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Abstract 
 

Title: From fake narratives to information influence – a narrative analysis of Russian state-

funded media reports about Sweden 

 

This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, 

through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a 

textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to 

distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying 

Sweden in their reporting. Insights obtained by analyzing articles from the mentioned news 

outlets shows that four strategical ’master’-narratives can be found in the reporting: 1) 

Sweden is being ridiculed, 2) Sweden is portrayed as a collapsing state, 3) conspiracy theories 

about Sweden are made up and, 4) Russia is portrayed in friendly and peaceful terms. The 

analysis ultimately demonstrates how these four ‘master’-narratives can be understood as 

information produced in order to spread a negative image about Sweden and to promote a 

positive image of Russia. The study emphasizes the importance of continued research in the 

area and discusses the difficulties with addressing something that cannot be termed as fake 

news, but rather as fake narratives.  

 

Key words: information influence, influence campaigns, disinformation, strategic narratives, 

Sweden, Russia, soft power, Sputnik, RT 
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1. Introduktion 
 

”Det är enkelt att bedriva politisk påverkan, propaganda och framföra hot med 

hjälp av modern teknik. Nya beteenden ger en ny normalbild av politisk debatt. Fler 

kan delta i den politiska debatten men den blir också mer gränsöverskridande och 

sårbar för manipulation. Höjd medvetandenivå är tvunget” (Säkerhetspolisen, 

2019:21).  

 

Så skriver Säkerhetspolisen i sin senaste årsrapport från 2019 och pekar därmed ut ett av de sju hot 

de identifierar som de främsta mot Sverige under kommande år. Framförallt Ryssland pekas ut som 

ett primärt hot och de konstaterar att Ryssland har ”fortsatt att använda militära och icke-militära 

maktmedel som utrikes- och säkerhetspolitiska instrument, exempelvis cyberspionage och 

påverkan” (Säkerhetspolisen, 2019:30). De skriver även att Ryssland ”under de senaste åren visat 

en tydlig avsikt och utvecklat sin förmåga att aktivt och dolt påverka andra stater” (ibid, s. 21). Det 

breda spannet av påverkansrelaterade aktiviteter utförda av Ryssland före och under annekteringen 

av Krim-halvön är bara ett exempel på hur linjerna mellan fred, konflikt och krig suddas ut.  

Ett sätt för politiska aktörer att bedriva politisk påverkan och orientera sig inom den 

internationella arenan är via narrativ. Narrativ kan beskrivas som en berättelse om hur händelser 

uppfattas av en publik. Narrativet övergår till att vara strategiskt när den politiska aktören 

uppsåtligen söker förmedla en gemensam bild av det förflutna, nuet och framtiden till en viss utvald 

publik, med syftet att få stöd för sin egen politiska linje och därmed uppnå politiska mål 

(Miskimmon et al., 2013:2-5). Strategiska narrativ kan därmed användas i påverkans- och 

desinformationskampanjer då medierna ges makt att berätta sin egen berättelse med hjälp av 

diskursiva medel, utifrån sina egna syften (Johansson, 2005:130). En sorts strategisk användning av 

narrativ är att underminera västerländska nyhetsbyråers nyhetsrapportering genom att hitta och 

gestalta nyheter som utelämnas från ”mainstream”-rapporteringen, vilket alltså skiljer sig från direkt 

falska nyheter. Taktiken går ut på att skada förtroendet för etablerade medier och västerländska 

statsapparater (Yablokov, 2015:303).  

De två ryska statsfinansierade medierna RT och Sputnik bedriver sedan flera år tillbaka en 

väluppbyggd rapportering om Sverige ur ett ryskt perspektiv på engelska. Våren 2015 grundades 

Sputniks svenska avdelning, vilket kunde påvisa att även svenska läsare var av intresse för de ryska 

mediernas informationskampanj. Denna avdelning togs dock bort våren 2016 och nu återfinns 

nyheterna om Sverige enbart på engelska.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2017) identifierar att det finns ett behov 

av att utveckla kunskap om metoder för att identifiera, analysera och möta informationspåverkan 

som kan ha en negativ påverkan på och riskerar att hota Sveriges grundläggande värden. Det 

svenska systemet har byggts på en tillåtande och öppen dialog, utan styrning av vem som bidrar till 

samhällsdebatten, vilket kompliceras och utmanas när det finns krafter som vill föra fram en 

negativ bild om Sverige. Detta gör att vissa informationskanaler riskerar att underskattas och att 

inte granskas tillräckligt kritiskt, vilket kan få allvarliga konsekvenser då direkt falsk eller vinklad 

information kan spridas och lämnat obemött. Denna studie ämnar fylla denna lucka genom att 

undersöka hur rapporteringen om Sverige ser ut i de ryska statsmedierna och om det är möjligt att 

identifiera någon form av informationspåverkan i nyhetsrapporteringen, vilket kan påvisas är av 

såväl utomvetenskaplig som inomvetenskaplig relevans.   
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1.1 Bakgrund  

Europeiska Unionen (EU, 2018) identifierar desinformationskampanjer som en del av en hybrid 

krigföring. De pekar på bevis som visar att utländska aktörer i allt större utsträckning använder 

desinformationsstrategier för att påverka sociala debatter, skapa splittringar i samhällen och 

indirekt ingriper i demokratiskt beslutsfattande (EU, 2018:3). Enligt MSB (2018) kan 

desinformation användas för att stötta felaktiga narrativ, skapa förvirring eller för att underminera 

trovärdig information. Ofta används även humor som verktyg för att förlöjliga åsikter, narrativ eller 

sakfrågor.  

Sveriges förutsättningar för internationella samarbeten och utbyten länder emellan är beroende 

av ett gott anseende och av att Sverige uppfattas som en förtroendegivande, respekterad och 

relevant aktör (Svenska Institutet, 2018). SI konstaterar i sin årsrapport från 2018 att det inte är 

självklart att det finns en enhetlig bild av Sverige och att hur omvärlden ser på Sverige varierar såväl 

mellan länder som inom länder. De skriver även att mängden tillgänglig information om Sverige 

ökat under 2018 på samtliga språk utom engelska. De har även uppmärksammat att antalet 

alternativa mediekällor, med ett nästintill uteslutande invandringskritiskt fokus i sin rapportering, 

har ökat sin publiceringsfrekvens om Sverige under senare år (SI, 2018:12). 

Enligt Colliver et al. (2019:10) har problemen med integration och med det sociala 

välfärdssystemet gjort Sverige till det perfekta målet för narrativ krigföring och 

desinformationsattacker. Donald Trumps numera välkända referens till de mystiska händelser som 

inträffade ”last night in Sweden” (Chan, NY Times, 2017) är bara en i raden av internationella 

smutskastningskampanjer riktade mot Sverige.  

Enligt rapporten framkommer att det under 2018 förekommit cirka 1 688 000 omnämnanden 

av Sverige på digitala plattformar på ryska, där 76 % är från Ryssland, en ökning på cirka 5 % från 

föregående år (SI, 2018:12). Anledningen till att det är intressant att studera just ryska statsmediers 

rapportering är då det finns väldokumenterade bevis på hur ryska stats-sammankopplade 

nyhetsbyråer spelar en uppsättning roller i olika situationer, allt ifrån att förstärka rysk prestige till 

att samla negativt innehåll om västerländsk inrikespolitik (Ramsay & Robertshaw, 2019:6).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av mönster i den bild av Sverige som de 

ryska statsmedierna Sputnik och RT konstruerar och projicerar i sin nyhetsrapportering, samt att 

söka efter empiriska bevis och tecken på informationspåverkan gentemot Sverige. Detta genom 

att, med stöd av teorin om strategiska narrativ, göra en innehålls- och narrativ analys av utvalda 

artiklar, för att undersöka hur de ryska statsfinansierade tidningarna presenterar bilden av Sverige. 

Den huvudsakliga frågeställningen som studien avser att försöka besvara blir således: Utifrån teorin 

om strategiska narrativ, vilka mönster kan urskiljas i hur bilden av Sverige presenteras i ryska statsmedier? En 

följdfråga på det blir: hur kan dessa eventuella mönster tolkas som indikatorer på 

informationspåverkan? 

Det finns ett identifierat behov av empirisk forskning om informationspåverkan gentemot 

Sverige samt om de olika sätt den kan ta sig i uttryck på. Det identifierade problemområdet är att 

det finns okontrollerade ryska statsfinansierade medier som aktivt försöker bygga upp en 

rapportering om Sverige, vilket skulle kunna tolkas som en vilja till att påverka och styra bilden av 

Sverige. Om det är så finns det god anledning att granska och analysera vad som sägs. Torgförs 

berättelser om Sverige i kris? Finns det något mönster i vilken bild av Sverige som förs fram, 
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exempelvis återkommande narrativ som betonar vissa frågor? Denna studie blir ett bidrag till denna 

lucka i forskningen genom att, utifrån artiklar i Sputnik och RT, slå fast vilka berättelser om Sverige 

de ryska medierna verkar vilja föra fram.  

Det har gjorts ett fåtal tidigare studier på området, bland annat av Kragh & Åsberg (2017), som 

med hjälp av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod undersökte om, samt bekräftade att, 

Sverige utsatts för påverkansoperationer. Colliver et al. (2018) skrev på uppdrag av MSB en rapport 

angående utländska aktörers försök att påverka det svenska riksdagsvalet 2018. De båda 

rapporterna kunde identifiera och bekräfta en viss förekomst av informationspåverkan, samt 

betonade vikten av fortsatt forskning på området. Vad de båda rapporterna saknar som denna 

studie syftar till att bidra med är ett fokus på strategiska narrativ i uppbyggnaden av den dagliga 

rapporteringen om Sverige, genom att ställa frågor till det utvalda materialet så som ”vem framställs 

som fienden i texten?” och ”vilka är de huvudsakliga aktörerna som tillåts ta mest plats?” och att 

därigenom undersöka om det finns ett mönster eller ’master’-narrativ i rapporteringen. Ett 

masternarrativ kan förstås som ett kulturellt accepterat ramverk för hur händelser bör förstås och 

accepteras av publiken, vilket tenderar att normalisera och göra vissa händelser naturliga (Bamberg, 

2004:359-360). Studien söker alltså både efter att identifiera ’master’-narrativ som ryska statsmedier 

använder sig av, samt använder teorin om strategiska narrativ för att kunna urskilja vad för sorts 

rapportering om Sverige som presenteras i Sputnik och RT. Ett sådant bidrag kan framåt ge 

vägledning om vilka sårbarheter som kan utnyttjas i det öppna samhället för att underminera våra 

demokratiska rättigheter, vilket tydligt kan motivera denna studies relevans. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

Informationskrigföring är ett brett begrepp med en mängd olika betydelser och underkategorier 

och det saknas konsensus kring hur de olika element som utgör strategiskt användande av makt 

inom informationssfären bör definieras. Termer så som påverkansoperation, psykologiska 

operationer, desinformation, propagandakampanj, informationspåverkan, vilseledande 

information och psykologisk krigföring existerar parallellt och det råder stor förvirring kring dess 

olika, ibland motstridiga, definitioner.  

Begreppsdefinitionen är mot bakgrund av denna diskussion av särskild vikt, då den stipulerar 

riktning för vilket forskningsfält som inkluderas. Området har behövt begränsas, dels på grund av 

det stora forskningsfält som informationskrigföring innebär och dels på grund av studiens korta 

tidsram. Studien kommer därför främst fokusera på begreppet informationspåverkan, som är ett 

sub-begrepp inom det psykologiska försvaret och faller under kategorin påverkanskampanjer. 

Trots denna avsmalning är även begreppet informationspåverkan ett begrepp som kan användas 

brett och innefatta olika saker inom olika kontexter. Begreppet kommer här att analyseras utifrån 

ett perspektiv där informationspåverkan definieras som en medveten inblandning från främmande 

makt via potentiellt skadlig kommunikation där försök görs att skapa misstro medborgare emellan 

samt mellan medborgare och stat. Fokus läggs på de kommunikativa verktygen som används för 

att stötta främmande makts agenda, utformade så att de utnyttjar uppfattade sårbarheter i samhället 

(MSB, 2018:11). Denna avsmalning avser göra uppsatsen mer fokuserad i sin undersökning och 

möjliggör samtidigt för en djupare förståelse för dess givna definition.  
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1.4 Uppsatsens struktur 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som bedrivits inom området för 

påverkansoperationer och propaganda mer generellt och inom området för informationspåverkan 

mer specifikt. Forskningsöversikten följs av en närmare presentation av studiens teoretiska 

utgångspunkter, i form av strategiska narrativ. Vidare presenteras uppsatsens valda kvalitativa 

metod och en argumentation förs kring denne. Även urvalet och det material som studerats 

presenteras under detta avsnitt. Efter det följer analysen, där den insamlade empirin presenteras 

löpande och kritiskt analyseras genom att koppla samman den med teorier om strategiskt narrativ. 

Avslutningsvis sammanfattas studien i slutsatsen och till sist presenteras några avslutande 

kommentarer och förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning – en översikt 
I denna del presenteras en översikt av den tidigare forskning som gjorts inom området för 

informationskrigföring och påverkanspolitik. Avsnittet inleds med en kort historisk återblick, för 

att följas av en del om medias ökande inflytande i den hybrida krigföringen för att sedan landa mer 

specifikt i den ryska informationskrigföringen. Kapitlet avslutas med en överblick över studier som 

tidigare kopplat samman informationspåverkan och strategiska narrativ.   

 

2.1 Informationskrig och påverkanspolitik 

Informationskrig och påverkanspolitik är inga nya fenomen, utan går att hitta exempel på redan 

från 1600-talets religionskrig (Vulovic, 2017:10). Det har funnits statligt finansierad propaganda 

och desinformation så länge det funnits stater. Termen desinformation är från början rysk 

(”desinformatsia”) och användes under Sovjettiden (Nygren, 2016:224). Falska nyheter 

producerades och distribuerades via trovärdiga nyhetsmedier i syfte att försvaga motståndarna 

(Shultz och Godson 1984:41). Ett annat begrepp inom informationskrigföring är ”aktiva åtgärder”. 

