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Abstract  

Title: Neutral or subversive messages; an analysis of the Russian state-funded media and their 

reporting on Finland.  

This study asks what strategic narratives are expressed through the use of news reporting. By 

adapting theories of soft power and strategic narratives this study aims to distinguish these 

narratives from news articles on Finland. The study uses a combination of textual and 

narrative analysis in order to examine what kind of categories of strategic narratives are 

present in the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik. The study concludes, by 

analyzing articles from the mentioned news agencies, that four strategical master narratives 

can be found in the coverage: 1). Subversive, 2). Undermining, 3). Conspiring, 4). Russia is 

portrayed as friendly and peaceful.  

Key words: information influence, disinformation, strategic narratives, Finland, Russia, soft 

power, Sputnik, RT  
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 1.  Inledning  
1.1 Problemområde  

Informationspåverkan mot stater sker hela tiden systematiskt och kan leda till att demokratier 

får legitimitetsproblem. När en stat undermineras av informationspåverkan riskerar det att 

påverka det allmänna säkerhetsläget inom staten. Medborgarnas förtroende för myndigheter 

riskerar att försvagas och då minskar även trovärdigheten för de budskap och information som 

staten förmedlar. Detta medför att allmänheten vänder sig till alternativa informationskällor 

för att få höra ”sanningar” och ”hur verkligheten egentligen ser ut” (Bennett och Livingstone, 

2018). Dessa alternativa informationskällor utgör en del av den medialisering som skett i 

samhället och som har förändrat dagens mediaekologi.  

Medialisering 

Hoskins och O’Loughlin (2015) skriver om medialisering, vilket är en process som lett till att 

nyhetsorganisationer fått allt större makt att sätta agendan och ramverk för vad som skall 

projiceras. Detta har medfört att sociala och kulturella interaktionssätt har förändrats vilket 

bidragit till att även ”klassiska” nyhetsbyråers förmedling har förändrats. Tidigare har det 

fokuserats på att förmedla budskap via papperstidningar, till att numera förmedla via egna 

webbplatser och på̊ sociala medier, som exempelvis Twitter eller Facebook (Hoskins et al, 

2015). Kommunikationsplattformar på internet ökar och utvecklas, vilket skapar svårigheter 

för stater att bemöta informationspåverkan och medför att budskap från andra aktörer, 

exempelvis främmande makt eller radikala grupper, tar större plats och får ökad spridning i 

samhället. Det är dessa plattformar som utgör grundkonstruktionen i dagens komplexa 

mediaekologi, där flera olika kan existera samtidigt och som alla innehar olika möjligheter att 

påverka specifika målgrupper (Hoskins et al, 2015).  

Hur aktörer använder sig av medier som ett verktyg för att bedriva informationspåverkan 

varierar dock kraftigt. Tidigare har nyhetsbyråers budskap varit geografiskt begränsade men 

tack vare internet har de ökat sin förmåga att nå ut till en bredare publik. Hoskins och Schelin 

(2018) beskriver hur nyare mediaekologier ofta kännetecknas av ett stort överskott och 

tillgänglighet av information, där stater har förlorat makten att styra agendan och att den 

istället ligger hos dess invånare. Dagens mediaekologi innebär möjligheter för budskap att 

delas och spridas mellan användare vilket gör att det inte finns några större begränsningar på 

vare sig tillgängligheten till information eller spridningen av den (Hoskins och Schelin, 2018). 

Detta har också skapat goda förutsättningar för aktörer att bedriva informationspåverkan. Vid 
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flertalet tillfällen de senaste åren har det uppmärksammats hur kommunikationsplattformer 

stått i centrum för att ha använts av aktörer för att bedriva informationspåverkan mot 

allmänheten på ett icke tillåtet sätt. Västerländska stater har blivit allt mer utsatta för 

informationspåverkan av framförallt Ryssland, vilket hotar deras säkerhet och skyddet av sin 

demokrati (Bjola, 2019).   

Rysk informationspåverkan 

Till exempel visar konflikten i Ukraina hur Ryssland genom användningen av olika 

kommunikationsplattformar bara synliggjort vissa aspekter av konflikten och genomfört en 

framgångsrik inramning med användandet av strategiska narrativ för projicera hur konflikten 

skall uppfattas. Genom användandet av strategiska narrativ på flerspråkiga och öppna 

kommunikationsplattformar kontrollerar Ryssland uppfattningarna om konflikten mer 

effektivt än väst (Hoskins et al, 2015). Skillnaden mellan narrativ och strategiska narrativ är 

viktigt för denna studie. Alla typer av texter innehåller ett narrativ. Narrativ blir strategiska 

när de skapas med intentionen att påverka hur andra aktörer agerar, reagerar och fattar beslut 

vid olika händelser (Freedman, 2014). Roselle, Miskimmon och O’Loughlin (2014) menar att 

den aktör vars budskap anses mest trovärdig och attraktiv är den med det mest effektiva 

strategiska narrativet. Strategiska narrativ handlar mer om förmågan att attrahera än förmågan 

att övertala och begreppet är tätt sammanflätat med teorier om mjuk makt. Mjuk makt bygger 

på förmågan att övertyga en annan aktör genom att visa på attraktionsvärdet i sin politik, 

kultur eller i sina värderingar (Roselle et al, 2014). 

Bengtsson (2019) tar upp ett annat exempel på rysk informationspåverkan. I sin studie visar 

Bengtsson på hur Ryssland använder de statsfinansierade medierna RT och Sputnik för att 

utöva informationspåverkan mot Sverige. Genom att regelbundet och systematiskt publicera 

nyhetsartiklar om Sverige försöker Ryssland äga narrativet. I sin studie redovisar Bengtsson 

att de strategiska narrativ som sprids visar en bild av Sverige som en stat i kollaps och att 

dessa strategiska narrativ är förlöjligande av och konspiratoriska mot Sverige och dess 

regering (Bengtsson, 2019:19–20). Även Kragh och Åsberg (2017) bekräftar detta och ger i 

sin artikel empiriska bevis på hur Ryssland allt mer sedan 2014 börjat vara aktiv i sin 

informationspåverkan, till stor del genom statsmedia, mot Sverige och stora delar av 

Östersjöområdet. Denna utgångspunkt, att Ryssland använder sig av statsfinansierade medier 

för att projicera strategiska narrativ, är en viktig del av för att förstå Rysslands agerande och 

säkerhetsstrategi Östersjöområdet. 
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Ryssland lägger stora resurser på att bygga relationer till en utländsk publik för att för skapa 

trygghet och tillit. Den ryska staten genomför informationspåverkan främst genom RT och 

Sputnik, men även på sociala medier, där de projicerar budskap på flera olika språk för att nå 

den utländska publiken. Historiskt sett är inte detta någon nyhet. Ryssland har sedan 

Sovjetunionens tid blivit anklagade för att bedriva informationspåverkan som en typ av 

politisk krigsföring (Kragh och Åsberg, 2017). Kragh och Åsberg (2017) slår fast i sin 

forskning att syftet med Rysslands agerande i Östersjöområdet är att behålla de geostrategiska 

tillståndet som finns idag, vilket innebär att minimera Natos närvaro i regionen. 

Finland och ryska strategiska narrativ 

Finland har en lång historia till det allt mer rustande Ryssland. Dagens allt mer spända 

situation i Östersjöområdet skapar svårigheter i att bibehålla konstruktiva bilaterala relationer 

till Ryssland. Finland har lärt sig att signalerna som Ryssland sänder ut inte bara involverar 

hot utan kan också innebära uttalanden om belöningar. Genom att använda sig av 

informationspåverkan signalerar Ryssland, både officiellt och inofficiellt, om möjligheten att 

använda ”piska eller morot” mot andra stater och om hotet om potentiella negativa sanktioner 

(Pynnöniemi och Saari, 2017). Detta är en del i Rysslands strategi, att ge positiva budskap till 

sina grannar samtidigt som att påminna dem om deras ansvar att hålla en god relation vilket 

innebär att inte hota Rysslands intressen. Att försöka påverka opinionen i Finland är svårt för 

Ryssland. En historisk lärdom som landet har tagit är att det är lättare att försöka påverka 

mindre och specifika målgrupper (Pynnöniemi och Saari, 2017). Pynnöniemi och Saari (2017) 

skriver att ett exempel på ett strategiskt narrativ som Ryssland projicerat mot Finland är 

bilden av Finland som åsidosatt inom EU. Detta narrativ kan få fäste inom specifika grupper, 

exempelvis hos äldre, som ser Finland som ett land i periferin av Europa och kulturellt 

annorlunda än centrala Europa. Ett annat narrativ är det om att den ryskspråkiga minoriteten i 

Finland blir diskriminerad och utsatt för hot.  

Det krävs av finska myndigheter att de arbetar aktivt med att bemöta dessa narrativ, vilket 

legat till grund för införandet av en myndighetsöverskridande arbetsgrupp som delar med sig 

av analyser om informationspåverkan mot landet, för att skapa en gemensam lägesbild mellan 

myndigheter (Pynnöniemi och Saari, 2017). Trots att Rysslands försök till 

informationspåverkan mot Finland inte är särskilt lyckade, krävs det att Finland arbetar aktivt 

med att utbilda allmänheten för att öka den generella kunskapen om risker med 

informationspåverkan. Ett samhälle som är uppmärksamt och vaket, samt där riskerna med 
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informationspåverkan kommuniceras öppet och direkt till allmänheten, är det bästa sättet för 

att bygga motståndskraft (Pynnöniemi och Saari, 2017). Enligt Pynnöniemi och Saari (2017) 

är en förutsättning för en sund EU-politik gentemot Ryssland att öka medvetenheten hos 

allmänheten att utsättas för informationspåverkan och desinformation, och Rysslands roll i 

det. Detta är också en förutsättning för att minska spänningarna i Östersjöområdet. 

Enligt Roselle et al. (2014) saknas studier som fokuserar på hur själva påverkandet sker eller 

inte sker. Där menar de att begreppet strategiskt narrativ kan vara till hjälp för att förstå 

komplexiteten inom internationella relationer. Att studier av den nya mediaekologin, där 

stater försöker påverka varandra genom nyttjandet av strategiska narrativ, skulle gynna 

forskningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studier om informationspåverkan är ett relativt ungt område inom forskningen och vanligtvis 

behandlar forskningen omfattningen av informationspåverkan, eller mer specifikt, 

omfattningen av desinformation från en aktör riktat mot en annan. Flertalet tidigare studier 

belyser hur Finland är ett intressant mål för främmande aktörers informationspåverkan, i 

synnerhet Rysslands. Det som tidigare studier inte belyser är på vilket sätt ryska statsmedier 

formulerar dessa budskap, som utgörs av strategiska narrativ, mot Finland.  Därav syftar 

denna uppsats till att undersöka vilka strategiska narrativ Ryssland förmedlar, via 

statsmedierna RT och Sputnik, mot Finland, samt kategorisera dessa för att undersöka om det 

går att finna ett mönster av större budskap, så kallade master-narrativ, i rapporteringen. 

