

våra politiska ställningstaganden och uppfattningar7. 

1.1 Problemställning 

Vår analys är en kritisk diskursanalys. Genom denna typ av analys kan man upptäcka hur 

mediediskursen visar upp övergripande samhällsidéer, eventuella dolda agendor, värderingar och 

intressen. När medierna rapporterar ”händer” det något med samhället och för att kunna belysa vad 

det är som händer måste man ställa sig frågor som; Varför ser medierna ut som de gör? Ur vems 

perspektiv beskrivs verkligheten? Representeras det som rapporteras i medierna av en ideologi med 

ett specifikt intresse eller en viss agenda?8 

Denna uppsats studerar hur några av Sveriges största nyhetsmedier gestaltar Ryssland. 

Medierapporteringen är en diskurs eftersom de utgör ett slags språk. I våra medier paketeras, formas 

och presenteras den sociala verkligheten på ett särskilt sätt. Detta särskilda sätt framträder genom 

medierapporteringens språk9. 

Ovan beskrivna problemområde leder ner till följande konkreta problemställning: 

Hur gestaltas Ryssland i svenska medier och går det att hitta någon specifik diskurs i mediernas 

rapportering?  

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som är aktuella för att kunna undersöka ovan beskrivna problem är: 
 
Hur gestaltas Ryssland i svenska medier? 

 Är gestaltningen av Ryssland negativ, neutral eller positiv? 

 Är gestaltningen av Ryssland ensidig eller finns det mer än en bild av Ryssland? 

 Får gestaltningen av Ryssland stå oemotsagd? 

 Vilken retorik används för att gestalta Ryssland? 

 Går det att finna olika karaktäristiska drag i gestaltningen av Ryssland? 
 

Vad är det som gör att medierna gestaltar Ryssland på just detta sätt? 

 Kan man, med hjälp av befintlig teori och tidigare forskning, förstå varför svenska medier 
gestaltar Ryssland som de gör? 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att få en överblick av hur svenska medier gestaltar andra länder och vad denna 

gestaltning beror på, då vi menar att mediernas gestaltning av andra länder kan ha en viss 

samhällelig påverkan. Diskussioner kring svensk inrikes-, utrikes- och försvarspolitik kopplat till 

händelserna i Ryssland och Ukraina har redan förekommit i de svenska medierna och i andra forum. 

Uppsatsens mål är att ge en både bred och detaljerad bild av hur svenska medier gestaltar Ryssland.  

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

Nästkommande kapitel behandlar tidigare forskning inom området medier och utrikesrapportering 

                                                           
7
 Roslyng-Jensen, 2012. s 526-548 

8
 Ekström, Larsson, 2010. s 272 

9
 Ekström, Larsson, 2010. s 272 
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men också tidigare forskning om gestaltningen av Ryssland i såväl svenska som nordiska medier. I 

kapitel 3 går vi kortfattat igenom uppsatsens teoretiska bas och andra teoretiska aspekter som vi tar 

hjälp av vid analyseringen av resultatet. Kapitel 4 beskriver våra metodval och tillvägagångssätt samt 

uppsatsens material. I kapitel 5 presenteras resultatet kvantitativt genom diverse tabeller och 

diagram, och är resultatets första del. Efterföljande kapitel 6 belyser det kvalitativa resultatet med 

tillhörande djupare analyser. I kapitel 7 för vi vår slutdiskussion kring uppsatsens resultat och avslutar 

med förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning inom ämnesområdena medier och 

utrikesrapportering samt gestaltningen av Ryssland i svenska medier, som uppsatsen 

bygger på.  

 

Efterforskningar visar att rysslandsbilden i svenska medier inte är ett av de mest vanliga 

forskningsämnena. Sveriges relation till Sovjetunionen/Ryssland beskrivs däremot i många andra 

former av forskning och böcker. En sådan bok är Torsten Burgmans bok, Rysslandsbilden i Sverige, 

Från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin. Torsten Burgman hävdar att svenskarnas bild av 

ryssarna som grymma och falska barbarer har sin grund i de många och långa krig som Sverige 

bedrev med Ryssland under 1500-, 1600- och 1700-talet. Att Ryssland till sist besegrade Sverige, 

vilket innebar det svenska stormaktsväldets fall, gjorde inte synen på ryssarna bättre. Ryssland 

ockuperade sedan Finland och i samband med det utsattes norra Sverige och Västerbotten för 

plundringar och härjningar. Dessa plundringar och härjningar, är enligt Burgman, det som gett 

upphov till en långvarig svensk rysskräck10. Från 1850 fram till slutet på 1990-talet har Sverige sett 

Ryssland som ett hot mot den nationella säkerheten och i omgångar satsat på och rustat upp det 

svenska försvaret för att kunna försvara sig vid en eventuell attack11. 

Under första världskriget upplevde ryssarna den svenska tyskvänligheten så pass provocerande att 

man gav order om att söka upp och sänka den svenska flottan. Kontraorder utfärdades dock i tid för 

att avstyra angreppet. Under första världskriget var förhållandena för de svenska diplomatiska 

representanterna i St. Petersburg så svåra att man kallade hem dem och avbröt alla diplomatiska 

förbindelser med Sovjet fram till 1924. Efter andra världskriget var Sverige mycket tillmötesgående 

mot Sovjet. Förhållandet mellan Sovjet och Sverige grumlades dock av Wallenbergaffären, där Sovjet 

ljög om tillfångatagandet av den svenske diplomaten Raul Wallenberg12. Andra händelser i modern 

tid som har påverkat vår relation till, och syn på, Ryssland är avslöjanden om Östblocksspionage mot 

Sverige, Catalinaaffären, där två svenska flygplan sköts ner över Baltikum trots att de befann sig på 

internationellt vatten. Även flera spionaffärer som avslöjades under 50- 60- och 70-talet, där svenska 

medborgare avslöjades och dömdes för att ha spionerat och rapporterat till Sovjet, påverkade. 

Påståenden och uppfattningar om att Sovjet vid flera tillfällen kränkt svenskt vatten under 70- 80- 

och 90-talet påverkade också vår uppfattning om Sovjet till det sämre. Den enda sovjetiska ubåt som 

bevisligen kränkt svenskt vatten är U137 som gick på grund utanför Karlskrona 198113. 

Det genomgående temat i Burgmans bok är att Sverige i alla tider sett Ryssland som sin motbild - 

”Sverige behöver kontrastera sitt fredliga, normala och prydliga land mot något hotfullt och 

främmande. Ryssland har tillfredsställt det behovet.” 14. 
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Palle Roslyng-Jensens forskningsartikel, From world war to cold war, Scandinavian media attitudes to 

the Soviet Union 1945–1948 (2012), beskriver vilka attityder skandinaviska medier hade till, och på 

vilket sätt de skandinaviska medierna gestaltade, Sovjetunionen under åren direkt efter andra 

världskriget. Studien visar att skandinaviska medier till stor del var beroende av brittiska och 

amerikanska utrikeskorrespondenters skriverier om Sovjetunionen, detta på grund av att man under 

kriget och direkt efter krigsslutet inte hade några egna korrespondenter på plats i Moskva. De första 

åren efter kriget höll hela västvärlden en god ton gentemot Sovjetunionen. Man var tacksamma för 

Sovjetunionens insatser i kriget mot Nazityskland samtidigt som det fanns en viss rädsla för vad som 

skulle kunna hända om Sovjetunionen faktiskt ville fortsätta bedriva krig. Med tiden hårdnade tonen 

mot Sovjetunionen, mycket på grund av avslöjanden om svåra missförhållanden och grymheter som 

landets befolkning utsattes för. I slutet av den studerade tidsperioden har all form av sovjetvänlighet 

i princip försvunnit och rapporteringen i skandinaviska medier var enbart anti Sovjetunionen. Under 

denna tid slöt de skandinaviska länderna också allt fler avtal med de västallierade och förflyttade sig 

på så sätt allt längre från Sovjetunionen rent politiskt. 

Stefan Höjelid har i sin avhandling, Sovjetbilden i nordisk press. Svenska, norska och finländska 

reaktioner på sovjetiskt agerande, studerat hur sju nordiska tidningars ledarmaterial hanterar en rad 

händelser under 1980-talet där Sovjet var huvudaktör. Höjelid använder sig av attributionsteorin som 

analysmetod i ett försök att beskriva den bild av Sovjetunionen som förekom i nordiska medier. 

Attributionsteorin är en kognitiv teori som fokuserar på intellektuella processer som har att göra 

med varseblivning, hur vi uppfattar något, vilka föreställningar vi har och hur vi tänker. Att attribuera 

innebär att vi sedan tillskriver någon något, till exempel egenskaper eller motiv, som förklarar 

orsaken till en handling15. 

Höjelid motiverar sin studie av nordiska medier med att det finns en given och rimlig förutsättning att 

det som står i tidningarna påverkar både politiska makthavare och allmänheten. Studien är ett 

exempel på hur den politiska opinionsbildningsprocessen fungerar. Det vill säga att en politisk 

opinion skapas i våra medier och som i sin tur påverkar utrikespolitiska aktörer, beslutsfattare och 

därmed vår utrikespolitik. Höjelid anser att man kan anta att massmediernas betydelse är större i 

utrikespolitiska frågor än i inrikespolitiska på grund av att både politiker som medborgare till största 

delen är beroende av mediernas rapportering för att kunna bilda sig en uppfattning om 

utrikespolitiska frågor. Medierna blir då de som i stor utsträckning skapar opinion och/eller speglar 

rådande opinion16. Anledningen till att Höjelid har valt att studera bilden av Ryssland i svensk, norsk 

och finsk press beror på att dessa tre länder har en av världens supermakter i sin omedelbara 

omgivning. Alla tre länderna har också en lång historia där relationer och förehavanden med 

Ryssland har förekommit. De tre länderna är, enligt Höjelid, också en intressant konstellation med 

Sverige som alliansfritt och neutralt, Norge som medlem i försvarsorganisationen Nato och Finland 

som neutralt, men med ett vänskaps- samarbets- och biståndspakt med Sovjetunionen17. 

Höjelid skriver att man på goda grunder kan anta att både nationella omständigheter, såsom kultur, 

historia och säkerhetspolitik samt ideologiska omständigheter gör att vi har en förutbestämd 

uppfattning om Sovjetunionen och dess agerande. Han beskriver också hur det i många västländer 

finns en bild av Sovjetunionen som kan liknas vid en ”djävulsbild”. Det har också genomgående varit 
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svårt att hitta en bild av Sovjetunionen som en svag och kraftlös aktör på den utrikespolitiska 

arenan18. 

Den bild som Höjelid anser att han funnit i de nordiska medierna presenteras med hjälp av två 

idealtyper; den statiska idealtypen och den dynamiska idealtypen. För att illustrera den statiska 

idealtypen använder sig Höjelid av en djurmetafor; Sovjetunionen som den stygga björnen som 

förblir stygg. Här är bilden av Sovjetunionen traditionell och stereotyp. Rysskräck och ibland till och 

med rysshat är vanligt förekommande. Sovjetunionen beskrivs med hjälp av begrepp som 

avståndstagande, fruktan, misstro, förakt och fördömande. Sovjetunionens samhällssystem, dess 

agerande, bakomliggande motiv och intentioner beskrivs ofta med ett mycket aggressivt språkbruk. I 

denna bild av Sovjetunionen är det stabila och dispositionella karaktärsdrag och egenskaper som är 

orsaken till Sovjetunionens beteende. Sovjetunionen beskrivs som en aggressiv, ociviliserad och 

totalitär diktatur som är hotfull, brutal, extremt misstänksamt, cyniskt, hycklande, slutet samt 

tekniskt och ekonomiskt efter. Den dynamiska idealtypens bild är en aning ljusare och mänskligare 

och här använder Höjelid björnmetaforen för att beskriva en neurotisk björn som är på väg att bli 

snäll. Grundidén är att björnar inte är att leka med, men att de inte är farliga om de inte blir retade. 

Denna idealtyp beskriver Sovjetunionen som en stor och skrämmande granne som om det blir 

provocerat kan vara beredd att slå tillbaka och det med inslag av skamliga och brutala övergrepp. 

Sovjetunionen anses också lida av förföljelsemani och storhetsvansinne. Eftersom Sovjetunionen och 

dess utrikespolitik är något man som grannland inte kommer undan gäller det att ha goda relationer 

och försöka undvika att provocera19. 

I sitt resultat diskuterar Höjelid också stereotyper. Nationella stereotyper är enligt honom mycket 

vanliga. De flesta nationer anses ha förenklade och schablonmässiga bilder av andra nationer. Höjelid 

menar också att de nationella stereotyperna stelnar och blir till fiendebilder eller ”djävulsbilder” då 

nationer har en lång och gemensam historia av krig, konflikter och fångenskap. Dessa stelnade 

fiendebilder gör att försonligt beteende från ”fienden” alltid kan tolkas som manövrar eller fällor. 

Höjelid kommer fram till att det i de nordiska medierna finns en slags stereotyp avseende 

Sovjetunionen. Detta innebär att när Sovjetunionen beter sig enligt denna stereotyp så tolkar vi ofta 

detta som ett utslag av stabila drag och egenskaper hos landet. Det är ett beteende typiskt för 

Sovjetunionen. Utspel och avvikelser från det stereotypa mönstret ses däremot som ett resultat av 

situationsbestämda faktorer. Något har fått Sovjetunionen att agera som de gör, till exempel en 

provokation. Användandet av dessa två förklaringsmodeller av sovjetiskt beteende gör, enligt 

Höjelid, att vi aldrig behöver omvärdera eller förändra vår i grunden negativa syn på Ryssland20. 

Denna uppsats, Sverige behöver inte oroa sig – än, bidrar med att ge en både bred och detaljerad bild 

av hur Ryssland gestaltas i svenska medier. Som nämnts tidigare i kapitlet är bilden av Ryssland i 

svenska medier inte ett vanligt forskningsämne och den forskning som finns behandlar främst bilden 

av Sovjetunionen. Idag existerar inte längre Sovjetunionen och i förhållande till tidigare forskning 

ämnar denna uppsats därför ge en mer modern bild av hur Ryssland gestaltas i svenska medier. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen och som 

hjälper till att beskriva hur svenska medier gestaltar Ryssland samt ge svar på 

uppsatsens frågeställningar. 

 

 
3.1 Konstruktionen av mediernas innehåll 

Då innehållet i traditionella medier undersöks är det väsentligt att inleda med en kort tillbakablick 

över hur medielandskapet förändrats på senare tid. Boken Orden och pengarna, om kamp och 

kapitulation inom journalistiken, skriven av Lars J Hultén, skildrar att det är marknadens behov av 

underhållning snarare än samhällets och medborgarnas behov av relevant och allsidig information 

som i första hand styr mediernas innehåll. Ägarnas ökade krav på lönsamhet, till följd av en ökad 

konkurrens från nya medier, påverkar journalistikens innehåll och journalistens arbetssätt i form av 

mindre tid och resurser till research, till förmån för ökad produktion. Pressavdelningar på såväl 

organisationer som inom politiken arbetar ofta i nära kontakt med journalister och samtidigt som 

organisationen eller det politiska partiet når ut med sina budskap får journalisten hjälp med dagens 

nyhetsstoff. Forskare menar därför att det har uppstått ett ömsesidigt beroende mellan dessa 

aktörer, vilket påverkar mediernas innehåll och i förlängningen också mediernas sätt att gestalta21. 

I boken News and news sources, skriven av Paul Manning, beskrivs att den traditionella bilden av 

mediers rapportering är att den objektivt återspeglar verkligheten och reflekterar vad som händer i 

världen, då det händer. Manning menar dock att mediers rapportering snarare består av en 

tillverkningsprocess i vilken nyheter samt annat medieinnehåll konstrueras med hjälp av diverse 

källor. Journalisten följer gärna välbekanta mönster och rutiner i skapandet av nyheter och ju större 

kravet på ökad produktion blir, desto viktigare blir dessa välbekanta mönster och den rutinmässiga 

insamlingen av nyhetsstoff för journalisten vilket i sin tur leder till att mediers innehåll är 

påverkningsbart av utomstående aktörer22. 