Metoden användes flitigt under Sovjet-tiden och innehöll en bred uppsättning påverkansaktiviteter 

så som hemliga medieplaceringar, förfalskningar och påverkansagenter. Möjliggjorda av teknologi 

och anpassade för en global värld är de moderna ”aktiva åtgärderna” idag mer effektfulla med 

möjlighet att nå längre och att påverka en större opinion (Abrams, 2016:8). Sättet 

informationspåverkan tar sig i uttryck har därmed förändrats i och med utvecklingen av det digitala 

medielandskapet, där aktörer numera kan vara såväl producenter som distribuenter och mottagare 

(ibid, s. 27). Armistead (2004) konstaterar att gränserna mellan militära och icke-militära medel i 

konflikter har förändrats och ett av dessa effektiva icke-militära medel är informationsoperationer, 

utförda i nära samspel med politiska, ekonomiska och militära påtryckningar.  

Gunnar Nygren (2016:18) beskriver medias roll som arena i internationella konflikter och tar 

upp så väl Ukraina som Syrien-konflikten som exempel på hybrid-krig där statligt våld blandats 

med icke-statligt våld, såväl öppet som dolt agerande förekommit och där mediernas roll varit stor. 

Även Abrams (2016:7) konstaterar detta och menar att krig inte längre utspelas stat mot stat i den 

konventionella meningen, utan handlar mer om kontroll över befolkning och över den 

beslutsfattande processen än om kontroll över territorium. Det globala mediesystemet har därmed 

blivit en arena för krigföringen, vilket Hoskins & O’Loughlin (2010) kallar för ”diffused war”, och 

den ständiga uppkopplingen gör att konflikter blir allt svårare att hantera. Knightley (2004) 

problematiserar den ständiga konflikten mellan journalistiska normer (att rapportera neutralt och 

allsidigt) och de militära och strategiska intressena av att kunna kontrollera den information som 

sänds ut och att delge den egna sidans ”korrekta” bild.  

Informationskrigföring handlar om att nå mål som tidigare krävde militär styrka och en mängd 

blodspillan, med andra metoder (Franke, 2015:9). I medielogiken finns en inbyggd förstärkning av 

konflikter, en dramatisering och personifiering som ska tydliggöra konflikter och väcka känslor, 

som i konflikter kan vara till nytta för den som vill skärpa motsättningarna. Medierna kan bidra till 

att skapa bilder av ”den andre” som en fiende värd att bekämpa (Nygren, 2016:21).  

 

2.2 Rysk informationskrigföring inom media 
Under de senaste åren har Ryssland intensifierat sin informationskrigföring och propaganda 

gentemot sina europeiska grannar (Hellman & Wagnsson, 2017:154). Jowett & Daniel (2006:7) tar 

upp flertalet empiriska exempel på överlagda, systematiska försök att påverka uppfattningar, 
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manipulera tankemönster och beteenden från Ryssland för att nå en respons som gynnar det 

önskade målet. Enligt Pomerantsev & Weiss (2014:156) är en viktig del i den ryska 

desinformationsspridningen att elda på förvirring och därigenom underminera grunden för en 

rationell debatt genom att sprida halvsanningar, lögner och flera och motsägande versioner av en 

händelse. Franke (2015:51) belyser att informationskrigföring inte bara är en sak för de ryska 

väpnade styrkorna eller för det ryska försvarsdepartementet, utan att det betonas i flera officiella 

dokument att resurserna från olika regeringsknutna aktörer ska samarbeta för att föra ett lyckat 

informationskrig. Bland de relevanta aktörerna nämns IT och massmedia. Enligt Franke (2015) 

kommer koordineringen av dessa aktiviteter från högsta politiska nivå, och det är de som 

bestämmer huruvida en specifik operation ska utföras eller ej.  

Bjola & Pamment (2016:5-6), som specifikt undersökt den digitala ryska desinformationen, 

menar att den kan delas in i fyra olika kategorier. Den första avser information som avsiktligt 

försöker vilseleda publiken genom att exempelvis framhäva påståenden som fakta och att använda 

sig av information som saknar källor. Den andra kategorin avser information som använder delar 

av en trovärdig källa, så som en nyhetstidning, men sedan avsiktligen misstolkar informationen och 

vrider den till sin fördel. Den tredje kategorin är information som refererar till de två föregående 

kategorierna som trovärdiga källor och den fjärde kategorin är konspirationsteorier, alltså att 

använda publikens misstro till mainstream-medier för att underblåsa alternativa spekulativa 

sanningar som dessa medier undanhåller från publiken. 

Pomerantsev & Weiss (2014) identifierar i sin studie ett antal strategier som utvecklats inom 

rysk informationskrigföring, så som att stötta europeiska politiska partier som är emot EU, inköp 

av västerländska mediebyråer samt stöd till högerextrema politiska rörelser i Europa. Franke 

(2015:51) konstaterar även att informationskrigföring utförs kontinuerligt såväl i fredstid som i 

krigstid. Exempel på hur det kan utföras i fredstid är genom att diskreditera utländska ledare (så 

som gjordes av Sveriges före detta utrikesminister Carl Bildt under Krim-krisen, ibid s. 43-44) eller 

genom att använda det ryska perspektivet på världshändelser och projektera det utåt genom att 

använda invigda mediekanaler på utländska språk.  

Miazhevich (2018) gör en undersökning av innehållet i RT, med fokus på hur bilden av Ryssland 

projiceras. Hon menar att RT främjar en tydligt kontra-hegemonisk utsändning av material. Även 

Yablokov (2015) fokuserar på RT och undersöker hur olika konspiratoriska begrepp legitimerar 

rysk inrikes- och utrikespolitik och i sin tur de-legitimerar den amerikanska regeringens politik. 

Yablokov (2015) menar att populistiska och anti-elitistiska konspirationsteorier från RT syftar till 

att ena ett påhittat globalt samfund av ”folket” gentemot de farliga ”andra”, som representeras av 

det amerikanska etablissemanget. Konspirationsteorierna belyser de socioekonomiska problem 

som finns inom USA och utmanar de dominanta representationerna av den amerikanska drömmen. 

Enligt Hellman & Wagnsson (2017:156) har spridandet av det ryska narrativet om det 

internationella systemet, som projiceras av såväl RT som Rossiya Segodnja (där Sputnik ingår), ett 

tydligt mål – att framhäva allt som är negativt i västvärlden och att beskriva europeiska regeringar 

som omoraliska och oförmögna att hantera uppstådda situationer (ibid, s. 156).  

Kragh & Åsberg (2017) ger i sin artikel empiriska bevis, genom såväl kvantitativa som kvalitativa 

tillvägagångssätt, på hur Ryssland sedan 2014 mer och mer börjat ta till aktiva åtgärder mot Sverige. 

De gör det genom att analysera och kategorisera alla artiklar som den svenskspråkiga delen av 

Sputnik publicerat. De problematiserar utsuddningen av gränser mellan offentlig diplomati och 

aktiva åtgärder och påvisar förfalskade dokument, desinformation och påverkansagenter. Colliver 

et al. (2018) skriver specifikt om utländska aktörers försök att påverka det svenska riksdagsvalet 
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2018. Rapporten identifierade en konsekvent och oroande informationskampanj som riktade sig 

mot det svenska ryktet från högerextrema i flertalet länder. Enligt rapporten främjas denna kampanj 

av Kreml-sponsrad media på flertalet språk (ibid, s. 5). Rapporten lyfte även fram att de 

propagandaförsök som fokuserade på att smutskasta Sverige var ihärdiga så väl inför valet som 

efteråt. Så väl RT som Sputnik bidrog med stöd till högextrema grupper i Sverige med sina engelska, 

ryska, franska och tyska språkversioner (Colliver et al., 2018:5). De ämnen som fick mest 

uppmärksamhet från RT och Sputnik var kritik mot Sveriges migrationspolitik och den 

”uppenbara” länken mellan migration och brott i Sverige. Sverige användes som en proxy för att 

måla upp en bild av ”islamiseringen av vita samhällen” (Colliver et al., 2018:14). 

 

2.3 Strategiska narrativ inom informationspåverkan  

Det har gjorts flera studier på det senaste och tydligaste exemplet av informationskrig, Ukraina-

kriget, bland annat av Hutchings & Szostek (2015), där fokus varit på narrativet. Författarna belyste 

i sin studie tydligt att den vars narrativ om konflikten är mest spritt, vinner. Detta betonas även av 

Miskimmon et al. (2014:74) som menar att den aktör vars historia anses vara mest trovärdig och 

attraktiv bygger på vem som har det mest effektiva strategiska narrativet.  

Tidigare gjorda innehållsanalyser av nyhetsrapporteringen om Ukraina (ex. Freedman, 2014; 

Boyd-Barret, 2015) visar att rysk statskontrollerad media skrev väldigt negativt om den pro-

europeiska ukrainska regeringen i ett försök att illegitimera den nya regimen. Det ryska medie-

narrativet om att revolutionen i Kiev var en kupp genomförd av fascister och ultranationalister, 

som hotade säkerheten för den ryskspråkiga minoriteten i Ukraina, kunde därmed tillåta Ryssland 

att ”skydda” sina landsmän genom att invadera Ukraina på det vis de gjorde (Watanabe, 2017:139). 

Darczewska (2014:5-7) menar att Kreml använder sig av informationskampanjer via såväl öppna 

som dolda kanaler för att frammana psykologiska effekter och sabotera såväl politiskt som 

ideologiskt. En av förutsättningarna för ett lyckat informationskrig är enligt Darczewska (2014) att 

inte öppet sprida klassisk propaganda, utan att istället under en längre tid sprida desinformation, 

vilket ledde till Kremls framgångar på Krim-halvön. Denna information kunde därmed få medialt 

utrymme i exempelvis RT, utan att avfärdas som ett språkrör för Kreml. 

Även Khaldarova & Pantti (2016) och Szostek (2018) har fokuserat på de ryska strategiska 

narrativen i Ukraina-kriget. Khaldarova & Pantti (2016) menar att krisen i Ukraina eldat på 

påståenden om att Ryssland höjt informationskrigföringen till en helt ny nivå. Påståendena har 

uppstått på grund av att Ryssland effektivt lyckats styra nationella och internationella uppfattningar 

om konflikten genom användandet av mainstream-media och genom att kontrollera internet-

diskussioner. Szostek (2018) har främst fokuserat på enskildas mottagande av narrativen. Hon 

menar att hur narrativ tas emot och huruvida de är effektiva eller ej grundar sig i en människas egna 

uppsättningar antaganden kring världen och kring sig själv. Människor bedömer ett narrativs 

trovärdighet utifrån prioriteringar och tidigare erfarenheter, inte utifrån fakta. Det är även i linje 

med vad Olivier Schmitt (2018) betonar. Han menar att narrativ måste skräddarsys efter kontext 

för att vara effektivt. 

Beskrivningen av krisen i Ukraina som ett ”informationskrig” verkar föreslå att den ryska 

regeringens propaganda ledde till Rysslands annektering av Krim-halvön. Studier som fokuserar på 

Rysslands statskontrollerade media misslyckas dock med att förklara hur det ryska narrativet spred 

sig bortom den ”slaviska världen” enligt Snegovaya (2015:19) som hävdar att mediebyrån RT:s 

makt att forma narrativen i västländerna är överskattad. Det medför att om rysk media är begränsad 

till ryskspråkiga publiker bör det inte finnas någon oro över dess betydelse i väst. Däremot kan 
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Watanabe (2017) visa på hur det ryska narrativet fick spridning i västerländsk media, vilket visar på 

hur känsligt dagens mediesamhälle är med insamling och distribuering av information. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den samtida forskningen är som framgår ovan i stort sett överens om att Ryssland bedriver en 

aktiv påverkanspolitik gentemot västvärlden samt att statsmedierna är sammankopplade med 

Kreml. Även det faktum att ryska statsfinansierade tidningar fört fram negativt innehåll om 

Sveriges inrikespolitiska situation har påvisats i tidigare studier (Kragh & Åsberg, 2017; Colliver et 

al., 2018). Utifrån tidigare forskning kan följande antaganden därmed utformas: (1) Ryssland 

använder statsmedier som en del i en aktiv strategisk informationskrigföring, väl utarbetad i militära 

säkerhetsdoktriner, (2) ryska statsmedier fungerar som en förlängd arm från Kreml, (3) de ryska 

statsmedierna bedriver en aktiv rapportering om händelser i västerländska länder, (4) 

desinformations- och påverkanskampanjer har kunnat identifieras gentemot Sverige, (5) Ryssland 

har tidigare via användning av strategiska narrativ påverkat Ukraina-kriget, (6) målet med ryska 

statsmediers rapportering är att vilseleda och störa europeiska staters inrikespolitiska processer och 

främja ett ryskt perspektiv. 

Utifrån dessa antaganden ämnar studien identifiera och analysera eventuella mönster som 

förekommer i den ryska rapporteringen om Sverige. Kragh & Åström (2017) undersökte vad den 

svenska versionen av Sputnik publicerat för artiklar. Adolfsson (2015:31) uppmärksammar att 

neutrala och objektiva artiklar om Sverige i högre grad återfunnits på den engelskspråkiga sidan, än 

på den svenskspråkiga. Detta kan antingen tyda på att fokus riktats bort från Sverige efter att den 

svenskspråkiga sidan tagits bort, eller som en strategi som vill få rapporteringen att framstå som 

mer trovärdig och seriös. Emellan de mer neutrala och sakliga artiklarna kan då artiklar publiceras 

med tydliga budskap, som kan väga tyngre i kontexten av en mer objektiv rapportering. Jag finner 

det vara intressant att fortsätta på detta spår, för att se om den informationspåverkan som Kragh 

& Åström (2017) fann indikation på i deras studie försvann i och med att översättningen av 

artiklarna försvann, eller om den fortfarande är förekommande.  

Trots att många studier om informationspåverkan har narrativa tillvägagångssätt är det dock få 

som aktivt reflekterat över narrativ på en begreppsmässig och analytisk nivå. Narrativ kan användas 

som en lins för att förstå den sociala världen eller som ett analytiskt verktyg för att analysera 

information på ett systematiskt sätt (Graef et al., 2018:2). Denna studie syftar till en kombination 

av båda dessa sätt, att dels undersöka vilka narrativ (mönster) som förekommer i rapporteringen 

om Sverige och dels att använda teorin om strategiska narrativ för att belysa hur rapporteringen 

om Sverige är uppbyggd.  

