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Nationell självspegling av utrikes- och säkerhetspolitisk 

orientering i nyhetsrapportering från konflikter 

- en fallstudie av svenska mediers rapportering från Krimkrisen 2014 

 

Sammanfattning:  Villkoren för krigföring befinner sig i ständig förändring och tempot med 

vilket de ändras ökar. Det här för med sig allt fler faktorer att ta hänsyn till när de samtida 

förutsättningarna för krig och konflikter skall förstås och hanteras, och bland dessa finns 

medierna och deras sätt att rapportera från konflikter. Tidigare forskning inom området har 

visat att ett lands mediers rapportering från konflikter tenderar att spegla nationens utrikes- 

och säkerhetspolitiska orientering, vilket i sådana fall innebär att sättet på vilket ett lands 

medier rapporterar från en konflikt kan påverka omvärldens uppfattning om landet i sin 

helhet. 

Uppsatsens syfte är att undersöka om svensk medierapportering alltjämt speglar den svenska 

utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen, eller om den tenderar att uppvisa en mer 

självständig roll. Undersökningen sker genom en fallstudie av svensk nyhetsrapportering från 

en konflikt i Sveriges närområde i modern tid. Via metoden framinganalys jämförs Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheters rapportering från Krimkrisen 2014 med ett antal teman ur 

svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, i både historisk och modern tappning. 

Resultatet visar att nyhetsrapporteringen från den aktuella tidsperioden går i linje med den 

svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen och att det finns tydliga inslag av såväl 

historiska drag såsom neutralitet och alliansfrihet, som av moderna drag avseende 

internationalism med betoning på multilateralt samarbete. 

Nyckelord: Krim, media, utrikespolitik, säkerhetspolitik  
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1 Inledning 

 

"Ett land med stormaktsambitioner i Sveriges närområde är ett faktum som vi har att förhålla 

oss till. Ett Ryssland som fortsätter att utvecklas i auktoritär riktning med inslag av maktspråk 

mot grannländer inger oro."
1
 

Regeringens proposition 2008/09:140 

Den här uppsatsen handlar om förhållandet mellan media och politik, närmare bestämt i 

vilken utsträckning som en nations medierapportering reflekterar landets utrikes- och 

säkerhetspolitiska orientering och tradition. För att undersöka det här förhållandet analyseras 

svenska tidningars rapportering från Krimkrisen 2014, vars inledande delar utspelade sig kort 

före den tid då uppsatsen skrevs. Nedan följer en övergripande presentation av 

händelseförloppet kring vilket uppsatsen kretsar, i syfte att läsaren skall vara insatt i det vid 

tiden rådande läget. 

Den 18 mars 2014 skrev Rysslands president Vladimir Putin under ett dokument erkännande 

den ryska annekteringen av Krimhalvön. Detta skedde till följd av en uppmärksammad 

folkomröstning den 16 mars 2014 på halvön som tidigare var en del av Ukraina, i vilken det 

redovisades att 95,5 procent av befolkningen på Krim var för en anslutning till Ryssland.  

Perioden före den här händelseutvecklingen förekom interna motsättningar i Ukraina mellan 

Viktor Janukovitj sittande regering och den politiska oppositionen. Motsättningarna 

utvecklades till oroligheter och våldsamma demonstrationer, och den 21 februari 2014 föll 

Janukovitj regim från makten i Kiev och en interimsregering etablerades. Det nya styret gav 

upphov till demonstrationer bland den pro-ryska befolkningen på Krimhalvön som var trogna 

Janukovitj styre och så småningom också till motsättningar mellan krimtatarer och pro-

ukrainska invånare å ena sidan och pro-ryska invånare på den andra. Den 27 februari började 

beväpnade personer besätta regeringsbyggnader på Krim såväl som halvöns flygplats, och 

lokala pro-ryska ledare bad Vladimir Putin om militär hjälp för att hantera situationen. Det 

ryska parlamentet godkände också en rysk militär intervention på Krim, och i FN:s 

säkerhetsråd fördömdes både folkomröstningen och det ryska agerandet av tre av de 

permanenta medlemmarna. Kina avstod från att rösta och endast Ryssland lade in sitt veto 

mot propositionen.  

Det är mot bakgrund av ovanstående händelsebeskrivning som den här studien genomfördes. 

1.1 Problemformulering 

"All personal i Försvarsmakten måste förstå och kunna hantera krigets skiftande karaktär. 

Det ligger i krigets natur att dess karaktär ständigt skiftar och aldrig upprepar sig exakt."
2
  

Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin 2012 

 

Våren 2014 bjöd på både förvåning och överraskning genom ett ryskt militärt agerande i 

Ukraina och en påföljande annektering av Krimhalvön. Reaktionerna var blandade; Sveriges 

                                                 
1
 Proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. Stockholm: Försvarsdepartementet., 2008. s.28 

2
 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2012. s.32 
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utrikesminister Carl Bildt slog fast att det handlade om "Ett brott mot folkrätten. Man har inte 

rätten att skicka in en armé i ett annat land. Punkt.",
3
 och Jörgen Elfving vid 

Försvarshögskolan beskrev agerandet som "väldigt elegant" ur ett ryskt perspektiv och "...helt 

i linje med den nya krigföringen."
4
 Gudrun Persson, Rysslandsforskare vid Totalförsvarets 

forskningsinstitut menade att händelseutvecklingen i Ukraina väl stämde överens med hur 

framtidens väpnade konflikter kan komma att se ut.
5
 

Vad kännetecknar då denna nya, framtidens krigföring? I modern tid har konflikter kommit 

att beskrivas utifrån koncept som de nya krigen
6
, som belyser en verklighet där gränsen 

mellan det militära och det politiska blir allt mer flytande, och där militära maktmedel 

kombineras med diplomatiska påtryckningar, politisk opposition och ekonomiska sanktioner. 

Oaktat hur de beskrivs, kan det konstateras att förutsättningarna för samtida krigföring 

befinner sig i förändring. 

I takt med en alltmer globaliserad värld, krymper också avstånden mellan händelser och 

påföljder - även om händelserna på Krimhalvön är begränsade till en förhållandevis liten 

geografisk yta så får konflikten globala implikationer, med hänsyn tagen till de inblandade 

aktörerna. Detta innebär att en konflikt som denna påverkar svenska intressen och svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik, även om svenska liv inte direkt står på spel. Det är också inom 

dessa och liknande ramar som den svenska försvarsmakten har till uppgift att verka. 

Försvarsmakten dimensioneras utifrån omvärlds- och hotanalyser kring de framtida risker 

som Sverige kan tänkas komma att stå inför, och för att detta skall kunna ske på ett effektivt 

sätt, är det nödvändigt att förstå de variabler som påverkar förutsättningarna för krigföring i 

vår samtid. De här förutsättningarna kan undersökas ur ett generellt krigsvetenskapligt 

perspektiv för att öka förståelsen för de variabler som påverkar dem, och de blir relevanta att 

undersöka då de i sin förlängning påverkar hur Sveriges försvarsförmåga och Försvarsmakten 

kan komma att dimensioneras framöver. 

Ett begrepp som i modern tid har blivit allt mer centralt är winning hearts and minds - strävan 

hos en aktör i en konflikt att vinna stöd för den egna verksamheten, både på ett rationellt och 

emotionellt plan. David Galula menar inom kontexten av uppror och upprorsbekämpning att 

den typen av konflikter till en femtedel handlar om militära aktioner och till fyra femtedelar 

om politiskt maktspel.
7
 Parterna i en konflikt har således att hantera det här förhållandet och 

försöker med olika metoder - exempelvis via media och propagandaspridning - maximera 

verkan av sina handlingar. Enligt Galulas resonemang förväntas en stat vara en stabil, 

sanningsenlig och konsekvent apparat i sin kommunikation för att uppfattas som en trovärdig 

aktör på den inhemska såväl som på den internationella arenan.
8
 

Nutida tekniknivå medger en händelserapportering från en konflikt närmast i realtid och gör  

media till en allt viktigare aktör i konflikter och ett allt kraftfullare verktyg för parterna i dem. 