I detta ovan nämnda välbekanta mönster är alltså journalistens källor en central punkt. I boken News 

Culture diskuterar författaren källornas betydelse för medierapporteringen och kommer fram till att 

källorna har en avsevärd påverkanskraft. Han menar att alla medieföretag, oavsett ägarförhållande, 

påverkas av makthavare som styr det journalistiska innehållet. Lönsamhetskraven har alltså blivit 

större under senare tid och att nyheterna som produceras är säljbara är av yttersta vikt. Detta krav 

på säljbarhet leder till att rapporteringen blir ensidig och endast diskuterar de händelser och 

fenomen som är av makthavarnas intresse. Avvikande och kritiska åsikter tystas, i och med detta, ner 

av nyhetsföretagen, då de bland annat uppfattas vara ett hot mot den känsliga marknaden, och 

därmed ett hot mot lönsamheten. Makthavarnas åsikter, värderingar och sociala normer blir på 

detta sätt samhällets åsikter, värderingar och sociala normer 23. 
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Jesper Strömbäck förklarar vidare i sin bok Gäster hos verkligheten, en studie av journalistik, 

demokrati och politisk misstro, att agenda-setting, det vill säga vem som bestämmer över mediernas 

innehåll och agenda, har gått från att vara inriktat på vad som publiceras till hur det publiceras. Att 

utomstående aktörer kan ha makten över agendan menar Strömbäck numer är ett vedertaget 

faktum och att diskussioner om mediers makt över tanken istället tagit fart. Han förklarar att 

Lippmans resonemang om att människor snarare utgår från bilderna av det som är framför hur det 

faktiskt är, är en viktig utgångspunkt. En pseudoverklighet skapas genom att människor konstruerar 

verkligheten utifrån samspelet mellan bilderna som ges av verkligheten och de egna erfarenheterna, 

bilder som medierna kan påverka. Strömbäck hänvisar till McCombs när han menar att 

”nyhetsmedierna säger inte bara åt oss vad vi ska ha åsikter om, utan också hur vi ska tänka kring 

dessa frågor”. Medierna, med tillhörande källor och utomstående påverkande aktörer, kan på detta 

sätt utöva makt även över tanken24. 

I boken News Culture, presenteras också Hallins modell gällande de sfärer som journalistiskt arbete 

bedrivs i. Enligt Hallin kan man dela in journalistens värld i tre sfärer som styrs av olika normer. Hallin 

menar att man genom journalistiken fastställer en normativ ordning i samhället. 

Den första sfären är Sfären av konsensus. Denna sfär definieras av de sociala frågor som enligt 

journalisten, och sannolikt även allmänheten, betraktas som frågor som är okontroversiella och 

bortom diskussion. Eftersom det råder konsensus kring dessa frågor behöver journalisterna inte 

presentera detaljerade beskrivningar eller motsatta åsikter. Journalisten blir här en förespråkare och 

bärare av den konsensus som råder. 

Den andra sfären är Sfären av legitim kontrovers. Inom denna sfär finns det en rad sociala frågor 

som ramas in av journalisterna som lämpliga och självklara föremål för oenighet, konflikt, 

kontroverser och diskussioner. Här råder en för givet tagen insikt om att dessa frågor ska innehålla 

kontroverser. Ett exempel på en sådan social fråga kan vara att det ska råda oenighet mellan det 

ledande politiska partiet och dess opposition. 

Den tredje sfären är Sfären för avvikande beteende. I denna sfär finns de sociala frågor som de 

politiska aktörerna, journalisterna samt den rådande opinionen anser vara ovärdiga att få utrymme i 

medierna. Dessa frågor är extremt svåra att få upp på dagordningen och berörs i princip inte alls i vår 

medierapportering. Journalistens roll blir här att fördöma eller exkludera de frågor som utmanar 

rådande konsensus. Journalistiken bestämmer och markerar vad som är en konflikt värd att belysas 

eller inte. 

Journalister använder sig av de tre sfärerna när de konstruerar nyheter och annat medieinnehåll 

genom till exempel val av vinkling och källor. Samtidigt menar Hallin att de journalistiska 

konstruktionerna ofta sker omedvetet och styrs av gemensamma kulturella värderingar och det för 

givet tagna. 

De tre sfärerna innehåller interna graderingar och gränser som skiljer dem åt. Dessa gränser är dock 

relativt flytande och föränderliga. Ändå, menar Hallin, att denna modell tyder på att källornas 

trovärdighet handlar om politik och rådande konsensus. Ju längre ifrån den politiska konsensusen 
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källan står, desto mindre sannolikt är det nämligen att källans röst kommer att få tillgång till 

medierna25. 

För att förklara varför medierna ofta har en gemensam och likvärdig rapportering av olika händelser 

samt varför vi oftast inte ifrågasätter vad vi får veta via våra medier använder man många gånger 

Elisabet Noelle- Neumanns teori om tystnadsspiralen. Teorin baseras på idén om att opinionsbildning 

är en påtaglig kraft som används för att hålla oss inom ramarna. Detta innebär att ju starkare och 

mer överensstämmande mediernas bild är av något, och ju mindre man låter eventuellt 

motsägelsefulla röster komma till tals, desto mer får vi känslan av att mediernas bild är den sanna 

och enda rätta. Detta gör i sin tur att de motsägelsefulla rösterna tystas ännu mer. Enligt Noelle-

Neumann har de flesta människor nämligen en inbyggd och naturlig rädsla för isolering. Detta gör att 

vi alltid har en önskan om att nå konsensus och för att nå dit väljer vi att följa majoritetens åsikter. 

Allt för att slippa utfrysning eller att bli klassade som annorlunda eller oliktänkande. Detta leder alltså 

till att medierna utesluter rapportering som skiljer sig från gängse rapportering samt att de som är av 

en annan åsikt väljer att vara tysta26. 

3.2 Gestaltningsteorin 

Journalisten påverkar hur själva medierapporteringen utformas genom att gestalta innehållet på ett 

visst sätt. I likhet med nyhetsvärdering, och stereotyper i nyhetsrapporteringen, fyller 

gestaltningarna funktionen att (1) forma ett innehåll som lockar läsare och (2) att anpassa en 

obegränsad verklighet till ett begränsat format, det vill säga göra själva händelsen begriplig och 

greppbar. Gestaltningsteorin intresserar sig för sambandet mellan journalistiskt innehåll och 

människors uppfattningar. Därför kan gestaltningsteorin ses som en teori om mediernas effekter, det 

vill säga deras potentiella makt över tanken. Den kan också ses som en teori om vad journalistikens 

innehåll representerar. 

Forskare definierar gestaltningsbegreppet på olika sätt, även om innebörden blir densamma. 

Scheufele menar att journalistiska gestaltningar bör ses som en form av konstruktioner av 

verkligheten. Gestaltningarna skapar ett ramverk för tolkningarna och ger publiken ledtrådar om hur 

en viss nyhet bör förstås. Price, Tewksbury och Powers beskriver att medier, genom att framhäva 

vissa aspekter av ett problem och undanhålla andra, kan påverka vad människor tar hänsyn till när de 

funderar över en fråga och formar sina opinioner. Genom att gestalta en nyhet på ett visst sätt, att 

aktivera vissa idéer, känslor och värderingar, uppmuntrar nyheterna människor att tänka i vissa 

specifika banor och leder på så sätt också mediepublikerna till mer eller mindre förutsägbara 

slutsatser. Entman menar att gestaltningarna definierar ett problem och uttrycker värderingar och 

moraliska omdömen kring detta. Neuman, Just och Crigler beskriver gestaltningar som ett verktyg för 

att tolka, överföra och utvärdera information. Likt Entman menar Falkheimer vidare att gestaltningar 

alltid har fyra specifika egenskaper, vilka är att (1) de definierar problemen, (2) de visar ett 

orsakssamband, (3) de uttrycker moraliska värderingar och (4) de visar möjliga lösningar – ”Genom 

att gestalta verkligheten i olika former – till exempel genom konflikt, spel, konkretion eller 

abstraktion – aktiveras vissa kognitiva scheman hos människor.”27 
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Gestaltningen bestäms av nyhetsartikelns ramverk och av den dominerande vinkeln, i vilken olika 

attribut lyfts fram. Gestaltningar behöver inte vara medvetna varken hos journalisten eller hos 

publiken utan bör snarare ses som en naturlig del av de delade kulturella värderingarna. ”Det som tas 

för givet, det ifrågasätts inte. Men det är samtidigt just därför det för-givet-tagna har en sådan 

grundläggande påverkan på hur vi människor organiserar våra liv och våra uppfattningar. Och det är 

häri som möjligheten ligger att utöva makt över människors tankar via de journalistiska 

gestaltningarna.”28. 

3.3 Gestaltning av länder 

I forskningsartikeln Country Image – a reflection of the signifacance of the other försöker författarna 

Kieppe och Mossberg ta reda på vad som påverkar ett lands gestaltning och image hos såväl 

allmänheten som i medier. Studien bygger på teorier från bland annat marknadsföring, 

kommunikation och socialpsykologi och lyfter framför allt tre aspekter från dessa teorier som 

påverkar hur ett land gestaltar ett annat genom medier, vilka är; 

Graden av medvetenhet om, och intresset av det andra landet, påverkar mediernas gestaltning. 

Författarna börjar med att diskutera in-groups och out-groups som något avgörande gällande hur 

medier gestaltar andra länder. Dessa grupper definieras av det egna intresset i relationen till det 

andra landet. Om en nation är, på ett eller annat sätt, beroende av en annan nation speglar detta ett 

stort intresse av att vara engagerad i det andra landets processer där det egna intresset är högt. Det 

andra landet räknas då som in-group och vice versa. 

Kvalitativt innehåll i bilden av det andra landet är relaterat till det egna engagemanget för, intresset 

av och kunskapen om det andra landet och dess invånare. 

Länder som är in-group tenderar att bedömas utifrån kompetens medan länder som är out-group 

tenderar att bedömas utifrån dess moral. Bedömningen av det andra landet kan vara antingen 

informerad eller okunnig, analytisk eller ytlig, empatisk och emotionell eller avståndstagande 

beroende på just engagemanget för, intresset av och kunskaperna om landet ifråga. 

Ett lands image eller gestaltning kan grundas på gränsöverskridande identiteter och frågor som 

representerar konvergens av värden mellan nationer samt kollektiva identiteter mellan länder som 

har historiskt förankrade band. 

Författarna diskuterar vidare familjemetaforen och menar att historiska relationella band mellan 

länder är mycket starka och att dessa står sig även vid påfrestningar på relationen. Författarna menar 

vidare att hur ett annat land gestaltas i inrikesmedier i hög grad påverkas av inställningen till högt 

värderade gränsöverskridande frågor som fred, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

miljöskydd. Ett land som värderar dessa frågor högt och bidrar med ett gediget arbete kring frågorna 

gestaltas ofta positivt, i såväl länder som är in-group som out-group, och vice versa. 

Med dessa tre aspekter som påverkar hur länder gestaltas vill författarna visa att gestaltningen av ett 

land, eller ett lands image, även behöver tolkas med utgångspunkt i historien, relationen och 

intressena som finns mellan det egna landet och det landet som bedöms. 
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3.3.1 Spegelbildsteorin 

I avhandlingen Sovjetbilden i nordisk press. Svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt 

agerande beskriver författaren Urie Bronfenbrenners spegelbildsteorin. Teorin är baserad på 

Bronfenbrenners iakttagelse att länders stereotypa bilder av andra länder har många likheter med 

varandra. Det vill säga att om land A anser att land B är brutalt och hänsynslöst anser land B sannolikt 

också att land A är brutalt och hänsynslöst. Land A tolkar alltså land B:s agerande som brutalt och 

hänsynslöst och handlar därefter. Land A:s handlande bekräftar därmed land B:s stereotypa 

uppfattning om land A. Land B svarar därför på land A:s handlande, vilket får följden att land A:s 

stereotypa föreställningar om land B bekräftas ytterligare. Och traktorhjulen går runt, runt och leder 

till en ond cirkel av självuppfyllande profetior. Bronfenbrenners teori användes främst till att 

sammanfatta de sovjetiska och amerikanska spegelbilderna av varandra29. 

3.3.2 The lighthouse metaphore 

Ytterligare teorier gällande länders uppfattning och medierapportering om varandra presenteras i 

forskningsartikeln Leaders first, Countries after: Mediated Political Personalization in the 

International Arena. Artikeln beskriver en jämförande studie av politisk personifiering i 

internationella medier där sex demokratiska länders medierapportering kring varandras politik 

jämförs. Författarna Meital Balmas och Tamir Sheafer presenterar fyrmetaforen, som man menar är 

applicerbar på all internationell medierapportering. Metaforen beskriver ett fartyg till havs och en fyr 

på land. Då fartyget befinner sig på långt avstånd från fyren syns endast denna och omgivningen 

omkring är mörk och otydlig. Men ju närmare land fartyget kommer desto mer syns omgivningen och 

fyren smälter in i övriga landskapet. Fartyget och fyren representerar ett lands (fartyget) bild av ett 

annat land (landmassan). Då dessa länder befinner sig långt ifrån varandra geografiskt, 

värderingsmässigt, politiskt och liknande, syns endast fyren vilken speglar landets politiska ledare. Ju 

närmre länderna står varandra, det vill säga ju närmre fartyget kommer land, desto mer smälter 

ledaren in i de övriga politiska och samhälleliga systemen som präglar det aktuella landet. 

Författarna beskriver vidare att framförallt kulturell närhet, värderingsmässig närhet, geografisk 

närhet och ekonomisk interaktion styr den internationella medierapporteringen. Ju närmare 

länderna står varandra inom just dessa aspekter, desto mer komplex, djup och detaljerad är 

medierapporteringen. Och vice versa – länder som står långt ifrån varandra inom dessa aspekter 

tenderar att gestalta det andra landet som stereotypt; att alla är likadana, präglade av sin ledare. 

Att medierna tenderar att fokusera på det aktuella landets ledare på bekostnad av det övergripande 

politiska systemet och de övergripande politiska värderingarna kan få både positiva och negativa 

konsekvenser. En positiv konsekvens av den ökade politiska personifieringen i medierna är ett ökat 

intresse för utrikespolitik bland allmänheten. Man menar att politiken blir mer tilltalande och 

lättförståelig då ländernas ledare står i fokus. En negativ konsekvens är att landets politiska 

legitimitet blir mer sårbar då det snarare är landets ledares karisma och persona som tillskrivs 

betydelse, framför politiken. Den internationella stabiliteten kan då påverkas negativt varje gång de 

politiska ledarna byts ut och om en politisk ledare uppfattas som dålig. Eftersom den personifierade 

medierapporteringen förekommer i störst utsträckning mellan länder som står långt ifrån varandra 

geografiskt, värderingsmässigt, kulturellt och ekonomiskt blir stabiliteten dessa länder emellan, som 
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redan är lägre än mellan länder med samförstånd kring nämnda aspekter, än mer sårbar och 

författarna konstaterar att detta innebär ett direkt hot mot hela den globala politiska stabiliteten. 

Vår uppsats avser att ge en både bred och detaljerad bild av hur Ryssland gestaltas i svenska medier. 

För att kunna göra detta grundas uppsatsen i teorier om medier. Såväl det förändrade 

medielandskapet som news management, agenda-setting och tystnadsspiralen är sådant som har 

påverkan på nyhetsredaktioners och journalisters arbetssätt, vilket i sin tur påverkar mediernas 

rapportering. Dessa teorier bidrar med en förståelse för varför rapporteringen ser ut och fungerar 

som den gör.  

Vidare underbyggs uppsatsen med teorier om gestaltning. Gestaltning är ett brett begrepp som kan 

avse olika saker. Gestaltningsteorierna i denna uppsats behandlar främst gestaltningen av länder, 

vilket hjälper oss att tyda den Rysslandsbild som ges i svenska medier samt hitta mönster och 

samband i nyhetsrapporteringen kring Ryssland. 

Ytterligare teorier som hade kunnat ge en djupare förståelse för rapporteringen kring Ryssland är 

teorier som behandlar medier och konflikt. Vi har dock medvetet valt bort dessa till förmån för ökad 

fördjupning inom gestaltning. Uppsatsens fallstudie om Rysslands intervention i Ukraina är förvisso 

en konflikt, men OS i Sotji är det inte. Teorier om medier och konflikt beskriver ofta rapporteringen 

vid konflikter som det egna landet är inblandat i, något som inte heller stämmer på vår studie. 
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4. Metod & Material 

 
Detta kapitel beskriver uppsatsens material med tillhörande materialinsamling, 

metod, avgränsningar och hur vi konkret har gått tillväga i arbetsprocessen. Kapitlet 

avslutas med förtydliganden och en kritisk diskussion kring metodval och 

genomförande. 

 
 

4.1 Uppsatsens material 
Empirin består av tidningsartiklar och nyhetssändningar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Rapport 

och Dagens Eko. Dessa medier representerar de största, i fråga om antal sålda ex samt antal tittare 

och lyssnare, inom kategorierna kvällstidningar, morgontidningar, TV och radio.  

I vår underökning representerar Aftonbladet kategorin kvällstidningar. Aftonbladet har en upplaga på 

732 000 tidningsexemplar30. Dagens Nyheter får i vår undersökning representera kategorin 

morgontidningar. Dagens Nyheter har en upplaga på 858 000 tidningsexemplar. Både Aftonbladet 

och Dagens Nyheter når en betydande del av den svenska befolkningen, omkring 10 procent i 

åldrarna 15-79 år, varje dag31. Rapport representerar kategorin TV och är Sveriges mest sedda TV-

sända nyhetsprogram32. Nyhetsprogrammet sänds av SVT och är därmed en del av public service. 