Det ska även tilläggas att det i detta kapitel inte tagits upp något av den forskning som gjorts på 

falska nyheter. Detta är ett väl avvägt val som gjorts, då jag menar att det inom området för 

desinformation och informationspåverkan dels finns falska nyheter, och dels falska narrativ. Denna 

studie fokuserar på de falska narrativen, som alltså inte är falska i sig, utan bygger på väl 

sammansatta, ofta sanningsenliga delar, syftade att presentera en viss berättelse.  
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3. Teoretiska perspektiv 
I denna del diskuteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en generell 

genomgång av de teoretiska idéer som ligger till grund för studiens teoretiska ramverk. Vidare följer 

ett avsnitt som beskriver och definierar begreppet strategiska narrativ.  

 

3.1 Konstruktivism och ”mjuk makt”  

Socialkonstruktivismen är en teoretisk inriktning som grundar sig på premissen att människors 

förhållningssätt till såväl världens uppbyggnad som möjligheten att få kunskap om den utgörs av 

sociala konstruktioner. Socialkonstruktivismen utgår från att mening och kunskap skapas i en social 

process, att den sociala världen är konstruerad och bygger på subjektiva uppfattningar samt att det 

inte finns en objektiv distinktion mellan verkligheten och utsagor därom (Burr, 2003). Enligt 

socialkonstruktivismen är idéer som ”stater” och ”suveränitet” sociala konstruktioner. För att 

förstå omvärlden behöver istället idéer, makt och kulturer användas som förklarande faktorer för 

hur den internationella politiken tar sig i uttryck (Hurd, 2008:305). 

En som fokuserat mycket på hur aktörer inom den internationella arenan använder makt för att 

orientera sig i världspolitiken är Joseph Nye (1990). Enligt Nye (1990:181) finns det två sätt som 

aktörer, främst stater, utövar makt på - genom ”hård” makt, vilket innebär direkt användande av 

tvång, övertalning, våld, militära eller ekonomiska resurser, och ”mjuk” makt, som istället fokuserar 

på att attrahera andra till att vilja uppnå samma mål. Den mjuka makten baseras i huvudsak på 

kultur, så som utbildning, konst och populärkultur, politiska värderingar samt på utrikespolitik.  

Informationspåverkan är ett exempel på hur mjuk makt kan fungera i praktiken och strategiska 

narrativ en metod för att utföra det på. Vi kan alltså göra informationspåverkan mer begripligt 

genom att förstå hur stater söker vinna ”mjuk” makt genom att få andra att dela samma världsbild 

och värderingar, exempelvis genom att diskreditera någon annans världsbild genom förlöjliganden 

eller anklagelser om att den är falsk.  

 

3.2 Introduktion till narrativ 

Användningen av narrativ har tidigare främst förekommit när historiker och litteraturvetare 

bedrivit forskning, men tar nu allt större plats inom samhällsvetenskapen. En omformning av 

begreppet har lett till att det numera kan accepteras i ett större spektrum av discipliner, så som 

statsvenskap, psykologi, antropologi och genusstudier (Somers, 1994:613). Berger (1997:4) 

beskriver narrativ som ett kraftfullt sätt att sprida idéer på och att de hjälper människor att göra 

världen begriplig och greppbar (ibid:10).  

Narrativ kan förmedla en innebörd genom att tilldela mening till politiskt viktiga händelser, 

intentioner eller ageranden. Att berätta historier är inte bara en enkel representation av en redan 

existerande verklighet, utan producerar snarare ett specifikt sätt att uppfatta världen på, vilket sätter 

vissa intressen över andra (Faizullaev & Cornut, 2017: 578-579). Narrativ kan därmed rama in 

händelser både positivt och negativt, till exempel kan en grupp antingen kallas terrorister eller 

frihetskämpar, beroende på berättarens intressen, tro och relationer. Narrativ är därmed selektiva 

per definition, och tävlar alltid över andra narrativ som kan betona och framhäva andra element av 

verkligheten. Dominanta narrativ marginaliserar andra narrativ, medan nya narrativ kan växa fram 

och bli dominanta (ibid, s. 579).  
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3.3 Strategiska narrativ 

Miskimmon et al (2013) argumenterar för att begreppet strategiska narrativ utgår från ett liknande 

resonemang som det som la grunden till Nyes teori om mjuk makt, fast med anpassning till det 

moderna samhällets förutsättningar. De definierar strategiska narrativ som ”a means for political 

actors to construct a shared meaning of the past, present and future of international politics to 

shape the behaviour of domestic and international actors” (Miskimmon et al., 2013:2), vilket även 

är den definition som kommer användas i denna studie. Narrativen kan användas för att konstruera, 

påverka och forma förväntningarna på det internationella systemets tillstånd (ibid, s. 67) och de har 

därmed en central roll, och strategisk påverkan, över hur aktörer upplever världsordningen. 

Strategiska narrativ utgör en inflytelserik maktresurs som främst syftar till att attrahera människor 

till specifika aktörer, händelser eller förklaringar som exempelvis kan skildra ett lands historia eller 

en specifik aktörs föreslagna policy.  

Lawrence Freedman (2006) har bedrivit forskning om användningen av strategiska narrativ i 

krig och krigsföring. Han menar att man genom kontrollerade strategiska narrativ kan berätta 

historier som uttrycker syfte, mening och uppdrag, och därmed sprida en viss inramning av en 

händelse. Narrativ går från att vara enbart narrativ som i en berättelse, till att bli strategiska när de 

skapas med intentionen att styra hur andra reagerar och agerar på olika händelser (ibid, s. 22). 

Skillnaden mellan narrativ och strategiska narrativ är alltså att det senare är ett resultat av en 

medveten överläggning (ibid, s. 19). Freedman (2006:23) menar att narrativ är berättelser om oss 

själva, den grupp vi tillhör och vår kultur. Detta är anledningen till att den är så betydelsefull som 

medel inom krigsföring då den kan styra en publik i en viss riktning. Syftet med spridningen av 

strategiska narrativ i krigsföring är dels att sammansvetsa den egna gruppen (genom ett delat 

narrativ) och dels att påverka fienden. Freedman (2006:22) identifierar därmed narrativ som en 

sorts hemligt vapen som stridande kan ta till när de bekämpar icke regelrätta krig.  

Att bygga narrativ och berättelsen om sig själv är viktiga delar för att föra fram en statsmakts 

ärenden, nå politiska mål, bygga samarbeten och utveckla och behålla relationer. Processen av 

politiskt historieberättande (narration) involverar dock inte enbart diplomater, politiker och 

regeringsföreträdare, utan även media, civilsamhället, icke-statliga organisationer och privata 

aktörer, som konstant bidrar till skapandet av narrativ (Faizullaev & Cornut, 2017:596). När media 

rapporterar om händelser kan de nå en publik såväl inrikes som utrikes, och de kan stärka specifika 

narrativ och marginalisera andra. De ramar in nyheter inom narrativ som använder familjära 

referenspunkter för att hjälpa publiken att förstå informationen på ett sätt som känns bekant (ibid, 

s. 596). Det innebär exempelvis att när någon läser en artikel i exempelvis Sputnik eller RT om 

migration kommer läsaren att lägga till sina egna erfarenheter i och kring ämnet och göra en 

subjektiv tolkning av vad det står i artikeln. Ju mer öppen för tolkning en text är, desto fler olika 

subjektiva tolkningar bildas av texten. Det får därmed en effekt att inte fullt ut skriva ut allt i en 

text, utan lämna den öppen för tolkning.  

Patterson & Monroe (1998:315) framhäver att alla narrativ är normativa och är förslag på hur 

världen borde se ut. Språk och koncept inom samhällsvetenskapliga narrativ är så inbäddade i vår 

förståelse att vi kan ha svårt att erkänna att de är historiska produkter och inte universellt givna 

sanningar. Processen av att skapa narrativ finns alltså inte i själva texten utan slutförs i den mentala 

kognitiva processen hos läsaren (Sadler, 2008:3270). Människans läsning av texter samt ageranden 

styrs av de sociala, historiska och kulturella narrativ som människan omges av (Somers, 1994; 

Szostek, 2018). Personliga erfarenheter, värderingar och sociala relationer spelar därmed en 

avgörande roll i hur texter uppfattas.  
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Å ena sidan kan man alltså se det som att språket representerar verkligheten och att narrativet 

därmed återger objektiva sanningar, eller som att narrativet skapar verkligheten, då det genom 

berättandet skapas verkliga fenomen. Om vi antar det senare perspektivet kan vi konstatera att 

berättaren också kan välja att exkludera vissa saker och inkludera vissa för att skapa en viss effekt 

och en viss sanning, vilket Somers (1994:617) kallar selektiv appropriering. Detta belyses även av 

Sadler (2008:3276), som menar att det kan upplösa dikotomin sant och falskt och distanseras därför 

från positivismen. Språk kan därmed användas som ett verktyg för att övertyga, då berättare 

inkluderar sina egna personliga idéer och ideologier i sina narrativ. Det kan ske såväl medvetet som 

omedvetet, då berättaren och läsaren utgår från sin egen världsbild, erfarenheter och minnen. Om 

vi antar den teoretiska utgångspunkten att budskap får olika betydelse beroende på vem som är 

mottagaren går det också att förstå att narrativ kan användas i strategiska syften. 

Strategiska narrativ söker inte alltid att göra rationella poänger och dess makt baseras inte på 

deras trovärdighet (Khaldarova & Pantti, 2016:899). I en tid när världen upplevs som allt mer 

kaotisk, oförutsägbar och snabbt föränderlig blir strategiska narrativ därmed viktiga mekanismer i 

att identifiera ordning och struktur (Miskimmon et al., 2013:74), då de kan användas för att 

legitimera maktstrukturer och politiska handlingar samt för att diskursivt konstruera trovärdiga 

narrativ om det internationella systemets uppbyggnad och aktörerna inuti det.  
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4. Metodologiskt ramverk 
Kommande kapitel avser argumentera för valet av metod i studien. Inledningsvis presenteras 

studiens forskningsdesign. I avsnittet därpå följer en kortare presentation av, och diskussion kring 

kvalitativ forskningsmetod och traditionens förtjänster i relation till denna studie, därefter en 

presentation av innehålls- och narrativ analys. Vidare presenteras urval och material och kapitlet 

avslutas med en presentation av hur operationaliseringen ska gå till i analysdelen.   

 

4.1 Forskningsdesign: fallstudie 

Studien syftar till att undersöka förekomsten av och analysera eventuella mönster i de 

statsfinansierade ryska tidningarna RT och Sputniks rapportering om Sverige. Valet av 

forskningsdesign blir därmed en singel fallstudie, vars fördel är att den kan bidra med en fullständig 

och dynamisk redogörelse. Fallstudier fokuserar enligt Denscombe (2014:63) på ”en (eller några 

få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupare redogörelse för 

händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta särskilda fall”. 

Forskningsdesignen fallstudier inbjuder snarare till fördjupade studier av det specifika snarare än 

det generella. Metoden möts ofta av kritiken att den inte är vetenskapligt generaliserbar 

(Denscombe, 2014:71). Flyvbjerg (2006:226) menar dock att själva generaliseringen är överskattad 

som källa till vetenskaplig utveckling. Att kunskap inte kan generaliseras betyder inte att den inte 

kan ingå i en kollektiv process av kunskapssamlande inom ett givet fält eller samhälle. Denna 

studies resultat kommer inte bidra till någon form av generell generalisering av en större population, 

men den kan erbjuda en analytisk generalisering (Yin, 2007:28), som framöver kan bidra till en 

utvecklad teoribildning inom området informationspåverkan. Resultatet kommer därmed inte att 

kunna betraktas som absolut, utan kräver vidare bekräftelse från annan forskning som kan 

kontrollera dess tillförlitlighet. Det kan även ses som en pågående process som kan användas för 

att utveckla idéer som framkommit i tidigare forskning (Denscombe, 2014:69).  

Strategiska narrativ används i denna studie som såväl ett teoretiskt som ett metodologiskt 

ramverk, vilket genererar i en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att jag förhåller mig till 

teoretiskt förankrade perspektiv inom strategiska narrativ som styrning för min analys av materialet 

och utgår ifrån frågor som plockats fram utifrån tidigare studier om strategiska narrativ. Det tillåter 

mig att undersöka om de saker som teorin föreslår faktiskt går att finna i den riktiga världen. 

Fallstudien kan därmed försöka styrka värdet av teorin genom att antingen visa hur den fungerar i 

verkligheten eller testa huruvida teorin fungerar under de specifika omständigheter som råder i det 

valda fallet (ibid, s. 69). Syftet med studien fastslår att den är deskriptiv, med intentionen att 

systematiskt analysera förekomsten av informationspåverkan gentemot Sverige i de ryska 

statsfinansierade medierna RT och Sputnik. 

 

4.2 Kvalitativ textanalys 

För att få svar på formulerad forskningsfråga krävs det en tolkning av artiklarna och att den sociala 

verkligheten studeras inifrån (Blaikie & Priest, 2017:100), vilket utesluter en objektiv ansats. 

Forskningen bedrivs med intentionen att urskilja mönster i artiklarna som ligger dolda under ytan 

och för att nå dem är det centralt att fokusera på de intersubjektiva och kulturella kontexter i vilka 

fenomenet uppstått, vilket motiverar valet av en kvalitativ forskningsmetod (Esaiasson et al., 

2007:237). Uppsatsens valda metodologi är därmed hermeneutisk snarare än positivistisk. 
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Utgångspunkten för en kvalitativ forskningsmetod är att verkligheten kan uppfattas på olika sätt 

och det finns följaktligen ingen absolut och objektiv sanning. En positivistisk metod hade begränsat 

denna studie, då den går ut på att förklara världen på ett mätbart rätt med fakta utan värderingar 

och tolkningar av de som genomfört mätningen (George & Bennett, 2005:19).  

Den kvalitativa textanalysen går, enligt Esaiasson et al. (2003:233), ut på att systematiskt ”ta 

fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 

vari de ingår”. Bergström & Boréus (2005:91-92) skriver att en viktig del av den samhälleliga 

kommunikationen är att övertyga människor om en viss verklighetsbeskrivning och därför studeras 

texter ur ett retoriskt perspektiv främst utifrån vad som gör en kommunikation effektiv. I 

tolkningsarbetet av texten är det viktigaste att förstå vad en text säger i förhållande till den fråga 

som ställs. I denna studie utgår tolkningen av texten alltså ifrån vilka mönster som kan identifieras 

i artiklarna och huruvida det kan utgöra informationspåverkan eller ej. Metoden tillåter mig att läsa 

aktivt, ställa frågor om texten och identifiera vilka argument som guidar läsaren (Esaiasson et al., 

2010:237-238).  