Den huvudsakliga frågeställningen som studien avser att besvara är således: 

 

• Utifrån teorin om strategiska narrativ, vilka kategorier av master-narrativ kan 

urskiljas i rapporteringen om Finland från ryska statsmedier? 

 

Studien kommer att genomföra en narrativ analys av artiklar, från RT och Sputniknews, för 

att identifiera och analysera ryska strategiska narrativ som formuleras mot Finland på daglig 

basis i nyhetsrapporteringen. För att skapa en grundläggande förståelse för hur dessa 

strategiska narrativ är en del av ett större master-narrativ och dra slutsatser av vilka större 

budskap de vill förmedla, kommer därefter en analys och kategorisering av dessa strategiska 

narrativ att ske. Studier av hur Ryssland försöker påverka Finland genom strategiska narrativ 
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skulle bidra, inte bara till forskningen, utan även till att öka allmänhetens kunskap för hur 

Rysslands bedriver informationspåverkan. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Informationspåverkan är ett brett begrepp och det används inom forskningen med en mängd 

olika betydelser. Det saknas en konsensus om hur begreppet och underkategorier skall 

sorteras in i den akademiska diskursen. I denna studie faller termer som exempelvis 

desinformation, strategiska narrativ och informationskrigsföring under begreppet 

informationspåverkan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] definierar 

informationspåverkan på följande sätt:  

 
”Aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka 

olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Informationspåverkan utnyttjar 

samhällets sårbarhet och kan utmana befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, våra 

grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter eller 

andra nationella intressen.” (MSB, u.å.). 

 
 
1.4 Tidigare forskning  

I denna del kommer det att redogöras för den tidigare forskning som har haft relevans för 

studien och som legat till grund för studiens genomförande. 

 

Tucker et al. (2018) skriver i Social Media, Political Polarization, and Political 

Disinformation: A Review of the Scientific Literature att det saknas forskning om 

informationspåverkan och forskning som kan ligga till grund för att besvara frågor om 

skillnader mellan stater som utsätts för informationspåverkan. Att bidra med studier till detta 

forskningsfält kan förhoppningsvis leda till att framtida och mer djupgående komparativa 

studier kan genomföras. Denna studie utgör således ett viktigt steg för att kunna studera 

skillnader mellan stater för att besvara ytterligare frågor om spridning, bemötande och 

effekter av informationspåverkan.  

 

För att kunna genomföra studier om rysk informationspåverkan är det viktigt att veta hur den 

är uppbyggd. Bjola och Pamment (2016) skriver att medvetenheten om hotet från Ryssland 

mot EU:s intressen har ökat sedan Ukrainakonflikten 2014. För att hantera detta hot skapades 

East StratCom Task Force vars uppgift är att främja EU:s mjuka makt, öka motståndskraften 
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hos media samt att katalogisera desinformation, där en stor del utgörs av rysk sådan. I sin 

undersökning kategoriserar författarna denna sammanställning av desinformation i syfte att 

konceptualisera rysk informationspåverkan och för att exemplifiera vad den innebär. De 

hävdar att rysk desinformation kan delas in i fyra olika kategorier: 1). Påståenden som är 

förfalskade eller saknar källor. 2). Påståenden som har källa men inte är trovärdiga. 3). 

Påståenden som utgår från tidigare påstående (som saknar källor eller inte är trovärdiga). 4). 

Konspirationsteorier (Bjola och Pamment, 2016:134–35). Författarna argumenterar för att 

rysk desinformation uppnår sin påstådda effektivitet genom att den fokuserar sina 

ansträngningar på att exploatera skillnader mellan mediasystem i EU, rikta in sig på 

minoriteter eller andra sårbara mottagare, samt förmågan att maskera desinformationens 

källor. Vidare hävdar de att aktörer bör hantera desinformation med strategier baserade på att 

främja ett tydligt och ett sammanhängande strategisk narrativ som kan tygla hotet från 

främmande motmeddelande, att stödja mediakunskap och källkritik samt att uppmuntra 

institutionell motståndskraft (Bjola et al, 2016:131).  

 

Bjola (2019) beskriver hur västerländska stater har blivit allt mer utsatta för desinformation, 

framförallt av Ryssland. Risken med att bemöta denna typ av informationspåverkan på 

samma sätt som man utsätts för är att man frångår sina egna normer och principer och på så 

vis förlorar sin moraliska standard. Detta utgör ett etiskt dilemma och det är viktigt för 

västvärlden att hantera denna problematik (Bjola, 2019). För många demokratiska stater som 

utsätts för informationspåverkan, av exempelvis Ryssland, riskeras både deras säkerhet och 

skyddet av deras demokrati. Även Wagnsson och Hellman (2018), som skriver om effekterna 

av EU:s bemötande av rysk informationspåverkan, menar att det viktigt att som normativ 

makt, vilket många demokratiska stater anses vara, bemöta informationspåverkan från andra 

aktörer på ett sådant sätt att avsändaren inte utmålas till en så kallad ”den andra” eller som en 

fiende. Om den normativa makten utmålar avsändaren, av oönskad informationspåverkan, 

som en antagonist och bemöter denna påverkan på ett liknande sätt som den utsatts för, 

riskerar den normativa makten att förlora sin legitimitet genom att den bryter mot sina egna 

normativa principer (Wagnsson och Hellman, 2018).  

 

Hellman och Wagnsson (2017) skriver i How can European states respond to Russian 

information warfare? An analytical framework att synen på Ryssland och dess användande av 

information i säkerhetssfären utgjort utgångspunkten för att förstå Rysslands agerande mot 

andra stater och användandet av informationspåverkan. Det ryska politiska ledarskapet har 
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ansträngt sig mycket för att möjliggöra användandet av information som en maktresurs för att 

påverka europeiska stater. Ryska ledare stöttar aktivt användandet av strategiska narrativ mot 

sina europeiska grannländer och ser detta som en del av formandet av ett informationskrig 

(Hellman och Wagnsson, 2017:155–56). Ryssland har sedan en tid tillbaka nyttjat 

säkerhetsstrategier i form av hybrid-krigsföring och fullspektrumskonflikter där gränserna för 

vad som är klassiska militära operationer suddas ut och i stället involverar mer eller mindre 

hela statsapparaten med ekonomiska sanktioner, nålsticksoperationer med specialförband, 

politiska påtryckningar, subversion, informationspåverkan och underrättelseoperationer. 

Ryska beslutsfattare förstår hur pass viktig information är som maktresurs och den utgör en 

central del i de ryska säkerhetsstrategierna (Hellman och Wagnsson, 2017:155–56). Deras 

studie har bidragit med en förförståelse och givit en utgångspunkt, för denna studie, i hur 

Ryssland använder sig av informationspåverkan. De bekräftar att statskontrollerade RT 

används för att sprida ryska narrativ och att det ses som en viktig del i Rysslands strategi för 

informationspåverkan. 

För att kunna genomföra en analys av rysk informationspåverkan och strategiska narrativ 

behövs det ett metodologiskt upplägg. Hertner och Miskimmon (2015) analyserade det tyska 

strategiska narrativet i samband med eurokrisen. Studien använder, likt denna, en narrativ 

analys som ramverk för att undersöka konstruktionen och projektionen av det tyska 

strategiska narrativet. Studiens slutsats är att det tyska narrativet fick stöd på ett nationellt 

plan men hade desto svårare att få stöd av eurozonens medlemsstater. En kritik mot studien är 

att den inte är särskilt djupgående utan mer åt det deskriptiva hållet.  

En annan studie som genomför en narrativ analys för att studera strategiska narrativ är 

Bengtsson (2019). I sin studie genomför Bengtsson en analys av vilka strategiska narrativ 

ryska statsmedier rapporterar om Sverige och vilka mönster som kan urskiljas. Likt denna 

studie nyttjas teorier om strategiska narrativ som en utgångspunkt för undersökningen. 

Bengtssons (2019) slutsats är att det framkommit fyra mönster i de strategiska narrativen, 

riktade mot Sverige, från ryska statsmedier. ”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.” 

(Bengtsson, 2019:28). Dessa slutsatser om Sverige är väldigt intressanta för denna uppsats då 

det ger en fingervisning av hur Ryssland framställt strategiska narrativ mot ett annat land i 

Östersjöområdet. Eventuella skillnader i detta resultat skulle kunna öka denna 
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undersökningens aktualitet för kommande komparativa studier, vilken då förhoppningsvis kan 

förklara grunden till de upptäckta skillnaderna. En kritik mot studien är risken för 

subjektivitet i analysen och den deskriptiva frågeställningen. Kritiken gäller likväl för denna 

studie, vilket måste tas i beaktande. Erfarenheter från tidigare forskning kan med fördel 

vägleda i studiens utförande.  

 2.  Teoretiska ramverk  

För att besvara forskningsfrågan, kommer denna studie att använda sig av de teoretiska idéer 

och koncept som ligger till grund för begreppet strategiska narrativ.  

2.1 Konstruktivism och mjuk makt  

Begreppet har sin grund i Joseph Nyes teori om mjuk makt, vars konstruktivistiska synsätt är 

en de av tre grundläggande idéerna inom samhällsvetenskap. Konstruktivism innebär ett 

synsätt där den internationella politikens verklighet är socialt konstruerad av de idéer och den 

kultur som styr. I huvudsak utgår konstruktivismen från tre centrala insikter: ”att aktörer och 

strukturer interagerar på ett cykliskt och ömsesidigt sätt, att aktörernas identiteter och 

intressen inte är givna, men en produkt av social interaktion och att de regler, normer och 

legitima förväntningar som gör det sociala livet meningsfullt och välordnat, med tiden 

kommer att förändras som ett resultat av social interaktion.” (Nye och Welch, 2011:69).  För 

att förstå internationell politik kan ett konstruktivistiskt synsätt visa på de dynamiska 

interaktioner som sker mellan aktörer och strukturer, vilka intressen och identiteter som växer 

fram, samt hur detta bidrar till att nya sociala normer skapas och sedermera eftersträvas att 

uppfyllas (Nye och Welch, 2011). Ur dessa centrala insikter tar Nyes teori om mjuk makt 

ansats när den används för att förklara hur aktörer försöker påverka varandra inom 

internationella relationer. 