Svensk Public Service består kortfattat av oberoende svenska TV- och radiokanaler som bekostas av 

allmänheten. Dagens Eko är ett radiosänt nyhetsprogram som når många lyssnare och representerar 

därför i vår undersökning kategorin radio33. Det sänds av Sveriges Radio och är, likt Rapport, en del av 

public service.  Genom att välja Sveriges största kvällstidning, morgontidning och TV- och radiosända 

nyhetsprogram försäkrade vi oss om att vi tog del av och analyserade den medierade gestaltningen 

av Ryssland som större delen av Sveriges befolkning har tillgång till. Vi menar också att dessa medier 

tillsammans ger en heltäckande bild av den svenska nyhetsrapporteringen. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Arbetet med uppsatsen började med att ta fram en tydlig forskningsplan som definierade vad som 

skulle undersökas och på vilket sätt. Forskningsplanen har sedan fungerat som ett stöd genom hela 

arbetsprocessen. Vidare läste vi litteratur och vetenskapliga artiklar som på olika sätt berör 

uppsatsens tema och gav en god bakgrundsförståelse och inblick i ämnet ur olika perspektiv. Vi 

började tidigt med att tillgodogöra oss nyheter som berörde Ryssland för att själva ha en god 

uppfattning om hur medierapporteringen ser ut, och har sett ut ur ett längre perspektiv. Denna 

grundförståelse hjälpte oss vid det strategiska urvalet av artiklar och sändningar för analys. 

Artiklarna ur Dagens Nyheter och Aftonbladet har samlats in via mediebevakningsprogrammet 

Retriever. I Retriever samlas alla svenska tryckta och webbaserade medier.  

Till en början planerade vi att basera empirin på ett slumpmässigt urval av tidningsartiklar och 

nyhetsinslag insamlade under en tremånadersperiod. Totalt antal träffar i 
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mediebevakningsprogrammet Retriever på sökordet Ryssland under tidsperioden 1/1-4/4 2014 

visade sig vara 1130 stycken. Och då bestod urvalet i Retriever endast av artiklar i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. Antalet TV- och radiosända nyhetsinslag var alltså inte inkluderat. Materialmängden 

kändes alldeles för stor att hantera även om vi skulle göra ett slumpmässigt urval. Vi bestämde oss 

därför för att ta fram ett slumpmässigt urval genom att samla in artiklar och nyhetssändningar vid sju 

bestämda datum under ovan nämnda tremånadersperiod. Det visade sig dock att ett stort antal av 

de tidningsartiklar som ingick i detta urval var irrelevanta för vår undersökning. Vid dessa tillfällen var 

sökordet i Retriever endast Ryssland, vilket inkluderade träffar som bestod av till exempel 

sportresultat, TV-tablåer, filmrecensioner och liknande, det vill säga artiklar som inte gestaltar 

Ryssland och därmed alltså inte gick att analysera kvalitativt. Vi gjorde därför om vårt urval 

ytterligare en gång och bestämde oss denna gång för att göra ett strategiskt urval baserat på 

samtliga träffar på sökorden Ryssland AND OS under tidsperioden 10/1-10/2 samt sökorden Ryssland 

AND Ukraina under tidsperioden 28/2-31/3. Tidsperioderna valdes ut för att det under denna tid 

skrevs mycket om Ryssland på grund av OS och Rysslands intervention i Ukraina. Beslutet att 

använda just rapporteringen om OS och Ukrainakrisen som fallstudier gjorde att vi fick ett stort och 

relevant urval. Att basera underlaget på händelser som placerar Ryssland i fokus i 

medierapporteringen gav oss tillgång till ett större material och därmed större möjlighet att få fram 

en tydlig bild av hur landet gestaltas i svenska medier.  

Sökningen med sökorden Ryssland AND OS under tidsperioden gav totalt 161 träffar i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Sökningen med sökorden Ryssland AND Ukraina gav totalt 283 träffar. 

Eftersom det vore en omöjlighet att analysera samtliga dessa 444 artiklar gjorde vi ytterligare ett 

urval utifrån artiklarnas innehåll. Vårt slutgiltiga urval bestod sedan av 30 tidningsartiklar, 15 från 

vardera tidsperiod, som vi ansåg gav en bild av Ryssland utöver, och/eller i relation till, den händelse 

som det rapporteras om. Vi riktade främst in oss på längre, beskrivande, analysvänliga artiklar som 

representerade olika artikelformer, kategorier och karaktärer. Artiklarna som valdes ut för analys 

representerar såväl traditionella nyhetsartiklar som krönikor, ledare, debattartiklar och analyser. 

Utöver de 30 tidningsartiklarna har vi också analyserat två TV-inslag och tre radioinslag. 

Rapports sändningar finns tillgängliga på internet endast sju dagar efter sändning, vilket ledde till att 

vi kontaktade Rapport med förfrågan om att få ta del av de sändningar vi önskade. Rapport skickade 

då en fil med totalt sex sändningar. Två av dessa sändningar innehöll gestaltningar av Ryssland och 

valdes därför ut för analys. Inslagen transkriberades först för att sedan analyseras kvantitativt och 

kvalitativt på samma sätt som tryckt media. Datumen då dessa nyhetsinslag sändes är 3/3 och 18/3 

2014. Dessa två nyhetsinslag är tillsammans 29 minuter långa. 

Dagens Ekos sändningar finns tillgängliga under en längre tid på internet och vi gjorde först samma 

urval som med Rapport. Av dessa sex slumpmässigt utvalda sändningar valde vi tre sändningar för 

analys. Sändningar transkriberades först för att sedan analyseras kvantitativt och kvalitativt på 

samma sätt som tryckt media. Datumen då dessa nyhetsinslag sändes är 7/2, 3/3 och 18/3 2014. 

Dessa tre nyhetsinslag är tillsammans 20 minuter långa. 

För att kunna genomföra analysen av uppsatsens empiri läste vi in oss på olika analysmetoder och 

bestämde oss slutligen för att göra både en kvantitativ och en kvalitativ analys. För att säkerställa att 

all empiri analyserades identiskt skapades ett kvantitativt och ett kvalitativt analysschema. 
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Analyserna utfördes efter att noggrant ha läst, tittat och lyssnat igenom varje artikel och sändning ett 

flertal gånger och tillsammans diskuterat dess innehåll. 

4.3 Metodval 

För att kunna redovisa resultatet på ett mer överskådligt sätt grundas uppsatsen i en kvantitativ 

analys. En kvantitativ ansats anses kunna ge en god förståelse för utfall, regelbundenheter och 

samband i medierapporteringen34. 

De aspekter som undersökts kvantitativt i tidningsartiklarna eller nyhetsinslaget är: 

 Artikelform 

Artiklarna och nyhetsinslagen kategoriseras under antingen ledare, debatt, analys, krönika, 

nyhet, ekonomi, kultur, nöje eller sport. Dessa kategorier representerar hur den traditionella 

tryckta nyhetstidningen är uppdelad, och ämnar visa vilken slags text som gestaltningen av 

Ryssland förekommer i. För att förtydliga resultatet ytterligare är flera av kategorierna 

uppdelade i ett antal underkategorier, vilka exempelvis är inrikes, utrikes, politik och 

ekonomi.  

 

 Källor 

Artiklarna och nyhetsinslagen kategoriseras också utifrån vilka källor som förekommer i 

innehållet. Det vill säga vilka som får komma till tals. Dessa källor är politiker, näringsliv, 

intresseorganisationer, internationella organisationer, journalister, forskare, kändisar, 

medborgare och experter. Dessa kategorier är i sin tur uppdelade i källans nationella 

tillhörighet. 

 

 Balans 

Denna kategori visar om artikeln eller nyhetsinslaget visar en ensidig eller flersidig bild. 

Genom att undersöka detta vill vi ta reda på om gestaltningen av Ryssland får stå oemotsagd 

eller om händelsens alla sidor illustreras. 

 

 Värdeladdning 

Under denna kategori undersöks om artikeln eller nyhetsinslaget är av positiv, neutral eller 

negativ karaktär. Med andra ord – gestaltas Ryssland som något positivt eller negativt? Eller 

är gestaltningen neutral? 

 

 Karaktär 

Denna kategori står för hur gestaltningen av Ryssland karaktäriseras. Beskrivs Ryssland som 

ett hot, ett problem eller en risk? Och i så fall för vem? Beskrivs Ryssland som en fiende eller 

vän? 

 

 Huvudsakfråga 

Till sist undersöks vilken huvudfråga artikeln eller nyhetsinslaget behandlar. Dessa kategorier 

är politik, ekonomi, mänskliga rättigheter, konflikt och militära insatser, OS generellt samt en 

öppen kategori för eventuella andra ämnen. 
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Genom att analysera empirin på detta sätt ämnar vi att tydligt besvara frågeställningarna som hör till 

uppsatsens första huvudfråga – hur Ryssland gestaltas i svenska medier. 

Uppsatsens empiri analyseras alltså sedan kvalitativt för att få fram en bakomliggande, kontextuell, 

relationell och mer svårfångad bild av hur Ryssland gestaltas i svenska medier35. Något som just 

kvalitativ analys bidrar till36. Uppsatsens kvalitativa ansats har sin grund i den traditionella 

diskursanalysen, men har också inspirerats av såväl tematisk analys som retorisk analys. Dessa olika 

text- och innehållsanalyser har tillsammans bidragit till uppsatsens analysmodell, som fungerar enligt 

uppställningen nedan. 

4.3.1 Diskursanalys 

Enligt Richard Jackson som skrivit boken Writing the war on terrorism, skapar text, ord och symboler 

en diskurs. En diskurs är då det speciella språk som vi använder för att beskriva och förstå världen. 

Detta språk innehåller bara en viss uppsättning av uttalanden och ord som ger mening åt upplevelser 

utifrån ett speciellt perspektiv37. 

Diskursbegreppet kan också användas till att belysa att det finns skillnader mellan olika institutioners 

språk. Diskursen blir då det språk som används inom ett speciellt yrkesfält. 

Utöver detta används diskursbegreppet även för att föreställa sig hela samhället som en diskurs. 

Diskursen består då av all interaktion i ett samhälle, inklusive abstrakta och ”osynliga” strukturer, 

värderingar och normer. 

När man gör en diskursanalys utgår man ifrån att det språk vi använder och tar del av har sitt 

ursprung i olika situationer, institutioner och ”osynliga” strukturer i samhället. På grund av detta 

räcker det inte med att man bara koncentrerar sig på vad som finns i själva texten, utan man måste 

även fundera på vad i samhället som texten är en del av eller försöker motverka. För att får svar på 

denna fråga måste man analysera textens undanträngda och mindre synliga delar. Man måste 

försöka se och belysa de kognitiva, kulturella, sociala, politiska och ekonomiska strukturer som 

påverkat textens tillblivelse. Det vill säga den förförståelse som man måste ha för att förstå texten. 

När man gör en diskursanalys studerar man därför allt från språk och ordval till samhällets 

sociokulturella strukturer. Det blir på så sätt en studie på både mikro- och makronivå38. 

Uppsatsens analys är en kritisk diskursanalys. Genom denna typ av analys kan man upptäcka hur 

mediediskursen visar upp övergripande samhällsidéer och deras eventuella dolda agendor, 

värderingar och intressen. När medierna rapporterar ”händer” det något med samhället och för att 

kunna belysa vad det är som händer måste man ställa sig frågor som; Varför ser medierna ut som de 

gör? Ur vems perspektiv beskrivs verkligheten? Representerar det som rapporteras en ideologi med 

ett specifikt intresse eller en viss agenda? I denna undersökning har vi valt att studera hur några av 

Sveriges största nyhetsmedier gestaltar Ryssland. Det som rapporteras i nyhetsmedierna är en 

diskurs eftersom det utgör ett slags språk. I medierna paketeras, formas och presenteras den sociala 

verkligheten på ett särskilt sätt. Detta särskilda sätt framträder genom rapporterings språk39.  
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Vår tolkning av mediernas rapportering påverkas av att vi är individer med olika bakgrunder, 

erfarenheter och förförståelser. De som producerar medieinnehållet är i sin tur också individer eller 

grupper med olika bakgrunder och intressen, vilket givetvis styr och påverkar innehållet. Samtidigt är 

produktionen och konsumtionen av vår mediediskurs också invävd i de övergripande språk- och 

samhällsstrukturer som finns40. Den etablerade relationen producenter och konsumenter baseras i 

hög utsträckning på gemensam förförståelse och gemensamma kulturella värderingar. Detta leder till 

skapandet av en gemensam värld av kollektiva förståelser och som gör att verkligheten hela tiden 

bekräftas eller skapas på nytt. I denna process påverkar samhället mediediskursen på samma sätt 

som mediediskursen i sin tur påverkar samhället41. 

4.3.2 Retorisk analys 

Retorik handlar i grund och botten om att övertyga någon om något, genom uttryck eller med hjälp 

av en viss kontext. Alla ord och uttryck som är av en övertygande art är intressanta vid en retorisk 

analys, då man i stora drag undersöker vem det är som försöker övertyga vem om vad, hur och när42. 

4.3.3 Tematisk analys 

Tematisk analys går ut på att dela upp texten eller inslaget i olika teman. I denna uppsats fall i 

huvudtema och underteman. Man strukturerar innehållets helhet i olika delar som tillsammans 

sedan formar en god översiktsbild av textens innehåll och budskap. Då flera olika texter undersöks 

skapar den tematiska analysen ordning och gör det lättare att upptäcka samband och mönster. 

Tematisk analys anses särskilt lämplig då man undersöker nyhetsmediers innehåll, eftersom dessa 

ofta består av påståenden av olika slag, som annars kan vara svåra att kategorisera med hjälp av 

andra innehålls- och textanalyser43. 

4.3.4 Uppsatsens kvalitativa analysschema 

Det kvalitativa analysschemat nedan präglas genomgående av den kritiska diskursanalysen men för 

att anpassa diskursanalysen till just denna studies syfte har vi valt bort vissa delar till förmån för 

andra. Den traditionella diskursanalysen innehåller, förutom punkterna nedan, även beskrivningar av 

vad som inte sägs, hur något kunde sagts annorlunda och vad som sägs mellan raderna44. Vi menar 

att detta inte har någon större inverkan på gestaltningen av Ryssland och har istället plockat in 

punkter som inspirerats av retorisk analys och tematisk analys, för att tydligare kunna besvara våra 

frågeställningar. Den retoriska analysen syns framförallt på mikronivån med tillhörande ordval. 

Temaanalysen syns på makronivån där vi delar in artikeln eller nyhetsinslaget i huvudtema respektive 

underteman enligt modellen. Artikelns eller nyhetsinslagets huvudsakliga innehåll, teman, 

schematisk struktur samt mikroaspekter som ordval och förförståelse bildar tillsammans 

analysmodellens sista två punkter – den sociokulturella kontexten och det övergripande budskapet. 
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Huvudsakligt innehåll 

 

Makro/Tema  

Huvudtema (Vilket tema består artikeln/sändningen i huvudsak av?) 

Undertema (Vilket eller vilka underteman kan urskiljas?) 

Schematisk struktur  

  Historisk bakgrund (Ges någon historisk bakgrund till händelsen?) 

  Kommentarer (Vilka får kommentera händelsen?) 

  Vem/vilka riktas kommentarerna till och mot? 

  Slutsatser (Vem/vilka får dra slutsatser om händelsen?) 

Mikro  

Förförståelse och förkunskaper (Behövs några sådana för att förstå innehållet?) 

 Ordval (Vilka ord är förstärkande och utmärkande i texten eller inslaget?) 

 Resonemang orsak och verkan (Vilka resonemang först kring detta?) 

 Konsekvens (Vad blir konsekvenserna av artikeln eller sändningen?) 

Vad blir artikelns eller sändningen övergripande budskap? 

Vad är artikelns eller sändningens sociokulturella kontext, det vill säga hur speglar innehållet 

samhället? 

4.4 Avgränsningar 
Av främst tidsmässiga skäl har vi tvingats göra vissa avgränsningar. Vi har valt att utesluta 

webbaserad media ur undersökningen då vi menar att dessa nyhetshemsidor framförallt drivs av 

samma medieföretag som står bakom den tryckta tidningen, vilket i sin tur innebär att webbaserade 

medier till stor del består av samma textuella innehåll som den tryckta tidningen. Även TV och radio 

har hemsidor där nyheter, som kommer med i senare sändningar, sammanfattas textuellt. Dessa 

består i princip alltid av samma innehåll som sedan presenteras i sändningarna. Vissa webbaserade 

medier är dock fristående och vi är medvetna om att vi går miste om deras gestaltningar av Ryssland, 

när vi väljer att inte ta med dem i vårt urval. Anledningen till att vi valde bort dessa fristående 

webbaserade medier berodde främst på att vi var tvungna att begränsa insamlandet av material på 

grund av tidsbrist och uppsatsens omfång.  