 

4.3 Narrativ analys 

Som ett komplement till den kvalitativa textanalysen kommer materialet även att analyseras utifrån 

ett fokus på narrativ. Området för narrativa studier är ett tvärvetenskapligt fält som inte bör ses 

som en särskild disciplin, utan snarare som ett specifikt problemområde inom ett bredare 

forskningsfält med en mängd olika perspektiv och utgångspunkter (Johansson, 2005:20).  

Kärnan i den narrativa analysen är dess tolkande karaktär (ibid, s. 27), vilket möjliggör en 

undersökning av olika maktpraktiker, så som informationspåverkan. Enligt Vladimir Propp (i 

Berger, 1997:23) är det viktigaste när man studerar narrativ att dekonstruera dem, för att blottlägga 

dess uppbyggnad. Detta kallas det morfologiska studiet av narrativ, vilket innebär att man studerar 

de olika delarna av ett system och hur de är sammanfogade med varandra.  

Narrativ analys är en forskningsansats som är baserad på en konstruktivistisk kunskapssyn där 

kunskap är betraktad som personlig och subjektiv. Den används med fördel inte bara för att 

beskriva olika aspekter av världen, utan också för att identifiera hur narrativ används strategiskt 

och retoriskt, ofta på ett omedvetet sätt, för att rama in globala händelser. Det är även möjligt att 

uppmärksamma nyanser som tenderar att förbises i mer tekniska metoder (Robertson, 2005:226).  

Studiet av strategiska narrativ genom narrativ analys fokuserar på att granska ett sekvensbaserat 

berättande som utspelar sig under en viss tid (Berger, 1997:4). Miskimmon et al. (2013:181) lyfter 

fram att ett narrativ innehåller en initial status quo, ett problem som stör ordningen samt en lösning 

som kan återställa ordningen. Alla narrativ innehåller även fem komponenter: (1) 

karaktärer/aktörer, (2) en handling, (3) en miljö/kontext, (4) en konflikt samt (5) en lösning 

(Berger, 1997:4). 

Bamberg (2004:359-360) beskriver hur läsaren kan utsättas för metanarrativ, från vilket denne 

inte kan värja sig, vilket benämns som ’master’-narrativ. De kan även beskrivas som ett slags teman 

eller ett slags berättelse-skelett som ofta är verksam och påverkar läsaren utan att denne märker det 

(Abbott, 2002:43). ’Master’-narrativ är därmed väldigt begränsande och reducerar vilka åtgärder 

som är möjliga att vidta inom ramen för den dominanta berättelsen. Detta är vad jag kommer söka 

efter i analysen av de utvalda artiklarna när jag söker efter mönster.  

Då studien tidigare betonat termen strategiska narrativ kan det behövas ett klargörande kring 

skillnaden mellan narrativ och strategiska narrativ igen. Studien utgår ifrån att alla texter är narrativ 
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(Sadler, 2008:3269). Som tidigare nämnts blir narrativ strategiska när de skapas med intentionen att 

styra hur andra reagerar och agerar på olika händelser (Freedman, 2014:22). Utgångspunkten är 

därmed att de ryska statsmedierna avsiktligen använder sig av vissa narrativ i strategiska syften.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

När kvalitativ forskning bedrivs är det viktigt att ta hänsyn till studiens reliabilitet och validitet. 

Detta då den kräver inslag av tolkning och då det främst handlar om att författaren delger sina 

reflektioner samt söker offentliggöra sin egen inre dialog, vilket innebär att studien ofrånkomligt 

blir subjektiv. Detta är en vanlig kritik mot den narrativa analysen, då det är svårt för andra forskare 

att upprepa analysen och som tidigare nämnts blir således reliabiliteten låg (Robertson, 2005:255).  

Som tidigare motiverats är utgångspunkten för studien att det inte existerar några tolkningsfria 

fakta, och det blir därmed istället centralt att medvetandegöra de subjektiva antaganden som finns 

i relation till vad som ämnas undersökas. Detta genom att erbjuda information som gör det möjligt 

att pröva studiens tillförlitlighet och relevans genom att strukturerat beskriva hur tolkningarna 

skapats, synliggöra vad som gjorts samt göra primärdata tillgänglig (Johansson, 2005:316). 

Risken för subjektivitet uppstår redan i de urval som gjorts, vilket kan innebära att vissa delar 

av materialet uppmärksammats, medan andra fallit bort på grund av omedvetna förväntningar. För 

att undvika att få en skev bild har dock ett tydligt urval gjorts och motiverats, vilket ger studien en 

ökad transparens. I ett tidigt skede av analysen provade jag även att dubbel-koda mitt material för 

att se om analysschemat var tillräckligt utvecklat för att kunna göra konsekventa bedömningar 

genom hela materialet, enligt Bergström & Boréus (2005:49). Risken för subjektiv 

tolkningsproblematik i denna studie kan minimeras i och med det analysschema som presenteras 

nedan (se avsnitt 4.6), vilket tillåter och möjliggör för kritiska granskningar av de tolkningar som 

gjorts i analysen. 

 

4.4 Material  

Jowett & O’Donnell (2014) betonar att studier som görs av propaganda kräver en systematisk och 

longitudinell analys av nyhetsinnehåll, vilket bedöms vara relevant även i denna studie. För att 

kunna identifiera och analysera mönster i rapporteringen om Sverige kommer artiklar från två 

etablerade ryska statsmedier, Sputnik och RT (tidigare Russia Today) under tre månaders tid 

(februari, mars, april 2019) att sammanställas. Tidsperioden som studeras är vald då den ligger nära 

i tid och därmed kan ge ett så aktuellt empiriskt material som möjligt. Då studien syftar till att söka 

efter mönster i den dagliga rapporteringen, alltså inte utifrån något specifikt valt tema har något 

sådant inte använts i urvalet. Jag söker alltså inte efter vedertagna narrativ utifrån någon tidigare 

forskning, utan kommer genomföra läsningen och analysen av artiklarna med ett så blankt 

utgångsläge som den kvalitativa och tolkande metoden tillåter.  

Så väl tidningen Sputnik som RT är statsfinansierade och kan således ses som en förlängd arm 

från Kreml. Den internationella nyhetskanalen RT startades 2008 och har de senaste året byggts 

upp kraftigt. Putin klargjorde tydligt att satsningen på nyhetskanalen var ämnad att bryta ”det 

anglosaxiska monopolet” i de globala medierna (BBC, 2013). Den ryska nyhetssajten Sputnik 

startade 2014 av den ryska mediegruppen Rossiya Segodnya. Sajtens innehåll produceras på såväl 

engelska som spanska, arabiska och kinesiska (Sputnik, 2019). I april 2015 togs även fram en 

svenskspråkig Sputnik, som dock stängdes ner och togs bort våren 2016 (Kragh & Åsberg, 2017). 

Abrams (2016:18) skriver att båda dessa tidningar utan tvekan är en del av 
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informationskrigföringens blitzkrieg och att analyser av dess innehåll och teman kan erbjuda viktiga 

ledtrådar till pågående aktiva åtgärder i den ”riktiga världen”. Valet av just Sputnik och RT som 

material till studien motiveras av ett ”most likely”-urval (Levy, 2008:3), där valet av tidningar sker 

just på grund av att det förväntas finnas mönster och informationspåverkan i dessa, då de har 

direkta kopplingar till staten. Utifrån de tidigare studier som presenterats finns det belägg för att 

Ryssland bedriver påverkansoperationer gentemot Sverige. Då såväl RT som Sputnik är 

statsfinansierade finns det därmed en chans till att hitta informationspåverkan i just dessa medier, 

vilket motiverar valet att utföra studien på just dessa tidningarna.  

 

4.5 Urval 
En första sammanställning av de artiklar som publicerats där Sverige nämnts under ovan nämnd 

tidsperiod har gjorts, genom en sökning med hjälp av nyckelordet ”Sweden”. Då både Sputnik och 

RT publicerat en stor mängd artiklar om Sverige under denna period (Sputnik, 268 stycken och 

RT, 79 stycken) har ytterligare urval gjorts genom att undersöka huruvida artiklarna kan kopplas 

till en Sverigebild eller ej. De artiklar som då uteslutits har till exempel handlat om Julian Assange 

(40 i Sputnik, respektive 22 i RT), om den svenske Youtubern PewDiePie (23 i Sputnik, respektive 

1 i RT) eller varit av mer informativ karaktär, till exempel om internationella konferenser som hållits 

där Sverige deltagit men inte beskrivits, Sveriges värdskap i Jemen-förhandlingarna, där Sverige 

endast nämnts som geografisk plats eller att Sverige i övrigt bara omnämnts. Flertalet gånger dök 

även artiklar som egentligen inte handlade om Sverige upp, det kunde vara att Sverige nämndes i 

en icke-relevant lista eller att sidan hade en reklamlänk som hade med Sverige att göra. Dessa har 

valts bort direkt då de inte har något med Sverigebilden att göra (iallafall inte i det syfte som studien 

har) och därmed är irrelevanta för studien. Syftet har alltså varit att få fram de artiklar som på något 

sätt presenterar en bild av Sverige. Det material som slutligen analyserats i denna studie är 69 artiklar 

från Sputnik och 26 artiklar från RT (se bilaga 1 & 2). Att använda sig av ett mer omfattande 

underlag hade utan tvekan kunnat göra studien mer fördjupad och det hade varit möjligare att dra 

fler slutsatser med mer bäring. Grunden till det relativa få antalet artiklar har att göra med att 

tidsramen för studien är begränsad. Det begränsade materialet kan dock bidra med en stringent 

och avgränsad analys, vilket i sin tur kan bidra till att stärka studiens interna validitet och kan 

möjliggöra en djupare analys än vad ett större och spretigare material hade gjort.  

 

4.6 Operationalisering 

Det finns flera olika sätt att utforma en narrativ analys på (Johansson, 2005:288). Denna studies 

analys kommer organiseras utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll, vilket innebär att 

man förhåller sig till berättelsen som helhet. Fokus kommer även läggas på del-innehåll, vilket 

innebär att man definierar vissa kategorier och lyfter ur vissa stycken eller yttranden från texten 

som klassificeras och samlas inom dessa kategorier (ibid, s. 289). Den narrativa analysen används 

för att undersöka hur formuleringen och projiceringen av artiklar om Sverige är uppbyggd på ett 

visst sätt, med fokus på vissa stilistiska eller lingvistiska karaktärsdrag, för att på det sättet kunna 

utröna vilka strategiska ’master’-narrativ som presenteras om Sverige. 

För att analysera innehållet i artiklarna på ett systematiskt sätt, öka transparensen i studien och 

undvika en subjektiv analysprocess har en analysmodell sammanställts (se tabell 1), för att på ett så 

konkret sätt som möjligt tydliggöra tillvägagångssättet för bearbetningen av materialet. Frågorna i 

analysmodellen är en kombination av Johanssons (2015:286) universella analysmodell, främst 
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anpassad för analyser av berättelser, och Miskimmon et al.’s (2014:75-76) modell, mer anpassad för 

ämnesområdet internationella relationer. 

 

Tabell 1.  

Handling Vilken är den dominerande uppsättningen 

händelser som skildras? Hur är berättelsen 

uppbyggd? 

Aktörer Vilka är huvudaktörerna som får komma till 

tals? Vilka andra får komma till tals respektive 

inte komma till tals?  

Konflikt/lösning Vem gör vad och vad är de efterföljande 

konsekvenserna av detta? Vem utgör hotet? 

Hur kan hotet bemötas? Presenteras någon 

lösning på konflikten?  

Poäng/tema Varför berättas denna berättelse? Finns det 

genomgående underliggande teman?  

 

Materialet har som ovan nämnts bearbetats utifrån en narrativ helhetsansats med fokus på innehåll. 

Artiklarna har först lästs flera gånger, varefter första och övergripande reflektioner formulerats runt 

berättelsen, så som motsägelsefullheter eller ofullständiga beskrivningar. Artiklarna har därefter 

analyserats aktivt och systematiskt var för sig utifrån ovan nämnda kategorier för att på så vis kunna 

identifiera egenskaper (ex. vinklad), teman (ex. invandring) eller nyckelord (ex. ”gått för långt”). 

Dessa nyckelord, teman och egenskaper har noterats i ett separat dokument, tillsammans med citat 

för att på så sätt kunna identifiera eventuella sammansatta narrativ. Slutligen har fem narrativa 

ramverk kunnat urskiljas, där de olika artiklarna kunnat placeras i: (1) rapporteringen förlöjligar 

Sverige, (2) rapporteringen framställer Sverige som en stat i kollaps, (3) rapporteringen belyser olika 

konspirationsteorier och misstänkliggör den svenska staten och mainstream-medias oberoende, (4) 

Ryssland presenteras i god dager samt (5), ett neutralt narrativ (se tabell 2 i analysdel). Av bilaga 1 

framgår vilka artiklar som tilldelats vilken klassificering, enligt den sifferordning de här presenterats 

i. Artiklarna har därefter lästs igenom igen, för att följa det narrativ som identifierats från början 

till slut, för att undersöka hur mycket utrymme det tar av texten (Johansson, 2005:291).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 20 

5. Analys  
Genom en fokuserad läsning av artiklarna utifrån det analysschema som tidigare presenterats har 

fem huvudsakliga narrativa ramverk kunnat urskiljas (se tabell 2), där fyra av dem kan sägas utgöra 

strategiska ’master’-narrativ och ett av dem enbart är ett neutralt narrativ. I tabell 2 framgår under 

kategorin ’kodning’ vilka retoriska och lingvistiska strategier som sökts efter i artikeln, vilket lett till 

att de kunnat placeras i de olika narrativa ramverken. Den totala uppsättningen analyserade artiklar 

samt hur de kategoriserats går att finna i bilaga 1 & 2. Utöver de strategiska narrativ som går att 

finna i varje enskild artikel (genom att se på deras innehåll, huvudsakliga aktörer och uppbyggnad), 

går det alltså att identifiera narrativa ramverk eller ’master’-narrativ. De ’master’-narrativ som 

identifierats kommer gås igenom var för sig, där diskussioner kommer föras kring hur de kunnat 

kategoriseras, vilket kommer styrkas med citat från de utvalda artiklarna. I tabell 3 presenteras även 

en fördelning av resultatet. I sju av artiklarna kan fler än ett ’master’-narrativ identifieras och de 

förekommer därmed i fler än en kategori.  