Media ger möjligheter för ett stort antal personer - militära, civila, politiker, samhällselit - att 

                                                 
3
 Holmström, Mikael. Rysslands erövring av Krim - nästa generations krigföring. Svenska Dagbladet. 2014-03-

23. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/framtidens-krig-i-ukraina_3382172.svd?sidan=1 (Hämtad 2014-05-21) 
4
 Holmström, Mikael. Rysslands erövring av Krim - nästa generations krigföring. Svenska Dagbladet. 2014-03-

23. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/framtidens-krig-i-ukraina_3382172.svd?sidan=5 (Hämtad 2014-05-21) 
5
 Holmström, Mikael. Rysslands erövring av Krim - nästa generations krigföring. Svenska Dagbladet. 2014-03-

23. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/framtidens-krig-i-ukraina_3382172.svd?sidan=1 (Hämtad 2014-05-21) 
6
 Kaldor, Mary, (2012) New & Old Wars. Malden: Polity Press. 

7
 Galula, David & Nagl, John A.. Counterinsurgency warfare: theory and practice. Westport, CT: Praeger 

Security International, 2006[1964]. s.63. 
8
 Ibid.,  s.8ff. 
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komma till tals och definiera det sätt på vilket en aktuell konflikt förstås. Således skulle det 

kunna hävdas att ett lands medier inte enbart påverkar allmänhetens uppfattning, utan också 

omvärldens uppfattning om landet i sin helhet, beroende på mediernas inramning av olika 

händelser.  

Med hänsyn till mediernas förändrade roll är det relevant att fråga sig vilka egenskaper som 

kan tillskrivas dem, avseende vad det är som rapporteras och vilka effekter detta har. Hur 

framställs konflikter i Sveriges närhet? Går rapporteringen i linje med svensk utrikes- och 

säkerhetspolitisk orientering med hänsyn till traditionell och nutida inriktning
9
, eller finns det 

ett avstånd mellan de två? Det senare skulle kunna innebära att media allt mer håller på att bli 

en egen och självständig aktör i definierandet av hur konflikter uppfattas, snarare än en slags 

spegel för en nations officiella inriktning.
10

 Då det sätt på vilket svenska medier rapporterar 

från en konflikt kan påverka hur Sverige uppfattas av omvärlden, framstår det som relevant 

och befogat att undersöka hur den nutida kopplingen mellan svensk medierapportering och 

svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering egentligen ser ut. 

Händelserna i Ukraina och på Krimhalvön under våren 2014 uppfyller ett antal kriterier för att 

vara av vikt att undersöka ur ett svenskt perspektiv. Det är en konflikt i svenskt närområde i 

modern tid som har utrikes-, säkerhets- och geopolitiska implikationer för landet och flera av 

dess samarbetspartners, och Ryssland - ett land med vilket Sverige har en komplex relation - 

är en av huvudaktörerna.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Forskning som tittat tillbaka på tidigare konfliktperioder har funnit en reflektion av nationers 

utrikes- och säkerhetspolitiska orientering i nyhetsrapporteringen.
11

 Den här uppsatsens syfte 

är att genom en fallstudie av svensk medierapportering i ljuset av en konflikt i Sveriges 

närområde i modern tid undersöka om medierna alltjämt reflekterar den svenska utrikes- och 

säkerhetspolitiska orienteringen, eller om de tenderar att ha en mer självständig roll i sin 

rapportering.  Den eventuella skillnaden spelar roll för hur mediernas betydelse i krig och 

konflikter kan förstås. 

För att uppnå syftet används frågeställningen: På vilket sätt och i vilken utsträckning speglas 

svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering och tradition i svensk tryckt dagspress i dess 

rapportering från Krimkrisen? 

1.3 Avgränsningar 

Studien undersöker rapporteringen i två svenska tidningar, Svenska Dagbladet(SvD) och 

Dagens Nyheter(DN), och dessa representerar svenskt tryckt dagspress inom ramen för 

studien. Undersökningsmaterialet begränsas i tid till att omfatta perioden mellan den 12 och 

den 18 mars 2014. Urvalet av undersökningsmaterial motiveras i kapitel 3. 

1.4 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel 2, sker en redogörelse av den teoretiska grund på vilken uppsatsen 

vilar. Här presenteras teoribildning kring samspelet mellan media och politik och det aktuella 

                                                 
9
 Riegert, Kristina. ”Nationalising” Foreign Conflict: Foreign Policy Orientation as a Factor in Television News 

Reporting. Diss., Stockholms universitet, 1998. 
10

 Hjarvard, Stig. The Mediatization of Society - A Theory of the Medias as Agents of Social and Cultural 

Change. Nordicom Review 29 2, 2008: 105-134. 
11

 Riegert, 1998. 



 

6 

 

forskningsläget avseende svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering och tradition.  I 

kapitel 3 presenteras den för studien valda metoden och hur den har omsatts i praktiken i 

analysen av undersökningsmaterialet. 

Därefter presenteras i kapitel 4 resultatet av analysen av undersökningsmaterialet, där 

tidningarnas rapportering från den aktuella tidsperioden vägs emot ett antal identifierade 

teman ur den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen. 

Slutligen presenteras i kapitel 5 de slutsatser som kan dras i förhållande till syftet och 

frågeställningen. I kapitel 6 diskuteras studiens resultat och slutsatser avseende deras relevans 

och relation till tidigare forskning, samt vilket förklaringsvärde studien uppvisar i relation till 

fortsatt forskning inom området. 

2 Teori och forskningsanknytning 

I följande kapitel presenteras för det första de teorier kring förhållandet mellan media och 

politik på vilka uppsatsen vilar. För det andra redovisas en översikt av det aktuella 

forskningsläget avseende svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, både traditionellt 

sett och i nutida tappning. 

2.1 Förhållandet mellan media och politik 

I det här avsnittet presenteras teoribildningar och forskningsläge kring förhållandet mellan 

media och politik. I slutet av avsnittet finns en kort sammanfattning där särskilt viktiga 

punkter för studien definieras. 

Simon Cottle beskriver i Mediatized Conflict ett övergripande teoretiskt ramverk kring 

förhållandet mellan media och politik, i tre olika perspektiv.
12

 Det första antar att samtida 

media verkar i en industrialiserad och kapitalistisk kontext där politisk och ekonomisk 

struktur filtrerar vad som rapporteras och dikterar villkoren för hur debatter förs via media i 

det offentliga rummet.
13

 Det andra framställer media som en arena där politiska aktörer 

kämpar om utrymme för den egna agendan och där medierna agerar både som verktyg åt den 

politiska nivån och som aktörer i egen regi.
14

 I det tredje antas att möjligheten till publicitet 

och medialt utrymme attraherar intresse hos allmänheten att ta del av och vara aktiva i det 

kulturella meningsskapandet och att det således inte enbart är politiska förhållanden som 

reflekteras i media men också kulturella sådana.
15

 

Cottles resonemang stöds av bland annat Piers Robinson som i Foreign Policy - Theories, 

Actors, Cases redogör för två framträdande perspektiv: de elitistiska och pluralistiska 

modellerna.
16

 Den elitistiska modellen gör antagandet att makt generellt är koncentrerat till 

den samhälleliga eliten som således dominerar den politiska och sociala arenan, vilket ger ett 

ojämnt styrkeförhållande som även reflekteras till medierna. På grund av den här obalansen 

tjänar media enligt modellen huvudsakligen som verktyg för den politiska ledningen att 

främja den egna agendan.
17

  

                                                 
12

 Cottle, Simon. Mediatized Conflict. Berkshire: Open University Press, 2006. 
13

 Ibid., s.29. 
14

 Ibid., s.31. 
15

 Ibid., s.31f. 
16

 Robinson, Piers. The role of media and public opinion. I Foreign Policy - Theories, Actors, Cases, Smith, 

Steve, Hadfield, Amelia & Dunne, Tim(red.), 137-153. New York: Oxford University Press, 2008. s.138. 
17

 Ibid., s.138f. 