Enligt Nye finns det två huvudsakliga sätt för stater att utöva makt för att försöka påverka 

varandras beslutsfattande. Hård makt är användandet av makt mot andra stater med 

incitament som baseras på tvång, exempelvis genom militära resurser eller ekonomiska 

medel, eller genom övertalning, exempelvis med handelsavtal eller allianser. Mjuk makt 

fokuserar istället på attraktion, där användningen syftar till att skapa en vilja hos andra stater 

att uppnå samma mål som dina egna (Nye, 1990). Främst tre resurser lyfts fram inom 

forskningen som viktiga för att ett land att effektivt och framgångsrikt skall kunna utöva mjuk 
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makt: dess kultur, vilket innefattar litteratur, konst och utbildning såväl som populärkultur och 

annan massunderhållning. Dess politiska värderingar, vilka inom politiken skall levas upp till 

nationellt såväl som internationellt, och dess utrikespolitik, som skall genomföras på ett 

sådant sätt att den uppfattas som legitim och med staten som en moralisk auktoritet (Nye, 

2008:96). Om inte samtliga av dessa tre resurser uppfylls blir användandet av den mjuka 

makten ineffektiv och vardera av resurserna riskerar att underminera varandra. Mjuk makt 

utgör idag en central roll för förståelsen av internationella relationer. Inom den tidigare 

forskningen tenderar studier om mjuk makt att främst fokusera på vilka tillgångar som krävs 

för att effektivt använda sig av mjuk makt eller vilken kapacitet mjuk makt har att påverka 

andra. Roselle et al. (2014) hävdar att det är svårt att identifiera de resurser och processer 

genom vilka mjuk makt verkar, och förstå under vilka förhållanden dessa kraftresurser 

används för att bedriva utrikespolitik. 

En kritik mot mjuk makt och användandet av det är att det är svårt att spåra och mäta vilket 

inflytande det faktiskt har för internationella relationer. Tidigare forskning tenderar att 

fokusera på vilka kapaciteter som är viktiga för att utöva mjuk makt och hur dessa kapaciteter 

används. Däremot missas ofta att studera effekterna av mjuk makt (Roselle et al, 2014). 

 

2.2 Strategiska narrativ som begrepp 

Enligt Roselle et al. (2014) saknas studier som fokuserar på hur själva informationspåverkan 

sker, liksom om den inte sker. De menar att begreppet strategiskt narrativ kan vara till hjälp 

för att förstå komplexiteten inom internationella relationer. Att studier av den nya 

mediaekologin, där stater försöker påverka varandra genom strategiska narrativ, skulle gynna 

forskningen.  Tidigare bestod ofta mediaekologin av statliga aktörer och inte särskilt många 

olika val av medium för att nå ut med sitt meddelande. Över tid har utvecklingen gått från att 

aktörer ostört kunnat förmedla budskap till en utvald inhemsk eller utländsk publik i radio, 

TV eller genom tidningar, till ett informationssamhälle där konkurrensen mellan aktörer, 

statliga som icke-statliga, har ökat kraftigt. Numera är det inte bara konkurrens mellan aktörer 

vars budskap skall projiceras, utan även mellan vilket informationsmedel som skall projicera 

budskapet. Informationssamhället har lett till en mer komplex världspolitik i och med att 

större makt har förflyttat sig från statliga aktörer till icke-statliga aktörer (Nye et al, 2011; 

Miskimmon et al, 2015; Roselle et al, 2014). Detta har medfört svårigheter för aktörer att rikta 

sina budskap till en specifik målgrupp. För att lättare kunna påverka en mottagare har man 



 

 10 

därför börjat paketera sina budskap i så kallade narrativ. Narrativet är lättare för mottagaren 

att ta till sig då det ger en förenklad bild av verkligheten istället för en komplett berättelse om 

hur staten och världen är betingad (Hellman et al, 2017). På liknande resonemang som lade 

grunden till Nyes teori om mjuk makt argumenterar Miskimmon, O’Loughlin och Roselle 

(2015:2) för att strategiska narrativ är ett sätt att konstruera en gemensam förståelse för hur 

det förflutna, nutiden och framtiden är betingad. Inom internationell politik är det ett sätt att 

forma både inhemska och utländska aktörers förståelse, identitet och intressen. Detta för att få 

dessa aktörer att uppleva världen enligt dina villkor och på så vis påverka och förutspå deras 

beteende och beslutsfattande. Alltså innehar strategiska narrativ en central roll för hur aktörer 

upplever världsordningen. 

Narrativ utgör en viktig maktresurs då människor tenderar att övertygas av information från 

specifika aktörer, händelser eller förklaringar som förstärker deras egen världsbild. 

Kommunicerandet av narrativ som process är ett sätt genom vilket maktresurser kan förstås 

fungera bredare (Roselle et al, 2014). Till exempel kan mjuka maktresurser som kultur, 

policys eller värderingar, vara attraktiva eftersom de passar in i en befintlig världsåskådning 

eller i ett pågående skifte mot denna åskådning. Då kan strategiska narrativ träffa betydligt 

smalare och påverka såväl formationen, projektionen eller spridningen av idéer inom 

världspolitiken, såväl som hur mottagande av dessa idéer sker (Roselle et al, 2014). Genom 

att analysera strategiska narrativ kan vi skapa oss en förståelse för hur stater använder dessa 

och försöker påverkar externa aktörer för att genomföra till exempel opinionsskiftningar, eller 

hur de med narrativ konkurrerar mellan varandra i vår tids mer komplexa mediaekologi. 

Roselle et al (2014:76) skriver att strategiska narrativ kan projiceras på olika nivåer beroende 

på vilken målgrupp det avser och vad för slags påverkan aktören vill uppnå. På internationell 

nivå används strategiska narrativ för att beskriva hur världen är beskaffad, vilka aktörer som 

verkar där och hur det internationella samspelet fungerar. På nationell nivå används 

strategiska narrativen som ett verktyg för staten att beskriva dess ambitioner, mål och 

värderingar. Sakpolitisk nivå är för strategiska narrativ som riktar sig på ett specifikt förslag 

eller policy och försöker beskriva varför detta är nödvändigt och hur implementeringen skapar 

framgång.  För att ett strategisk narrativ skall ses som effektivt är det viktigt att budskap på 

dessa tre nivåer är sammanhängande med varandra, sker konsekvent över tid och är 

verklighetsförankrade (Roselle et al, 2014). Om budskapet, för till exempel ett politiskt 
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initiativ, tappar sitt sammanhang tappar det också i effektivitet att påverka. Om mottagaren av 

budskapet inte ser det som verklighetsförankrat, eller att det till och med motsäger 

mottagarens egen erfarenhet, riskerar det strategiska narrativet att vara verkningslöst. 

 

3.   Metod  

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka vilka strategiska narrativ Ryssland förmedlar 

samt att kategorisera dessa för att undersöka om det går att finna ett mönster av större 

budskap, så kallade master-narrativ, i rapporteringen. Nedan presenteras en diskussion kring 

de val av metodik som ägt rum för att genomföra studien. 

 

3.1 Metodologisk diskussion 

I och med studiens deskriptiva frågeställning kommer forskningsdesignen att utgöras av en 

enfallsstudie. För att besvara en hur-fråga ger en fallstudie ökade möjligheter för att göra mer 

inträngande undersökning i just detta fall. Fördelen med en fallstudie är således att den kan 

bidra med en djup och fullständig redogörelse för det som skall undersökas (Denscombe, 

2014). Forskningsfältet är också relativt nytt, det vill säga att det saknas tidigare forskning för 

att göra större jämförande studier på ämnet. En kritik mot valet av enfallsstudie är att den 

externa validiteten kan anses låg i och med dess låga förmåga att skapa generaliserbarhet. 

Denna typ av uppsats kommer inte att uppnå någon form av statistisk generaliserbarhet. 

Däremot skriver Denscombe (2014) om principen att ett fall skulle kunna säga något om 

populationen i allmänhet: “även om varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt, så är det 

också ett exempel som ingår i en bredare kategori” (Denscombe, 2014:68). Finland är att 

betrakta som en del av grannländer till Ryssland eller länder i Östersjöområdet och borde på 

så vis kunna generera en viss generaliserbarhet för liknande stater. Syftet med denna studie är 

dock inte att generalisera utan att bidra med forskning inom ett begränsat fält för att ingå i ett 

större kunskapssamlande, samt för att få forskning inom informationspåverkan att gå framåt. 

Denna fallstudie ämnar undersöka det specifika snarare än det generella och detta kan ses som 

en del i en större pågående process, för att utveckla idéer som tidigare framkommit inom 

forskningen.  

 

För att bearbeta materialet kommer denna studie att tillämpa en kvalitativ textanalytisk metod. 

Anledningen till valet av kvalitativ analysmetod framför en kvantitativ är att den kvalitativa 

fokuserar på textens helhet och undersöker bakomliggande teman i materialet (Esaiasson et al, 
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2007). En kvantitativ metod lämpar sig bättre om studiens syfte hade varit att genomföra en 

jämförande analys där större behov av kvantifiering av materialet finns för att kunna 

analysera skillnader mellan två fall. Erfarenheter från tidigare forskning av strategiska 

narrativ har varit i beaktning under valet av metod. Hertner och Miskimmons (2015) 

forskning för att definiera det tyska strategiska narrativet under euro-krisen, genomfördes 

genom att tillämpa en kvalitativ textanalys av offentliga dokument. Denna studie, likt deras, 

kommer att fokusera på att undersöka bakomliggande andemeningar och dra slutsatser ur 

materialet, på ett sådant sätt att den kvalitativa metodens förtjänster väger tyngre än den 

kvantitativa. Svaren kan finnas underförstådda i det empiriska materialet och det ställer krav 

på uppsatsförfattarens analys att tolka för att finna dessa underförstådda svar (Bergström och 

Boréus, 2012; Bryman, 2011). Då behövs det en djupare förståelse och för att 

uppsatsförfattaren skall få det krävs det att materialet bearbetas flera gånger. Därav är en 

kvalitativ textanalys att föredra. Det är viktigt för studiens reliabilitet att uppsatsförfattaren 

beaktar risken för slumpmässiga och osystematiska fel vid tillämpningen av en kvalitativ 

textanalys. Om så inte är fallet riskerar studiens replikerbarhet att påverkas negativt och andra 

forskare som vill reproducera studien riskerar att få ett annat resultat. Denna svaghet är svår 

att omintetgöra helt men risken måste beaktas (Esaiasson et al, 2007). 

 

Studiens frågeställning är sprungen ur den teoretiska referensram som valts om strategiska 

narrativ. I och med att studien utgår från denna referensram både metodologiskt och 

teoretiskt, i frågeställning liksom analys, borgar det för en högre validitet (Esaiasson et al, 

2007). Validitet handlar om i vilken omfattning studien undersöker det den avser att 

undersöka. Att minska avståndet mellan studiens frågeställning och de teoretiska begreppen 

möjliggör att inom studien pröva om det som teorin föreslår går att finna i ett riktigt fall 

(Denscombe, 2014). Detta underlättar i sin tur den tolkning och analys som genomförs i 

studien och som generar mer deskriptiva slutsatser om vilka dessa kategorier av strategiska 

narrativ mot Finland är, såväl som det då går att pröva värdet av teorin genom att testa den 

under de specifika omständigheter som fallet presenterar. 