Att inkludera ett större antal medier, kanske främst inom kategorin morgontidningar, hade kanske 

också bidragit till en något mer nyanserad bild av mediegestaltningen av Ryssland. Vi anser dock att 

de utvalda medierna är representativa för den totala mediebilden i Sverige eftersom de är störst och 

att det är rimligt att anta att de svenska medierna präglas av varandra och att mindre lokala 

tidningar, TV- och radiokanaler inte har lika mycket resurser och därmed hämtar såväl inspiration 

som material från de större medieföretagen och från nyhetsbyråer. Hade vi haft längre tid på oss så 

hade vi dock valt att utöka antalet representerade medier i undersökningen, och då framförallt fler 

tryckta medier. 



”Sverige behöver inte oroa sig – än.”  Charlotta Bosson 

En studie om hur Ryssland gestaltas i svenska medier. Antonia Trollmåne 
   

20 
 

Till att börja med hade vi för avsikt att också göra en enklare bildanalys, men på grund av tidsbrist 

valde vi att avstå från detta. 

4.5 Förtydliganden 

I uppsatsen förekommer både benämningen Sovjetunionen och Ryssland. Detta beror på att Ryssland 

tidigare var en del av en större union. Ryssland var bara en av alla stater som ingick i unionen, men 

det var i Ryssland alla beslut gällande unionen fattades. Sovjetunionen upplöstes 1991 och flera av 

de tidigare staterna i unionen valde att bli självständiga länder. När vi refererar till de texter som är 

skrivna eller hänvisar till tiden före 1991 använder vi oss därför av benämningen Sovjetunionen. När 

det gäller texterna som är författade eller hänvisar till åren efter 1991 använder vi oss av 

benämningen Ryssland. 

Uppsatsens kvantitativa och kvalitativa analyser är till viss del sammanflätade. Kategorier som 

exempelvis den kvantitativa analysens Huvudsakfråga och den kvalitativa analysens Huvudsakliga 

innehåll liknar varandra på många sätt, varpå resultatet ibland kan tyckas upprepas i resultatets två 

olika kapitel. De behandlar dock inte helt och hållet samma ämne och diskuteras därför i båda 

kapitlen. 

4.6 Diskussion 

Uppsatsens material består, som bekant, av totalt 30 tidningsartiklar men endast två TV-nyheter och 

tre radio-nyheter. De två sistnämnda kategorierna kan därmed tyckas få ett jämförelsevis litet 

utrymme. Som nämnts tidigare motsvarar dessa TV- och radiosändningar dock totalt 49 minuters 

sändningstid. Transkriberade uppgår de tillsammans till 14 sidor text. Detta gör att TV- och 

radiosändningarna tillsammans trots allt står för omkring en tredjedel av vår empiri. Vi är medvetna 

om att endast två nyhetssändningar från Rapport och tre nyhetssändningar från Ekot under den tre 

månader långa insamlingsperioden är ett litet antal och kan vara en svaghet för representativiteten 

och resultatets reliabilitet. 

Under framförallt den kvalitativa analysens gång har vi också försökt vara medvetna om och ta 

hänsyn till det faktum att våra personliga perceptioner, uppfattningar och erfarenheter kan påverka 

resultatet. För att försöka säkerställa neutralitet har vi utfört samtliga kvalitativa analyser 

tillsammans och noggrant diskuterat igenom dem. Denna noggranna diskussion kring, och 

gemensamma genomgång av, empirin menar vi också har bidragit till uppsatsens validitet, det vill 

säga att vi verkligen mätt det vi från början avsåg att mäta. 

Som diskuterats tidigare valde vi att göra ett strategiskt urval för analys av uppsatsens empiri. Ett 

slumpmässigt urval är bättre för uppsatsens reliabilitet men fyllde inte vår studies syfte. I och med 

att många artiklar endast behandlade sportresultat, TV-tablåer och liknande läste, tittade och 

lyssnade vi igenom samtliga artiklar och nyhetsinslag och valde ut dem som tydligast gestaltade 

Ryssland. Uppsatsens resultat påverkas därmed av våra personliga uppfattningar av vad en tydlig 

gestaltning är. Å andra sidan observerade vi, under det strategiska urvalets gång, att rapporteringen 

om Ryssland med tillhörande gestaltningar är väldigt lika varandra. Det är därför rimligt att mena att 

urvalet inte har en avgörande betydelse för resultatet. Efter denna översiktliga observation av ett 

stort antal artiklar menar vi alltså att den gestaltning av Ryssland som vi fått fram, genom våra 

metodval och med hjälp av vår strategiskt utvalda empiri, är den generella bilden i svenska medier. 
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5. Kvantitativ analys 

För att göra resultatet mer överskådligt och begripligt redovisas detta kortfattat först 

kvantitativt, det vill säga i siffror och statistik. 

Nedan visas ett urval av den kvantitativa analysen i form av tabeller och diagram. För enkelhetens 

skull kallar vi från och med nu artiklarna och nyhetsinslagen endast för medierapporteringen. 

Medierapporteringen har kategoriserats enligt uppställningen i föregående kapitel. En rapportering 

kan kategoriseras under flera kluster, exempelvis om den både behandlar inrikes- och utrikesnyheter 

på samma gång. Därför kan det sammanräknade antalet i vissa tabeller och diagram vara något 

missvisande jämfört med det totala antal som anges. I denna kvantitativa del av resultatet kommer vi 

inte att ange om artikeln eller nyhetssändningen kommer från Aftonbladet, Dagens nyheter, Rapport 

eller Dagens Eko. Resultatet baseras alltså på samtliga 35 artiklar och nyhetssändningar som har 

analyserats.  

5.1. Artikelform 

 

 
Diagram 1. Diagrammet belyser olika kategorier inom Artikelform. Det vill säga medierapporteringens ämnesplacering. 

Diagrammet anger antal. 

En stor del av medierapporteringen, 18 stycken tillika 51 procent, tillhör kategorin nyheter. Sex 

stycken är krönikor, fem stycken är ledare, tre stycken är sportartiklar och den sista är en 

kulturartikel. Att fördelningen ser ut på detta sätt är dock inte helt och hållet slumpmässigt. I det 

strategiska urvalet av artiklar och nyhetssändningar valde vi medvetet att samla in fler nyheter av 

generell karaktär, då vi är av uppfattningen att fler läser dessa. I ledare, debattartiklar, analyser och 

krönikor framgår dock ofta mediets gestaltning av, och ställning gentemot, fenomenet eller 

händelsen tydligare, vilket medförde att vi även ville ge dessa kategorier plats i vår analys. De enda 

kategorierna som helt saknar representation är debattartikel, ekonominyheter och nöjesnyheter och 

detta beror på att texterna i dessa kategorier inte gestaltade Ryssland under den aktuella 

insamlingsperioden.  

Kategorin Nyheter är indelad i underkategorierna inrikes- och utrikesnyheter, där 90 procent tillhör 

den sistnämnda. Med inrikesnyheterna menar vi svenska nyheter.  Kategorierna inrikes- och 
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utrikesnyheter är i sin tur uppdelade i ytterligare fem underkategorier, vilka redovisas med hjälp av 

tabellen nedan. 

Nyheter: Antal Ekonomi Konflikt Mänskliga 
rättigheter 

Svenska 
försvaret 

Säkerhet 

Inrikes 2 1   2  
Utrikes 18 2 14 3  1 

Tabell 1. Tabellen visar vilka ämnen medierapporteringen berör, uppdelat mellan inrikesnyheter och 

utrikesnyheter, samt hur dessa fördelar sig mängdmässigt mellan de olika ämnena. Tabellen anger antal. 

Nyheterna som behandlar inrikesnyheter har båda handlat om det svenska försvaret, till följd av 

Rysslands intervention i Ukraina. I den ena behandlades också samma händelses eventuella påverkan 

på såväl den svenska som hela den europeiska, och i förlängningen den globala, ekonomin. Samma 

innehåll som de båda ekonomiska nyheterna placerade under kategorin Utrikes, fast undantaget 

svensk ekonomi. En majoritet av nyheterna som behandlar utrikesnyheter handlar om konflikt och är 

relativt jämnt fördelade mellan våra olika fallstudier, OS i Sotji och interventionen i Ukraina. Vad 

gäller OS symboliserar denna konflikt främst den mellan de ryska medborgarna och den ryska 

politiska ledningen. Vad gäller den ryska interventionen i Ukraina symboliserar denna konflikt 

framför allt ryskt militärt agerande. De tre nyheterna som placerats under kategorin Mänskliga 

rättigheter har alla samlats in vid tiden då OS stod i fokus i den svenska medierapporteringen om 

Ryssland. Dessa nyheter handlar uteslutande om Rysslands ”antigaylag”. En rysk lag som förbjuder 

propaganda för homosexualitet och som instiftades i Ryssland i juni 2013. Nyheten om Säkerhet 

behandlade eventuellt avlyssnande av besökande politiker, journalister, idrottare och publik under 

OS i Sotji. 

5.2 Källor 

Denna kategori beskriver vilka personer som får komma till tals i medierapporeteringen. Oftast är 

dessa källor citerade, men i vissa fall är de endast refererade. Exempelvis kan ett tal som Rysslands 

president Vladimir Putin hållit vara återgett ordagrant och då menar vi att han får komma till tals, 

även om han inte blivit intervjuad direkt av journalisten. I diagrammet nedan presenteras dessa 

källor, tillsammans med nationell tillhörighet.  

 
Diagram 2. Diagrammet beskriver medierapporteringens källor, det vill säga belyser 

vilka som får komma till tals. Diagrammet anger antal. 
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Kategorin Politiker avser personer som har politik som heltidssysselsättning. Kategorin Journalist 

representerar journalister, utsända och korrespondenter som blivit intervjuade eller på annat sätt 

fått komma till tals i rapporteringen, inte själva författaren eller upphovmakaren till artikeln eller 

inslaget. Kategorin Forskare avser personer som beskrivs som sakområdesexperter och samtidigt är 

knutna till ett lärosäte, övriga experter och talespersoner av olika slag är kategoriserade under 

rubriken Expert. 

Vad gäller kategorin Medborgare har det stundtals varit svårt att avgöra den nationella 

tillhörigheten. Exempelvis har det förekommit intervjuer med ryska medborgare, som är bosatta i 

Ukraina och har en negativ inställning till Rysslands agerande. Denna medborgare har vi, trots 

bosättning och inställning, kategoriserat som rysk. I vissa fall har den nationella tillhörigheten inte 

framgått tydligt och då har medborgaren placerats med nationell tillhörighet i det land från vilket 

personen uttalar sig. Det är uteslutande ryska och ukrainska medborgare som fått komma till tals i de 

insamlade artiklarna och nyhetssändningarna, med dubbelt så många ryska som ukrainska. 

Politiker, journalister och experter är de kategorier som ofta inte bara fått komma till tals utan också 

fått kommentera eller dra slutsatser om händelsen. Medan övriga kategorier ofta statuerar konkreta 

och personliga exempel av den beskrivna verkligheten. Mer om detta i nästa kapitel. 

5.3 Balans 

Balans är uppdelad i kategorierna ensidig eller flersidig bild.  Det vill säga om medierapporteringen 

lyfter fram en ensidig eller flersidig bild av händelsen eller fenomenet. I de fall då bilden är ensidig får 

den gestaltning av Ryssland som rapporteringen ger stå oemotsagd. Endast en sida av saken 

diskuteras. I 83 procent av medierapporteringen är bilden ensidig, vilket innebär att endast sex av 35 

artiklar eller nyhetssändningar diskuterar händelsen eller fenomenet ur olika perspektiv. I samtliga 

fall då flera perspektiv presenteras eller diskuteras är det i form av intervju med ryska medborgare, 

eller militärer, som menar att Ryssland och Putin gör rätt i att annektera Krimhalvön eller att 

Rysslands antigaylag och intoleranta samhälle inte är så illa som medierna målar upp det. I slutändan 

är rapporteringen, som innehåller flera perspektiv, ändå av en negativ karaktär. Ofta förklaras dessa 

andra åsikter med att man som rysk medborgare inte vågar säga annat, vilket innebär att den 

negativa gestaltningen av Ryssland förstärks ytterligare snarare än att rapporteringen framstår som 

objektiv. 

5.4 Värdeladdning 

Kategorin beskriver om den bild eller gestaltning som ges av Ryssland är positivt, neutralt eller 

negativt laddad. Samtliga 35 artiklar och nyhetssändningar har en negativ laddning gentemot 

Ryssland, dess president, dess intressen och dess gärningar.  

Enligt flera forskare finns det historiska aspekter som kan förklara denna entydigt negativa 

gestaltning av Ryssland. Svenskar och svenska medier har en traditionellt negativ syn på Ryssland, 

vilken går tillbaka så långt som till 1500-talet. Flera händelser, framförallt krig, har påverkat den 

svenska relationen till Ryssland under tidens gång45 och under senare tid har svenska medier även 

haft ett visst beroende av utländska medier för material. Man har då framförallt tagit hjälp av 

brittiska och amerikanska medier, vilka i sig också har en traditionellt negativ inställning till Ryssland, 
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som i sin tur ytterligare förstärkt den svenska inställningen46. Hos de svenska medierna finns en 

stereotyp bild av Ryssland vilken menar att dessa händelser med tillhörande agerande är ett typiskt 

ryskt beteende47, varpå det är rimligt att anta att medierna inte heller nu ifrågasätter denna negativa 

grundinställning utan fortsätter värdera grannen i öst som förut. 

5.5 Karaktär 

 

 
Diagram 3. Diagrammet belyser medierapporteringens olika karaktärer, det vill säga hur Ryssland gestaltas 

eller målas upp. Diagrammet anger antal. 

I kategorin Hot placeras den medierapportering som beskriver Ryssland som ett hot, antingen mot 

sig själva och sina medborgare, mot sina grannländer eller mot resten av världen. Vi definierar hot 

som ett uttalat påstående om att någon eller något kommer, eller kan komma att, begå en viss, ofta 

moraliskt förkastlig och ur hotets målgrupps perspektiv oacceptabel, aktivitet. I kategorin Problem 

placeras den rapportering som beskriver Ryssland som ett problem, antingen för sig själva och sina 

medborgare, för sina grannländer eller för resten av världen. Vi definierar problem som ett tillstånd 

som inte är bra och som bör åtgärdas, men som vanligtvis går att lösa på något sätt. I kategorin Risk 

placeras den rapportering som beskriver Ryssland som en risk. Även i denna kategori kan det 

innebära en risk för sig själva och sina medborgare, för sina grannländer och för resten av världen. Vi 

definierar risk som att något oönskat, som inte behöver vara ett uttalat påstående, skulle kunna 

inträffa. I kategorin Fiende placeras den rapportering som benämnt Ryssland som en fiende eller 

tänkbar fiende. Nedan följer ett par exempel på hur dessa hot, problem och risker kan gestaltas. 

- Den typen av majoriteter brukar vara förbehållna nordkoreanska diktatorer. Det går snabbt nu. Den 

ryska ockupationen av Krim kom som en fullständig överraskning för omvärlden. EU:s politik har de 

senaste decennierna handlat om att öka den ekonomiska integrationen med Ryssland, med 

förhoppningen att ömsesidigt beroende skulle skapa trygghet och stabilitet. I kalkylen ingick inte 

militära aggressioner mot ett europeiskt land och invasion av europeiskt territorium. Nu står vi här 

med hotet om ett nytt kallt krig. (Aftonbladet 140318. Sektion: Ledare.) 

 

- Och förutom att utsättas för myndigheternas övervakning riskerar åskådare och idrottare på plats att 

hackas av de cyberkriminella som vill komma åt bankinformation och personliga kontouppgifter. 
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Järmno Lingnell, menar att det inte är en fråga om, utan när personer på plats i Sotji kan räkna med att 

få sina datorer eller mobiler hackade. Och att det därför är viktigt att man låter kontrollera sin mobil 

eller dator när man kommer hem till Sverige så att den inte innehåller något spionprogram. (Dagens 

Ekot 140201.) 

83 procent av medierapporteringen gestaltar Ryssland som ett hot. 60 procent gestaltar Ryssland 

som ett problem. 46 procent gestaltar Ryssland som en risk och vid ett tillfälle gestaltas Ryssland som 

en fiende. Inte vid något tillfälle gestaltades Ryssland på ett sätt som är av positiv karaktär.  