 

7 

 

Den pluralistiska modellen, å andra sidan, gör antagandet att det inte finns samhälls- eller 

intressegrupperingar som vida dominerar andra, och att makt således är i ständig konkurrens i 

samhället. På grund av detta utgör media en kraft med kapacitet att påverka politiskt 

beslutsfattande i sin roll som en aktör oberoende av den politiska nivån i samhället, snarare än 

att vara sammanlänkad med den.
18

 Gällande utrikespolitik i synnerhet, gör Robinson en 

distinktion mellan television och tryckt media i det att televisionsmedier ofta fokuserar på en 

objektiv daglig nyhetsrapportering av det politiska och det sociala, medan tidningsmedier ofta 

är benägna att vara partiska och se till skilda politiska agendor.
19

 

Derek B. Miller presenterar i Media Pressure on Foreign Policy en hypotes om hur media, 

givet att det finns personer som agerar efter en sådan agenda, kan användas för att skada 

trovärdigheten hos personer i offentlig ställning. Fokuset på att via media manipulera ryktet 

hos exempelvis politiska beslutsfattare menar Miller är särskilt intressant då det blir mätbart 

ställt i relation till behovet av en bred partner- och följarbas för att vinna och behålla den 

politiska makten.
20

 

Gadi Wolfsfeld framhåller i Making Sense of Media and Politics - Five Principles in Political 

Communication att ingen teori kan vara fullkomlig i sitt försök att beskriva förhållandet 

mellan media och politik, men presenterar övergripande antaganden kring samspelet mellan 

de två.
21

 Det grundläggande resonemanget är att en majoritet av det mediala utrymmet 

tillfaller den politiska majoriteten eller ledningen, då dessa genom sin maktposition blir mer 

intressanta att rapportera kring. Wolfsfeld framställer förhållandet som ett slags ömsesidigt 

beroende, då alla politiska grupperingar på en eller annan nivå vill ha mediernas hjälp att 

uppnå sina egna mål.
22

  

Gällande nyhetsrapportering i ljuset av konflikter och krig, håller Susan L. Carruthers i The 

Media at War med Wolfsfeld i att det inte finns en ensam teori som fullständigt kan beskriva 

hur rapportering från konflikter sker.
23

 Carruthers beskriver hur själva konflikten i sig, av 

flera anledningar, utgör en särskild utmaning för både nationer och medieorganisationer, och 

menar att statsapparaten tenderar att förvänta sig en hög grad av samstämmighet mellan 

landets medierapportering och officiella inriktningar, då nationen befinner sig i eller nära 

förestående en konflikt.
24

 Samtidigt tar Carruthers avstånd från föreställningen om att det 

skulle vara möjligt för journalister att helt anta ett utifrånperspektiv vid konfliktrapportering 

och menar att ett antal faktorer, som tillsammans utgör en slags ideologisk eller kulturell anda 

alltid ligger till grund för hur en konflikt framställs.
25

     

Övergripande för Carruthers resonemang är att krig och konflikters avtryck på 

medierapporteringen, exempelvis avseende friktioner i form av ökade intressekonflikter, 

censur och behovet av operativ säkerhet, tjänar till att tydliggöra tendenser i förhållandet 

mellan media och politik som är närvarande även i fredstid. Det filter eller ytterligare lager 

                                                 
18

 Robinson, 2008, s.139ff. 
19

 Ibid., s.141f. 
20

 Miller, Derek B.. Media Pressure on Foreign Policy. New York: Palgrave Mcmillan, 2007. s.43ff. 
21

 Wolfsfeld, Gadi. Making Sense of Media & Politics - Five Principles in Political Communication. New York: 

Routledge, 2011. s.2ff. 
22

 Ibid., s.9. 
23

 Carruthers, Susan, L.. The Media at War. London: Macmillan Press LTD, 2000. s.15ff. 
24

 Ibid., s.9. 
25

 Ibid., s.17f. 
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som konflikten innebär kan alltså fungera som ett slags förstoringsglas för att studera 

samspelet mellan media och politik på ett djupare plan.
26

  

Kristina Riegert behandlar i sin avhandling "Nationalising" Foreign Conflict - Foreign Policy 

Orientation as a Factor in Television News Reporting det specifika förhållandet mellan 

nyhetsrapportering och utrikespolitisk orientering. I avhandlingen analyseras svensk och 

brittisk nyhetsrapportering utifrån tesen att ett lands nyhetsrapportering av en konflikt speglar 

såväl som påverkas av landets utrikespolitiska orientering.
27

 

Riegert delar upp denna tes i fem olika dimensioner.
28

 Den första gör gällande att det 

övergripande intresse som nyhetsorgan visar för en konflikt beror på den upplevda kulturella, 

politiska och geografiska relevansen för det egna landet. Den andra säger att det finns 

paralleller att finna mellan nyhetsrapporteringen och den utrikespolitiska orienteringen kring 

hur konflikten definieras, avseende exempelvis vad det är för typ av konflikt, vilken 

bakgrunden till den är och vilka konsekvenser den kan leda till. Den tredje dimensionen 

fokuserar på hur militära aktioner och dess omedelbara effekter skildras, vilket ger möjlighet 

att undersöka de humanitära och moraliska aspekterna av en konflikt. Den fjärde undersöker 

hur medier, genom att ge utrymme till vissa personer eller organisationer, kan stödja en viss 

typ av linje i pågående förhandlingar eller skänka ytterligare legitimitet åt en viss idé till hur 

konflikten kan lösas. Den femte dimensionen framhåller att nyhetsrapporteringen även 

påverkas av de specifika relationer och band som finns mellan det egna landet och pro- och 

antagonisterna i en viss konflikt, eller de egna relationerna till den region eller det område där 

konflikten pågår. 

I avhandlingen analyserades det svenska nyhetsprogrammet Rapport och det brittiska 9 

O'Clock News rapportering kring fyra konflikter: Israels invasion av Libanon 1982, USA:s 

invasion av Grenada 1983 och av Panama 1989, samt Sovjets militära aktioner i Baltikum 

1991.
29

 Riegerts analys visade att tesen hade stöd i verkligheten och att det sätt på vilket de 

två ländernas nyhetsorgans rapportering till stor del kunde härledas till respektive nations 

utrikespolitiska orientering.
30

  

Stig Hjarvard hävdar i artikeln The Mediatization of Society - A Theory of the Media as 

Agents of Social and Cultural Change att medier inte kan ses som verktyg för parter eller 

individer att använda, utan måste ses som institutioner i sig.
31

 Artikelns titel anspelar på en 

utveckling som Hjarvard menar har gjort medier så integrerade i det övriga samhället att de är 

en drivkraft i sig när det gäller att forma dess kultur eller politik, och kan således inte på ett 

självklart sätt knytas till samhällseliten eller den politiska ledningen.
32

  

Hjarvard behandlar vidare något som han hävdar är en produkt av det medieintegrerade 

samhället - en oklarhet avseende gränsdragningen mellan verkligheten och 

nyhetsrapporteringen.
33

 Detta ska dels bero på det faktum att medier, på grund av sin 

spridning och integration i samhället, representerar en rad olika ståndpunkter och 

infallsvinklar vilket leder till större skillnader i nyhetsrapporteringen, beroende på vilken del 

                                                 
26

 Carruthers, 2000, s.13. 
27

 Riegert, 1998, s.57. 
28

 Ibid., s.265. 
29

 Ibid., s.9. 
30
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31

 Hjarvard, 2008, s.105f. 
32
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av samhället som genom den får komma till tals, och dels på att den nutida tekniknivån 

medger att nästan alla människor kan agera som nyhetskällor, vilket gör det svårare att 

bedöma sanningshalten i olika nyheter.
34

 