 
 
3.2 Material och Urval 

Materialet i denna studie består av insamlade data från två etablerade ryska statsmedier, RT 

och Sputnik, och kommer att behandla offentliga dokument som är publicerade på deras 

webbplatser rt.com samt sputniknews.com. På grund av mängden data och tidsramen har 
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studien begränsats till att enbart studera tidningsartiklar under tre månaders tid, 23:e oktober 

till 23:e december 2019. Tiden är vald därför att den ligger nära i tid och ger en hög aktualitet 

för studien. Som tidigare nämnts är dessa båda mediebyråer kontrollerade av ryska staten och 

kan på så vis ses som en förmedlare av ryska strategiska narrativ. Detta innebär att de är goda 

källor för att analysera vilka ryska strategiska narrativ som förmedlas. Materialet har hämtats 

genom sökning av nyhetsartiklar på RT och Sputniknews webbplatser. Vid sökningen på 

nyckelordet ’Finland’ hittades tillräckligt med material till urvalet för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Då studien syftar till att söka efter de strategiska narrativ som finns i den 

dagliga rapporteringen har inte något annat specifikt nyckelord eller tema sökts efter i 

insamlingen. Sökordet valdes för att skapa ett så stort material som möjligt för att därefter 

sortera ut artiklar som uppenbart inte skulle bidra till studien. Exempelvis sorterades artiklar 

ut där Finland deltar i ett evenemang, fotbolls EM, men inte omnämns i artikeln. Dessa 

utsorterade artiklar är redogjorda för under rubriken ’utsorterade artiklar’ (bilaga 1). Totalt 

sett hittades 43 artiklar varav 7 sorterades ut. Materialet kan ses som en kritik mot studien. Ett 

större material hade både förstärkt studiens interna validitet samt möjliggjort till en djupare 

analys av fallet. Att analysera en större mängd artiklar hade inte kunnat rymmas inom 

studiens tidsram vilket betyder att analysen är begränsad till material från tre månaders 

nyhetsrapportering. 

 
3.4 Narrativ analys  

Den här studien baseras på en narrativ analys för att besvara studiens frågeställning och för att 

lägga fokus på narrativen i det analyserade materialet. Det finns olika sätt att genomföra en 

narrativ analys: den ena utgår från ett ontologiskt förhållningssätt och den andra är mer 

intressant ur ett metodologiskt perspektiv (Johansson, 2005). Kärnan i båda dessa är dess 

tolkande karaktär vilket passar väl in denna studie. Det ontologiska förhållningssättet ser 

berättandet som en grundläggande kunskapsform och denna utgångspunkt delas även av det 

konstruktivistiska förhållningssättet, vilket passar denna studie väl. För att analysera och 

förstå identiteter och sociala fenomen är det avgörande, enligt narrativ analys, att vi ser dem 

som en konstruktion av berättelser, som narrativa till sin karaktär (Johansson, 2005). Detta är 

en viktig del av denna studie, att genom analysen kunna identifiera hur narrativ används 

strategiskt och retoriskt för att rama in en händelse. För att kunna beskriva vilka typer av 

strategiska narrativ som sprids i ryska statsmedier kommer denna studie att kategorisera de 

strategiska narrativen genom att analysera urvalets master-narrativ. Kategorierna (master-
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narrativen) kommer att utgöras av de återkommande teman som projiceras i berättelser och 

som kan vara svåra för läsaren att upptäcka. Genom att systematiskt analysera ett större antal 

artiklar kan de dominanta kategorierna urskiljas i berättelserna (Bamberg, 2004; Johansson, 

2005). Därefter är det möjligt att dra slutsatser om hur de strategiska narrativen är 

konstruerade.  

 
3.5 Operationalisering 

Med denna operationalisering vill jag redogöra för vilka frågor som skall ställas till materialet 

för att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå studiens syfte. En narrativ analys kan 

utformas på flera olika sätt men gemensamt är att alla narrativ innehåller fem komponenter: 

aktörer, handling, kontext, konflikt, lösning (Berger, 1997:4). Eftersom narrativ är berättelser 

vars budskap projiceras under en viss tid och i en viss sekvens är det viktigt att analysen av 

strategiska narrativ fångar upp dess komponenter (Berger, 1997). För att genomföra detta 

kommer denna studie att använda sig av två olika ramverk för analysen. Det första för att 

fokusera mer generellt på narrativ, detta kan ses som mer universellt och kan användas inom 

flera ämnesområden. Det andra fokuserar mer på strategiska narrativ inom ämnesområdet 

internationella relationer. Nedan kommer ett kort redogörelse för respektive ramverk och hur 

de är tänkta att användas.  

 

Tabell 1. Ramverk 
Johanssons (2005:286) ramverk 1 Roselle et al. (2014:75) ramverk 2 

Handling Vilka händelser skildras? Konflikt/handla Vem gör vad och mot 
vem? Vilka händelser 
pekas ut? 

Karaktärer Vilka är karaktärerna?  
Hur framställs dessa? 

Karaktärer/aktörer Vilka är aktörerna som 
skildras och är viktiga 
för narrativet? 

Story line Vilken är den 
dominerande 
uppsättningen händelser? 

Situation/miljö Var äger berättelsen 
rum? Hur är världen 
projicerad?  

Story time I vilken tid, situation och 
miljö utspelas det i? 

Lösning/föreslagen 
lösning 

Är berättelsen en 
lösning i sig? Eller 
föreslås en lösning? 

Tema Finns genomgående 
ytliga/underliggande 
teman? 

  

Poäng Varför berättas denna 
berättelse? 

  

Diskurser Vilka master-narrativ 
används/är berättelsen 
inbäddad i? 
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Denna analys kommer att fokusera både på helheten i berättelsen och på delar av den för att 

kunna ta reda på hur artiklar om Finland formuleras, återges och är uppbyggda. Därav har en 

kombination av de båda ramverken konstruerats för att nyttjas till denna studie. För att kunna 

analysera den enskilda artikelns strategiska narrativ nyttjas delar av (konflikt/handla, aktörer 

och lösning) Roselle et al:s ramverk. För att genomföra en mer djupgående analys av 

artiklarna, kategorisera dem och skapa ett helhetsperspektiv över urvalet nyttjas Johanssons 

ramverk (handling, story line, tema, poäng och diskurser). Helhetsperspektivet ger ett 

övergripande perspektiv för kategoriseringen av berättelserna för att kunna utröna vilka 

strategiska narrativ som är dominerande. Varje berättelse läses och tolkas var för sig, 

klassificeras och kategoriseras, och tillsammans skapar de en del av ett strategiskt narrativ i 

ett större sammanhang (master-narrativ).  

Hur dessa modeller tillämpas tillsammans illustreras nedan: 

 
 
Tabell 2. Analysschema 
Kombinerat ramverk 

Handling  Vilka händelser skildras? Hur är berättelsen 
uppbyggd?  

Aktörer  Vilka är aktörerna som skildras och är 
viktiga för narrativet? Vilka får/får inte 
komma till tals? 

Konflikt/lösning  Vilken är den dominerande konflikten? 
Vem utgör hotet? Är berättelsen en lösning 
i sig? Eller föreslås en lösning? 

Poäng/tema  Varför berättas denna berättelse? Finns det 
genomgående underliggande teman?   

 
 

4.         Analys 

Analysen har genomförts i två steg. I det första steget har en fokuserad läsning av artiklar 

genomförts utifrån det analysschema som presenteras i Tabell 2. I det andra steget (se bilaga 

1) har artiklarna lästs igenom ytterligare en gång och kunnat urskilja fyra kategorier av 

strategiska narrativ och ett neutralt narrativ. I Tabell 3 (nedan) redogörs för: 1). Vilka 
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kategorier av strategiska narrativ som framkommit i studien. 2). Vilken kodning som legat till 

grund för dessa slutsatser och 3). Vilket resultat som framkommit i undersökningen. Den 

totala uppsättningar av artiklar och undersökningens genomförande går att se under Bilaga 1. 

Där redogörs även för de artiklar där fler än en kategori av strategiska narrativ har kunnat 

identifierats. Dessa är presenterade i resultat och förekommer i fler än en kategori.  

 
Tabell 3. Kodning och fördelning av resultat 
 

Kategorier av 
Strategiska narrativ 

Kodning Resultat 
     RT             Sputnik 

Subversiva • Syfte att skapa politisk splittring 
 

3 5 

Underminerande • Underminerande och förminskande 
retorik 

• Förlöjligande av staten eller den 
finska befolkningen 

 

6 6 

Konspirerande •    Misstänkliggörande av staten och 
annan media  

 

5 2 

Ryssland i positiv 
dager 

• Ryssland beskrivs som ett land 
med fredliga och goda intentioner 

• Andra stater konstruerar ett ryskt 
hot 

• Ryssland är en del av lösningen 
på konflikten 

 

5 0 

(Neutral) • Saklig och icke-värderande 
rapportering 

 

7 14 

(Övriga) • Innehåll som inte kunnat passa in 
under ett strategisk narrativ eller ett 
neutralt narrativ men samtidigt inte 
blivit utsorterade 

 

0 1 

 
 
Förekomsten av dessa strategiska narrativ bidrar till att öka förståelsen för hur ryska 

statsmedier rapporterar om Finland. Nedan kommer en analys av dessa fyra kategorier 

(master-narrativ) av strategiska narrativ som har dominerat rapporteringen. En artikel har inte 

kunnat placeras i någon av de utformade kategorierna, då den projicerar en bild av Finland i 

positiv dager. Artikeln analyseras ej vidare men redogörs för i en egen kategori som benämns 

"Övrigt". 
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4.1 Subversiv 

I 22 % (8 av 36) av de analyserade artiklarna har det identifierats ett subversivt budskap. 

Subversion är ett medel som används för att skapa politisk splittring och är något som 

Ryssland återuppfunnit sedan upplösningen av Sovjetunionen där subversion var en naturlig 

del av den sovjetiska propagandastrategin. Ryssland har helt enkel tagit dessa gamla 

”sanningar” och applicerat dem på dagens digitalt sammanflätade värld (Abrams, 2016). 

Genom att projicera ett subversivt strategisk narrativ via RT och Sputnik försöker Ryssland 

sprida budskapet om ett politiskt splittrat Finland, både inhemsk såväl som i den 

internationella politiken.  