Kategorierna hot, problem, risk och fiende delades också in i underkategorierna inrikes och utrikes, 

där inrikes står för hot, problem och risk inom Ryssland. I de fall Ryssland gestaltas som ett hot och 

en risk är det i stort sett lika fördelat mellan kategorierna inrikes och utrikes. I kategorin inrikes är det 

beskrivna hotet främst riktat mot de ryska medborgarna men också mot exempelvis landets ekonomi 

i stort. I kategorin utrikes gestaltas Ryssland främst som ett hot mot sina grannländer, men också 

mot EU och resten av världen. Gestaltningen av Ryssland som ett problem är övervägande i kategorin 

inrikes, och här diskuteras till största delen frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i samband 

med medierapporteringen om OS i Sotji.  

5.6 Huvudsakfråga 

Denna kategori beskriver vilket huvudämne eller huvudområde som rapporteringen behandlar, det 

vill säga den övergripande inriktningen. Även inom denna kategori kan artiklarna eller 

nyhetssändningarna behandla flera huvudsakfrågor samtidigt.  

 
Diagram 4. Diagrammet illustrerar de olika huvudfrågorna som medierapporteringen behandlar. Diagrammet anger 

procent. 

Drygt en tredjedel av medierapporteringen handlar om politik, vilket kan vara rysk, svensk, 

europeisk, amerikansk eller samtligas politik i samma artikel eller sändning. Denna kategori är jämnt 

fördelad mellan OS i Sotji och interventionen i Ukraina. Gällande OS syftar den politiska inriktningen 

ofta till att uppmana till bojkotter och ställningstaganden från den politiska omvärlden mot Ryssland. 

Gällande interventionen i Ukraina handlar det snarare om hur omvärldens politiker ställer sig till 

Rysslands agerande och hur man själva planerar att agera.  

Rapportering som är placerad under kategorin Politik handlar också i många fall om Rysslands 

president Vladimir Putin med tillhörande politisk ståndpunkt, politiskt agerande och politiska 
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ställningstaganden. Vid utrikesrapportering är det vanligt att medier fokuserar på landets ledare till 

förmån för landets politik i stort. Länder som står långt ifrån varandra värderingsmässigt, kulturellt, 

ekonomiskt och geografiskt tenderar att gestalta det andra landet som stereotypt och måla upp en 

bild av landets medborgare som likadana, präglade av sin ledare48. Sverige kan anses stå relativt långt 

ifrån Ryssland värderingsmässigt och kulturellt. Man har endast ett visst ekonomiskt utbyte men 

ligger geografiskt relativt nära varandra. I medierapporteringen om Ryssland märks ett tydligt fokus 

på president Vladimir Putin som person, vilket sannolikt kan ha med dessa olikheter att göra. 

Kategorin Ekonomi är också jämnt fördelad mellan de båda händelserna och behandlar ofta 

kostnaden för OS, med allt vad de innebär för Ryssland och dess medborgare, samt eventuell 

påverkan på den svenska, europeiska och globala ekonomin till följd av Rysslands intervention i 

Ukraina. Rapportering som handlar om mänskliga rättigheter är uteslutande i relation till OS i Sotji 

och syftar framför allt på antigaylagen. Medan kategorin Konflikt och militärt ingripande uteslutande 

handlar om den ryska interventionen i Ukraina, med tillhörande ryskt agerande. En artikel som 

handlade om svenska mediers arbete under OS i Sotji placerades under kategorin Annat. 

5.7 Sammanfattning 

En majoritet av medierapporteringen kring OS i Sotji och den ryska interventionen i Ukraina 

publiceras under kategorin Nyheter, med tonvikten på Utrikesnyheter. Artiklarna och 

nyhetssändningarna presenterar en rad olika källor men de som i första hand får komma till tals är 

politiker och medborgare. 

I en betydande andel av medierapporteringen får gestaltningen av Ryssland stå oemotsagd. I endast 

sex av 35 artiklar eller nyhetssändningar diskuteras händelsen eller fenomenet ur olika perspektiv. 

Samtliga artiklar och nyhetssändningar ger en negativ gestaltning av Ryssland, vilken till stor del kan 

förklaras med hjälp av ett traditionellt negativt synsätt gentemot Ryssland hos svenska medier. 

Ryssland gestaltas främst som ett hot och som ett problem i svenska medier, men Ryssland som en 

risk är också vanligt förekommande. Det främsta ämnesområdet i medierapporteringen som gäller 

Ryssland är politik. Ekonomi, mänskliga rättigheter och konflikt är också frekvent återkommande 

huvudsakfrågor. 
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6. Kvalitativ analys 

Uppsatsens kvalitativa analys bygger på ett flertal kategorier eller teman som 

behandlar olika delar av artikeln eller nyhetsinslaget. Analysmodellen vi använt har 

gett oss ett detaljerat resultat och för att kunna ge detta rättvisa kommer de olika 

delarna redovisas i separata avsnitt, ibland med tillhörande behjälpliga illustrationer.

Illustrationen är skapad av författarna. 
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6.1 Huvudsakligt innehåll 

Illustrationen på föregående sida hjälper oss att illustrera de tre kategorierna Huvudsakligt 

innehåll samt Huvudtema och Underteman. Illustrationen föreställer en väg som först är bred 

men sen delar sig i två smalare vägar – en västerut och en österut. Vägen representerar svensk 

rapporterings gestaltning av Ryssland. Den, till en början, breda vägen symboliserar 

rapporteringens grund. I denna tar samtliga artiklar och nyhetssändningar sin början. Sedan 

beskrivs Ryssland i relation till de två olika händelser som utgör vår fallstudie, det vill säga OS i 

Sotji och Rysslands intervention i Ukraina.  

I en övervägande del av medierapporteringen som vi har tagit del av beskrivs Ryssland som ett 

hot. Antingen mot västvärlden eller mot sig själva. Ryssland beskrivs här som ett generellt hot. 

Den breda vägen delar sig ganska snart i två smalare vägar med olika riktning. Vägen som viker 

österut har vi döpt till Ö4 och den symboliserar det hot som Ryssland är inrikes, det vill säga för sitt 

eget land och sina egna medborgare. Vägen som viker västerut har vi döpt till V4 och den 

symboliserar det hot som Ryssland utgör utanför det egna landets gränser, det vill säga för 

grannländer och länderna i väst. 

Vid en första anblick tycks det huvudsakliga innehållet i de artiklar och nyhetssändningar som har 

analyserats vara generella aspekter av OS i Sotji och Rysslands intervention i Ukraina. Vid en djupare 

analys visar det sig däremot att merparten av den rapportering som rör OS i Sotji behandlar 

Rysslands egna problem och rapporteringen om den ryska interventionen i Ukraina behandlar rädsla 

för, och hot om, krig. 

I medierapporteringen som behandlar OS är Rysslands ekonomi och inrikespolitik i fokus. Gällande 

Rysslands ekonomi är det främst kostnaderna för OS i Sotji, hur detta kan komma att påverka den 

ryska ekonomin samt den mutkultur och den korruption som anses finnas i Ryssland som diskuteras.  

- Om stagnationen fortsätter och notan för OS i Sotji dessutom ska betalas, väntar hårda år för 
ryssarna. Det är dags för omvärdering: Ryssland bör inte längre räknas som en av världens 
tillväxtekonomier. (Dagens Nyheter 140207. Sektion: Ekonomi.) 
 

- OS i repression och korruption. (Dagens Nyheter 140204. Sektion: Ledare.) 

 
Det mest förekommande huvudsakliga innehållet i rapporteringen kring OS är däremot rysk 

inrikespolitik, då medierna rapporterar om intolerans mot homosexuella, förtryck av oliktänkande, 

brott mot mänskliga rättigheter, förföljelse, censur, tortyr, misshandel och olaga fängslanden. Något 

som följande ingresser och rubriker tydliggör. 

- Hatbrott, diskriminering och trakasserier med statens tysta godkännande. OS-hysterin riktar 
uppmärksamheten mot Rysslands homosexuella och deras trängda situation. Men ägaren till 
Sotjis enda gayklubb vill helst ha lugn och ro. (Dagens Nyheter 140207. Sektion: Världen.) 

 
- Bakom de nyputsade OS-fasaderna i Sotji döljer sig en mörk historia: den om de tusentals 

byggnadsarbetare som har utnyttjats av sina arbetsgivare. Mardiros Demertjan sade ifrån när 
han inte fick sin lön – och torterades av polisen. (Dagens Nyheter 140203. Sektion: Världen.) 

 
Det huvudsakliga innehållet gällande den ryska interventionen i Ukraina är rädsla för, och hot om, 

krig. 
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- Världen håller andan och riktar ögonen mot Krimhalvön. Rädslan för ett krig mellan Ukraina 
och Ryssland växer för varje timme bland många invånare. – Jag är rädd för framtiden, säger 
32-årige Oleg Vorobyos. (Aftonbladet 140307. Sektion: General.) 

 
- Ukrainas väpnade styrkor sattes på lördagskvällen i högsta stridsberedskap sedan ryska 

parlamentet givit president Vladimir Putin klartecken att skicka rysk trupp till Ukraina. USA 
uttrycker stark oro över den aggressiva ryska linjen. (Dagens Nyheter 140302. Sektion: Nyheter.) 

 

I denna rapportering nämns inte rysk inrikespolitik, antigaylagen eller brott mot den egna 

befolkningen. Istället fokuserar man på de brott som väst anser att Ryssland begår mot internationell 

rätt när de annekterar Krimhalvön. Rapporteringen fokuserar på Ryssland som ett hot mot sina 

grannländer och övriga världen, militärt agerande, eventuella konsekvenser av Rysslands handlande 

samt vad övriga världen anser om Rysslands agerande. 
 

- Rysslands stormaktsambitioner sträcker sig just nu inte längre än de forna 
Sovjetrepublikerna. Växer Putins aptit ytterligare kan den bli ett hot mot Sverige. Men i 
nuläget finns ingen anledning att oroa sig för en rysk invasion. (Aftonbladet 140304. Sektion: 

General.) 
 

- Fördömanden från flera västledare sätter press på Vladimir Putin. (Dagens Nyheter 140303. 

Sektion: Nyheter.) 
 

6.2 Huvudsakligt tema och underteman 
Det huvudsakliga innehållet hjälper oss att dra slutsatser om vad medierapporteringens 

gemensamma huvudtema är. Nämligen att Ryssland är ett hot både mot den egna befolkningen och 

mot sin omvärld. Denna gestaltning av Ryssland skapas med hjälp av ett antal urskiljbara 

underteman, presenterade i fetstil nedan. 

- De auktoritära tendenserna i Ryssland blir bara värre. Mötes- och demonstrationsfriheten begränsas, 

oliktänkande hamnar i fängelse, frivilligorganisationer jagas. Statstelevisionen vevar propaganda för 

Kreml. Lagen som förbjuder homosexuell propaganda är internationellt ökänd, och paranoida 

uttalanden av borgmästaren i Sotji gav ny uppmärksamhet. (Dagens Nyheter 140204. Sektion: Ledare.) 

 

- Givetvis kan läget ändras. Putins aptit kan växa när hans stormaktsambitioner är fullbordade. Den kan 

växa om han ohotad kan annektera självständiga länder eller delar av dem. (Aftonbladet 140304. Sektion: 

Krönika.) 

Medierna rapporterar om Rysslands tidigare framgångar som sedan vänts till motgångar och 

misslyckanden, som i sin tur har lett till att Rysslands utveckling går bakåt istället för framåt. Dessa 

misslyckanden och bakslag gäller såväl ekonomiskt som inrikes- och utrikespolitiskt. 

- Minns ni 2007? Ryssland började se ut som en världsmakt igen. Ekonomin slog tillväxtrekord med 8 

procent. Det politiska livet hade stabiliserat sig. Stödet för president Vladimir Putin var stratosfärsikt. 

Det tio år långa upproret i Tjetjenien tycktes vara kväst. Och som rosen på tårtan fick Ryssland 

Internationella olympiska kommitténs (IOK) tillstånd att anordna vinterspelen 2014 i badorten Sotji vid 

Svarta havet. […] Så är det inte längre. Ryssland är svagt, sjaskigt och korrumperat och har inte den 

servicekapacitet som ett OS fordrar. Atmosfären kring spelen i Sotji avspeglar många av Rysslands 

sämsta egenskaper. På 1990-talet fällde regeringschefen Viktor Tjernomyrdin ett odödligt yttrande om 

landets ekonomiska övergång: ”Vi hoppades på det bästa men allt blev som vanligt.” De orden tål att 

upprepas. (Dagens Nyheter 140210. Sektion: Ledare. Nina Chrusjtjova, professor i internationella relationer vid 

The New School, universitet i New York.) 
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Rapporteringen målar upp en bild av ett korrumperat och intolerant land som spolierar 

förutsättningarna för den egna befolkningen. Ryssland beskrivs som hårt och brutalt mot såväl sina 

egna medborgare som mot länderna runt omkring. Ryssland påstås bedriva propaganda, bedriva 

censur och kontrollera mediernas innehåll, i ett försök att ha makt och kontroll över den egna 

befolkningen samt för att försöka kontrollera vad övriga världen tycker om Ryssland. Att Ryssland 

begår flera brott mot mänskliga rättigheter är också ett återkommande undertema, vilket tycks syfta 

till att ytterligare förstärka bilden av Ryssland som ett hot mot den egna befolkningen. 

- De ryska mediernas propaganda kring krisen i Ukraina har haft effekt. Många ryssar köper den 

officiella beskrivningen av vad som har skett i Kiev: Det är inte en folkresning som har jagat bort en 

korrumperad rysk marionett, utan en fascistisk statskupp som har genomförts med västvärldens stöd. 

[…] Ingen granskning tillåts, eftersom den enkelt skulle sticka hål på de många osakligheter och rena 

fabrikationer som publiceras. (Dagens Nyheter 140306. Sektion: Nyheter.) 

- Och vad värre är: I spåret av lagen har en våg av homofobi vällt fram över Ryssland, synbarligen 
uppmuntrad av ”godkäntstämpeln” från högsta ort. Enligt flera rapporter – senast häromdagen från 
Human Rights Watch – har antalet hatbrott mot homosexuella ökat, inklusive mord. Och på internet 
frodas osmakliga klipp från homofoba rörelser som ”Jaga pedofilerna”, där homosexuella män hotas, 
hånas och förnedras. (Dagens Nyheter 140207. Sektion: Världen.) 

 

I rapporteringen kring interventionen i Ukraina framgår ett tydligt vi och dem i medierapporteringens 

underteman. Ryssland tycks stå ensamt mot USA med resten av världens västländer som allierade. 

Västvärldens reaktioner, fördömanden och bojkotter i samband med händelserna i och runt 

Ryssland är också ett undertema, framför allt i rapporteringen om interventionen i Ukraina. Oro för 

krig blir i samband med dessa reaktioner, fördömanden och bojkotter det samlade huvudsakliga 

undertemat. Att Ryssland är lögnaktigt, oberäkneligt, slutet, obegripligt och har 

stormaktsambitioner är ytterligare återkommande underteman i såväl rapporteringen om OS som 

rapporteringen om interventionen i Ukraina. 

- Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen sade i Bryssel efter ett krismöte i Nato att Rysslands 

agerande hotar fred och säkerhet i Europa, och att Ryssland bör dra tillbaka sina styrkor. […] USA:s 

utrikesminister John Kerry, som reser till Kiev imorgon tisdag, fördömde i starka ordalag Rysslands 

”osannolika aggression” och varnade Ryssland för ”mycket allvarliga konsekvenser”. […] President 

Barack Obama talade natten till söndagen med Rysslands president Vladimir Putin i 90 minuter. 

Obama sade sig vara djupt oroad över att Ukrainas suveränitet kränks, och uppmanade enligt Vita 

huset Putin att återkalla de ryska trupperna till sina baser. […] Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-

moon uttryckte stor oro för utvecklingen i Ukraina. […] I Sverige ser statsminister Fredrik Reinfeldt 

med stort allvar på situationen. (Dagens Nyheter 140303. Sektion: Nyheter.) 

 

- Ett team från AP berättar att de på avstånd frågat en soldat om han var ryss och fått svaret: - Ja, ja. En 

timme senare höll Vladimir Putin presskonferens och försäkrade att det ännu inte finns några ryska 

soldater inne på Krimhalvön. (Aftonbladet 140305. Sektion: General.) 