Sammanfattningsvis existerar det i dagsläget ett antal teoribildningar kring samspelet mellan 

media och politik, och ambitionen för detta avsnitt har varit att presentera några av dessa i 

syfte att bygga en bild av det rådande forskningsläget och påvisa skillnader och likheter inom 

detsamma. Klart står att media på en glidande skala anses vara mer eller mindre bundet till 

den egna nationen. Argument förs fram som gör gällande att medier kan vara intimt 

förknippade med den politiska maktnivån och användas som verktyg eller vapen för att främja 

en viss aktörs egen agenda, men också att det är möjligt för dem att verka som egna 

institutioner oberoende av politiska maktförhållanden. Vidare presenteras hur media, trots att 

ambitionen må finnas, aldrig kan genomföra en helt objektiv rapportering av en händelse och 

att all nyhetsrapportering på någon nivå präglas av den rådande kontexten, journalistens 

bakgrund och andra faktorer. Resonemang presenteras som gör gällande att det genom att 

studera mediers agerande vid konfliktrapportering ges ökade möjligheter att förstå samspelet 

mellan media och politik även i fredstid eftersom dessa tendenser då förtydligas. 

Gemensamt för de presenterade teoribildningarna kring politik och media skulle kunna sägas 

vara det faktum att samtliga anger att viljan att påverka eller att föra någon form av agenda, 

politisk eller annan, är en avgörande faktor för vilken roll media spelar i förhållande till den 

politiska nivån. Hur media speglar nationens utrikes- och säkerhetspolitiska orientering torde 

således i allra högsta grad påverkas av graden av överensstämmelse avseende agenda eller 

uppfattning om verkligheten mellan en nations politiska ledning och dess övriga befolkning. 

Sammantaget tycks dock det mesta tala för att det ur medier och nyhetsrapportering går att se 

förekomster av nationell självspegling i olika frågor - i förlängningen även avseende utrikes- 

och säkerhetspolitisk orientering, vilket inom ramen för den här studien används som 

utgångspunkt för analysen av svensk nyhetsrapportering. 

2.2 Svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering 

I det här avsnittet presenteras det forskningsläge som studien tar avstamp från, kring svensk 

utrikes- och säkerhetspolitisk orientering i traditionell och nutida tappning. I slutet av avsnittet 

finns en kort sammanfattning där särskilt viktiga punkter för studien definieras. 

Avseende svensk utrikes- och säkerhetspolitisk tradition i allmänhet, och kring begreppen 

alliansfrihet och neutralitet i synnerhet, beskriver Robert Dalsjö i Svensk säkerhetspolitik i 

Europa och världen hur den svenska modellen kring dessa begrepp är sprungen ur 

småstatsrealism, vilket exemplifieras genom den svenska hållningen gentemot stormakterna 

under andra världskriget och kalla kriget som enligt Dalsjö baserades på realpolitiska 

överväganden.
35

 Denna uppfattning delas av Olof Kronvall och Magnus Petersson som i 

Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991 framhåller hur den svenska 

inriktningen främst var att hantera balansspelet mellan de krigstida stormakterna och 

                                                 
34
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intressemotsättningarna i världen på ett för Sverige så fördelaktigt sätt som möjligt.
36

 Vidare 

skriver Nils Andrén och Yngve Möller i Från Undén till Palme - Svensk utrikespolitik efter 

andra världskriget hur det numer välkända "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" 

vuxit fram ur just denna situation, och nämner hur Östen Undén 1954 uttryckt att "Sveriges 

geografiska och försvarspolitiska läge anvisar oss en politik som inte engagerar landet på ena 

sidan i vår delade värld."
37

 

Mot bakgrund av ovanstående historiska kontext menar Andrén och Möller att 

neutralitetspolitiken har kommit att utgöra en slags överdoktrin för svensk utrikespolitik, men 

också att alliansfrihet och neutralitet aldrig i sig kan vara ett självändamål för svensk 

utrikespolitik, utan att dess yttersta strävan är att säkerställa landets fred och frihet.
38

 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till avseende alliansfriheten är att Sverige, som icke-

medlem i Nato, ständigt måste styra sitt agerande till att bevaka och bevara sin utrikes- och 

säkerhetspolitiska trovärdighet gentemot omvärlden.
39

 

Angående svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, utgår Riegert från ett antal 

faktorer.
40

 För det första, Sveriges forna ställning som en regional stormakt i Norden. För det 

andra, den svenska historiken av en säkerhetspolitisk inriktning mot alliansfrihet och 

neutralitet. För det tredje, den moraliska ansatsen till internationella konflikter och betoningen 

på att multilaterala insatser och internationella organisationer skall användas för att lösa dessa. 

För det fjärde, en mer samtida tradition som medlare i konflikter och kritiker mot länder som 

gjort sig skyldiga till internationella rättsöverträdelser. Vidare nämner Riegert den svenska 

kombinationen mellan neutralitet och internationalism som unik, och för resonemang kring att 

själva statusen som ett neutralt land kan ge ökade möjligheter och trovärdighet avseende just 

att agera som medlare och förespråkare för ett utökat internationellt samarbete.
41

 

I syfte att kartlägga förändringar och sammanfatta den moderna inriktningen för svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik, gjorde Utrikespolitiska institutet 2010 en jämförelse av Sveriges 

utrikesdeklarationer från år 2000 till år 2010. I jämförelsen fastslås det att det har skett ett 

skifte från neutralitetspolitik till europeisk solidaritet och att FN inom ramen för svenska 

intressen har en viktig men dock förminskad roll, till förmån för EU, vars utrikespolitik 

alltmer anses vara en förlängning av den svenska.
42

 Vidare ses utvidgningen av den 

europeiska unionen som en av Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska prioriteringar, samtidigt 

som Norden utvidgas till att även omfatta Baltikum.
43

 Överlag talar jämförelsen om ett 

alltmer aktivt bidragande Sverige i frågor om ett utökat europeiskt utrikes- och 

säkerhetspolitiskt samarbete och hänvisar både till solidaritetsförklaringen 2009 samt till ett 

av jämförelseobjekten, utrikesdeklarationen från 2010, i vilken det slås fast att målet för 

svensk utrikespolitik är att "verka för ett Sverige som står starkare i Europa och ett Europa 
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som står starkare i världen."
44

 Genomgående för utvecklingen av svensk utrikes- och 

säkerhetspolitisk orientering anges i jämförelsen vara en mycket stor betoning på en 

värdegrund bestående av respekt för mänskliga rättigheter, staters suveränitet och 

internationell rätt.
45

 

I regeringens deklaration vid 2013 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen identifieras och 

påtalas ett antal faktorer som påverkar Sverige och det framhålls hur dessa skall hanteras. 

Återigen betonas en strävan efter ett ökat samarbete inom EU och Norden, och att Sverige 

skall vara drivande och aktivt deltagande i detta arbete - något som också exemplifieras i 

dokumentet genom att det påtalas hur Sverige är och har varit initiativtagande och bidragande 

till exempelvis tankesmedjor och ekonomiska samarbeten.
46

 Det uttrycks även i deklarationen 

en vilja till närmare och bredare kontakter med Ryssland men också en oro över att respekten 

för mänskliga rättigheter tycks minska och att ledningen lägger kraft på moderniseringen av 

de ryska militära styrkorna över moderniseringen av det ryska samhället.
47

 

Avseende svensk-ryska relationer och den svenska uppfattningen om Ryssland, genomförde 

Carl Nilsonne 2011 en studie av hur Ryssland framställdes i svenska media under de 

inledande delarna av Georgienkrisen 2008, genom att konstruera en idealtyp ur Sture Nilssons 

Rysskräcken i Sverige - fördomar och verklighet
48

och använda denna som analysverktyg mot 

nyhetsrapporteringen.
49

 Nilsonnes idealtyp använder tendenserna misstro, fientlighet och 

rädsla, och studien fann att misstro kom tydligast till uttryck i den svenska 

nyhetsrapporteringen, bland annat genom att ryska uttalanden kring krisen ofta kritiserades 

eller avfärdades.
50

 Ställt mot beskrivningen ur Regeringens proposition 2008 om att ett allt 

mer auktoritärt Ryssland är en grund till oro och något som Sverige måste förhålla sig till,
51

 är 

Nilsonnes slutsatser relevanta mot antagandet att nyhetsrapporteringen skall spegla svensk 

utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, här den svenska bilden av Ryssland. 