 

Den subversiva verksamhet som bedrivs av Ryssland på RT och Sputnik presenterar sig på 

olika sätt i materialet. Tre (3) av artiklarna har ett tydligt riktat fokus på nationell nivå och att 

politiskt försöka splittra allmänheten. Exempelvis artikel RT (2019h): Artikeln är neutral i sin 

utformning i och med att den argumenterar sakligt och redogör för tillförlitliga källor (Yle). 

En annan del är subversiv i och med att den presenterar en överdriven bild av en icke 

fungerande alliansregering. Denna artikel är en del i ett återkommande fenomen att projicera 

ett strategisk narrativ om ett icke fungerande politiskt klimat i Finland. 

 

Detta strategiska narrativ sker också på en internationell politisk nivå: Artikel RT (2019i) är 

snarare subversiv gentemot EU än mot Finland. Artikeln nämner uttryckligen Finlands roll 

som innehavare av presidentskapet för EU och står på så vis i centrum i detta budskap. Det 

finns även artiklar där syftet att sprida internationell politisk splittring är mer uppenbart: 

”Estonian Interior Minister Mart Helme ruffled many feathers with his recent statements 

about the Finnish government dominated by women in their 30s.” (SN, 2019d). Artikeln har 

ett underminerande synsätt mot Finlands ”kvinnliga” regeringssammansättning och projicerar 

bilden av att en konflikt existerar mellan länderna på grund av detta uttalande. 

 

Det finns också artiklar som kombinerar flera olika strategiska narrativ. Artikel SN (2019c) 

handlar om ifall Finland skall ta hem barn från lägret i Al-Hol där IS-anhängare hålls 

samlade. Rapporteringen sker neutralt med källor från Yle, men här är det snarare 

undertonerna i artikeln som bidrar till det strategiska narrativet. I artikeln kallas barnen för 

”daesh-barn” men kvinnorna för ”finska kvinnor”. Handlingen från Yle är om man skall ta 

hem dessa finska barn, medan på Sputnik är handlingen snarare om man skall ta hem ”daesh-

barn”. Detta förmedlar en bild av att barnen tillhör terrororganisationen och att Finland 
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faktiskt har en vilja att ta hem dessa ”terrorister”. Detta är en artikel som inte bara är 

konspirerande i sin utformning, utan den utgör även en del i ett större strategiskt narrativ att 

splittra den allmänna opinionen i frågan. 
 
 
4.2 Underminerande  

I 33 % (12 av 36) av de analyserade artiklarna har det identifierats en underminerande retorik. 

Det är ett ofta förekommande tema i rysk informationspåverkan, att försöka skapa förvirring 

och underminera förtroendet för västerländska demokratiers institutioner (Helmus et al. 

2018). Informationspåverkan är plattformen för Ryssland i sina försök att rekonstruera den 

nuvarande verkligheten och omforma historieskrivningen för att tjäna sina egna syften, 

legitimera sina handlingar och underminera sina motståndares och sina grannländers (Karlsen, 

2019). Genom att konstant försöka förminska och underminera sina motståndare hoppas 

Ryssland kunna skapa splittring, inom exempelvis EU. Detta har tydligt framkommit i 

analysen. Strategiska narrativ används för att undermina förtroendet för den finska 

regeringen, dess sammansättning samt för att sporra debatten om flyktingar. Tre teman har 

kunnat urskiljas i analysen:  

 

Narrativ som är förminskande och underminerande och som projiceras direkt riktade mot den 

finska regeringen. ”Finland's ruling five-party coalition consists of the Social Democratic 

Party, the Swedish People's Party, the Greens, the Centre Party and the Left Alliance, all led 

by women.” (SN, 2019c). Artikeln handlar om hemtagandet av kvinnor och barn från lägret i 

Al Hol. Denna nyhet har producerats av flera internationella nyhetsbyråer. Skillnaden när 

ryska statsfinansierade medier rapporterar är att den fokuserar på den ”kvinnliga” finska 

regeringssammansättningen. Budskapet att konflikten i artikeln beror på den ”kvinnliga” 

regeringssammansättningen tas ur sitt sammanhang från handlingen och projiceras på ett 

förminskande vis. Exempelvis artikel SN (2019g) handlar om att en ung person genomfört 

könskorrigerande behandling. Detta förmedlas som att det skulle finnas ett samband mellan 

unga kvinnliga partiledare och ungas val att genomgå könskorrigering. 

 

Narrativ om att en annan stat försöker underminera den finska regeringen. Artikeln RT 

(2019b) handlar om att Finlands ”unga och kvinnliga” statsminister blivit hånad av en 

estländsk minister. Budskapet är en förminskning av Finlands statsminister, hennes parti samt 
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att det att andra länder inte visar respekt mot valet av denne, vilket kan leda till att det finns en 

schism i relationen mellan länderna. 

 

Systematiskt återkommande, förminskande och underminerande narrativ i varje nyhet där den 

finska statsministern förekommer. Skillnaden från det första temat som fokuserar på 

regeringssammansättningen över lag är att detta tema har ett fokus på statsministern specifikt. 

Det återkommande narrativet i dessa artiklar är ålder och kön. Ett exempel är RT (2019g) 

”Meet soon-to-be world’s new youngest PM, 34-yo star-eyed instagrammer who won her first 

election in 2012” och ”So politics in Finland is a misogynist’s nightmare, apparently.” (RT, 

2019g). Den är till viss del neutral i sin utformning och beskrivningen av statministerns väg 

till makten, men det finns ett underliggande budskap om en politisk värld, den med kvinnor i 

majoritet, som inte känns igen och som framstår som främmande. Att fokus ligger på 

statministerns unga ålder och kön är inget unikt för RT eller Sputnik, detta fokus har även 

flera internationella och nationella nyhetsförmedlare. Skillnaden är att hos RT och Sputnik 

sker det systematiskt, frekvent och tas ur sitt sammanhang i nyheter, vare sig statsministern är 

viktigt eller inte för artiklarnas sagda budskap.  

 
4.3 Konspirerande  

I 19% (7 av 36) av de analyserade artiklarna har det identifierats ett konspirerande strategiskt 

narrativ. Detta är oftast lätt att upptäcka och för en västerländsk publik lätta att känna igen 

och avfärda. Däremot händer det att dessa konspirationsteorier får fäste i västerländsk media 

och på så vis spelar Ryssland i händerna. Vare sig de faktiskt publiceras eller inte i 

västerländsk media, sprider det tvivel hos allmänheten och media om att det kanske finns en 

alternativ sanning (Abrams, 2016). De artiklar vars strategiska narrativ är konspirerande har 

framförallt berört nationell politik, integration och internationell politik. 

 

Ett exempel inom den nationella politiken är artikel RT (2019f) som handlar om när Finlands 

nya statminister blir vald. Artikeln är neutral i förmedlandet av att statministern kommer att 

bli världens yngsta men den avlutas med ett vinklat och konspiratoriskt påstående: ”Marin 

will struggle to defend her leftist views against the Center Party, which wants action to boost 

Finnish employment to pay for the costly welfare state. Strikes continued as she took office” 

(RT, 2019f). Artikeln ger en överdriven bild av den socialdemokratiska statministerns 

”vänster”-politiska tillhörighet samt att deras ”kostsamma” välfärdssystem (med 

undermeningen är att det är invandringen som kostar) skulle höra samman med strejker som 
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påbörjades innan hon blev regeringschef. Det ”kostsamma” välfärdssystemet är en del av 

tidigare anti-immigrations narrativ riktat mot Norden och norra Europa (Alandete, 2018). 

Genom att lämna påståendet öppen vill RT och Sputnik att läsaren själv ska dra slutsatsen att 

det är immigration som är kostsamt. På detta sätt lyckas RT och Sputnik få läsaren att dra 

slutsatser som inte bara är långsökta utan även direkt felaktiga och förknippa dem med en 

nyhet som handlar om något helt annat.  

 

Det har förekommit flera artiklar vars budskap är en del av ett större konspirerande strategiskt 

narrativ och riktade främst mot internationell politik. Artikel RT (2019j) handlar om att EU 

går emot USA:s sanktioner gentemot Irak genom att ingå i ett handelsavtal. Finland 

presenteras som ett av de länder som går emot USA. ”Six European countries, among them 

US NATO allies, have joined an EU scheme to bypass Donald Trump’s sweeping sanctions.” 

(RT, 2019j). Artikeln har ett tydligt konspirerande budskap om ”konflikten” mellan dessa EU-

länder och USA samt förmedlar bilden av att EU skulle genomfört någon form av ”komplott” 

för att gå bakom ryggen på USA. 

 

Ett annat exempel med ett tydligare fokus på integration och internationell politik är artikel 

RT (2019n), som handlar om att Finland skall öppna ambassad i Irak ”för att få bukt på” alla 

irakiska ”illegala flyktingar” i Finland. Budskapet är att Finlands ”dåliga” relation till Irak 

beror på irakiska flyktingar som flytt till Finland. Huvudbudskapet utgörs av att immigration 

är skälet till ländernas, påstått dåliga, relation: ” Repatriating thousands of Iraqis who are 

staying illegally in Finland after the rejection of their asylum applications remains a thorny 

issue between the countries.” (RT, 2019n). 

 

4.4 Ryssland i positiv dager 

I 14 % (5 av 36) av de analyserade artiklarna har det identifierats ett strategisk narrativ om 

Ryssland som något positivt. Detta innefattar också budskap, som Ryssland vill framhäva, att 

staten är missförstådd av andra stater och att andra stater ofta försöker konstruera en bild av 

Ryssland som ett hot. Ryssland framställs också ofta som en stat arbetar i underläge och är 

åsidosatt av andra stormakter. I det analyserade materialet var det främst artiklar om den 

ryska gasledningen Nord Stream 2 som bidrog till det strategiska narrativet om Ryssland som 

något positivt. 
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Artikeln RT (2019a) handlar om hur USA försöker stoppa Nord Stream 2. USA står på ena 

sidan och Ryssland, vilka porträtteras som den goda, står på andra. USA försöker genom 

sanktioner stoppa Rysslands byggande av Nord Stream 2 och från att leverera gas till Europa. 

Det understryks att Ryssland står på Europas sida och skall försörja dessa länder med gas. 

Budskapet är att gå samman och ignorera dessa sanktioner och artikeln framhäver att staterna 

Finland, Sverige, Danmark och Tyskland står på Rysslands sida (RT, 2019a) 

 

Artikeln RT (2019l) har en liknande handling som ovanstående artikel, men fokuserar mer på 

att den ryska gasledningen skall försörja Europa och att den snart skall vara igång. Artikeln 

presenterar en konflikt mellan ryska och amerikanska intressen i Europa: 

  
”Nord Stream 2, which runs from the Russian Baltic coast to Germany, will 

deliver 55 billion cubic meters of gas per year to European customers. The 

Russia-led project has been repeatedly criticized by the US as Washington wants 

to boost sales of American liquefied natural gas (LNG) to Europe.” (RT, 2019l).  