Förekomsten av dessa ’master’-narrativ kan erbjuda en förståelse för de mönster som träder 

fram i ryska statsmediers rapportering om Sverige, vilket kommer analyseras kvalitativt och 

djupgående nedan. Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga fyra ’master’-narrativ som 

identifierats har det gemensamma syftet att underminera svensk politik och neutralisera bilden av 

Ryssland, vilket bevisar dess strategiska förmågor.  

 

Tabell 2. Kategorisering och kodning av narrativa ramverk 

Narrativ Kodning Exempel 

1. Förlöjligande 
 
 
 

• Underminerande och 
förminskande retorik 

• Driver med Sverige, 
skämtsam ton 

• ”Gått för långt” 
 

”Racist forest? Sweden sparks 
PC debate over plans to take 
’N-word’ out of woodland 
name” (RT, 2019a) 

2. Stat i kollaps 
 
 
 

• Svenska staten har 
tappat kontrollen 

• Islamisering av det 
svenska samhället 

”The tax-financed media giant's 
increasing use of veiled 
reporters has triggered strong 
reactions on social media, with 
many Swedes interpreting it as 
a token of "Islamisation" and 
bolstering the oppression of 
women.” (Sputnik, 2019a) 
 

3. Konspirerande 
 
 

• Misstänkliggörande av 
staten och 
mainstream-media 

  

”British think tank reportedly 
offered to spy on right-wing 
Swedish politicians” (Sputnik, 
2019b) 

4. Ryssland i positiv 
dager 
 

• Ryssland beskrivs som 
ett fredligt land  

• Andra smutskastar 
Ryssland genom att 
konstruera ett ryskt 
hot 

”Despite all speculations about 
a "Russian threat", fighter 
aircraft from other countries 
encroach Sweden's airspace 
much more often.” (Sputnik, 
2019d) 
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5. Neutralt • Saklig och icke-
värderande 
rapportering 

”At least 9,000 households in 
Sweden were left without 
electricity on Sunday amid 
heavy snowfalls, the Dagens 
Nyheter newspaper reported.” 
(Sputnik, 2019e) 

 

Tabell 3. Fördelning av resultat 

 

 

Förlöjligande 

(1) 

Stat i kollaps  

(2) 

 

Konspirerande 

(3)  

Ryssland i positiv 

dager (4) 

Neutralt (5) 

Sputnik 12 37 5 8 12 

RT 11 11 1 3 3 

 

5.1 Narrativet där Sverige förlöjligas 

I 23 av de 95 analyserade artiklarna har kunnat identifieras en förminskande, underminerande och 

förlöjligande retorik, där syftet verkar vara att diskreditera svenska myndigheter och medier, vilket 

kommer påvisas i kommande avsnitt. Detta sker genom nyhetsframställningar som syftar till att 

parodiera de svenska aktörernas agerande och framställa dem som icke-trovärdiga.  

Exempel på artiklar där detta narrativa ramverk kan identifieras är: ”African descendants push 

Sweden to rename place over N-word” i Sputnik (2019f), vars story även förekommer i RT (2019a). 

Artiklarna handlar om att kommunen Mora vill ändra namn på ett ”obebott skogsparti”, vars 

nuvarande namn anses vara politiskt inkorrekt och rasistiskt. Artikeln betonar tydligt att byn inte 

innehåller en enda byggnad som är bebodd, vilket bidrar till att läsaren ska anse att det är irrelevant 

och onödigt med namnbytet. Syftet med publiceringen hade kunnat vara att visa att Sverige är en 

progressiv nation, där även obebodda skogspartier med namn som uppfattas vara diskriminerande 

är aktuella för namnbyte, men uppbyggnaden av narrativet antyder istället motsatsen – att Sverige 

lägger tid på att diskutera sådana här frågor antyder att det har gått för långt, och Sverige förlöjligas 

istället. Retorik kan användas på ett sätt som förringar en aktörs handlingar på ett sådant sätt att de 

framställs som orimliga och irrationella (Burke, 1969:30), vilket verkar vara fallet i denna artikel. 

Rapportering som hade kunnat skrivas på ett sakligt och neutralt sätt presenteras med en viss 

humoristisk underton, exempelvis genom val av titel: ”Racist forest”, i vad som kan tolkas vara ett 

försök att förlöjliga och förminska läsarens bild av svenska myndigheter och medier. De aktörer 

som tillåts ta störst plats i artikeln är de Twitteranvändare som citeras, som bland annat skriver: 

“At this pace, we'll be changing the name of the country soon” “Can we not ban the word ‘black’ 

once and for all while we are still at it?” (Sputnik, 2019f). Att kommentarerna från dessa aktörer 

ges mest plats i artikeln avspeglar artikelns syfte, vilket framstår vara att påvisa att Sveriges strävan 

efter att vara inkluderande gått för långt. 

Samma poäng kan utrönas i artikeln: ”’Hasn’t it gone too far now?’ TV ad in migrant’s native 

language enrages Swedish social media” (RT, 2019d) där artikelns poäng är just att det verkar ha 

gått för långt i Sverige, när en svensk tv-reklam för Åhléns visar en man som läser en godnattsaga 

för sin dotter på sitt ”ursprungsspråk”. Artikeln belyser de upprörda röster som menar att det gått 

för långt (”Is it just me or has it gone too far now?”), vilket även påvisas med citat som ”I thought 

we were speaking Swedish in Sweden”. Poängen med publiceringen är tydlig – strävan efter att vara 

öppna och mångkulturella är löjlig och har gått för långt. Det framkommer dock i denna artikel 
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även röster som försvarar reklamen i artikeln. Dessa ges dock inte samma utrymme, vilket kan 

påvisa att deras narrativ inte är tillräckligt dominant för att utmana ’master’-narrativet, i enlighet 

med vad Faizullaev & Cornut (2017:579) belyser om dominanta narrativ. 

Fler artiklar som bidragit till att identifiera temat om att de ryska statsmedierna förlöjligar Sverige 

(men som även passar in i ’master’-narrativet om ett Sverige i kollaps) är ”Outrage as hijab-clad 

anchor appears on national Swedish TV” (Sputnik, 2019a) och ”Swedish town’s hijabi welcome 

sign vandalised amid threats” (Sputnik, 2019g). I den först nämnda artikeln framgår att ”den 

skattefinansierade mediegigantens användning av slöjbeklädda reportrar har triggat en stark 

reaktion på sociala medier, med många svenskar som tolkar det som ett tecken på ”islamisering” 

och ett stöd till kvinnoförtryck” (min översättning) (Sputnik, 2019a). I den andra artikeln beskrivs 

hur den slöjbeklädda kvinnan orsakade stor uppståndelse, då många tolkade det som ”en politisk 

korrekthet som gått för långt” (min översättning), samt som ”ett farligt tecken på att Sverige ger 

vika för islam och främjar extremism” (min översättning) (Sputnik, 2019g). Retoriken är tydlig med 

värdeladdade ord och artikelförfattarna vill lyfta fram att svenska institutioner och medier okritiskt 

främjar islam. I slutet av den artikeln finns även ett stycke där den svenska invandringskritiska 

tidningen Samhällsnytt rapporterar om att Gävles nya ”poster girl” har kopplingar till Gävles 

moské, som tidigare rapporterats vara en grogrund för radikal islamism. Genom att avsluta artikeln 

med denna del antyder man att det är möjligt att kvinnan är radikaliserad, vilket ytterligare förstärker 

den olämplighet som betonas i att hon framträder på stadens välkomstskylt. Läsaren vilseleds 

därmed genom att artikelförfattaren, utan att uttala det, gör en eventuell koppling mellan kvinnan 

och radikal islamism. Tolkningsutrymmet i narrativet blir därmed begränsat och det minskar vilka 

åtgärder som är möjliga att vidta inom ramen för den dominanta berättelsen (Miskimmon et al., 

2014:74). Det framstår bara finnas en sanning och det ges inte utrymme för konkurrerande narrativ. 

I en liknande artikel i Sputnik (2019h), ”Swedish ad with hijabi minor slammed for legitimising 

oppression”, uttrycks tydligt att ”en hijabklädd flicka är ett tecken på en politisk korrekthet som 

gått för långt samt en varning över vad som komma skall” (min översättning). Narrativen i dessa 

artiklar syftar till att komplettera och utveckliga befintliga narrativ om att Sverige tagit in för mycket 

invandrare genom att förlöjliga det arbete Sverige gör med att inkludera och integrera invandrare i 

det svenska samhället, vilket i sin tur uppenbart underminerar svensk politik. 

 

5.2 Narrativet om en stat i kollaps 

Det andra ’master’-narrativ som tydligt framträtt vid analysen av artiklarna är att så väl Sputnik som 

RT presenterar en bild av ett Sverige där statsapparaten kollapsar, och där den främsta anledningen 

till det är att Sverige islamiserats. Detta ’master’-narrativ har gått att finna i 48 av de 95 analyserade 

artiklarna. Ett exempel på hur det sker är i artikeln ”Assyrians in Sweden expect a ’f*****g’ civil 

war” (Sputnik, 2019i), där det framgår att assyrier i Sverige utsatts för upprepade hot från ”arabisk-

talande” personer. Artikeln inleds med att ta stöd i fakta (som inte beläggs med någon källa) genom 

att nämna hur många assyrier som är bosatta i Sverige, vilket är en tydlig teknik för att få läsaren 

att känna förtroende för vad som skrivs i artikeln. Resten av artikeln skrivs främst genom en 

argumentation baserad på känsloargument, där assyrierna presenteras som offer som hotas av ”de 

arabisktalande”. Retoriken är tydlig i hur den framkallar en sympati för en viss grupp som 

presenteras i artikeln (assyrierna) och hur den är uppbyggd på värde- och känsloladdade ord och 

meningar, så som “At one point they say they will do the same to us in Sweden as they did in the 

Middle East. (…) We have fled these groupings to Sweden, but they have caught up with us here” 

och “’The people who did terrible acts in the Middle East, they are here now…and no one seems 
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to care”. Syftet med denna typ av retorik är att få läsaren att ändra sin uppfattning i vissa frågor 

(Chong & Druckman, 2007:113), i detta fall att få läsaren att ta de kristna assyriernas parti, att 

ifrågasätta icke-agerandet från svenska myndigheter och att skuldbelägga de ”arabisktalande”, vilket 

stärker ’master’-narrativet om den svenska staten i kollaps. Källan i artikeln är genomgående 

tidningen Samhällsnytt. 

Ytterligare ett exempel på artiklar som bygger på narrativet om att Sverige går mot kollaps är 

”UPS stops delivering to Swedish neighborhood as drivers get attacked in ’no-go’ zone” (RT, 

2019b) och ”UPS stops package deliveries to Swedish ’no-go zone’ after drivers assaulted” 

(Sputnik, 2019j). Artiklarna vill belysa, vilket även var vad Colliver et al. (2018) fann i sin studie, 

den ”uppenbara” länken mellan migration och brott i Sverige. Retoriken i båda artiklarna är 

alarmerande och belyser hur den amerikanska budfirman UPS har slutat leverera paket till en av 

Sveriges mest ”multikulturella städers ökända no-go zoner” (min översättning) efter en ”våg av 

attacker” (min översättning) på dess personal. Det nämns även i inledningen av artikeln att 90 % 

av invånarna i Rosengård (en av de ”no-go zoner” som nämns) inte är etniskt svenska. 

Användandet av information genom att framhäva siffror som fakta på detta vis är en strategi som 

identifierats av Bjola & Pamment (2015:5-6) och som syftar till att avsiktligen vilseleda läsaren. 

Vilseledningen sker genom att läsaren nu lockas till att göra kopplingen att det är invandringen som 

leder till att UPS inte kan leverera till vissa områden. Artikeln i Sputnik (2019k) avslutas med att 

konstatera att totalt är över en fjärdedel av Sveriges befolkning på 10 miljoner av utländsk 

härkomst. Såväl Sputnik som RT försöker i dessa artiklar förmedla bilden av att det blir allt farligare 

att bo och röra sig i Sverige och att anledningen till detta är på grund av invandringen. Även denna 

artikels argumentation stöds främst av känslor, snarare än av saklig rapportering.  

Ytterligare ett exempel på Bjola & Pamments (2015:5-6) identifierade strategi att använda sig av 

information som saknar källor i syfte att vilseleda läsaren är i ”Swedish Imam threatens journo over 

muslim school probe” (Sputnik, 2019k). Artikeln inleds med att konstatera att den muslimska 

andelen av Sveriges befolkning uppgår till 8,1 %, utan hänvisning till någon källa. Poängen med 

artikelns innehåll är att belysa att islamisk radikalisering vuxit i Sverige de senaste åren. Artikeln 

avslutas med att åter nämna samma siffra som i inledningen, men där framgår det dock att det 

exakta numret för hur många muslimer som finns i Sverige är omtvistat på grund av bristen på 

religionsbaserad statistik. Detta sätt att presentera statistik och ”fakta” på kan upplevas som 

vilseledande. Uppbyggnaden av artikeln stärker dock ’master’-narrativet om att Sverige islamiserats.  

Ett annat exempel är i opinionsartikeln (som saknar namngiven författare) ”’New Right’ to bring 

an end to Brussels mass migration policy” (Sputnik, 2019l), som handlar om hur Stefan Löfven 

pushar för en öppna gränser-policy, medan högerpartier inom EU skickar ut larmsignaler angående 

de ”förödande konsekvenserna av okontrollerad migration” (min översättning). Stefan Löfven 

presenteras i artikeln som ”a disaster”. Den svenska regeringen förlöjligas genom att presenteras 

som helt passiv. EU presenteras som fienden: ”the entire so-called EU project is a threat to the 

soverignty and integrity of the European nation state” och ”the big four”, som i italienska Matteo 

Salvini, ungerska Viktor Orban, polska Lag och Rättvisa och österrikiska Frihetspartiet beskrivs 

som hjältar som kommer utgöra den nya alliansen i EU. Som nämndes är det dock en 

opinionsartikel och det framgår att åsikterna som uttrycks i artikeln inte nödvändigtvis speglar 

Sputniks åsikter. Artikeln följs dock inte av fler opinionsartiklar där någon är av en annan åsikt och 

narrativet som presenteras förblir därmed obemött.  