Mot bakgrund av omställningen från en betoning på alliansfrihet och neutralitet till en allt mer 

uttalad strävan efter ett ökat internationellt samarbete, särskilt inom EU, kan 

sammanfattningsvis ett antal teman för svensk utrikes- och säkerhetspolitisk tradition och 

orientering identifieras. Dessa presenteras i kapitel 3. 

3 Metod 

Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av den för studiens syfte valda metoden, och av 

relevanta koncept och begrepp kring densamma. Därefter följer en redogörelse för hur 

operationaliseringen av metoden har skett inom ramen för uppsatsen. Kapitlet avslutas med en 

presentation av studiens undersökningsmaterial och en kritisk diskussion kring detsamma, 

valet av metod och alternativa förhållningssätt till och genomförandemöjligheter för studien. 
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3.1 Allmänt 

Martyn Denscombe skriver i Forskningshandboken - för småskaliga projekt inom 

samhällsvetenskaperna om hur skrivna ord utgör kvalitativa data, som måste analyseras och 

bedömas utifrån ett antal kriterier för att ur ett begränsat undersökningsmaterial kunna dra 

generaliserbara slutsatser.
52

 Då den här studien avser att utifrån ett undersökningsmaterial 

bestående av tidningsartiklar dra slutsatser angående huruvida svensk utrikes- och 

säkerhetspolitisk orientering reflekteras i svensk nyhetsrapportering, utgörs 

undersökningsmaterialet uteslutande av ord i skriven form.  Det innebär att en kvalitativ 

innehållsanalys är ett rimligt tillvägagångssätt. Denscombe skriver att en prioritering av data 

som analyseras är nödvändig för att kunna bedöma vilka delar som är viktigare än andra för 

analysen och att kunna dra slutsatser ur denna.
53

 I det här och nästföljande avsnitt redogörs för 

hur den här processen har gått till inom ramen för studien. 

I studien används framinganalys - en typ av kvalitativ innehållsanalys - som metod för att 

omsätta studiens syfte i praktiken, och undersökningsmaterialet analyseras utifrån ett antal 

kriterier för att undersöka graden av nationell självspegling i media avseende svensk utrikes- 

och säkerhetspolitisk orientering. 

Robert M. Entman beskriver i artikeln Framing: Toward Clarification of a Fractured 

Paradigm framing som ett sätt att analysera och bedöma skriven text. Detta görs genom att se 

till vad i en text som betonas och lyfts fram och vad som inte gör det.
54

 Det sätt på vilket 

framing används i en text som exempelvis berör ett konfliktförlopp tjäna till att definiera vad 

problemet är, avseende aktörers handlingar och konsekvenserna av dessa, att diagnosticera 

orsaken bakom en konflikt, att ta moralisk ställning i konflikten samt att föreslå lösningar, 

erbjuda legitimitet till dessa och utforska möjliga följder av dem.
55

  

Dessa fyra aspekter kan vara mer eller mindre framträdande i olika sammanhang, men 

kontentan av Entmans resonemang är att de fungerar som ett verktyg för att, genom att en del 

saker görs särskilt framträdande över andra i skriven text, konstruera argument kring 

exempelvis en konflikt, vilka problemområden den innehåller och hur de skall hanteras.
56

 

Varför är framinganalys en lämplig metod för en studie av den här karaktären? Med 

antagandet att framingen - inramningen - av hur något kommuniceras speglar det som 

författaren eller avsändaren särskilt önskar framhäva, poängtera eller argumentera för, finns 

det möjligheter att upptäcka implicita budskap och ståndpunkter - det som skrivs mellan 

raderna - eller de ställningstaganden som ligger bakom varför en text har skrivits. Även det 

som det i texten inte fästs någon vikt vid och således valts bort, kan vägas in vid en analys.  

Studiens syfte - att undersöka förekomsten och utsträckningen av nationell självspegling i 

media avseende utrikes- och säkerhetspolitisk orientering - gör att både den tidigare 

forskningen och undersökningsmaterialet till stor del utgörs av omvärldsbeskrivningar av 

olika typer. Som en följd av detta ger en undersökning av hur dessa beskrivningar definierar 

problem, orsaker, konsekvenser och lösningar - en framinganalys - goda möjligheter att 

avgöra huruvida likheter finns mellan de två, genom att det ur undersökningsmaterialet finns 
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förutsättningar att extrapolera information som går att jämföra med de teman som identifierats 

i svensk utrikes- och säkerhetspolitisk tradition. 

3.2 Operationalisering 

Inom ramen för uppsatsen har operationaliseringen skett på följande sätt: utifrån 

forskningsläget kring svensk utrikes- och säkerhetspolitisk tradition och orientering har fyra 

teman identifierats som representativa. Ett analysverktyg bestående av nio frågor av 

undersökande karaktär används mot varje artikel i syfte att avgöra vad som är mest 

framträdande avseende de aspekter som Entman menar att en framinganalys är mest lämpad 

att undersöka.
57

 Det här avsnittet redogör för operationaliseringsprocessen i studien och vilka 

antaganden som har påverkat den. 

Följande teman har identifierats avseende modern svensk utrikes- och säkerhetspolitisk 

orientering: 

Tema I: Konfliktlösning 

Konflikter bör lösas med hjälp av internationella organisationer och multilateralt samarbete. Insatser 

och sanktioner skall bygga på ett brett samförstånd som är en produkt av ett utökat samarbete länder 

emellan, ett arbete i vilket Sverige skall vara drivande och initiativtagande. 

Tema II: Mänskliga rättigheter 

Moraliska frågor och mänskliga rättigheter är särskilt viktigt i relationer länder emellan. En 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot en säker omvärld är en stor respekt för internationell 

rätt och folkrätt. 

Tema III: Försvarsfrågor och syn på Ryssland 

Sveriges försvarsmakt skall vara utformad för att möta hot utifrån en rådande säkerhetspolitisk 

bedömning. En säker omvärld byggs tillsammans med andra länder och Sverige skall sträva efter ett 

utökat samarbete i försvars- och säkerhetspolitiska frågor i Norden och inom EU.  

Det finns en svensk önskan om ett närmande till och ett utökat samarbete med Ryssland i olika 

frågor, men samtidigt uttrycks oro över Rysslands utrikespolitiska framtoning och inrikes metoder, 

som inte anses vara förenliga med en modern stat. 

Tema IV: Internationellt samarbete 

Sverige kan nå framgång med sin egen utrikes- och säkerhetspolitik genom ett ökat internationellt 

samarbete. Inom EU skapas en arena för att svenska intressen kan projiceras i ett större sammanhang 

där de tack vare unionen kan få en ökad tyngd. Sverige kan i militära frågor gynnas av ett utökat 

samarbete med Nato. 

En artikel som i huvudsak ramar in konflikten som innehållandes stora konsekvenser för 

befolkningen på Krim och beskriver hur människor drivits på flykt, skulle kunna kopplas till 

teman som solidaritet och värnandet om mänskliga rättigheter i svensk utrikes- och 

säkerhetspolitisk orientering. En artikel som redogör för de möjliga konsekvenserna som ett 

svensk Nato-medlemskap skulle kunna få för svensk-ryska relationer kunna härledas till den 

svenska traditionen av alliansfrihet och strävan efter att hålla sig neutral i maktbalansen 

mellan öst och väst. 