 

Artikeln handlar i huvudsak inte om Finland men är taggad och publicerad på finska delar av 

RT. Finland har sin inblandning i och med att de har godkänt att gasledningen byggs i finskt 

ekonomisk zon i finska viken. Detta är tydliga exempel på hur Ryssland utmålar sig själva till 

det positiva och som en missförstådd och åsidosatt stat av andra stormakter. 

 

Ett lite unikare exempel inom detta narrativ är artikeln RT (2019q) ’Pure envy!’ Finnish ‘Ice 

Princess’ Korpi slammed for questioning, som gäller en finsk konståkare som har kritiserat en 

rysk tränare för att bedriva ”en icke human träning” riktat mot unga, framförallt ryska, åkare. 

I artikeln ställs det upp en konflikt mellan Kiira Korpi och ryska träningsmetoder där hela 

syftet med artikeln är att bemöta denna kritik riktad mot Ryssland genom att RT citerar 

trollkonton (förklaring av begreppet troll finns i Tucker et al. (2018)) från Twitter: ”What a 

sexist comment. Blaming girls for breaking walls and record is a sexism.” (RT, 2019q). Den 

finska åkaren beskrivs som avundsjuk och detta är skälet till kritiken mot Ryssland. Dock 

finns det också exempel på konton som håller med Korpi. Detta är ytterligare ett exempel på 

att Ryssland är beredda att försvara allt som kan anses vara ryskt eller det som riskerar att 

framställa landet på ett sätt som staten inte vill. 
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4.5 Neutral 

I 58 % (21 av 36) av de analyserade artiklarna har det identifierats delar av neutrala budskap. 

Dessa innefattar artiklar där sakliga uttalanden och argument förs fram och där källor 

hänvisas till och är tillförlitliga. Vidare har inte någon särskild vinkling eller budskap funnits i 

artiklarna som försökt påverka läsaren i någon särskild riktning. Däremot är det viktigt för 

resultatet att understryka att flertalet artiklar till del ansetts vara neutrala och till del 

exempelvis konspiratoriska. Artiklarna är då representerade i båda kategorier. Alltså kan man 

inte tolka resultatet som att 21 artiklar är helt neutrala, utan resultatet är att; i 21 av 36 

analyserade artiklar finns det delar av neutrala budskap.   

 

Exempel på dessa helt neutrala budskap är artikeln SN (2019b) där det rapporteras om något 

fenomen i Finland där snöbollar formeras i vattnet längs kusten. Budskapet verkar inte vara 

något annat än just det att snöbollar kan formeras vid speciella väderförhållanden. En annan 

är SN (2019e) som rapporterar om att Finland och Sverige kommit överens om ett gemensamt 

avtal för försvarssamarbete. USA nämns som en tredje länk till avtalet men det genomförs 

ingen större vinkling efter det. Källorna är från Svenska Dagbladet och artikeln är vare sig 

vinklad eller omskriven nämnvärt.  

 

5.       Slutsats 

Denna studie syftade till att undersöka vilka strategiska narrativ Ryssland förmedlar, via 

statsmedierna RT och Sputnik, mot Finland, samt att kategorisera dessa för att undersöka om 

det går att finna ett mönster av större budskap, så kallade master-narrativ, i rapporteringen. 

 

Som svar på forskningsfrågan: Utifrån teorin om strategiska narrativ, vilka kategorier av 

master-narrativ kan urskiljas i rapporteringen om Finland från ryska statsmedier?  

Utifrån det resultat som framkommit i analysen kan det konstateras att fyra master-narrativ 

kunde urskiljas i rapporteringen om Finland från ryska statsmedier: 1). Subversiva, 2). 

Underminerande, 3). Konspirerande och 4). Ryssland i positiv dager.  Därmed kan 

frågeställningen anses vara besvarad. Det erhållna resultatet visar att den största delen 

rapporteringen skedde via neutrala budskap. Detta var något som inte framkom i den tidigare 

forskningen. Vad som däremot framkom tydligt i den tidigare forskningen och även i denna 

studie var de strategiska narrativ av subversiv och konspiratorisk karaktär. Dessa strategiska 
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narrativ motsvarade den tidigare kunskapen om att Ryssland försöker förmedla en strategiskt 

utarbetad bild av Finlands politiska läge, både nationellt såväl som internationellt, som 

splittrat och försöker skapa en ökad skepsis inom opinionen mot myndigheter och 

institutioner.  

 

Ett annan intressant slutsats grundar sig i vad Bjola och Pamment (2016) hävdar med sin 

studie: att rysk desinformation kan delas in i fyra olika kategorier: 1). Påståenden som är 

förfalskade eller saknar källor. 2). Påståenden som har källa men inte är trovärdiga. 3). 

Påståenden som utgår från tidigare påstående (som saknar källor eller inte är trovärdiga). 4). 

Konspirationsteorier (Bjola och Pamment, 2016:134–35). Detta stämde inte helt överens med 

vad som framkom under denna uppsats bearbetning av artiklarna. Vissa av artiklarna saknade 

källor eller var konspirationsteorier. Men en stor del av artiklarna använde sig av trovärdiga 

källor men var vinklade för att passa in i ett subversivt eller underminerande budskap. Dessa 

artiklar passar inte in under ”påståenden som är förfalskade” utan skulle snarare utgöra en 

egen kategori för rysk desinformation där påståendet har trovärdig källa, men är vinklat för 

att förmedla ett annat budskap. Detta skulle vara intressant för vidare forskning att pröva om 

dessa kategorier är aktuella för den desinformation som sprids på ryska statsmedier eller om 

rysk desinformation har utvecklats och hittat nya metoder för att genomföra 

informationspåverkan. 

 

En annan intressant aspekt av studien är den att resultatet både skiljer sig från vad den tidigare 

forskningen kommit fram till om Sverige och att det finns vissa likheter:  

 

Finland Sverige (Bengtsson, 2019) 

Subversiv Förlöjligas 

Underminerande Stat i kollaps 

Konspiratorisk Konspiratorisk 

Ryssland i positiv dager Ryssland i positiv dager 

 

Utan att göra några vidare analyser på detta, är min förhoppning att detta kan bidra till att 

vidare forskning på området genomförs. Ett förslag är då att genomföra jämförande studier 

inom området. En annan fråga som också lämnas öppen är vilken reell påverkan dessa 

strategiska narrativ har på finska myndigheter och dess invånare? För att besvara detta krävs 

det också vidare studier inom området.  
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Förhoppningen med denna studie var att skapa en grundläggande förståelse för hur dessa 

ryska statsmedier används för informationspåverkan och på så vis upplysa allmänheten att 

budskapen från dessa nyhetsbyråer till stor del är subversiva, konspiratoriska och 

underminerande till sin karaktär och försöker förmedla ett budskap om Ryssland i positiv 

dager. 
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Bilaga 1. Analysscheman  

 
                                 Steg 1                                                         Steg 2 
 
 
 

Artikel Handling Aktörer Konflikt/lösning Poäng/tema Kategorisering 
RT,  

2019a 
Hur USA 
genomfört 
sanktioner mot 
Nord Stream 2. 
USA står på ena 
sidan och Ryssland, 
vilka porträtteras 
som den goda, står 
på andra. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Ryssland 
Övrig aktör: 
Tysk 
utrikesminister 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
USA 
Övrig aktör: 
Finland, Frankrike, 
Danmark, Sverige 

USA försöker stoppa 
Nord Stream 2 genom 
sanktioner.  
 
Ryssland står på 
Europas sida och skall 
försörja dessa med gas.  
 
Lösningen är att gå 
samman och ignorera 
dessa sanktioner 

Utmåla USA som den 
onda och Ryssland på 
Europas sida. 
 
Framhäver att 
staterna Finland, 
Sverige, Danmark 
och Tyskland står på 
Rysslands sida. 

Ryssland i positiv 
dager 

RT, 
2019b 

 

Att Finlands SM 
blivit hånad av en 
estländsk minister. 
 
 
 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
Estländsk minister 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Finland 
Övrig aktör: 

Det presenteras en 
konflikt inom det 
estländska parlamentet 
i.o.m att en minister har 
hånat Finlands 
statsminister. 
 
Därefter fokuserar 
artikeln på Finlands, 
beskrivet ’unga’, SM 
och vad som sagt om 
henne. 

Som en förminskning 
av Finlands SM, 
hennes parti samt att 
det nu kan finnas en 
schism i relationen 
mellan länderna. 

Underminerande 
Konspirerande 

RT, 
2019c 

Estländsk minister 
som uttalar 
”...being unfit for 
office and 
participating in a 
neo-Bolshevik 
conspiracy against 
her country” ang. 
Finlands 
nytillträdda SM. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Estländsk minister 
Övrig aktör: 
Estländsk SM 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Finland 
Övrig aktör: 
 

Det presenteras att 
estländsk minister 
oroar sig över en 
vänster-politisk 
organisering av 
Finlands regering. En 
ursäkt publiceras men 
är även den 
förminskande. 

Förminskande och 
konspirerande om 
Finlands nya 
regeringsbildning 
med SM i spetsen.  

Underminerande 
Konspirerande 
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RT, 
2019d 

Tyskland har uttalat 
sitt stöd till Nord 
Stream 2 trots 
USA:s hot om 
sanktioner. 
Berättar även om 
att ledningen dras 
för att kunna 
tillgodose behovet 
av gas i Europa och 
skapa trygghet. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Tysk 
Utrikesminister 
Övrig aktör: 
Rysk 
utrikesminister 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
USA 
Övrig aktör: 
 

Konflikten är att 
Ryssland gör något 
tillsynes gott för 
Europa men USA 
motsätter sig detta. Nu 
stöttar Tyskland 
Ryssland genom inte 
stötta USA. 

För att stärka 
Rysslands position 
och roll i Europa. 
Nämner Finland, 
Sverige, Danmark 
och Tyskland som 
änder på rysk sida. 
” Russian gas 
supplies to the EU...[ 
]...has been built as a 
supplementary route 
to guarantee stable 
supplies to Europe.” 
 

Ryssland i positiv 
dager 

RT, 
2019e 

Malaysias PM ger 
visdomsord till 
Finlands SM. 
Därefter en kort 
redogörelse om 
Finlands nya SM. 
Slutligen 
information om att 
Malaysias PM 
anklagas för 
sexuella 
trakasserier. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Malaysias PM 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Finlands SM 
Övrig aktör: 

Malaysias PM 
bekräftar att Finlands 
dito är mycket ung och 
oerfaren och borde 
lyssna på äldre. Vidare 
beskrivs Finlands SM 
tagit makten väldigt 
fort och att en 
industriell strejk hotar 
landet. Lösningen är att 
lyssna på Malaysias 
PM som det sedan 
förminskar genom att 
nämna anklagelser om 
sexuella trakasserier. 