’Master’-narrativet framträder även i rapporteringen om svenska IS-terrorister. Artiklarna och 

rubriksättningen är vinklade så att den svenska regeringen framstår som fullständigt handfallen: 
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”’Hardly surprising’: every third Daesh returnee commits crimes in Sweden” (Sputnik, 2019m) och 

”Sweden looking forward to welcoming 230 Daesh returnees and their children” (Sputnik, 2019n). 

Det finns även tendenser på att rapporteringen vinklas som att det pågår en propagandakampanj 

för att ta hem barnen, vilket kan exemplifieras med citat som ”svensk mainstream-media, inklusive 

SVT, har sänt flertalet historier om ångerfulla terrorister, strandsatta Daesh-brudar och änkor med 

barn” (min översättning) (Sputnik, 2019n). Artikeln målar upp en bild av att Sveriges mainstream-

media vill förmildra omständigheterna och få det svenska folket att känna sympati för dessa 

människor. Även detta ’master’-narrativ underminerar den svenska statsapparaten och får den att 

framstå som inkapabel att hantera de utmaningar den står inför. Artiklarna belyser de 

socioekonomiska problem som finns inom Sverige och utmanar de dominanta representationerna 

av Sverige som ett lyckat multikulturellt land, vilket liknar det resultat Yablokov (2015) kom fram 

till efter hans liknande studie om rysk rapportering om USA.  

Det ska tilläggas att liknande budskap även är förekommande i svenska tidningar. 

Rapporteringen är därmed inte nödvändigtvis falsk utan som tidigare nämnts främst vriden, men 

just på grund av att ämnena är känsliga och att de splittrar folk verkar vara anledningen till varför 

de tas upp. Rapporteringen av dem spär därmed på känslan av ett inrikespolitiskt kaos, vilket gynnar 

narrativet om att Sverige går mot kollaps. 

 

5.3 Narrativet med inbyggda konspirationsteorier 
Vidare har ett tredje ’master’-narrativ kunnat identifieras, vilket framträder i 6 av de totalt 95 

artiklarna, vilket förefaller vara ett lågt antal. Anledningen till att detta ’master’-narrativ ändå tas 

upp är att när det väl förekommer förefaller det vara väldigt intensivt och kan således tyda på en 

påverkansstrategi. De svenska medierna framställs i detta ’master’-narrativ, i likhet med de svenska 

myndigheterna, som frånvända det svenska folket och styrda att gå andras ärenden. Artiklarna 

underminerar mediernas trovärdighet som objektiva nyhetsförmedlare och skadar därigenom deras 

anseende, vilket blir tydligt i artikeln ”British think tank reportedly offered to spy on right-wing 

Swedish politicians” (Sputnik, 2019b), där den brittiska tankesmedjan Institute for Strategic 

Dialogue (ISD) tillsammans med MSB framställs som fienden i samhället som samarbetar för att 

utföra politiskt spionage av oppositionen. Det refereras även till en rapport som MSB skrivit som 

föreslår ekonomiska sanktioner mot medier som kritiserar invandring, till exempel Samhällsnytt, 

Fria Tider och Nyheter Idag. Resultatet av artikeln är en ökad skepsis och misstro gentemot såväl 

de traditionella svenska medierna som gentemot den svenska statsapparaten, vilket ger de ryska 

statsmedierna ökat utrymme för det narrativ de önskar presentera.  

Ytterligare ett exempel på narrativet där det framkommer konspirationsteorier är i artikeln 

”Assyrians in Sweden expect a ’f*****g’ civil war” (Sputnik, 2019i). Artikeln tar upp att trots att 

Assyriska riksförbundet anmält de hot de mottagit till polisen görs ingenting. De har även vänt sig 

till andra myndigheter, utan att få någon förståelse. På frågan om varför de tror att de inte får någon 

hjälp svarar de ”jag vet faktiskt inte, kanske på grund av det islamofobiska kortet” (min 

översättning). Även i denna artikeln uppmanas läsaren att känna en misstro gentemot den svenska 

statsapparaten och konspirationsteorin att det är det ”islamofobiska kortet” som gör att polisen 

inte agerar gentemot de hot som assyrierna mottagit lämnas okommenterat och obemött. Med 

denna retorik är det möjligt att avleda läsarens uppmärksamhet från det som egentligen skett till att 

istället fokusera på vissa personers eller organisationers prestationer, eller icke-prestationer. Det 

kan därmed tolkas som att författarna bakom artiklarna, i enlighet med vad Yablokov (2015) 

kommit fram till, använder populistiska och anti-elitistiska konspirationsteorier syftade till att ena 
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ett påhittat globalt samfund av ”folket” gentemot de farliga ”andra” som representeras av 

etablissemanget.  

Förekomsten av detta ’master’-narrativ kan även identifieras i artikeln ”Bus EXPLODES in 

central Stockholm after ’accident’” (RT, 2019c). Innehållet i artikeln handlar sakligt om den buss 

som exploderade i Stockholms innerstad, på grund av ett fordonsfel. Artikelns rubrik antyder dock 

något annat, när ordet för olycka – accident – sätts inom enkla citationstecken, vilket språkligt 

bidrar med ett avståndstagande till ordet, som för att antyda att det kanske inte alls var en olycka. 

Ordet för explodera – explode – är satt i versaler vilket även det ger en alarmerande inramning, för 

något som inte visade sig vara en alarmerande händelse. Rubriken kan således tolkas som 

konspirerande, som att den antyder att explosionen egentligen inte alls berodde på en olycka, utan 

på något annat som det lämnas till läsaren att avgöra.  

Ett annat exempel är i artikeln ”Salisbury one year on: Skripals vanish, no proof of Russia’s 

’role’ given” (Sputnik, 2019o). Artikeln presenterar ett alternativt narrativ om nervattacken i 

Salisbury och nämner bland annat Sverige som ett land som har kemiska ”vapen”. Artikeln påstår 

inte att det är Sverige som ligger bakom attacken, men formuleringen antyder att så kan vara fallet. 

Framförallt belyser artikeln att ett år efter rapporterna om ett nervmedel-attack mot en agent i 

Salisbury finns det fortfarande inga bevis på Moskvas påstådda inblandning. Ryska myndigheter 

menar att hypen kring olyckan, som de tror orkestrerades för att hetsa fram anti-Moskva känslor 

på den globala arenan aktivt användes av brittiska myndigheter för att avleda den offentliga 

debatten från Brexit och andra inrikespolitiska problem. Texten är givetvis öppen för tolkning, 

men det alternativa narrativet, som passar in i narrativet om att mainstream-media är korrupt och 

elitistisk (det föreslås till och med i texten att attacken möjligtvis kan vara en ”collusion between 

UK government and media”) och att alla går emot Ryssland, framstår som relativt övertygande, 

med väl utvalda citat och framförallt, en avsaknad av motstridiga argument. 

 

5.4 Narrativet om Ryssland i positiv dager 
I det analyserande materialet har vidare kunnat identifieras ett ’master’-narrativ som sätter Ryssland 

i en positiv dager (identifierat i 11 av 95 artiklar). Exempel på detta är i en artikel vid namn ”Putin 

calls out ’bandit’ translator for making him sound less friendly” (RT, 2019e). Poängen med artikeln 

förefaller tydlig – att framställa Ryssland i god dager och visa på hur missförstånd kan uppstå. Putin 

pratade om de svenska affärsmännen i Ryssland vid ett möte och refererade till dem som ”druz’ya”, 

vänner, vid två tillfällen. När tolken översatte frasen till svenska använde han den mer neutrala 

termen ’partners’ – vilket Putin uppmärksammade och sa ”jag sa ’vänner’ och han översatte det till 

’partners’, banditen”. Syftet med artikel kan tolkas vara att Ryssland anser att de ofta missförstås, 

men att de egentligen talar i vänliga ordalag om andra nationer.  

Vidare framställs det ”ryska hotet” som överdrivet, vilket belyses i artikeln ”Swedish Defence 

Institute disparages S-400, calls Russia ’underdog’” (Sputnik, 2019p). Det framförs i artikeln att 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) menar att Rysslands framgång i elektronisk krigföring 

framförallt vilar på återupplivade Sovjet-projekt från 90-talet och att det ”ryska hotet” därmed är 

överdrivet. Ryssland framställs som en ’outsider’ och en ’underdog’ i supermaktstriden. Budskapet 

stärks med citat från Putin om att Ryssland är ett ”peace-loving country”, vilket slår ifrån idén om 

att Ryssland skulle kunna vara aggressivt och det understryks att landets utrikespolitik är inriktad 

på att skapa samarbeten med alla länder som är intresserade av det. I kontrast till det har NATO, 

trots löften om att inte expandera österut, tagit in de flesta av de forna östblocken i sina led. 
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Retoriken i artiklarna tycks vilja betona att Ryssland inte är ett reellt hot utan att detta snarare är 

något som konstruerats av den svenska statsmakten och de svenska traditionella medierna.  

Även artikeln ”Russian military scrambled Su-27 Jet to intercept Swedish spy plane near border” 

(Sputnik, 2019c) stärker det identifierade ’master’-narrativet. Artikeln handlar om när ett ryskt 

stridsflygplan flög nära ett svenskt signalspaningsplan över Östersjön. Ryska 

försvarsdepartementet uppger dock att de var på en ”safe distance”. I slutet av artikeln citeras det 

ryska försvarsdepartementet: ”The Russian fighter returned safely to its home base after the foreign 

aircraft flew away from the Russian border” (Sputnik, 2019d). Läsaren får i denna artikel först den 

svenska versionen om vad som hänt och därefter den ryska versionen. Artikeln ger intryck av att 

Sverige överdrivit händelsen och att Ryssland bara gjorde vad vem som helst skulle ha gjort när 

någon närmade sig deras gräns, vilket passar väl in i narrativet om att Ryssland är en fredlig nation 

utan några andra dolda avsikter samt att andra konstruerar bilden av dem som aggressiva.  

’Master’-narrativet har även gått att finna i artikeln ”Russia about to invade Sweden? UK 

newspaper seems to think so” (RT, 2019f) som förlöjligar rapportering från brittisk media som 

varnar för en potentiell rysk attack mot Sverige. Artikeln avslutas med att den ”ryska 

invasionshysterin i Sverige startade 2014 när landets marinkår fruktlöst sökte efter en rysk ubåt 

som hade setts längs med den svenska kusten, vilket senare visade sig vara en arbetsbåt” (min 

översättning). Med hjälp av en förlöjligande retorik lyckas författarna bakom artiklarna förmedla 

att det ryska hotet är överdrivet. Detta påvisas även i artikeln ”Sweden admits US, neighbour states 

violate its airspace more often than Russia” (Sputnik, 2019d), som inleds med ”trots alla 

spekulationer om ett ’ryskt hot’ är det egentligen andra länder som inkräktar på svenskt luftrum 

oftare” (min översättning). Artikeln för fram att under de senaste tre åren har Ryssland aktiverat 

Sveriges larm tre gånger, jämfört med Danmark som gjort det nio gånger. De lyfter även fram ett 

uttalande från danska tidningen BT: ”The idea of an arrogant Russian Air Force with fighter pilots 

flying over other countries’ airspace as they please now gets a degree of nuance or two”. Poängen 

med dessa artiklar är att visa att presentera en fördelaktig bild av den ryska politiken i traditionella 

medier och påvisa att det är andra som konstruerar bilden av att de är aggressiva och fientliga, i 

linje med vad Franke (2015) fann i sin studie. 

 

5.5 Det neutrala narrativet 
Slutligen har ett neutralt narrativ kunnat analysera i 15 av artiklarna, där sakliga uttalanden förs 

fram och där argumentationen som förs får stöd i källor. Artiklarna har bedömts vara av en sådan 

karaktär att det inte kunnat upptäckas några uppenbara vinklingar eller tonlägen syftade att få 

läsaren i en viss riktning. Exempel på sådana artiklar är ”Food of the future? Sweden to test 3D-

printed meals on the elderly” (RT, 2019g) och ”About 10,000 houses in Sweden left without 

electricity amid snowfall” (Sputnik, 2019e). Som påtalats av Darczewska (2014:12) kan 

nyhetsaktörer dock konstruera en bild av att de förmedlar objektiva och neutrala nyheter, i syfte 

att utöka mottagarkretsen, vilket skulle kunna vara anledningen till varför dessa neutrala narrativ i 

Sputnik och RT är förekommande. När sådana artiklar tar plats får läsarna bilden av att det inte är 

några förvrängda narrativ som presenteras, vilket ger ökad legitimitet till medierna och således mer 

makt i vidare nyhetsrapportering. Den sorts neutrala nyhetsrapportering kan därmed utgöra delar 

av en strategi syftad till att påverka en läsares uppfattningar.  
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5.6 Diskussion och sammanfattande tolkning av resultatet 

Det kan konstateras att det resultat som framkommit efter analys av insamlad empiri till stor del 

stämmer överens med vad tidigare forskare kommit fram till vid studier av ryska statsmediers 

rapportering (Miazhevich, 2018; Yablokov, 2015; Ramsay & Robertshaw, 2019). Resultatet 

bekräftar även vad Kragh & Åström (2017) samt Colliver et al (2018) kommit fram till angående 

förekomsten av vilseledande nyhetsrapportering om Sverige. RT och Sputnik fungerar som 

negativa nyhetssammanställningar, som inhämtar information, ompaketerar och översätter 

historier från lokala nyhetsbyråer och publicerar dem på nytt. 

Strategiska narrativ är, om de används på rätt sätt, kraftfulla verktyg för att uppnå politiska mål 

på den globala arenan. Enligt teorin om strategiska narrativ kan försöken att påverka 

rapporteringen om Sverige ses som ett medvetet strategiskt användande av nyhetsmedier i en ny 

form av hybrid krigföring. Den som kontrollerar och utformar informationsflödet har ett starkt 

anspråk på makten (Nye, 1990), vilket Sputnik och RT enligt denna studie har. Genom att 

presentera Sverige på ett visst sätt kan de, utan militära medel, påverka landets beslutsfattande 

processer genom att identifiera svagheter i denna process eller i de antaganden som ligger bakom, 

vilket återknyter till Nye’s (1990:181) syn på mjuk makt. Studien har därmed kunnat belysa att de 

ryska statsmedierna genom att använda de fyra identifierade strategiska ’master’-narrativen i sin 

rapportering om Sverige bedriver en sorts informationspåverkan. Syftet kan tolkas vara att påverka 

den svenska inrikespolitiska debatten, genom att förse läsarna med en alarmerande bild av 

situationen i Sverige och genom framställan av den svenska staten och ”mainstream”-medierna 

som handlingsförlamade och korrupta. Det kan även i det större perspektivet vara att framställa 

Ryssland som en jämlik spelare i det internationella systemet och positionera sig själv som en 

civiliserad utvecklad stat, främja sitt eget perspektiv på världspolitiken samt att bemöta 

västerländska liberala demokratiska värderingar och utmana den unipolära världsordningen.   