Samtidigt skulle den sistnämnda av de två artiklarna även kunna sägas vara motsägelsefull 

mot den svenska strävan efter ett ökat samarbete med EU och Nato, då den varnar för vilka 
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konsekvenser som sådana företag skulle få för det säkerhetspolitiska läget i Norden och för 

svensk-ryska relationer. Den första artikeln, med ett stort fokus på humanitära frågor, skulle 

kunna tjäna till att argumentera för en ovilja att göra ställningstaganden på en högre nivå 

genom att istället lyfta fram konfliktens konsekvenser för boende i regionen. Den här typen av 

inramning skulle kunna sägas mer reflektera den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska 

orienteringen i historisk tappning snarare än en modern sådan. 

Mot bakgrund av ovanstående kan det alltså noteras att de valda temana har en tendens att 

överlappa varandra till viss del, och att en del faktorer - internationellt samarbete, till exempel 

- kan vara närvarande i militära såväl som politiska och ekonomiska frågor. Således kan en 

och samma artikel uppvisa inramning som kan härledas till flera olika teman. 

I analysen av undersökningsmaterialet ställs nio frågor till var artikel. Frågorna söker 

synliggöra sättet på vilket artiklarna presenterar eller ramar in olika händelser, för att kunna 

nå ett resultat som kan analyseras utifrån studiens syfte och frågeställning. Genom att notera 

hur vissa händelser, problem eller konsekvenserna av dessa ramas in, är det möjligt att utläsa i 

vilken grad nyhetsrapporteringen kan sägas spegla svensk utrikes- och säkerhetspolitisk 

orientering.  

Frågorna baseras på två skilda infallsvinklar För det första härleds de från Entmans 

resonemang kring vilka aspekter i en text som bör studeras för att avgöra vilken inramning 

olika händelser eller skeenden ges.
58

 För det andra ställs fallspecifika frågor rörande det ryska 

agerandet och hur detta påverkar Sverige, i syfte att kunna dra särskilda slutsatser ur den 

aktuella kontexten. 

Följande frågor ställs till var artikel: 

1. Vad handlar artikeln om? 
2. Hur framställer artikeln konflikten? 
3. Vad anges som orsaken till konflikten? 

4. Vem får komma till tals i artikeln? 
5. Vilka problem eller konsekvenser anges för regionen? 
6. Vilka problem eller konsekvenser anges för Sverige? 
7. Hur framställs Rysslands agerande? 
8. Vilka åtgärder förespråkas, eller förslag på lösningar presenteras? 

9. Framkommer det rekommendationer på hur Sverige bör agera eller förhålla sig? 

För kodningsinstruktion, se bilaga A. 

Frågorna ställs alltså i syfte att avgöra hur inramningen i artiklarna tjänar till att presentera 

vad konflikten handlar om, vad den beror på, hur den skall lösas och hur den påverkar 

omvärlden och Sverige. Genom att jämföra resultatet från analysen med den uttalade bilden 

av den utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen, kan det avgöras i vilken utsträckning det 

förekommer nationell självspegling avseende svensk utrikes- och säkerhetspolitisk 

orientering.  

Avseende vilka förväntningar som kan finnas på resultatet är det rimligt att det antingen är 

Riegerts eller Hjarvards syn på mediernas roll och uppträdande som är mest framträdande, där 

den första gör gällande att det skulle finnas en hög grad av nationell självspegling i 
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nyhetsrapporteringen, och den sistnämnda att medierna istället skulle uppvisa tendenser till en 

mer självständig roll och att den svenska nyhetsrapporteringen inte omedelbart skulle gå att 

härleda till landets utrikes- och säkerhetspolitiska orientering. 

Baserat på Riegerts syn så borde svensk media, om den skall följa bilden av svensk utrikes- 

och säkerhetspolitisk orientering, rapportera huvudsakligen ur ett småstatsperspektiv och 

erbjuda kommentarer och inramning kring, och förhålla sig kritiskt till, hur en stormakt har 

gjort våld på både internationell rätt och ett grannland. Kritiken som framförs mot Ryssland 

skulle ske med hänvisning till de regionala orsaker och konsekvenser som konflikten har, och 

skulle företrädelsevis ur ett moralperspektiv kritisera Ryssland för att ha brutit mot mänskliga 

rättigheter. Med hänsyn till uppfattningen om att internationella organisationer och ett 

internationellt samarbete är den mest effektiva lösningen på konflikter, så skulle utrymme i 

rapporteringen ges för att belysa hur det internationella samfundet agerar eller bör agera 

gentemot konflikten, och stöd eller uppmuntran skulle uttalas för denna linje. 

Utifrån Hjarvards beskrivning av hur media agerar vore det istället rimligt att anta att 

förekomsten av nationell självspegling i nyhetsrapporteringen under den aktuella tidsperioden 

är lägre, och att andra tendenser istället skulle vara mer framträdande. Exakt hur dessa 

tendenser skulle kunna komma till uttryck är svårt att avgöra, men mot antagandet att 

nyhetsrapporteringen inte skulle spegla svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, kan 

det med logik förutsättas att rapporteringen inte skulle präglas av någon särskild politisk 

inriktning och att det skulle vara möjligt att skönja ett flertal olika parters agendor samtidigt i 

nyhetsrapporteringen. 

3.3 Undersökningsmaterial  

Vid valet av tidningar representativa för svensk tryckt dagspress inom ramen för studien 

används ett antal urvalskriterier. För det första skall mer än en tidning undersökas, i syfte att 

undersökningsmaterialet skall vara mer tillförlitligt och inte enbart använda en tidning för att 

representera svensk tryckt dagspress. För det andra skall tidningarna vara rikstäckande 

kvalitetstidningar där ett förhållandevis stort fokus på utrikesrapportering finns, för att nå så 

stor täckning av Krimkrisen som möjligt. För det tredje skall tidningarna distribueras främst 

genom prenumeration och ej vara beroende av lösnummerförsäljning, i syfte att undvika 

tidningar som är beroende av att sälja in sin rapportering till allmänheten och således kan 

uppvisa en högre grad av sensationsjournalistik. Slutligen bör tidningarna ej ha en kraftigt 

avvikande politisk orientering från det rådande politiska styret i landet i vilket de verkar, för 

att undvika för studiens syfte ovidkommande politiska motsättningar och debatter i övrigt. 

De rikstäckande morgontidningarna Svenska Dagbladet(SvD) och Dagens Nyheter(DN), med 

obunden moderat respektive oberoende liberal politisk orientering, uppfyller kriterierna ovan 

och utgör således undersökningsmaterialet för studien. 

För studien sållades analysmaterialet till att utgöras av ledarartiklar, längre artiklar skrivna av 

tidningarnas egen personal samt gästartiklar med kommentarer från sakkunniga och experter. 

Övrigt material i form av kortare notiser, telegram från nyhetsbyråer, artiklar av faktakaraktär 

eller artiklar som enbart publicerats i respektive tidnings internetutgåva beaktas ej i analysen, 

eftersom de inte kan anses ha något analysvärde med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställning. Till exempel ger en längre artikel där utrymme ges för argumentation, kritik, 

ställningstagande och expertkommentarer större möjlighet att analysera huruvida nationell 

självspegling avseende utrikes- och säkerhetspolitisk orientering föreligger än en artikel eller 

ett telegram av mer informativ karaktär som enbart återger ett visst händelseförlopp. Artiklar 

som enbart återfinns i tidningarnas internetutgåvor har valts bort med hänsyn till mängden 
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material, med antagandet att kontentan av dessa artiklar kan likställas med de tryckta och 

således inte skulle påverka resultatet av analysen i någon annan riktning. Antalet ledare i 

undersökningsmaterialet som uttryckligen berör Krimkrisen är litet och således kan inga 

generaliserbara slutsatser dras avseende eventuella skillnader mellan tidningarnas ledare och 

övriga artiklar. Av den anledningen görs det i analysen ingen skillnad mellan ledare och 

övriga artiklar utan dessa analyseras tillsammans.  