Finlands unga och 
oerfarna SM. ” 
Marin, 34, was fast-
tracked to the 
position of PM..”. 
Nämns även att det 
hotas om strejk inom 
industrin. 

Underminerande 
Konspirerande 

RT, 2019f Ganska neutral 
handling med fokus 
på att Finlands SM 
är världens yngsta. 
Undantag sker i 
slutet då hon 
benämns som 
vänster-politiker 
och att strejken 
fortsatte i samband 
med hon tog posten.  

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Finlands SM 
Övrig aktör: 

Ingen konflikt nämns 
på det sättet.  

Till del neutral artikel 
men avlutas med ett 
vinklat påstående och 
konspiratoriskt: ” 
Marin will struggle to 
defend her leftist 
views against the 
Center Party, which 
wants action to boost 
Finnish employment 
to pay for the costly 
welfare state. Strikes 
continued as she took 
office”. 

Neutral 
Konspiratoriskt 

RT, 
2019g 

Huvudhandlingen 
är om Finlands 
kommande SM och 
fokus ligger på 
hennes ålder.  
En del av artikeln 
fokuserar på att det 
finns flera kvinnor, 
de flesta unga, som 
är partiledare i 
Finland. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Sanna Marin 
Övrig aktör: 
Flertalet kvinnliga 
partiledare 

Vinklingen är mot att 
en instagram-
generation av unga 
kvinnor dominerar den 
finska politiken.  
” So politics in Finland 
is a misogynist’s 
nightmare, 
apparently.”. 

Till del neutral i sitt 
förmedlande om 
mängden kvinnliga 
partiledare och Sanna 
Marins väg till 
makten(kort 
beskrivning). 
 
Underliggande temat 
är en politivärld som 
inte känns igen och är 
främmande.  

Neutral 
Underminerande 

RT, 
2019h 

Finlands före detta 
SM avgår. Enligt 
artikeln på grund av 
en missförtroende-
förklaring mot 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 

Presenterar en konflikt 
inom den finska 
alliansregeringen. 

Artikeln är neutral i 
sin utformning och 
också till del 
subversiv och 
presenterar en icke 

Neutral 
Subversiv 
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honom med 
anledning av 
strejken inom 
postväsendet. 

Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Före detta SM 
Övrig aktör: 

fungerande 
alliansregering.  

RT, 2019i Den ungerska 
utrikesministern har 
kritiserat EU och 
specifikt Finland 
för misslyckandet 
att inte kunna starta 
förhandlingar om 
medlemskap i EU 
för Albanien och 
Nord Makedonien. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Ungerns 
utrikesminister 
Övrig aktör: 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Finland och EU 
Övrig aktör: 

Finns en konflikt där 
Ungern, Tjeckien, 
Polen och Slovakien 
vill att EU utökas. Men 
EU misslyckades i 
dessa samtal. 

Artikeln är snarare 
subversiv mot EU än 
mot Finland. Men 
man nämner 
uttryckligen Finlands 
roll som innehavare 
av presidentskapet. 

Subversiv 
Underminerande 

RT, 2019j Handlar om att EU 
går emot USA:s 
sanktioner mot Irak 
genom att ingå ett 
handelsavtal. 
Finland presenteras 
som en del i de 
länder som går 
emot USA. 
Beskrivs inte 
närmare. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
Amerikans 
ambassadör i 
Tyskland 
Norsk ambassadör i 
Iran  
Frankrikes 
utrikesminister 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

Beskriver en konflikt 
mellan EU och USA. 

Presenterar ” US 
envoy spews vitriol 
as 6 more EU nations 
defy sanctions...” och 
” Six European 
countries, among 
them US NATO 
allies, have joined an 
EU scheme to bypass 
Donald Trump’s 
sweeping 
sanctions...”. 
Konspirerande tema 
om konflikt mellan 
EU och USA. 

Konspiration 
Subversion 

RT, 
2019k 

EU länder som går 
emot USA 
sanktioner mot Iran 
genom att ingå i ett 
handelsavtal. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
Iran 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
EU, USA 
Övrig aktör: 

Beskriver en konflikt 
mellan EU och USA. 

Presenterar mest 
fakta utan några 
större vinklar. 

Neutral 

RT, 2019l Handlar om att 
ryska gasledningen 
som skall försörja 
Europa snart skall 
vara igång. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Rysslands Stf PM 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
Finland, Danmark, 
Sverige, Tyskland 

Presenterar en konflikt 
mellan Ryska Nord 
Stream 2 och USA:s 
intressen i Europa. ” 
Nord Stream 2, which 
runs from the Russian 
Baltic coast to 
Germany, will deliver 
55 billion cubic meters 
of gas per year to 
European customers. 
The Russia-led project 
has been repeatedly 
criticized by the US as 
Washington wants to 
boost sales of 
American liquefied 
natural gas (LNG) to 
Europe.” 

För att projicera ett 
positivt narrativ om 
Ryssland 

Ryssland i positiv 
dager 
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RT, 
2019m 

Handlar om någon 
form av ljud som 
forskare inom ESA-
samarbetet har 
fångat upp. Finskt 
universitet benämns 
som ledande i 
forskningen. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Helsingfors 
universitet 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

 Neutral artikel som 
varken sätter 
Ryssland i positiv 
dager eller någon 
annan i negativt. 
Skälet till att inte 
sortera ut denna är 
just detta. Den är 
ganska unik i 
insamling 

Neutral 

RT, 
2019n 

Finland skall öppna 
ambassad i Irak för 
att få bukt på alla 
irakiska ”illegala 
flyktingar” i landet. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Finland, Irak 
Övrig aktör: 

” Repatriating 
thousands of Iraqis 
who are staying 
illegally in Finland 
after the rejection of 
their asylum 
applications remains a 
thorny issue between 
the countries.”. 
Lösningen på denna 
konflikt är en 
ambassad.  

Att benämna Finlands 
dåliga relation till 
Irak på grund av 
flyktingar i landet. 
Därav benämns även 
flyktingar som ett 
problem. 

Konspiratoriskt 

RT, 
2019o 

Att bönder 
genomförde en 
protest mot att 
nötkött förbjudits i 
en skolrestaurang 
med andemeningen 
att den påverkar 
miljön för mycket. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Bonde 
UniCafé 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

Konflikten tycks finnas 
på flera platser i 
Europa mot att nya 
eko-regler införs. 
Miljöaktivister påstår 
att vi befinner oss i en 
”global ekologisk kris”. 

Artikeln tycks inte 
vara vinklad på något 
speciellt sätt. 

Neutral 

RT, 
2019p 

Artikeln handlar om 
att Danmark 
”äntligen” har 
accepterat den 
ryska gasledningen 
som skall passera 
genom 
territorialvatten. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
Danmark 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Ryssland 
Övrig aktör: 

Finns en konflikt 
mellan Ryssland och 
USA. Ryssland har 
europeiska stater 
bakom sig, däribland 
Finland. 
”The pipeline’s 
construction has been 
criticized by the US 
administration which 
attempted to derail the 
project in order to 
boost sales of 
American liquefied 
natural gas (LNG) to 
Europé” 
 

Ryssland kommer 
lösa Europas framtida 
gasförsörjning genom 
en ny ledning.  
” The undersea 
pipeline, designed to 
deliver Russian 
natural gas to 
Germany and other 
European customers, 
is set to be finished 
by the end of the 
year.” 

Ryssland i positiv 
dager 

RT, 
2019q 

Artikeln gäller en 
finsk konståkare 
som har kritiserat 
en rysk tränare och 
unga (ryska) åkare 
för icke human 
träning. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Kiira Korpi 
Övrig aktör: 
Trollkonton på 
Twitter 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 

En smått bisarr artikel 
där det ställs upp en 
konflikt mellan Kiira 
Korpi och ryska 
träningsmetoder.  

Poängen verkar vara 
att bemöta denna 
kritik mot Ryssland 
genom en artikel där 
det citeras från 
trollkonton på 
Twitter: ” ‘Pure 
envy!’ Finnish ‘Ice 
Princess’ Korpi 

Neutral 
Ryssland i positiv 
dager 
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Ryska åkare 
Övrig aktör: 

slammed for 
questioning...”. Hon 
beskrivs som 
avundsjuk, dock 
presenteras även 
positiva reaktioner.  

 
 
 

Artikel Handling Aktörer Konflikt/lösning Poäng/tema Kategorier 
SN, 

2019a 
Handlar om att Iran 
vill sätta press på 
europeiska stater att 
få till avtal som 
kompenserar för 
USA:S utträde ur 
kärnvapenavtalet. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Iran 
Övrig aktör: 
Brittisk ”secretary 
of state for ferign 
affairs” 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
USA 
Övrig aktör: 
 

Konflikten handlar om att 
Iran hotar med att öka sin 
produktion om inte 
”Europa” skapar avtal 
istället för JCPOA. 

Neutralt tema. 
Vinklad från Irans 
synvinkel 

Neutral 
 

SN, 
2019b 

Rapporterar om 
något fenomen i 
Finland där 
snöbollar formeras i 
vattnet längs kusten. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
” Local resident 
Juha Salo told 
national 
broadcaster Yle 
that he had 
witnessed a similar 
mass of ice balls in 
January 2018. 
While those balls 
were up to one 
metre in diameter, 
this year's harvest 
saw smaller 
formations.” 

 Neutralt Neutralt 

SN, 
2019c 

Handlar om ifall 
Finland skall ta hem 
barn från lägret i Al-
Hol där IS 
desertörer hålls 
samlade. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Finland 
Övrig aktör: 
Al-Hol 
representant 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
IS 
Övrig aktör: 

Konflikten är som 
handlingen. Skall Finland 
ta hem barn och 
eventuellt kvinnor från 
lägret. 
 
Det presenteras inte en 
lösning men texten 
avslutas med ” Daesh 
(ISIS, ISIL, IS, "Islamic 
State") is a terrorist 
organisation banned in 
Russia and other 
countries” kan tolkas som 
att detta är en icke-fråga i 
Ryssland. 

Finns flera poänger. 
Dels finns det en 
subversiv mening mot 
Finlands regering för 
oförmågan att komma 
överens och bestämma 
sig. En annat tema är 
underminerande: ” 
Finland's ruling five-
party coalition 
consists of the Social 
Democratic Party, the 
Swedish People's 
Party, the Greens, the 
Centre Party and the 
Left Alliance, all led 
by women.”. 
Ett tredje är att man 
kallar barnen för 
”daesh-barn” men 
kvinnorna för ”finska 

Konspirerande 
Underminerande 
Subversiv 
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kvinnor”. Tolkas som 
konspirerande. 

SN, 
2019d 

Att Finlands SM 
och regering blivit 
hånad av en 
estländsk minister. 
 