Utformningen av rapporteringen utnyttjar de befintliga maktresurserna, så som en läsares 

politiska ståndpunkter eller kulturella värderingar, som redan passar väl in i mottagarens egna 

personliga narrativ (Miskimmon et al., 2014:74), exempelvis genom att inte erbjuda konkurrerande 

narrativ. Det kan även argumenteras för att författarna till artiklarna på såväl RT och Sputnik i sitt 

formulerande av artiklarna använder sig av den selektiva appropriering, som nämns av Somers 

(1994:617), när de väljer att exkludera vissa saker och inkludera vissa, för att skapa en viss effekt 

och sanning. De journalistiskt tveksamma historier som flera gånger förekommer på Sputnik och 

RT kan därmed förstås som att de söker anspela på känslor och suddar ut gränsen för vad som är 

sant och falskt. Sputnik och RT bygger på idén att deras läsare själva är engagerade och deltagande 

i historieberättandet och att de läser texten utifrån tidigare förståelse. Det strategiska narrativet är 

därmed inte färdigt i och med att texten publiceras, utan slutförs i den mentala kognitiva processen 

hos läsaren (Sadler, 2008:3270), vilket även förklarar varför vissa artiklar lämnas öppna för tolkning.  

Vad som även kan bekräftas är att rapporteringen skiljer sig från direkt falska nyheter, då 

projiceringen av det strategiska narrativet främst består av sanna påståenden, men är vinklad och 

vriden så att de identifierade ’master’- narrativen dominerar över andra narrativ. Det kan därmed 

argumenteras för att det handlar om så kallat ”cherry picking”, vilket innebär att enbart några bitar 

av verkligheten väljs ut, tas ur sitt sammanhang och paketeras om på ett nytt sätt som 

kommunicerar ett övergripande narrativ som är diffust, öppet för tolkning eller falskt. Budskapet 

och syftet med de strategiska narrativen går dock ändå att urskilja: landet med de progressiva 

värderingarna och de öppna dörrarna närmar sig kollaps. Skillnaden mellan falska nyheter och ett 

falskt narrativ är att det senare rör sig om en övergripande berättelse, ett ’master’-narrativ, som 



 
   

 28 

läsaren har svårt att urskilja och värja sig ifrån. Med det som bakgrund tolkar läsaren världen och 

ser därmed enbart vad som stämmer överens med berättelsen, inte vad som strider mot den. De 

dominanta narrativen ger även stöd för att avvisa de som ifrågasätter det. Som tidigare nämnts 

ingår det nämligen i narrativet att centrala aktörer inom stat och massmedia döljer sanningen, är 

korrupta och har en hemlig agenda. Hur detta ska bemötas blir därmed komplicerat, då lösningen 

inte kan vara att förbjuda de ryska statsmedierna eller att anklaga dem för att vara illegala, då det 

ger dem möjlighet att presentera sådana handlingar som kränkningar av de demokratiska principer 

som västvärlden kämpar för att upprätthålla. Det går inte heller att stämpla hela narrativ som falska, 

framförallt inte då de sammansatts av väl utvalda sanningar. På detta vis kan de ryska statsmedierna 

använda ”västvärldens värderingar” till att omstörta västvärldens narrativ (Jonsson & Seely, 

2015:4).  

Obundna av krav på sanning och ärlighet kan den som vill attackera vårt samhälle använda våra 

informationssystem för att förvirra, förvilla och störa våra sociala liv. Vårt samhälles främsta styrka 

– en öppen, offentlig debatt, riskerar därmed att bli dess största svaghet. Ett bemötande av det 

kräver bevisning på att skeva urval gjorts, att uttalanden tagits ur sina sammanhang och att fakta 

vinklats, vilket denna studie syftat till att belysa. Det är dock även en kritik som denna uppsats kan 

anklagas för. Som upprepade gånger nämnts under studien är det omöjligt att gå in i studien med 

en objektiv utgångspunkt och det kan därmed tolkas som att även denna tolkning av 

nyhetsmaterialet är en sorts ”cherry-picking”, ett sökande efter specifika teman och ett undvikande 

av andra. Det är således ett minerat fält, vilket ytterligare betonar vikten av vidare studier på ämnet. 

Jag gör dock bedömningen att jag tack vare de teoretiska och metodologiska verktygen samt med 

stöd från tidigare forskning kan argumentera för att det resultat som framkommit har bäring.   
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6. Slutsats 
Studien syftade till att undersöka huruvida det förekommer informationspåverkan från ryska 

statsmedier gentemot Sverige. Utifrån detta formulerades frågeställningen: Utifrån teorin om 

strategiska narrativ, vilka mönster kan urskiljas i hur bilden av Sverige presenteras i ryska 

statsmedier? Samt: hur kan dessa eventuella mönster tolkas som indikatorer på 

informationspåverkan? 

Utifrån det resultat som framkommit efter genomförda analyser, i kombination med vad tidigare 

forskning inom området belyst, kan konstateras att det i rapporteringen om Sverige i de ryska 

statsmedierna förekommer fyra mönster i form av ’master’-narrativ: (1) Sverige förlöjligas, (2) 

Sverige är en stat i kollaps, (3) rapporteringen belyser olika konspirationsteorier och misstänkliggör 

den svenska staten och mainstream-medias oberoende och (4) Ryssland presenteras i god dager. 

Frågeställningen som syftade till att undersöka vilka mönster som framträdde i bilden av hur 

Sverige presenterades i ryska statsmedier kan därmed anses vara besvarad. Kan då de identifierade 

’master’-narrativen och mönstren i rapporteringen utgöra en slags informationspåverkan? Det 

erhållna resultatet har enligt denna tolkning kunnat belysa förekomsten av en viss 

informationspåverkan genom ett medvetet strategiskt användande av narrativ i de ryska 

nyhetsmedierna. Genom artiklarnas uppbyggnad, valet av huvudsakliga aktörer, förekommande 

konflikter och föreslagna lösningar bygger författarna bakom artiklarna på något av de fyra 

identifierade ’master’-narrativen om Sverige. Detta i syfte att förmedla en strategiskt utarbetad bild 

av situationen i Sverige och att skapa en ökad skepsis till de svenska medierna och myndigheterna 

och därigenom underminera dess trovärdighet samt att påverka den svenska politiska debatten. 

Huruvida det är effektivt eller ej är svårt att avgöra, då en potentiell påverkan långsiktigt är svårt 

att urskilja kortsiktigt. Vilken reell påverkan den ryska informationspåverkan har på Sverige är 

därmed ett område väl värt ytterligare, mer ingående studier. Vidare forskning uppmuntras även 

undersöka vilka svenska tidningar som plockar upp de ryska projicerade narrativen och hur det 

därmed kan få spridning i mer legitima medier. Det är min förhoppning att denna studie kan ge en 

inblick i hur informationspåverkan kan ta sig i uttryck och genom det bidra till fortsatt forskning 

av denna typ av modern krigföring. Vad denna studie tydligt kan belysa och fastställa är dock att 

det finns avsiktliga, dominanta narrativ och mönster i rapporteringen om Sverige i såväl Sputnik 

som RT, frågan framåt är hur stort säkerhetshot det utgör.  
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Bilaga 1. Empiriskt material, Sputnik 
 

 Datum Titel på artikel Kategori Länk 

1 20190426 Sweden denies russian-born 
journalist accreditation over 
’intelligence ties’ 

3 https://sputniknews.com/europe/201904261074476065-
sweden-journalist-russia-spying-allegations/  

2 20190426 Operation smear: self-servers in 
westminster still don’t get it do 
they?  

1 https://sputniknews.com/columnists/201904261074489345-
britain-media-right-wing/ 

3 20190425 Assyrians in Sweden expect a 
’f*****g civil war’ 

3 https://sputniknews.com/europe/201904251074438747-
sweden-assyrians-war/  

4 20190424 Swedish Christian Democrat leader 
denies islamisation of her country 

2 & 5 https://sputniknews.com/europe/201904241074404626-
sweden-christianity-islamisation/  

5 20190423 British think tank reportedly 
offered to spy on right-wing 
Swedish politicians 

3 https://sputniknews.com/europe/201904231074373854-
sweden-right-wing-spying/ 

6 20190419 Denmark debuts ’express baptism’ 
amid dwindling church numbers 

2 https://sputniknews.com/europe/201904191074279448-
denmark-express-baptism/ 

7 20190418 ’New Right’ to bring an end to 
Brussels Mass Migration Policy  

2 https://sputniknews.com/analysis/201904181074213379-eu-
mass-migration/ 

8 20190417 Swedish municipality apologises for 
welcome signs without assyrian 
translation 

1 & 2 & 5 https://sputniknews.com/europe/201904171074210054-
sweden-assyrians-apology/ 

9 20190415 Sweden threatens EU states with 
sanctions over immigration 

2 https://sputniknews.com/europe/201904151074137362-
sweden-immigration-sanctions/  

10 20190415 Swedish gov’t grilled for ’deranged’ 
plans to bring back Daesh children 

2 https://sputniknews.com/europe/201904151074135959-
sweden-daesh-children/  

11 20190411 Sweden admits US and neigbour 
states violate its airspace more 
often than Russia 

4 https://sputniknews.com/military/201904111074019965-
sweden-us-denmark-russia-airspace/ 

12 20190411 Russian dad who tok his kids back 
from muslim foster family wanted 
in Sweden 

2 & 3 https://sputniknews.com/europe/201904111074022651-
russian-family-sweden-poland-asylum/  

13 20190410 Ex-Swedish PM ridiculed for 
claiming migration and work to 75 
will save pensions 

2 https://sputniknews.com/europe/201904101073988546-
sweden-pension-immigration/  

14 20190408 Swedish woman blows Afghan 
rapist a kiss of support during trial  

2 https://sputniknews.com/europe/201904081073910981-
sweden-rape-trial-airkiss/  

15 20190408 Sweden looking forward to 
welcoming 230 Daesh returnees 
and their children 

2 https://sputniknews.com/europe/201904081073909721-
sweden-daesh-returnees/ 
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https://sputniknews.com/columnists/201904261074489345-britain-media-right-wing/
https://sputniknews.com/columnists/201904261074489345-britain-media-right-wing/
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16 20190407 New Swedish church guide for 
LGBTQ kids labels Jesus ’queer’  

1 https://sputniknews.com/europe/201904071073903878-
sweden-church-queer-guide/ 

17 20190405 Russian family flees to Poland as 
Sweden gives kids to muslim foster 
parents 

2 & 3 https://sputniknews.com/europe/201904051073845753-
family-flees-swedish-social-services/ 

18 20190404 Explosive rise in teens seeking sex 
change rocks Sweden 

1 https://sputniknews.com/europe/201904041073816024-
swedish-teenagers-seeking-sex-change/ 

19 20190403 Migrant crime under scrutiny in 
Sweden amid ’great demand’ 

2 https://sputniknews.com/europe/201904031073778233-
sweden-migrant-crime-statistics/ 

20 20190329 ’What is OK sex?’: Swedens 
education site for migrants 
becomes global hit 

5 https://sputniknews.com/europe/201903291073644631-
sweden-sex-education/  

21 20190328 Underage migrants used as sex toys 
in exchange for subsistence shock 
Sweden 

2 https://sputniknews.com/europe/201903281073612815-
sweden-migrants-sex/  

22 20190326 Sweden mulls discarding binary 
gender system 

1 https://sputniknews.com/europe/201903261073547340-
sweden-third-gender/  

23 20190326 ’Can’t make s**t up’: Facebook 
bans Swedish blogger for piece on 
Tommy Robinson 

1 https://sputniknews.com/europe/201903261073543972-
facebook-tommy-robinson-article-ban/  

24 20190321 Outrage as hijab-clad anchor 
appears on national Swedish TV 

2 https://sputniknews.com/viral/201903211073418732-
sweden-tv-hijab-outrage/  

25 20190320 Western muslims more extremism-
prone than migrant – Swedish 
study 

2 https://sputniknews.com/europe/201903201073391977-
sweden-islamism-study/ 

26 20190319 ’Not welcome’: Swedish 
municipality to give Daesh 
returnees a cold shoulder 

2 https://sputniknews.com/europe/201903191073356961-
sweden-daesh-returnees/ 

27 20190318 ’Reeks of 1930s’: Swedes seethe 
over racial profiling proposal 

2 https://sputniknews.com/europe/201903181073332279-
sweden-racial-profiling/  

28 20190315 ’Pray and breastfeed at once: 
IKEA’s weird prayer room stunt 
irks Swedes 

1 https://sputniknews.com/viral/201903151073259385-
sweden-ikea-prayer-room/ 

29 20190315 ’Hardly surprising’: every third 
Daesh returnee commits crimes in 
Sweden 

2 https://sputniknews.com/europe/201903151073257875-
sweden-jihadist-crimes/ 

30 20190314 Sweden designates China’s and 
Russia’s actions as main security 
threats 

4 https://sputniknews.com/world/201903141073228202-
sweden-russia-china/  

31 20190312 Swedish Defence Institute 
disparages S-400, calls Russia 
’underdog’  

4 https://sputniknews.com/military/201903121073149347-
sweden-russia-military-capacity-s-400/ 

32 20190311 African descendants push Sweden 
to rename place over N-word 

2 https://sputniknews.com/viral/201903111073116333-
sweden-negro-village/  
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33 20190307 Swedish art project to raze 
christianity, capitalism irks public 

1 https://sputniknews.com/viral/201903071073027099-
sweden-art-project-christianity-capitalism/  

34 20190305 I'd Rather F*****g Detonate': 
Jihad-Mocking VIDEO by Swedish 
TV Rocks Public 