Praktiskt har analysenheterna hämtats ur databasen Mediearkivet
59

, tillgänglig via Anna 

Lindh-biblioteket, utifrån sökkriterierna att artikeln skall innehålla ordet "Krim" och ha 

publicerats i SvD eller DN mellan den 12 och 18 mars 2014. Analysenheterna utgörs av 

artiklar som uttryckligen behandlar Krimkrisen, således har ett antal artiklar sållats bort ur det 

ursprungliga sökresultatet, och exempelvis ingår inte nyhetsrapportering som beskriver hur 

länder har minskat sina försvarsmakter trots ett antal faktorer där Krimkrisen kort nämns som 

en av dem, eller nyhetsrapportering som anger att en Putinvänlig artist troligtvis inte kommer 

att besöka en musikfestival som planerat då det antagligen inte skulle kunna ske utan protester 

med hänsyn till Krimkrisen. Sammantaget har 43st artiklar analyserats, 17st ur SvD och 26st 

ur DN.  

Angående valet av tidsperiod för studien - perioden mellan den 12 och 18 mars 2014 - så 

innehåller den ett antal händelser, vilka kort redogörs för i uppsatsens inledning, och 

avslutades med ett uppmärksammat tal av Rysslands president Vladimir Putin och dennes 

undertecknande av den ryska annekteringen av Krim. Perioden rymmer även ett uttalande från 

USA:s president Barack Obama till Ukrainas då nye premiärminister Arseny Yatsenuk med 

en försäkran om att USA skulle ta avstånd från den stundande folkomröstningen om Krim 

skulle tillhöra Ryssland och FN:s säkerhetsråds förhandlingar om att fördöma 

folkomröstningen, i vilka Ryssland lade in sitt veto och Kina avstod från att rösta. Vidare 

rymmer perioden ett uttalande av Tysklands förbundskansler Angela Merkel kring situationen 

på Krim, vilket får anses vara av intresse med hänsyn till den omfattande handeln mellan 

Tyskland och Ryssland. Perioden rymmer även själva folkomröstningen, i vilken det 

hävdades att en majoritet om nittiofem procent var för att Krimhalvön skulle tillhöra 

Ryssland. Sammanfattningsvis innehåller perioden ett antal händelser där svenska intressen 

berörs och där det är rimligt att en debatt skulle föras i det offentliga rummet. Tidsperioden - 

en vecka - ger också utrymme för att replikskiften och tendenser skall kunna 

uppmärksammas, tydliggöras eller avgöras i nyhetsrapporteringen. 

Vidare har tidsperioden ett antal karakteristika som kan sägas vara typiska för inledningen 

eller upptrappningen i en konflikt, i form av exempelvis osäkra förhållanden, överraskande 

moment och reaktioner från omvärlden. Det faktum att Riegert i sin avhandling också 

undersökte de inledande delarna i ett antal konflikter
60

 ökar möjligheterna till jämförelser och 

paralleller med den här studien. 

3.4 Kritik av metod och material 

Det finns skäl att förhålla sig kritiskt till urvalet av undersökningsmaterial och den aktuella 

tidsperioden. Att låta endast två tidningar representera svensk nyhetsrapportering är en risk 

eftersom det leder till ett resultat med färre nyanser än om tidningsurvalet hade varit större. 

Givet strävan att ur ett begränsat urval kunna dra slutsatser som är relevanta även i ett större 

sammanhang, får dock den risken anses liten, med hänsyn till att SvD och DN, som två av 
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Sveriges största tidningar, har en stor bredd i sin rapportering. Naturligtvis är det ändå så att 

ett mer tillförlitligt resultat skulle kunna uppnås genom att inkludera ett större antal svenska 

tidningar i undersökningsmaterialet.  

Vad gäller valet av tidsperiod finns det en risk för oklarheter avseende vilka orsaker som kan 

antas ligga bakom de tendenser som identifieras. Det finns en möjlighet att en mängd olika 

faktorer kan spela in under ett relativt kort tidsspann, vilket för med sig svårigheter att avgöra 

exakt vad ett identifierat fenomen kan tänkas bero på - huruvida det kan härledas till svensk 

utrikes- och säkerhetspolitisk orientering eller om det har orsakats av någon annan 

omständighet som var särskilt framträdande under den aktuella tidsperioden. Visst stöd finns 

här i Carruthers resonemang om att kopplingen och samspelet mellan media och politik är 

närvarande till viss del i all nyhetsrapportering, oavsett om den sker i freds- eller krigstid, 

men att den blir mer framträdande vid rapportering från konflikter.
 61

 Utifrån detta kan det på 

logisk grund argumenteras för att det i sådana fall inte skulle spela någon större roll vilken 

eller hur lång tidsperiod som analyseras, då tendenser i samspelet mellan media och politik - i 

förlängningen till utrikes- och säkerhetspolitisk orientering - alltid är möjliga att upptäcka 

genom analys. Inom ramen för studien har valet av tidsperiod skett i syfte att omfatta så 

många händelser av potentiellt intresse som möjligt under ett begränsat tidsspann, och veckan 

ledande upp till den ryska annekteringen av Krimhalvön är utifrån dessa kriterier ett rimligt 

val. 

Kopplat till ovanstående bör det också noteras att den här uppsatsen skrevs under tiden som 

Krimkrisen i allra högsta grad kunde betraktas som pågående. Således var en avdömning 

nödvändig avseende vilken tidsperiod som skulle analyseras, under tiden som händelserna i 

konfliktförloppet fortfarande utspelade sig. Det är därför möjligt att en än mer relevant 

tidsperiod att analysera skulle kunna finnas under tiden som studien genomfördes, eller efter 

dess slutförande. Valet får ses som en produkt av sin tid och som baserat på en bedömning av 

vilken tidsperiod som var mest relevant utifrån den information som fanns att tillgå vid den 

aktuella tidpunkten. 

4 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras den svenska tidningsrapporteringen mellan den 12 och 18 mars 

2014, utifrån de fyra tema som identifierades i kapitel 3. Presentationen sker översiktligt med 

hjälp av representativa citat ur undersökningsmaterialet. I de fall där utmärkande skillnader 

eller flera tolkningsmöjligheter föreligger, belyses dessa särskilt. Kapitlet avslutas med en 

summering av de för studien viktigaste resultaten. 

I kapitlet förekommer hänvisningar till datum då artiklarna är skrivna. De skrivs med dag och 

månad men utan årtalsangivelse, för att undvika återkommande upprepningar. 

4.1 Tema I 

Tema I: Konfliktlösning 

Konflikter bör lösas med hjälp av internationella organisationer och multilateralt samarbete. Insatser 

och sanktioner skall bygga på ett brett samförstånd som är en produkt av ett utökat samarbete länder 

emellan, ett arbete i vilket Sverige skall vara drivande och initiativtagande. 
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I undersökningsmaterialet finns det ett antal aspekter som talar för det som definieras av 

temat; att det är av internationella organisationer och genom multilateralt samarbete som 

konflikter på ett effektivt sätt kan hanteras. Det finns inget tydligt ställningstagande i 

nyhetsrapporteringen kring faktiska förslag på hur den uppkomna konflikten bör lösas, 

inramningen står snarare att finna i en betoning på att EU och omvärlden måste förhålla sig 

till situationen och diskussionen rör sig kring hur detta skall ske på ett så effektivt sätt som 

möjligt. Flertalet artiklar framhåller särskilt vikten av att den europeiska unionen måste visa 

en enad front mot Ryssland, och att det är genom ekonomiska sanktioner och politiska 

påtryckningar som EU kan påverka situationen.
62

 "[U]tan ett svar från Putin trappas 

motsättningarna upp ett snäpp och EU-länderna förväntas ta nästa steg i sanktionspolitiken"
63

 

skriver Rolf Gustavsson i Svenska Dagbladet den 16 mars, som ett exempel på hänvisningen 

till, och förväntningarna på den europeiska unionen att reagera på händelserna. 