Det finns en tydlig skillnad i medierapporteringens underteman när det gäller rapporteringen om OS 

och rapporteringen om interventionen i Ukraina. Underteman som illustrerar Ryssland som ett hot 

mot den egna befolkningen förekommer uteslutande i rapporteringen om OS, medan underteman 

som illustrerar Ryssland som ett hot mot såväl grannländer som mot västvärlden enbart förekommer 

i rapporteringen om interventionen i Ukraina.  
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6.3 Historisk bakgrund 

I medierapporteringen om Ryssland ges oftast ingen historisk bakgrund, utan man blir många gånger 

kastad rakt in i de aktuella händelserna. En överskådlig beskrivning av det som är rapporteringens 

huvudsakliga innehåll och teman saknas vanligen. Det blir då tydligt att man behöver ha en viss 

förförståelse och vissa förkunskaper för att helt kunna förstå det som skrivs eller sägs. Man 

rapporterar om både OS i Sotji och Rysslands intervention i Ukraina som om alla som läser, tittar och 

lyssnar är väl insatta i de båda händelserna. 

De historiska bakgrunder som trots allt ges är ofta korta och odetaljerade. De sträcker sig sällan mer 

än någon dag bakåt i tiden. Liknande, korta och odetaljerade, historiska bakgrunder används också 

många gånger när man jämför händelserna i och runt Ryssland med tidigare eller liknande händelser 

i världen. I andra fall används den historiska bakgrunden till att måla upp en bild av ett Ryssland som 

för några år sedan gjorde framsteg och som sedan dess har gått tillbaka. 

Nämnas bör att vi valt att inte analysera de faktarutor som ibland har funnits i anslutning till 

artiklarna. Det är möjligt att en mer detaljerad historisk bakgrund beskrivs i dessa. En mer gedigen 

historisk tillbakablick kan också ha getts vid tidigare datum än vår insamlingsperiod av empiri. 

6.4 Kommentarer och slutsatser 
Vilka det är som kommer till tals i den medierapportering som vi har analyserat framgår tydligast av 

vår kvantitativa analys. I den kvalitativa analysen har vi istället analyserat vilka som får kommentera 

och/eller dra slutsatser om händelsen. Skillnaden mellan att komma till tals och att kommentera och 

dra slutsatser menar vi är betydande. Exempelvis intervjuar medier flertalet medborgare som 

fungerar som konkreta exempel på vad enskilda individer tycker och hur de känner. Dessa får dock 

sällan dra några slutsatser, utan berättar främst om den rådande situationen.  

Det är istället i första hand politiker, forskare, experter och korrespondenter som kommenterar och 

drar slutsatser om händelsen. Framförallt i Rapport och Dagens Eko kommenterar korrespondenter 

händelsen, genom att berätta om situationen, diskutera eventuell framtida utveckling och dra 

slutsatser om vad händelsen kommer få för konsekvenser. I tryckta medier är det istället experter av 

olika slag som får kommentera och dra dessa slutsatser. Politiker är de som i störst utsträckning får 

kommentera och dra slutsatser generellt och dessa förekommer jämnt fördelat mellan såväl tryckta 

medier som TV och radio.   

Ovan nämnda aktörer är nästan uteslutande svenska och blir ofta intervjuade och därmed citerade 

direkt, men även diverse världsledare samt någon enstaka utländsk journalist får anses kommentera 

och dra slutsatser om händelsen trots att det ofta enbart refereras till deras utlåtanden. 

Urvalet nedan är exempel på kommentarer och slutsatser från vissa av de aktörer som förekommer i 

medierapporteringen. 

 

- Ja, man kan väl säga att det jag möter på gatorna här i Moskva är en sorts blandning mellan patriotism 
och oro. För det är klart det är ju ingen som vill se ett riktigt krig mellan Ryssland och Ukraina. Men 
frågan är förstås vad tänker de egentligen; Putin och hans medarbetare där inne i Kreml? (SVT Rapport 

140303. Korrespondent.) 
 

- Ödesvalet som kan avgöra både Krims och Ukrainas framtid hålls idag. Före omröstningen ska ryska 
styrkor ha landstigit på det Ukrainska fastlandet – nära svenskorten Gammalsvenskby. – Det handlar 
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om elitsoldater, vilket är mycket allvarligt, säger Lars Gyllenhaal, expert på rysk militär. (Aftonbladet 
140316. Sektion: General. Expert.) 
 

- Professor Stefan Hedlund har varnat för en ”djup inre kris, såväl som ekonomisk” i Ryssland. (Dagens 
Nyheter 140204. Forskare.) 
 

- Ryssland kontrollerar nu hela Krim. Samtidigt varnar USA:s underrättelsetjänst för att landet rycker 
närmare en invasion i östra Ukraina. – Situationen i Ukraina påminner oss om att vår frihet inte är 
gratis, säger president Barack Obama. (Aftonbladet 140327. Sektion: General. Politiker/världsledare.) 
 

- - Vi försöker sända starka budskap till Ryssland att inte gå vidare. Det finns alarmerande tecken i de 
här ultimatum som nu ställs. Det finns alarmerande tecken på trupprörelser. (SVT Rapport 140303. Carl 

Bildt. Politiker.) 
 

- Alla sanna demokrater och människorättsivrare bör vara oerhört oroade över utvecklingen i Ryssland 
på ett stort plan, för det går ju i fel riktning på nästan vartenda fält, tycker demokratiminister Birgitta 
Ohlsson (FP). (Dagens Nyheter 140201. Sektion: Sport. Politiker.) 
 

- Det började pampigt i Georgevskisalen som om det vore ännu en presidentinstallation av Vladimir 
Putin. Det tal som den ryska presidenten inledde med att välkomna de nya ryska medborgarna från 
Krim möttes med stående ovationer och upprepade applåder. Budskapet var glasklart. Ryssland viker 
sig inte för ett hycklande väst och det som samma västländer tyckte var i enlighet med internationell 
rätt när Kosovo utropade sin självständighet gäller också för Krim, sa presidenten. En historisk 
orättvisa har rättats till konstaterade Putin om att Krim och Sevastopol nu blir ryska delrepubliker. 
(Dagens Ekot 140318. Referat av Rysslands president Vladimir Putin. Korrespondent & Politiker/världsledare) 
 

Kommentarerna i rapporteringen riktas till läsarna, tittarna och lyssnarna. De riktas i sin tur mot 

Ryssland, President Putin och i vissa enstaka fall även mot Internationella Olympiska Kommittén. Vid 

ett tillfälle har kommentarerna även riktats mot SVT. 

Att redaktionerna och journalisterna tar hjälp av ett flertal källor för att kommentera och dra 

slutsatser kring händelsen är ingen slump. I uppsatsens teoriavsnitt berördes kortfattat det 

förändrade medielandskapet och journalistens förändrade yrkesroll, vilket kan hjälpa till att förklara 

vissa aspekter av rapporteringen. Med dagens krav på lönsamhet har nyhetsredaktionerna och den 

enskilda journalisten mindre tid för fördjupning och research till förmån för ökad produktion49. 

Forskare menar att mediers rapportering numer består av en tillverkningsprocess i vilken mediernas 

innehåll konstrueras med hjälp av diverse källor50. 

 

Pressavdelningar inom politiken arbetar ofta i nära kontakt med journalister och samtidigt som det 

politiska partiet når ut med sina budskap får journalisten hjälp med dagens nyhetsstoff. Forskare 

menar därför att det har uppstått ett ömsesidigt beroende mellan dessa aktörer, vilket påverkar 

mediers innehåll51. Ytterligare ett beroende som påverkar medierapporteringen, och som också är 

ett resultat av journalisters förändrade yrkesroll, är det mellan journalister och deras källor. Den 

enskilda journalisten blir beroende av källor som kan hjälpa till att förklara och kommentera vissa 

händelser, framförallt sådana som är svåra att få ett helhetsgrepp om utan gedigen fördjupning. 

Nyhetskällorna är experter inom sina respektive ämnesområden och kan därmed förmedla viktig och 

värdefull fakta kring händelsen till journalisten, som tidsmässigt ofta inte själva har möjlighet att 

fördjupa sig i ämnet.  Nyhetskällorna blir allt mer betydelsefulla i det journalistiska arbetet. Det är 

                                                           
49

 Hultén, 1999. s 108-114 
50

 Manning, 2001. s 150-152 
51

 Hultén, 1999. s 127-128 
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hos dem journalisten hämtar den mesta informationen till sitt arbete52. Allan belyser ytterligare en 

aspekt av vad som styr nyhetsinnehållet och vilka som får komma till tals, vilken är medieföretagens 

ägandeförhållanden. Han menar att medierna antingen ägs av makthavare, eller att dessa 

makthavare styr ägarna. Allan beskriver dessa makthavare som, inte sällan vita män, med en 

kapitalistisk inriktning, vilket bland annat bidrar till ett stort fokus på lönsamhet och en viss specifik 

inriktning. Avvikande och kritiska åsikter tystas frekvent ner, till förmån för makthavarnas intressen. 

Allan menar att detta leder till en ensidig och ytlig rapportering som fokuserar på säljbarhet framför 

opinionsbildning. Detta bidrar i sin tur till att enbart vissa källor, med tillhörande specifika men också 

okontroversiella åsikter får uttala sig. Makthavarnas åsikter, värderingar och sociala normer blir på 

detta sätt samhällets åsikter, värderingar och sociala normer53.  

 

Konstruktionen av mediernas innehåll, det nära samarbetet mellan journalister, politiker och 

organisationer samt makthavarnas påverkansmöjligheter skulle kunna förklara varför det till största 

del är källor av samma åsikt som uttalar sig och varför gestaltningen av Ryssland får stå oemotsagd i 

de undersökta medierna. 

 

6.5 Förförståelse och förkunskaper 

När det gäller förförståelse och förkunskap visar vår analys att det är mycket man förväntas veta och 

kunna om många saker när man tar del av rapporteringen om Ryssland i svenska medier. 

De saker som man förväntas ha förförståelse och förkunskap om är bland annat rysk historia, politik 

och ekonomi. I detta ingår främst att ha kunskaper om att Ryssland tidigare varit en union och att det 

finns ett flertal självständiga länder som tidigare har tillhört denna union. Sovjet, Sovjettiden och 

Rysslands eventuella intresse av de länder som tidigare var stater i Sovjetunionen är nämligen 

återkommande ämnen som man förväntas veta något om. Att Ryssland har haft ett annat politiskt 

och ekonomiskt system är också viktigt att veta för att kunna förstå rapporteringen om Ryssland. 

Utöver detta ska man vara insatt i Europas politik.  Att ha goda kunskaper om EU och Nato är en 

viktig del av rapporteringens förförståelse.  

- I dessa dagar framstår Ryssland plötsligt som en allvarlig potentiell fiende men det är inget hot som är 

riktat direkt mot Sverige. President Putins långsiktiga strategi har inte varit någon hemlighet. Med 

kriget i Georgien 2008 markerade han att Ryssland inte accepterar att forna Sovjetrepubliker som är 

strategiskt viktiga för Ryssland hoppar över till väst och går med i EU och Nato. (Aftonbladet 140304. 

Sektion: Krönika.) 

 

- Slutsats: Har du en gång varit Sovjetrepublik så bör varningsklockorna ringa. Annars kan du i närtid 

känna dig rätt säker. Särskilt om du är medlem av EU eller Nato. (Aftonbladet 140304. Sektion: Krönika.) 

Vidare förväntas man också ha förkunskaper om den rådande krisen i Ukraina. Detta gäller både den 

interna krisen med påföljande politiska oroligheter samt Rysslands intervention och annektering av 

Krim. Händelserna nämns och diskuteras ofta, men beskrivs inte med någon längre eller detaljerad 

historisk bakgrund. Här kan också rapporteringen bli missvisande emellanåt då man benämner både 

den interna politiska krisen i Ukraina och Rysslands annektering av Krim som “Ukrainakrisen”. 
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- Och vi börjar då med Ukrainakrisen där Ryssland idag ytterligare stärkte greppet om Krimhalvön och 

uppges föra in mer militär. Den ryska flottan ska ha lämnat ett nytt ultimatum till de Ukrainska 

styrkorna; att ge upp före klockan fyra imorgon bitti eller bli stormade. I östra Ukraina har pro-ryska 

demonstranter intagit myndighetsbyggnader och från Kiev kommer vädjanden om stöd. (Dagens Ekot 

140303.) 

När man tar del av de svenska mediernas rapportering om Ryssland förväntas man också ha 

kunskaper om Hitler och händelser i samband med andra världskriget då man drar paralleller mellan 

OS i Sotji och OS i Berlin 1936. Putins agerande i Ukraina jämförs också med Hitlers agerande i 

Österrike 1938 utan någon vidare förklaring. 

- Det finns de som tycker att parallellen mellan Putins 2014 och Hitlers 1936 är magstark och irrelevant. 

Jag tycker tvärtom. Likheterna är många och skrämmande. Bägge spelens primära syfte var (och är) att 

manifestera en regim, en ledare, en ideologi. Den olympiska organisationen är endast ett redskap, om 

än extremt kostsamt. (Aftonbladet 140203. Sektion: Krönika.) 

 

- Han liknade också Krim med de tyska nazisternas "anschluss" av Österrike i mars 1938. (Dagens Nyheter 

140305. Sektion: Nyheter – analys.) 

Den genomgående negativa gestaltningen av Ryssland förklaras inte heller. Här förväntas vi alla ha 

kunskap om, och förståelse för, anledningarna till att rapporteringen är genomgående negativ. 

Svenskarnas bild av ryssarna som grymma och falska barbarer som har “insupit falskhet genom 

modersmjölken” tas här bara för given54. Det för givet tagna grundar sig på kulturella värderingar 

som gör att både de som konstruerar medierna innehåll samt de som tar del av det är relativt 

omedvetna om den gestaltning som görs55. Detta gör också att man tar för givet att den negativa 

inställningen till Ryssland delas av alla.  

Kraven på förförståelse och den ensidiga rapporteringen tyder på att det råder en politisk, 

journalistisk och allmän konsensus om att Ryssland och ryskt beteende ska betraktas som något 

negativt. Rapporteringen om Ryssland hamnar till största delen i den sfär som Hallin benämner som 

Sfären av konsensus. Detta innebär att man inom journalistiken tar för givet att vi alla är överens om 

hur vi ser på en fråga, ett problem eller fenomen. Journalisterna känner sig därför inte tvungna att 

förklara eller nyansera gestaltningen av Ryssland.  Ensidigheten tyder också på att det journalistiska 

arbetet sker i Sfären för avvikande beteende. Det innebär att alla källor som är av en annan åsikt i 

frågan om Ryssland inte kommer till tals i de svenska medierna. De båda sfärerna ger tillsammans en 

ensidig och oemotsagd gestaltning av Ryssland i svenska medier som i sin tur leder till att vi alla har 

samma syn på Ryssland56. 
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6.6 Ordval 

Nyhetsjournalistiken gör anspråk på att objektivt återspegla verkligheten. Som tidigare diskuterats 

finns det dock flera aspekter som påverkar den enskilda journalistens objektivitet. Journalistens 

yrkesroll och yrkesnormer påverkas av den rådande mediesituationen med tillhörande krav på 

lönsamhet och ökad produktion57. En vedertagen konsekvens av detta är det ökade behovet av 

källor, som både hjälper till med kunskap och information inom ämnesområdet såväl som konkret 

nyhetsstoff. Därmed kan utomstående aktörer påverka medierapporteringen, eller styra den i en viss 

riktning. Den enskilda journalisten är också oundvikligen influerad av såväl samhällets rådande 

värderingar och sociala normer som tidigare erfarenheter och egna åsikter58. Vi menar att denna 

påverkan till stor del tar sitt uttryck i ordvalen, som till syvende och sist är det som skapar 

gestaltningen av Ryssland. Retoriken är ständigt närvarande, såväl medvetet som omedvetet, 

eftersom retorik har en självklar plats i den vardagliga kommunikationen. Trots att nyhetsjournalistik 

alltså gör anspråk på ovan nämnda objektiva återspegling av händelser och fenomen innehåller 

artikeln eller nyhetsinslaget alltid någon form av retorik. Genom denna retorik påverkar 

rapporteringen publikens perspektiv på världen59. Retorikförfattaren Bo Renberg menar att samtliga 

påståenden om verkligheten, vilket medierapporteringen ger, innehåller värderingar. Utan dessa 

skulle påståendet sakna betydelse och mening60. 

För att presentera medierapporteringens ordval så tydligt som möjligt lägger vi till ord som är vanligt 

förekommande i de undersökta mediernas gestaltning av Ryssland i illustrationen som inledde detta 

kapitel. Genom att belysa mediernas retorik på mikronivå vill vi framför allt tydliggöra de båda 

smalare vägarna, det vill säga mediernas skilda inriktning, fokus och karaktär beroende på om det 

huvudsakliga innehållet berör OS i Sotji eller den ryska interventionen i Ukraina. Orden som 

symboliserar den breda vägen, alltså den grundläggande medierapporteringen om, och övergripande 

gestaltningen av, Ryssland presenteras först i nästa avsnitt. Samtliga ord är hämtade ur empirin som 

vi använt oss av. 
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Efter en kortare sträcka delas den breda vägen i två smalare. Vägen som viker av österut 

symboliserar hotet som Ryssland är inrikes, det vill säga för sitt eget land och för sina egna 

medborgare. Längs denna väg samlas de artiklar och nyhetssändningar som handlar om de olympiska 

spelen i Sotji. De stora ämnen som diskuteras och behandlas är demokrati och mänskliga rättigheter. 