 
 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Estländsk minister 
Övrig aktör: 
Finska politiker 
och allmänhet 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Övrig aktör: 

Det presenteras en 
konflikt som till synes är 
mellan Finland och 
Estland efter uttalandet: ” 
“I remember that 
Vladimir Ulyanov/Lenin 
is quoted as staying that 
every kitchen maid could 
become a minister, or 
whatever it was. Now we 
see that a cashier girl has 
become prime minister 
and at the same time 
some other street activists 
and illiterate people have 
become members of the 
government” ”. 

Som en förminskning 
av Finlands SM, 
hennes parti samt att 
det nu kan finnas en 
schism i relationen 
mellan länderna. 
 
” Estonian Interior 
Minister Mart Helme 
ruffled many feathers 
with his recent 
statements about the 
Finnish government 
dominated by women 
in their 30s.” 

Underminerande 
Konspirerande 
Subversiv mot 
samarbetet 
mellan länderna. 
 
Syftet är att elda 
på en konflikt 

SN, 
2019e 

Finland och Sverige 
kommer överens om 
ett gemensamt avtal 
för 
försvarssamarbete. 
USA nämns som 
tredje länk till 
avtalet. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Finland 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Sverige 
Övrig aktör: 

Konflikten skulle utgöras 
av att avtalet beskrivs 
som ett EU-Nato 
partnerskap. 

Neutral. 
Till största del är 
materialet taget från 
Svenska dagbladet. 

Neutral 

SN, 
2019f 

Artikeln handlar om 
Finland skall ta hem 
Kvinnor och barn 
med finskt(?) 
medborgarskap. Del 
av artikeln fokuserar 
på att en partiledare 
lagt upp en 
omröstning i frågan 
på sin instagram. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Finska politiker 
Övrig aktör: 
Al-Hol person 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
IS-personer 
Övrig aktör:  
 

Konflikten är som 
handlingen. Skall Finland 
ta hem barn och 
eventuellt kvinnor från 
lägret. 
 
Finsk minister startar 
omröstning på instagram. 
 
Ingen vidare lösning 
presenteras. 

Beskriver Finlands 
regering som velig i 
frågan, vilket de i och 
för sig är. Själva 
artikel är ganska 
neutralt skriven men 
finns små ordval som 
vinklar den lite. 
Kvinnorna beskrivs 
som finska men inte 
barnen. 

Till del neutral 
Till del 
subversion 

SN, 
2019g 

Artikeln handlar om 
en finsk familj där 
dottern, ett barn, vill 
genomgå 
könkorregering. 
Föräldrarna motsatte 
sig och förlorade 
vårdnaden om 
barnet. Därefter 
berättas det att detta 
blir allt vanligare i 
Finland 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Anonym 
Övrig aktör: 
Universitets-person 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Dotter 
Övrig aktör: 

Konflikten gäller nya 
värderingar och tankar vs 
äldre klassiska 
värderingar. Liberala 
tankar mot mer 
konservativa. 
Lösningen är att de nya 
värderingarna är för 
liberala. 

Ganska neutral. 
Mycket av 
informationen 
kommer från Yle. 
Dock väljer man att 
fokusera på det finska 
i artikeln (på Yle är 
det uppenbart att detta 
har hänt i Sverige) och 
kanske inte 
problematisera detta 
generellt. 

Neutral 
Förlöjligande 

SN, 
2019h 

Finlands regering 
har valt Sanna 
Marin, världens 
yngsta SM.  

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 

 Neutral Neutral 
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Övrig aktör: 

SN, 
2019i 

Ökningen av 
könskorrigering har 
ökat de senaste åren 
i Finland.  

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Doktorer 
Könskorrigerad 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

Beskriver ett problem 
med att människor som 
vill ändra sitt kön kan 
ångra sig. 

Neutral. Ur ett större 
perspektiv är det 
snarare vad som inte 
nämns som är 
poängen. Debatten är 
ensidig i och med 
artikeln och avsaknad 
på flera. 

Neutral 
Förlöjligande 

SN, 
2019j 

Finlands regering 
kan välja Sanna 
Marin till världens 
yngsta SM. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

 Mycket av 
informationen 
kommer från Yle och 
ses som en neutral 
artikel. 

Neutral 

SN, 
2019k 

Finlands SM avgår. 
Artikeln handlar om 
att avgången har 
godkänts hos 
presidenten. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

 Kort och relativt 
neutral artikel. 

Neutral 

SN, 
2019l 

Beskriver hur (sann-
)finländarna är 
Finlands största 
parti. Att det alltså 
har skett en ökning 
av högerextrema 
röster. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
Professor i 
statsvetenskap 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

Konflikten som beskrivs 
är att de högerextrema 
partierna stiger i 
popularitet i både Finland 
och Sverige men 
samtidigt får de inte 
makten. 
” This phenomenon is 
familiar from Finland's 
neighbour country 
Sweden, where the right-
wing Sweden Democrats 
would have won the 2018 
election hands down, had 
only men voted.”. 

Artikeln är neutral 
med fokus på att det 
högerextrema växer i 
Finland. Kanske står i 
kontrast mot vad de 
Finland själva vill 
förmedla. 

Neutral 
Konspirerande 

SN, 
2019m 

Artikeln handlar om 
att det diskuteras om 
att öka eller 
bibehålla samma 
ekonomiska bidrag 
till EU. Större 
nationer som 
Tyskland, Österrike 
och Nederländerna 
vill begränsa 
bidraget medan 
andra EU aktörer 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Tyskland 
Finland 
Övrig aktör: 

Konflikten som beskrivs 
är en uppkommen mellan 
Tyskland och Finland. 
Finland vill höja och 
slopa rabatten för bidrag 
till EU vilket Tyskland är 
emot. 

Artikeln är skriven på 
ett till synes neutralt 
sätt. Men den saknar 
källor och de källor 
den hänvisar till är 
sina egna artiklar. 
Poängen med artikeln 
är att förmedla en 
schism inom EU och 
Samarbetet.  

Subversiv 
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vill öka, däribland 
Finland.  
Beskriver en klyfta 
mellan Finlands 
förslag och 
Tyskland.  

SN, 
2019n 

Att det instrument 
för handel mellan 
Iran och en del 
europeiska stater, 
däribland Finland, 
Upplevs av Iran som 
svagt. Artikeln 
syftar mest till att 
visa att Iran och 
dessa länder går runt 
USA:s sanktioner 
och att Iran inte är 
helt nöjda med 
samarbetet mellan 
länderna. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Finska 
utrikesministern 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

Huvudkonflikten som 
återges är mellan Europa 
och USA. Att europeiska 
länder ”går bakom 
ryggen på USA”, och 
väljer Irans sida. Varför 
dem gör det förmedlas 
inte. Den andra 
konflikten är mellan 
dessa länder och Iran med 
utformning av avtalet. 

Poängen med 
rapporteringen är att 
visa på att inom 
Europa, främst mot 
USA, finns det 
konflikter.  

Subversiv 

SN, 
2019o 

Den finländska 
postens strejk 
utökas och andra 
fackförbund ansluter 
sig. Detta kommer 
få stor påverkan på 
olika sätt för landet. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Finska aktörer 
Övrig aktör: 

Konflikten som beskrivs 
är av en inhemsk karaktär 
med internationella 
konsekvenser för aktörer 
i Finlands närområde. 
Ingen lösning 
presenteras. 

Neutral. Källorna är 
Yle och andra finska 
källor. 

Neutral 

SN, 
2019p 

Att en finsk 
politiker skall ha 
ljugit om en incident 
där han utsatts för 
rasism.  
Den andra delen av 
artikeln ifrågasätter 
om det kan ha skett 
vid fler tillfällen.  

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Husu Hussein 
Övrig aktör: 
Arbetsgivare 
Partigrupps-ledare 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

Konflikten som beskrivs 
har två delar. 
Den första är att den 
finska politikern skall ha 
ljugit om att ha utsatts för 
rasism vilket påverkar 
hans position som 
politiker. 
Den andra delen är mer 
generellt att han kan ha 
ljugit vid flera tillfällen 
och artikeln vinklar det 
som att flera finska 
medborgare misstänker 
detta: ” However, native 
Finns were sceptical 
about this one and were 
quick to point out 
spelling mistakes that no 
Finn could ever make, 
but that are quite 
common for 
immigrants.”. Sedan 
kommer ett mer generellt 
smutskastande av 
Hussein med opolitliga 
källor. 

Temat är 
misstänkliggöra 
politiker med utländsk 
bakgrund. Den första 
delen där förtroendet 
för honom från partiet 
sjunkit refererar till 
Yle. 
Däremot den andra 
delen som ger en bild 
av en stor 
misstänksamhet från 
det finska folket mot 
Hussein och till del 
mot utlandsfödda 
politiker har svaga 
källor och tolkas som 
att det försöker 
framhäva ett oenigt 
samhälle. 

Konspirerande 

SN, 
2019q 

Rapporterar om 
något fenomen i 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 

Ingen konflikt presenteras Neutralt. Neutralt 
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Finland där 
snöbollar formeras i 
vattnet längs kusten. 

 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
 
Övrig aktör: 

Rapporterar om 
Finland. Kan tolkas 
som rapporteringen 
ger en positiv bild av 
Finland 

SN, 
2019r 

Första delen 
beskriver Nokia 
som en konkurrent 
till statligt ägda 
Huawei och dess 
framtida 
expandering av 5g-
nät i Asien. 
Den andra beskriver 
hur europeiska 
länder går emot 
USA:s sanktioner 
mot Huawei och 
kontrakterar dessa. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Nokia 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Huawei 
Övrig aktör: 
Europeiska stater 

Konflikten som 
presenteras är i två delar.  
Den första mellan 
företagen Nokia och 
Huawei. Den andra 
mellan USA som har 
anklagat Huawei för att 
samarbeta med kinesiska 
staten och bidra till 
övervakning, och 
europeiska stater som 
slutit avtal med Huawei. 

Neutral ur finsk 
synvinkel. 
Subversiv ur en 
internationell 
synvinkel. 

Neutral 
 
Förmedlar en 
spricka mellan 
USA och 
Europa. 

RT, 
2019s 

Handlar om det 
brittiska utträdet ur 
EU där Finland för 
närvarande håller 
presidentskapet. 

Kommer till tals. 
Huvudaktör: 
Finlands president 
Övrig aktör: 
 
Kommer inte till 
tals: 
Huvudaktör: 
Storbritannien 
Övrig aktör: 

Det som beskrivs är inte 
mycket av en konflikt 
utan den är en del av ett 
större Brexit 
sammanhang. 

Neutral. Finlands 
nämns och kommer 
till tals i en fråga 
viktig för 
internationella 
relationer. Artikeln 
förmedlar en neutral 
syn på Brexit. 

Neutral 
Finland ur 
positiv dager 
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