2 https://sputniknews.com/viral/201903051072959053-
sweden-daesh-joke/ 

35 20190304 Salisbury One Year On: Skripals 
Vanish, No Proof of Russia's 'Role' 
Given 

4 https://sputniknews.com/europe/201903041072931100-uk-
salisbury-russia-skripals-intelligence/ 

36 20190304 Outrage as Swedish Greens Blame 
Swedes for Migrants' Crime, Failure 
to Integrate 

2 https://sputniknews.com/europe/201903041072928674-
sweden-migrants-integration/  

37 20190302 Political Past, Muslim Migration – 
Roots of European Antisemitism 
EXPLAINED 

2 https://sputniknews.com/europe/201903021072901639-
anti-semitism-europe/  

38 20190301 UPS stops package deliveries to 
Swedish ’no-go zone’ after drivers 
assaulted 

2 https://sputniknews.com/europe/201903011072868819-
sweden-ups-post-delivery/ 

39 20190301 Rude Awakening': Swedish Prof 
Likens Daesh Returnees to 
Unpunished SS Soldiers 

2 https://sputniknews.com/europe/201903011072858258-
sweden-daesh-nazi-soldiers-parallels/  

40 20190228 Swedish Prof Slammed for Idea to 
Send Anti-Migrant MPs to Syria, 
Return Jihadis 

2 https://sputniknews.com/viral/201902281072825312-
sweden-daesh-proposal-outrage/ 

41 20190228 Swedish Town's Hijabi Welcome 
Sign Vandalised Amid Threats 

2 https://sputniknews.com/europe/201902281072822127-
sweden-hijab-welcome/ 

42 20190227 Outrage as Norwegian Broadcaster 
Publishes Plea by Daesh Bride's 
Father 

2 https://sputniknews.com/europe/201902271072786742-
norway-daesh-return/  

43 20190226 Swedish Ad With Hijabi Minor 
Slammed for Legitimising 
Oppression (PHOTO, VIDEO) 

2 https://sputniknews.com/viral/201902261072744152-
sweden-hijab-ad/  

44 20190225 Outrage as Muslim Woman in Veil 
Seen on Swedish Town's Welcome 
Ad (PHOTO, VIDEO) 

2 https://sputniknews.com/viral/201902251072708314-
sweden-hijab-welcome-ad/ 

45 20190223 Russian military scrambled Su-27 
Jet to intercept Swedish spy plane 
near border 

4 https://sputniknews.com/russia/201902231072668893-
russia-scramble-jet-swedish-spy/ 

46 20190222 Nobody's lake': US admiral warns 
of Russia's, China's activities in 
Arctic 

4 https://sputniknews.com/world/201902221072655384-us-
navy-commander-russia-china-arctic/  

47 20190222 Sweden has become for jihadis 
'what Argentina was for nazis' 

2 https://sputniknews.com/europe/201902221072648224-
sweden-jihadist-haven/  

48 20190221 Teen campaigner calls out Indian 
PM for doing little about climate 
change 

5 https://sputniknews.com/asia/201902211072627973-teen-
modi-climate/ 

49 20190221 Some employees of Sweden's 
biggest airport linked to criminal 
networks 

5 https://sputniknews.com/europe/201902211072613227-
sweden-airport-criminals/  
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50 20190221 Swedish feminists demand state 
ban in 'dangerous' sex robots 

1 https://sputniknews.com/europe/201902211072612639-
sweden-sex-robots-feminism/ 

51 20190220 Swedish-Hungarian war of words 
escalates as minister called 'sick 
creature' 

1 & 2 & 5 https://sputniknews.com/europe/201902201072584343-
sweden-hungary/ 

52 20190219 Calls for 'Swedish Guantanamo' 
after Trump's plea to take back 
jihadists 

2 https://sputniknews.com/europe/201902191072549357-
sweden-guantanamo-jihadists/ 

53 20190218 Swedes seethe over documentary 
claiming their ancestors were dark-
skinned 

1 https://sputniknews.com/viral/201902181072533012-
sweden-documentary-dark-skin/ 

54 20190218 Intl row as Swedish minister likens 
Hungary PM's 'more kids' call to 
nazi policy 

5 https://sputniknews.com/europe/201902181072525505-
sweden-hungary-diplomatic-spat-nazism/  

55 20190215 There is no need to create EU army 
- Swedish Defence Minister 

5 https://sputniknews.com/europe/201902151072465800-
sweden-eu-army/ 

56 20190215 Swedish female swimming 
chairwoman unseated for calling 
muslim veil 'oppressive' 

1 https://sputniknews.com/europe/201902151072442661-
sweden-islam-veil-oppression/  

57 20190213 Swedish FM stresses need to hold 
INF, global Disarmament talks 

5 https://sputniknews.com/europe/201902131072369372-
sweden-inf-foreign-miinstry-talks/ 

58 20190212 Actor's comparison of his native 
Sweden to Africa goes viral 

1 https://sputniknews.com/viral/201902121072335801-
sweden-africa-comparison/  

59 20190210 Explosion rocks apartment 
building in Stockholm, one dead 

5 https://sputniknews.com/europe/201902101072292901-
explosion-stockholm/  

60 20190209 Sweden has developed jet able to 
'kill' Russian Sukhoi planes, 
commander claims 

4 https://sputniknews.com/military/201902091072277554-
sweden-su-killer-jet/ 

61 20190208 Sweden sees sharp increase in 
women with mutilated genitals 
amid immigration 

2 https://sputniknews.com/europe/201902081072241393-
sweden-fgm-immigration/  

62 20190206 Sweden concerned over harm US 
sanctions on Russia may do to 
national economy 

5 https://sputniknews.com/business/201902061072180858-
sweden-us-sanctions-harm/ 

63 20190206 Russian military has 'the muscles' 
keeps training 'the brain' 

4 https://sputniknews.com/military/201902061072167540-
russia-military-report/  

64 20190204 Middle-eastern, N african drivers 
270 % more accident-prone 

2 https://sputniknews.com/europe/201902041072102132-
sweden-driving-migrants/  

65 20190204 Swedish woman who sabotaged 
Afghan man's deportation becomes 
film character 

2 https://sputniknews.com/viral/201902041072097294-
sweden-deportation-activist-flight/ 

66 20190203 About 10,000 houses in Sweden 
left without electricity amid 
snowfall 

5 https://sputniknews.com/europe/201902031072082780-
sweden-snowfall-electricity/ 
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67 20190202 Swedish Imam threatens journo 
over muslim school probe 

2 https://sputniknews.com/europe/201902021072058958-
sweden-reporter-imam-threats/ 

68 20190201 Outrage as pregnant black fare-
dodger dragged off train in Sweden 

2 https://sputniknews.com/viral/201902011072033712-
sweden-pregnant-woman/  

69 20190201 People like it hot': Sweden going 
through erotic audiobook boom 

5 https://sputniknews.com/europe/201902011072023107-
sweden-erotic-literature/ 
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Bilaga 2. Empiriskt material RT 
 

 Datum Titel på artikel Kategori Länk 

1 20190426 Macron says Schengen zone needs to be 
smaller. Which country did he have in mind? 

2 https://www.rt.com/news/457625-
macron-eu-schengen-shrink/ 

2 20190410 Putin calls out ‘bandit’ translator for making 
him sound less friendly 

4 https://www.rt.com/russia/456135-putin-
calls-out-bandit-translator/  

3 20190405 Love & justice: Russian family reunited by 
Polish court decision after fleeing Sweden 

2 https://www.rt.com/russia/455659-
poland-court-russia-children/ 

4 20190404 Nordic countries have ‘disturbingly high 
levels of rape’ despite equality initiatives, 
says Amnesty 

2 https://www.rt.com/news/455573-
nordic-countries-rape-amnesty/ 

5 20190325 ‘Hasn’t it gone too far now?’ TV ad in 
migrant’s native language enrages Swedish 
social media 

1 https://www.rt.com/news/454719-tv-
commercial-sweden-language/ 

6 20190322 Swedes say they can house a refugee, but 
promptly reject opportunity when offered to 
do so  

2 https://www.rt.com/news/454474-
sweden-citizens-refugees-home/  

7 20190320 Western-born Muslims ‘more likely’ to be 
drawn to extremism and violent ideas – 
study 

2 https://www.rt.com/news/454324-
muslims-west-extremism-immigration/  

8 20190318 Sweden’s first hijab-wearing MP grilled for 
proposing RACE–based nationwide register 

1 https://www.rt.com/news/454122-
sweden-mp-race-database/ 

9 20190317 Swedish right-wing MP proposes… building 
mosque & Muslim center to draw 
immigrants 

2 https://www.rt.com/news/454055-
sweden-rightwing-support-mosque/ 

10 20190315 Islamism still biggest threat to Swedish 
national security, domestic spy agency says 

2 https://www.rt.com/news/453944-
islamism-biggest-threat-sweden/ 

11 20190312 Swedes who fought in Waffen-SS during 
WWII still receive 'Hitler pensions' – media 

5 https://www.rt.com/news/453631-
swedes-receiving-hitler-ordered-pension/ 

12 20190311 Racist forest? Sweden sparks PC debate over 
plans to take ‘N-word’ out of woodland 
name 

1 https://www.rt.com/news/453538-racist-
swedish-forest-name-change/ 

13 20190310 Bus EXPLODES in central Stockholm after 
‘accident’ 

5 & 3 https://www.rt.com/news/453459-
stockholm-bus-explosion-fire/  

14 20190308 Swedish govt ‘art project’ will pay 1 person 
$2,320/month to do nothing for the rest of 
their life 

1 https://www.rt.com/news/453361-
swedish-art-project-free-money/ 

15 20190305 Food of the future? Sweden to test 3D-
printed meals on the elderly 

5 https://www.rt.com/news/453051-3d-
printed-food-trial-sweden/ 

https://www.rt.com/news/457625-macron-eu-schengen-shrink/
https://www.rt.com/news/457625-macron-eu-schengen-shrink/
https://www.rt.com/russia/456135-putin-calls-out-bandit-translator/
https://www.rt.com/russia/456135-putin-calls-out-bandit-translator/
https://www.rt.com/russia/455659-poland-court-russia-children/
https://www.rt.com/russia/455659-poland-court-russia-children/
https://www.rt.com/news/455573-nordic-countries-rape-amnesty/
https://www.rt.com/news/455573-nordic-countries-rape-amnesty/
https://www.rt.com/news/454719-tv-commercial-sweden-language/
https://www.rt.com/news/454719-tv-commercial-sweden-language/
https://www.rt.com/news/454474-sweden-citizens-refugees-home/
https://www.rt.com/news/454474-sweden-citizens-refugees-home/
https://www.rt.com/news/454324-muslims-west-extremism-immigration/
https://www.rt.com/news/454324-muslims-west-extremism-immigration/
https://www.rt.com/news/454122-sweden-mp-race-database/
https://www.rt.com/news/454122-sweden-mp-race-database/
https://www.rt.com/news/454055-sweden-rightwing-support-mosque/
https://www.rt.com/news/454055-sweden-rightwing-support-mosque/
https://www.rt.com/news/453944-islamism-biggest-threat-sweden/
https://www.rt.com/news/453944-islamism-biggest-threat-sweden/
https://www.rt.com/news/453631-swedes-receiving-hitler-ordered-pension/
https://www.rt.com/news/453631-swedes-receiving-hitler-ordered-pension/
https://www.rt.com/news/453538-racist-swedish-forest-name-change/
https://www.rt.com/news/453538-racist-swedish-forest-name-change/
https://www.rt.com/news/453459-stockholm-bus-explosion-fire/
https://www.rt.com/news/453459-stockholm-bus-explosion-fire/
https://www.rt.com/news/453361-swedish-art-project-free-money/
https://www.rt.com/news/453361-swedish-art-project-free-money/
https://www.rt.com/news/453051-3d-printed-food-trial-sweden/
https://www.rt.com/news/453051-3d-printed-food-trial-sweden/
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16 20190301 UPS stops delivering to Swedish 
neighborhood as drivers get attacked in ‘no-
go zone’ – report 

2 https://www.rt.com/news/452740-ups-
nogo-areas-sweden/ 

17 20190227 Ikea Israel sued after leaving women & girls 
out of catalog for ultra-Orthodox Jews 

1 https://www.rt.com/news/452581-ikea-
israel-catalog-women/ 

18 20190225 Rage and puzzlement over Muslim woman 
in hijab chosen for Swedish municipality’s 
welcome sign 

1 https://www.rt.com/news/452345-
swedish-municipality-welcome-headscarf/  

19 20190222 Sweden has become for jihadists ‘what 
Argentina was for Nazis’: MP slams govt 
over ISIS inaction 

2 https://www.rt.com/news/452191-
sweden-nazis-isis-bali/ 

20 20190221 Swedish feminists up in arms over 
‘dangerous’ sex robot brothels 

1 https://www.rt.com/news/452062-
feminists-sex-robots-sweden/  

21 20190218 Documentary about dark-skinned ‘first 
Swedes’ sparks horror on Twitter 

1 https://www.rt.com/news/451766-
swedes-outraged-ancestors-documentary/  

22 20190215 ‘Symbol of oppression’: Swedish swimming 
chief steps down after criticizing Muslim 
headscarf 

1 https://www.rt.com/sport/451562-
swedish-swimming-chief-muslim-veil-
criticism/ 

23 20190205 Reality check: Is Russia planning to invade 
Sweden or is UK media spreading more 
baseless hysteria? 

1 & 4 https://www.rt.com/op-ed/450701-
russia-sweden-invasion-hysteria/  

24 20190204 Russia about to invade Sweden? UK 
newspaper seems to think so 

1 & 4 https://www.rt.com/uk/450646-uk-
newspaper-sweden-russian-invasion/  

25 20190204 Migrants' children in Swedish schools are 
increasingly segregated 

2 https://www.rt.com/news/450641-
sweden-segregation-school-migrants/  

26 20190201 Outrage as pregnant woman manhandled off 
train over unpaid ticket  

2 https://www.rt.com/news/450355-
pregnant-woman-manhandled-stockholm-
metro/  
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https://www.rt.com/uk/450646-uk-newspaper-sweden-russian-invasion/
https://www.rt.com/news/450641-sweden-segregation-school-migrants/
https://www.rt.com/news/450641-sweden-segregation-school-migrants/
https://www.rt.com/news/450355-pregnant-woman-manhandled-stockholm-metro/
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