Vägen som viker av västerut symboliserar hotet som Ryssland är utrikes, för sina grannländer och för 
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västvärlden. Längs denna väg samlas de artiklar och nyhetssändningar som behandlar Rysslands 

intervention i Ukraina. Trots att demokrati, miljö och mänskliga rättigheter nyligen varit flitigt 

omskrivna ämnen i samband med OS i Sotji tycks dessa ha glömts bort i samband med Rysslands 

intervention i Ukraina. Artiklarna och nyhetsinslagen behandlar istället främst militära aspekter av 

Ryssland. 

I gestaltningen av Ryssland används ett flertal så kallade förstärkande ord, ofta i form av adverb som 

ska ge mer information om händelsen eller tillståndet. Exempel på vanliga sådana är mycket, 

enormt, starka och liknande. I andra fall har journalisten, eller annan författare till artikeln eller 

nyhetsinslaget, valt det starkaste ordet av ord som uttrycker samma sak. Citaten nedan illusterar hur 

starka ord används i den flytande texten. 

- Rysslands agerande är fullständigt oacceptabelt. (SVT Rapport 140303.) 

 

- Sedan dess har Sotji krossat illusionen. […] Stödet för president Vladimir Putin var stratosfäriskt. […] 
Det kolossala projektet, som har kostat över 50 miljarder dollar - mer än alla tidigare vinter-OS 
tillsammans […] Dess totalitära hemlighetsfullhet, dess gigantiska militärindustriella komplex, dess 
överallt närvarande KGB och dess skenbara förakt för materiell komfort. (Dagens Nyheter 140210. 

Sektion: Ledare.) 

 

Inte sällan brukas också ett något ”svårare”, lite byråkratiskt språk. Exempel på sådana ord är kväst 

(kuvad), chauvinism (trångsynt nationalism), politruker (makthavare, statsmän) och kamaraderi 

(svågerpolitik). 

 

Retoriken är i övrigt klart skiftande beroende på rapporteringens inriktning, fokus och det 

huvudsakliga innehållet. Som nämnts ovan fokuserar medierapporteringen om OS i Sotji på 

demokratiska aspekter, mänskliga rättigheter och framförallt konsekvenser av den relativt 

nyinrättade antigaylagen. Som illustrationen med tillhörande ord uttrycker tydligt, används en retorik 

som skapar en känsla av sympati för den ryska befolkningen. Personifieringar, i form av förtryckta 

homosexuella eller torterade arbetare, med tillhörande citat, ges utrymme och får mycket empati 

från journalisten eller författaren. Orden i illustrationen visar att retoriken, när det gäller OS, är 

känslomässigt inriktad. Rapporteringen är ofta vinklad på enskilda personers utsatthet och i samband 

med skildringen av detta beskrivs också Rysslands makthavares agerande och del i det hela. 

 

När det gäller medierapporteringen om Rysslands intervention i Ukraina kan ett annat språkbruk 

urskiljas. Fokus ligger ofta på olika militära gärningar, ställningstaganden, påtryckningar och hot. 

Fokus skiftar också från att granska Rysslands inrikespolitik och hur de ryska medborgarna behandlas 

till att mestadels diskutera Rysslands utrikespolitik, västvärldens reaktioner på, och känslor kring, 

interventionen. Likt rapporteringen i samband med OS är personifieringar vanliga men enskilda 

privatpersoner kommer inte längre till tals i samma utsträckning, till förmån för politiker, experter 

och världsledare samt någon enstaka demonstrant och militär. Krig är ett väldigt vanligt 

förekommande ord i samband med denna rapportering. Likaså vapen, slå tillbaka, påtryckningar och 

sanktioner. Denna retorik skapar en känsla av rädsla och allvar. 

 

Illustrationen visar också vanliga ord som används vid beskrivandet av den ryska presidenten. Vid en 

närmare granskning av svenska mediers gestaltning av Ryssland kan man nämligen inte bortse från 

den roll och det stora utrymme som Rysslands president, Vladimir Putin, får. Presidenten framställs 
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ofta som Rysslands allra största problem och roten till allt ont. OS är inte Rysslands OS, utan Putins 

OS. Interventionen i Ukraina är inte ryskt agerande, utan Putins agerande. Något som följande citat, 

hämtade ur vår empiri belyser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dagens Nyheter 140204. Sektion: Ledare) 

 

- Vinter-OS i Sotji riktar ljus på stagnationen i Rysslands ekonomi. Ryssarna lever i ett korrumperat 
system och är helt beroende av oljeinkomster. Någon utväg finns knappast så länge Vladimir Putin är 
president. (Dagens Nyheter 140207. Sektion: Ekonomi.) 

 

- Men sedan Vladimir Putin åter blev Rysslands president i maj för två år sedan har landet stävat bort 
från demokratin. (Aftonbladet 140207. Sektion: Ledare) 

 

- Alla pumpar på om Putins OS. (Dagens Nyheter 140206. Sektion: Sport.) 
 

- Pang i Putins OS-bygge. (Dagens Nyheter 140208. Sektion: Ledare.) 
 

- Putin agerar som han gör därför att han kan - allt medan västländerna våndas svårt om hur de ska 
svara på Rysslands militära intervention i Ukraina. (Dagens Nyheter 140307. Sektion: Nyheter – analys.) 

 
Vladimir Putin är också grunden till en del nyord som används i den svenska rapporteringen såsom till 

exempel putinism, putinisering och Putindokumentärer.  

 

- Ryssland befinner sig i stället i en ond spiral av putinisering. (Dagens Nyheter 140208. Sektion: Ledare.) 
 
Svenska journalister drar sig inte heller för att ge den ryska presidenten epitet såsom till exempel 

segerherre, diktator, överstecyniker och överoligark.  

 

- Överstecynikern är presidenten himself. Vladimir Putin. (Dagens Nyheter 140206. Sektion: Sport.) 
 

- Det finns gott om andra ämnen som kan ventileras med överoligarken i Moskva: Rysslands stöd till 
Syriens bödel al-Assad, de drakoniska antiterrorlagarna, rättsosäkerheten för landets oppositionella, 
toppridningen av landets grannar -och inte minst den officiellt sanktionerade, skamliga ryska 
homofobin. (Dagens Nyheter 140128. Sektion: Ledare.) 

 

- Ju mer jag tar del av vittnesmål om de våldsamma och vanvettiga förberedelserna för diktator Putins 
propagandaspel, desto mer tappar jag lusten. (Aftonbladet 140203. Sektion: General.) 
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Ibland går man också så långt att man jämför Putin med Hitler. 
 

- Det finns de som tycker att parallellen mellan Putins 2014 och Hitlers 1936 är magstark och irrelevant. 
Jag tycker tvärtom. (Aftonbladet 140203. Sektion: General.) 

 

Enligt Balmas & Sheafer har nyhetsrapporteringen en tendens att fokusera på landets ledare istället 

för landets politik om länderna står långt ifrån varandra värderingsmässigt, kulturellt, ekonomiskt 

och geografiskt.  Om de ovan beskrivna förhållandena råder blir nyhetsrapporteringen också 

mindre detaljerad, djup och granskande.  

 

Teorierna om vad det är som avgör hur ett land gestaltas i medierapporteringen är inte fullt ut 

applicerbara på de svenska mediernas gestaltning av Ryssland. Rapporteringen om Ryssland i svenska 

medier är nämligen både omfattande och detaljerad samtidigt som man fokuserar mycket på landets 

ledare. Sverige kan anses stå långt ifrån Ryssland rent kulturellt, värderingsmässigt och ekonomiskt 

vilket kan förklara fokusen på president Vladimir Putin, men att rapporteringen samtidigt är 

omfattande och detaljerad måste bero på andra orsaker61. 

 

I Kieppe och Mossbergs teori om vad som påverkar hur andra länder gestaltas diskuteras in-groups 

och out-groups.  Till in-group räknas de länder som ett land på något vis är beroende av och detta 

beroende visar sig genom ett stort intresse av, och engagemang i, det andra landets förehavande. 

Författarna drar sedan slutsatsen att in-group länder oftast gestaltas och bedöms utifrån kompetens 

medan länder som är out-group tenderar att bedömas utifrån dess moral.  Det stora intresset för 

Ryssland visar att Sverige har någon typ av beroende till Ryssland. Detta beroende är nog främst 

grundat på det korta geografiska avståndet till Ryssland samt att Ryssland räknas till en av världens 

stormakter och länge har ansetts vara västvärldens fiende nummer ett. Vi har svårt att bortse från att 

Ryssland är vår granne och att ryskt agerande eventuellt kan komma att påverka oss.  Samtidigt visar 

analysen av svenska mediers gestaltning av Ryssland att landet och dess agerande bedöms utifrån 

moral, eller snarare kanske brist på moral. Detta tyder i sin tur på att Ryssland också räknas som out-

group.  

 

Något som ytterligare kan förklara det svenska intresset för Ryssland är Kieppe och Mossbergs 

familjemetafor som används för att visa att historiska relationella band mellan länder är mycket 

starka. Sverige har ett historiskt relationellt band till Ryssland, visserligen ett negativt sådant, som 

kan förklara vårt intresse av grannlandets förehavanden62. 

 

Att det läggs så stor vikt vid Putin i den svenska medierapporteringen kan vara ett bevis på att 

Sverige står långt ifrån Ryssland kulturellt, värderingmässigt och ekonomiskt, men det stora svenska 

intresset för Ryssland, ryskt agerande och den ryska presidenten tyder på att det är främst vår långa 

historia med, och det korta avståndet till, grannlandet i öst som påverkar mediernas gestaltning. 

 

 

                                                           
61

 Balmas, Sheafer, 2013. s 545-475 
62

 Kieppe, Mossberg, 2005. s 295-301 



”Sverige behöver inte oroa sig – än.”  Charlotta Bosson 

En studie om hur Ryssland gestaltas i svenska medier. Antonia Trollmåne 
   

40 
 

6.7 Övergripande budskap och sociokulturell kontext 
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Illustrationen på föregående sida representerar nu hela den kvalitativa analysens övergripande 

budskap. En världskarta är applicerad på tidigare illustration, vilken ytterligare tydliggör de olika 

riktningar som medierapporteringen om OS i Sotji respektive den ryska interventionen i Ukraina tar. 

Mitt på den östra vägen, Ö4:an, ligger Ryssland som symboliserar att medierapporteringen om OS, 

som placerats längs denna väg, är inriktade på rysk ekonomi, rysk politik och framför allt flertalet 

aspekter av rysk demokratis vara eller icke vara. Mitt på den västra vägen, V4:an ligger istället USA 

som symboliserar den västliga inriktningen med framför allt den västliga rädslan för Ryssland i 

samband med interventionen i Ukraina.  

Orden som numera också pryder den breda vägen gestaltar de undersökta mediernas övergripande 

budskap i rapporteringen om Ryssland. Ryssland gestaltas genomgående som ett hot, både mot de 

egna medborgarna och mot resten av världen. Detta hot är det, i särklass, mest framträdande 

budskap om Ryssland som svenska medier förmedlar. Genom att beskriva Ryssland med ord som 

diktatur och skendemokrati, propagandaapparat och hemlighetsfullt, som militärmakt och en 

allvarlig potentiell fiende, som provocerande men samtidigt förnekande och som att man passar på 

att smida medan järnet är varmt, skapar man gestaltningen av Ryssland som ett hot. 

Analysen av ovanstående makro- och mikronivåer ger oss en bild av den sociokulturella kontexten. 

Det vill säga på vilka sätt mediediskursen är uttryck för och en del av samhälleliga ideologiska 

processer63. 

En kritisk diskursanalys förenar samhällskritik och vetenskap genom att tal, skrift och bilder ses som 

en diskurs. Detta innebär att man anser att texterna är konstruerade utifrån olika situationer, 

institutioner och ”osynliga” strukturer i samhället. För att förstå texten måste man därför leta efter 

de kulturella, sociala, politiska och ekonomiska grunder som format textens innehåll64. 

Det man studerar är underförstådda eller dolda meningar, opinioner eller värderingar. Dessa 

meningar, opinioner och värderingar är i sin tur en del av en sociokulturellt etablerad diskurs, det vill 

säga ett tankesätt som vi tar för givet och som vi lätt förväxlas med neutral information eller 

objektiva fakta65. 

Ideologikritiska studier av medier och nyheter har som utgångspunkt att texter ofta rymmer en 

dramatisk historia och att de har tillkommit som resultatet av politiska, ekonomiska eller 

kulturella motsättningar där någon i slutändan har vunnit. Det handlar därför om att försöka 

urskilja textens konfliktfyllda tillblivelse, både utifrån ett kortare och längre perspektiv: varför 

blev texten som den blev? Skulle inte denna text ha kunnat bli på ett annat sätt?66 

Vår studie visar att den sociokulturella kontexten som påverkar svenska mediers gestaltning är 

främst kulturellt betingad. Det finns flera bidragande faktorer till denna tradition och kultur, såsom 

att ryssarna har besegrat oss i ett flertal krig och att Ryssland, trots det korta geografiska avståndet, 

skiljer sig markant från oss när det gäller kultur, värderingar, ekonomi och politik.  
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Tidigare forskning gällande den svenska rysslandsbilden, som sträcker sig så långt tillbaka som till 

1500-talet67, samt forskning gällande gestaltningen av Ryssland i svenska medier på 1940- och 1980-

talet68, befäster det faktum att vi har en långvarig och envis kulturell syn på Ryssland som något 

hotfullt, farligt och oberäkneligt69. Detta har med tiden blivit ett tankesätt som vi tar för givet och 

som vi lätt förväxlar med neutral information eller objektiv fakta70. 

Tidigare forskning visar att politiskt styre eller politiska åsikter inte påverkar gestaltningen av 

Ryssland i svenska medier. Detta grundar vi på de studier som vi har tagit del av och som är 

genomförda på 1940- och 1980-talet, då man till skillnad från idag, hade socialdemokratiskt styre i 

Sverige. Detta indikerar att vi, oavsett politiskt styre, har en tendens att värdera Ryssland negativt 

och att detta har blivit ett tankesätt som vi alla tar för givet och som vi lätt förväxlar med neutral 

information eller objektiv fakta.  

Detta innebär att de politiker, experter, forskare och journalister, som är de som främst får lov att 

dra slutsatser i vår medierapportering, alla har en gemensam och kulturellt betingad syn på Ryssland. 

Denna bild ifrågasätts aldrig därför att det råder en samhällelig konsensus gällande hur vi tycker och 

tänker om Ryssland. Alltså, detta har blivit ett tankesätt som vi alla tar för givet och som vi lätt 

förväxlar med neutral information eller objektiv fakta.  

Att Rysslandsbilden får stå oemotsagd kan också förklaras med ett socialt mänskligt beteende. I 

rädsla för att uteslutas ur gemenskapen väljer vi att hålla oss till den rådande opinionen och gör inte 

våra avvikande röster hörda. 

Höjelids resonemang om att vi aldrig behöver, eller kommer att, omvärdera vår uppfattning om 

Ryssland stämmer väl in här. Genom att antingen förklara ryskt beteende som något typiskt ryskt 

eller som en manöver eller fälla behåller man den negativa gestaltningen av Ryssland oavsett vad 

landet gör71. Ett exempel på detta är rapporteringen kring OS i Sotji. Man hade kunnat välja att se 

Rysslands investeringar i, och upprustning av, infrastruktur, boenden och idrottsarenor som något 

positivt - något som tyder på framsteg och något som den ryska befolkningen skulle kunna tjäna på. 

Istället beskriver man Rysslands investeringar och förberedelser med ord som skrytbygge, 

storhetsvansinne och propagandaspektakel. 

Att medierna påverkar oss är idag ett vedertaget påstående. I detta fall handlar det inte främst om 

att medierna påverkar vår bild av Ryssland. Det är snarare så att de bekräftar och cementerar den. 
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7. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar vi uppsatsens resultat i relation till den tidigare 

forskning och de teorier som vi presenterat. Kapitlet avslutas sedan med att beröra 

möjligheter till fortsatt forskning inom området. 

 

För att knyta ihop uppsatsens resultat på ett tydligt sätt: Gestaltningen av Ryssland är genomgående 

negativ och genomgående ensidig. Ryssland gestaltas också genomgående som ett hot, såväl mot den 

egna befolkningen som mot resten av världen.  

 

Enligt vår studie är det främst ryskt agerande som är orsaken till att svenska medier rapporterar. 

Verkan blir att vi får en uppfattning om vad Ryssland är, står för och vad som är typiskt för Ryssland. 

Eftersom rapporteringen genomgående gestaltar Ryssland på ett negativt sätt blir konsekvensen att vi 

får en tydlig hänvisning om vad vi ska tycka och känna för det ryska agerandet och Ryssland i stort.  

 

Vår studie visar också att mediernas innehåll konstrueras utifrån en sociokulturell kontext som 

påverkas av såväl kulturella och politiska som sociala strukturer. Dessa strukturer avspeglas i våra 

medier och mediernas rapportering påverkas också i sin tur av journalistens egna övertygelser, de 

processer som används vid konstruktionen av medieinnehåll samt makthavarnas påverkan på det 

som skrivs i medierna. Detta innebär att den genomgående negativa och ensidiga gestaltningen av 

Ryssland i den svenska medierapporteringen beror på ett flertal olika orsaker. 

 

7.1 Tänkbara orsaker till mediernas gestaltning 

Traditionen att gestalta Ryssland på ett negativt vis kan ha sina rötter i det komplicerade förhållande 

som Sverige har haft med Ryssland ända sedan 1500-talet. De många, långa och brutala krig som 

Sverige och Ryssland bedrev med varandra under 1600- och 1700-talet resulterade i en negativ syn på 

Ryssland med inslag av rysskräck. Denna rysskräck har påverkat de svenska relationerna med Ryssland 

ända in i modern tid72. Den svenska uppfattningen om Ryssland har sannolikt präglat de svenska 

mediernas rapportering. Samtidigt visar tidigare forskning att inställningen till Ryssland också har 

förstärkts och cementerats via de svenska medierna. Hos de svenska medierna finns nämligen en 

stereotyp bild av Ryssland. Med hjälp av denna stereotypa bild gestaltar medierna det ryska 

agerandet, som man är negativt inställd till, som ett typiskt ryskt beteende. Användandet av den 

stereotypa bilden av Ryssland gör att varken medierna, eller de som tar del av mediernas 

rapportering, behöver omvärdera eller förändra den i grunden negativa synen på Ryssland73. 

 

Vår studie visar att de svenska mediernas gestaltning av Ryssland bara till viss del har förändrats 

under de senaste trettio åren. Stefan Höjelid studerade Rysslandsbilden i svenska medier under 1980-

talet och kom fram till att det fanns två idealtyper som representerade bilden av, då, Sovjetunionen. 

Den förstnämnda av dem stämmer väl in på resultatet av vår studie. I denna idealtyp är bilden av 

Sovjetunionen traditionell och stereotyp. Rysskräck och ibland till och med rysshat är vanligt 
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förekommande. Unionen beskrivs med hjälp av begrepp som avståndstagande, fruktan, misstro, 

förakt och fördömande. Sovjetunionens samhällssystem, dess agerande, bakomliggande motiv och 

intentioner beskrivs ofta med ett mycket aggressivt språkbruk. Sovjetunionen beskrivs som en 

aggressiv, ociviliserad och totalitär diktatur som är hotfull, brutal, extremt misstänksamt, cyniskt, 

hycklande, slutet samt tekniskt och ekonomiskt efter74. Orden som Höjelid menar att Sovjetunionen 

beskrevs med för trettio år sedan, kunde lika gärna vara hämtade ur vår uppsats empiri. Samtidigt 

visar vår studie att Höjelids andra idealtyp inte längre existerar. Den idealtyp som gestaltade ett 

mjukare Ryssland, ett Ryssland som endast förargades vid konfrontation och som man därför värnade 

goda relationer med.  

Den stereotypa och stelnade fiendebilden, som Sveriges relationella band och långa historia med 

Ryssland har bidragit till, är rimligtvis så djupt förankrad att den blir för givet tagen och därmed aldrig 

heller ifrågasatt – inte ens av medierna. Vi menar att den svenska journalistkåren är så pass präglad 

av historien och traditionen att detta delvis ligger till grund för hur Ryssland gestaltas. Vår studie 

indikerar nämligen att varken politik eller mediesituation kan förändra denna bild, eller vara isolerade 

orsaker till svenska mediers gestaltning av Ryssland.  

 

I studien Country Image – a reflection of the signifacance of the other menar författarna att graden av 

medvetenhet om, och intresset av, det andra landet påverkar mediernas gestaltning. Ju större 

beroende vi har till ett land, desto mer djupgående och detaljerad blir också gestaltningen. Eftersom 

Ryssland är ett av Sveriges grannländer har vi en geografiskt nära relation till landet. Det korta 

geografiska avståndet gör att vi kan komma att påverkas av ryskt agerande, vilket kan förklara vårt 

intresse för Ryssland och det utrymme landet får i vår nyhetsrapportering. Vår långa historia med 

Ryssland bidrar också till att intresset för och kunskaperna om landet är stora i Sverige. Detta leder till 

omfattande, djupgående och detaljerad medierapportering om Ryssland och ryskt agerande i svenska 

medier. Hur ett annat land gestaltas i inrikesmedier påverkas också av inställningen till hur högt 

värderade gränsöverskridande frågor såsom fred, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

miljöskydd är i landet som det rapporteras om. Ett land som värderar dessa frågor högt gestaltas 

vanligtvis positivt75. Att Ryssland inte anses värdera några av frågorna ovan högt kan vara en av 

förklaringarna till mediernas negativa gestaltning av Ryssland.  

 

Ytterligare en förklaring till att mediernas gestaltning är så snarlik och överensstämmande är det 

mänskliga behovet av att passa in, få vara med i gemenskapen och inte hamna utanför. Dessa behov 

gör att vi undviker att göra vår röst hörd när vår åsikt är av ett annat slag än den rådande opinionen76. 

Detta beteende påverkar sannolikt också de svenska journalisternas rapportering om Ryssland. Om 

alla är överens om att Ryssland och ryskt beteende är negativt vågar ingen sticka ut hakan och vara av 

en annan åsikt. Gestaltningen av Ryssland i svenska medier kan i sin tur också ha påverkats av att 

Sverige sedan andra världskrigets slut alltmer lutat sig mot USA och väst i politiska frågor. Så länge 

västvärlden har en gemensam negativ syn på Ryssland vill, kan och vågar vi inte vara av en annan i 

åsikt av rädsla för att bli uteslutna eller illa omtyckta.  

 

 

 

                                                           
74

 Höjelid, 1991. s 117-121 
75

 Kieppe, Mossberg, 2005. s 295-301 
76

 McQuail, 2010. s 519-520 



”Sverige behöver inte oroa sig – än.”  Charlotta Bosson 

En studie om hur Ryssland gestaltas i svenska medier. Antonia Trollmåne 
   

45 
 

Sverige påstås ofta vara neutralt i sin politiska hållning gentemot resten av världen och i rådande 

världsliga konflikter. Vår granskning av svenska mediers gestaltning av Ryssland visar dock något 

annat. Vi menar att medierna, genom att gestalta vissa länder positivt och andra negativt, skapar en 

känsla av ”vi och dem”. Det blir på så sätt tydligt vilka länder som vi gärna samarbetar med eller är 

beroende av. I detta fall USA och övriga västländer. Medierapporteringens vinkling och val av källor 

gör det tydligt att det är i västvärlden Sverige har sina ”allierade”. Vi anser därför att vår bild av 

Ryssland också präglas av vad övriga länder i västvärlden anser om Ryssland samt vilket 

förhållningssätt som dessa länder förväntar sig att Sverige ska ha gentemot Ryssland.   

 

7.2 Utomstående aktörers påverkan på medierapporteringen 

Våra historiska relationer med Ryssland samt såväl svensk som rådande världspolitik kan vara 

orsakerna till den negativa och onyanserade gestaltningen av Ryssland i svenska medier. Ytterligare en 

orsak till att mediernas gestaltning ser ut som den gör kan vara den rådande mediesituationen. 

Slutsatsen att vi genom mediernas rapportering får en hänvisning om vad vi ska tycka och känna för 

det ryska agerandet hänger nämligen ihop med de processer som medierna använder sig av när de 

konstruerar en nyhet på ett visst sätt. Dessa processer går ut på att aktivera vissa idéer, känslor och 

värderingar hos läsarna, tittarna och lyssnarna och på så vis uppmuntra oss att tänka i vissa specifika 

banor och att dra mer eller mindre förutsägbara slutsatser. Gestaltningarna, som dessa processer 

bidrar till, behöver inte vara medvetna hos journalisten eller hos publiken utan beror nog främst på 

delade, väl förankrade kulturella värderingar. Delade kulturella värderingar har en grundläggande 

påverkan på våra uppfattningar och det är detta som gör det möjligt för medierna att utöva makt över 

vårt tyckande och kännande77.  

 

Allan beskriver att den rådande mediesituationen, med framför allt tillhörande lönsamhetskrav, lett 

till att utomstående aktörer kan påverka medierapporteringen i allt högre utsträckning. Som belysts 

tidigare så sker detta till följd av konstruktionsprocessen av nyheter, det nära samarbetet mellan 

journalister och källor samt högt uppsatta makthavares påverkan på innehållet. Dessa makthavare 

har ofta en position i de stora mediekonglomeratens ledning och styrelse. Genom denna position har 

de goda möjligheter att påverka medierapporteringens vinkel för det egna intressets vinnings skull. 

Avvikande och kritiska åsikter tystas ner med följden att en eventuell opinion aldrig kommer till tals. 

Istället får endast vissa pålitliga, och noggrant utvalda, okontroversiella källor kommentera händelsen 

eller fenomenet78. Vår studie av de svenska mediernas gestaltning av Ryssland visar att det i stor 

utsträckning är just pålitliga, noggrant utvalda, okontroversiella källor som får kommentera 

händelserna som involverar och berör Ryssland. Detta innebär, enligt oss, att det finns ett 

dominerande skikt i samhället som får komma till tals och dra slutsatser i våra medier och som genom 

sina uttalanden och slutsatser bestämmer vad vi ska veta, känna, tycka och tänka om olika saker. De 

som tar del av medieinnehållet tolkar och accepterar sedan dessa åsikter och värderingar som sunt 

förnuft. Eftersom både politiker, makthavare och källor kan påverka våra mediers innehåll innebär 

detta att de har makten över våra attityder och vårt förhållningssätt. Vilket i sin tur innebär att de 

bestämmer samhällets normer. I detta fall skulle det innebära att det finns ett dominerande skikt i 

vårt samhälle som vill att vi ska ha, och troligtvis tjänar på att vi har, en negativ syn på Ryssland. 
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Det problematiska i sammanhanget är att medierna gestaltas som objektiva sanningsbärare, vilka 

återspeglar världen precis som den är. Medieinnehållet skapas när något händer, där något händer. 

Journalisterna är samhällets så kallade vakthundar, det vill säga kritiska granskare av makten, i den 

lilla människans tjänst79. Vår studie visar att just denna gestaltning av medierna kan liknas vid 

gestaltningen av Ryssland i svenska medier. Mediernas objektivitet och oberoende är nämligen en 

onyanserad och oemotsagd ”sanning”, som har blivit ett tankesätt som vi alla tar för givet och som vi 

lätt förväxlar med neutral information eller objektiv fakta.  

 

Hur medierna kan påverkas av makthavare och ägare finns det ett färskt exempel på. En 

lokalpolitiker i Hässleholm tyckte inte om lokaltidningen Norra Skånes granskning av 

kommunpolitiken. Dessa åsikter framförde han till ordföranden i tidningens styrelse, som i sin tur 

kontaktade tidningens chefredaktör. Chefredaktören valde sedan att omplacera journalisten som 

granskat kommunpolitiken till en annan tjänst och ett annat bevakningsområde. Händelserna ledde 

till protester från Norra Skånes medarbetare och läsare samt reaktioner från stora delar av medie-

Sverige. Diskussionerna kring mediernas oberoende, objektivitet och syfte samt makthavarnas 

påverkansmöjligheter har efter händelsen varit många.  

 

Exemplet ovan och resultatet av vår studie gör att vi ställer oss frågande till om vi verkligen kan lita 

på det som förmedlas i den svenska medierapporteringen? Fri press är viktig för att de svenska 

medborgarna ska kunna få en nyanserad och objektiv bild av verkligheten. Det är också av yttersta 

vikt att medborgarna kan göra informerade val utifrån det som skrivs när de ska ta ställning i olika 

politiska frågor. Till exempel Sveriges medlemskap i EU och Nato samt eventuellt ökade anslag till 

svenskt försvar till följd av att vi är rädda för Ryssland. Eftersom så mycket forskning, inklusive vår 

egen studie, visar ett medierna inte är de objektiva sanningsbärare som de utger sig för att vara kan vi 

inte låta bli att ställa oss följande frågor; Vad är det som säger att Ryssland har propaganda och att vi 

har sanningen? Och hur kan vi veta vad som är sanningen om vi inte gör några ansatser att nyansera 

vår gestaltning? 

 

Avslutningsvis kan man säga att de svenska mediernas sätt att gestalta Ryssland kan ha flera olika 

orsaker. Att mediernas gestaltning är negativ och ensidig råder det dock inga tvivel om och att 

gestaltningen påverkar våra åsikter om, och känslor för, Ryssland är mer än sannolikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Manning, 2001. s 150-152 



”Sverige behöver inte oroa sig – än.”  Charlotta Bosson 

En studie om hur Ryssland gestaltas i svenska medier. Antonia Trollmåne 
   

47 
 

7.3 Möjligheter till fortsatt forskning 

Till en början hade vi för avsikt att även studera om det fanns ett samband mellan hur medierna 

gestaltar Ryssland och svensk inrikespolitik och vid insamlingen av empiri kunde vi tydligt se en 

ökande debatt kring det svenska försvaret. I dessa artiklar refererade man ofta till den ryska 

interventionen i Ukraina med efterföljande önskemål, åsikt eller krav; höj anslagen till det svenska 

försvaret. Såhär kunde det se ut: 

- Ryssland har tagit kontroll över delar av Krim i Ukraina. Nu öppnar Fredrik Reinfeldt för att stärka det 

svenska försvaret. Vad tycker de övriga riksdagspartierna? […] ”Ryssland är oberäkneligt och rustar 

upp försvaret. Min uppfattning är att det kommer lämna avtryck i försvarsberedningens rapport.” […] 

”De nya Gripenplanen är väldigt viktiga. Vi vill att man beställer fler plan så att man kan ha ytterligare 

två divisioner. Samma sak med flottans fartyg. Sen vill vi även ha ett djupförsvar. En armé tre gånger 

större som i dag är dagens mål.” (Aftonbladet 140304. Sektion: General) 

 
- S har insett sitt misstag. FP menar att ön kan bli ett ryskt brohuvud. Allt fler partier vädjar nu om att 

svensk militär ska återvända till Gotland. ”Den som behärskar Gotland behärskar också Östersjön till 

stor del”, säger Stefan Ring, militärstrateg på Försvarshögskolan. (Aftonbladet 140305. Sektion: General) 

 

- Oroligheterna i Ukraina talar för att det svenska försvaret måste förstärkas. Finansminister Anders 

Borg (M) öppnar nu för ökade anslag under nästa mandatperiod. ”Det är ett lite mer oberäkneligt och 

oförutsägbart Ryssland som vi har i vårt närområde och nu får vi landa i om vi behöver öka vår 

försvarskapacitet. Det är mycket som talar för att det måste göras, säger Borg.” (Dagens Nyheter 140306. 

Sektion: Nyheter.) 

Detta eventuella samband eller denna potentiella påverkan hade dock, storleksmässigt, blivit en 

uppsats för sig. Vi valde därför att inte beröra detta ämne alls, till förmån för djupare diskussioner 

kring mediernas gestaltning av Ryssland. 

 

I framför allt teorikapitlet men även i resultatet har vi dock diskuterat flera aspekter som påverkar 

medierapporteringen och hur rapporteringen påverkar oss. Allt från den förändrade 

mediesituationen och journalistens förändrade yrkesroll till lönsamhetskrav och ägarintressen bidrar 

till hur nyhetsagendan ser ut och formandet av nyheter. Vi belyste också det faktum att forskningen 

visar att mediernas rapportering påverkar hur vi ska tänka, känna och tycka. Att medieinnehållet 

därmed skulle kunna påverka den svenska inrikespolitiken är inte otänkbart. Vi menar därför att en 

studie som undersöker mediernas gestaltning och innehåll i relation till politikens aktuella agenda 

och ”heta” ämnen skulle vara av stort intresse. Eller omvänt – är det istället politikens agenda som 

påverkar det journalistiska innehållet och mediernas rapportering? Vi hoppas att vi genom 

uppsatsens resultat inspirerat till vidare forskning inom detta område. 
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