Genomgående i nyhetsrapporteringen är alltså en betoning på att det åligger EU att förhålla 

sig till situationen, men det ges inga specifika rekommendationer eller förslag till hur 

konflikten skall lösas. Det konstateras enbart att något bör göras, och övervägande handlar 

det, i enlighet med ovan, om ekonomiska och politiska påtryckningar. Peter Wolodarski 

skriver i Ska Jalta åter symbolisera sveket? följande; "Det demokratiska Europa kan inte nöja 

sig med att skarpt protestera mot Ryssland. Om Putin tror att han kan bete sig som sina 

företrädare efter andra världskriget, då borde EU och USA tvinga honom tillbaka till 2000-

talets realiteter."
64

 I DN:s ledare den 18 mars står det bland annat att "Ett relevant Europa 

måste klara mer än lama appeller om samtal. Om EU vill ha Rysslands respekt måste EU stå 

upp."
65

 Wolodarski skriver även att: "Ukraina kommer inte att kunna försvaras militärt av EU. 

Men unionen borde göra en maximal ansträngning [...] för att hjälpa regeringen i Kiev ur 

landets ekonomiska kris."
66

 

Ur undersökningsmaterialet går det ej att utläsa specifika rekommendationer för hur Sverige 

bör agera eller förhålla sig till konflikten. Sveriges utrikesminister, Carl Bildt, ges i ett antal 

artiklar utrymme att kommentera händelseutvecklingen
67

 och för således Sveriges talan i 

internationella sammanhang, men detta sker i relation till situationen, dess implikationer och 

hur EU skall agera, och i sammanhang där andra utrikesministrar också uttalar sig. Inom 

ramen för temat kring konfliktlösning framkommer det i nyhetsrapporteringen ingenting 

specifikt om hur Sverige bör förhålla sig, och uppfattningen att Sverige skall vara drivande 

och initiativtagande i det internationella arbetet för att hantera situationen märks inte heller, 

då det mediala utrymmet som ges till svenska representanter att uttala sig sker i kontexten av 

hur EU bör agera. 

Vad gäller det samförstånd mellan länder på vilket en effektiv konfliktlösning enligt temat 

skall kunna byggas, belyser nyhetsrapporteringen vikten av att EU måste komma överens om 

vilka sanktioner som kan genomföras mot Ryssland, och hur dessa skall utformas för att nå så 
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god verkan som möjligt.
68

 Dock poängteras också de möjliga ekonomiska konsekvenserna 

som skulle kunna drabba europeiska länder om sanktioner mot Ryssland skulle införas, och 

att det således finns en svårighet för EU att enas kring strängare sanktioner.
69

 

Inom temat konfliktlösning nämns inte Nato som organisation i något sammanhang i 

nyhetsrapporteringen. Detta avviker inte i sig från den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska 

orienteringen, då det inte uttalats någon specifik vilja till medlemskap i Nato. Något 

anmärkningsvärt är det dock, med tanke på den uttalade ambitionen till ökat samarbete i olika 

frågor med flera Nato-anslutna länder. 

4.2 Tema II 

Tema II: Mänskliga rättigheter 

Moraliska frågor och mänskliga rättigheter är särskilt viktigt i relationer länder emellan. En 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot en säker omvärld är en stor respekt för internationell 

rätt och folkrätt. 

Konflikten definieras i undersökningsmaterialet till stor del utifrån de konsekvenser den får 

för vad som kan sägas vara vanliga människor - befolkningen på Krimhalvön, till exempel - 

och en förhållandevis stor del av artiklarna ger utrymme åt dessa att uttala sig.
70

  

Inom ramen för temat är språket i artiklarna målande och beskriver ofta besvärliga situationer 

där konsekvenserna i det vardagliga livet för invånarna på Krim och oron de känner inför 

framtiden får stort utrymme. Språkbruket i artiklarna tenderar även att rama in händelserna 

utifrån att Ryssland har gjort våld på ett grannland, och när pro-ukrainska invånare på Krim 

får komma till tals i artiklarna är följande ur DN den 14 mars representativt för den känsla 

som förmedlas i texten: "Steg ett är att ockupera ett territorium, steg två är att man skrämmer 

folk och steg tre är att man fängslar människor och låter dem försvinna, säger han med något 

jagat i blicken när vi möts [...]," angående att invånare på Krim flyr till Kiev på grund av  

händelserna på halvön.
71

 I SvD den 15 mars uttalar sig en person angående händelserna och 

den stundande folkomröstningen: "Det är en totalt illegitim omröstning! Vad är detta, att rösta 

under vapenhot?  Det är ju fullständigt omöjligt att genomföra en laglig folkomröstning när 

man har automatvapen riktade mot sig" och "Putin har tagit strypgrepp på Ukraina [...] Jag ser 

ingen anledning att lita på honom."
72

 Även på ledarnivå i nyhetsrapporteringen är retoriken 

hård, och angående Rysslands agerande skrivs det: "Beteendet är avskyvärt och strider mot 

alla normer för civiliserat uppträdande mellan länder."
73

, i DN:s ledare den 15 mars. 

Nyhetsrapporteringen är inte ensidig. Pro-ryska invånare på Krimhalvön kommer också till 

tals, såväl som krimtatarer som varken vill höra till Ukraina eller Ryssland. Också här 

fokuseras inramningen kring konsekvenserna för vanliga människor, i form av att de uttrycker 

oro inför framtiden och vad som kommer att hända deras barn.
74

 Däremot förekommer till 

viss del ett ställningstagande i rapporteringen genom att den pro-ryska sidan får ett betydligt 
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mindre utrymme än övriga grupperingar. Skriftliga funktioner används också som för att visa 

avståndstagande från uttalanden, exempelvis efter att en pro-rysk person definierat händelsen 

som en "situation" så förekommer ordet återigen inom citationstecken i texten när denna leder 

vidare till att den pro-ukrainska sidan får uttala sig, där händelserna snarare definieras som en 

ockupation eller en invasion.
75

 

Inom temat finns det också utrymme att se till nyhetsrapporteringens inramning av det ryska 

agerandet på Krim. Vilseledning, specialförband och kriminella element sägs användas under 

förevändningen att skydda etniska ryssar på Krimhalvön och i östra Ukraina för att skapa en 

orolig situation i syfte att legitimera ett militärt ingripande.
76

 

Mot bakgrund av det som presenterats ovan gäller överlag för nyhetsrapporteringen under den 

aktuella tidsperioden att det är de som kan sägas vara vanliga människor som får det största 

utrymmet i rapporteringen. Således är det de som får definiera vad konflikten handlar om och 

genom sin bakgrund representerar de också de olika parterna i konflikten. Det finns klara 

paralleller till betoningen på mänskliga rättigheter och moraliska frågor i svensk utrikes- och 

säkerhetspolitisk orientering, då det i stor utsträckning är de slags rösterna som får utrymme i 

nyhetsrapporteringen. Vanliga människors uttalanden används också bland annat för att 

fördöma det ryska agerandet. Ett exempel på detta är ett uttalande efter det att 

folkomröstningen har genomförts: "Världen måste stoppa Putins ockupation av Krim."
77

 

4.3 Tema III 

Tema III: Försvarsfrågor och syn på Ryssland 

Sveriges försvarsmakt skall vara utformad för att möta hot utifrån en rådande säkerhetspolitisk 

bedömning. En säker omvärld byggs tillsammans med andra länder och Sverige skall sträva efter ett 

utökat samarbete i försvars- och säkerhetspolitiska frågor i Norden och inom EU.  

Det finns en svensk önskan om ett närmande till och ett utökat samarbete med Ryssland i olika 

frågor, men samtidigt uttrycks oro över Rysslands utrikespolitiska framtoning och inrikes metoder, 

som inte anses vara förenliga med en modern stat. 

I undersökningsmaterialet återfinns tre artiklar som direkt behandlar hur den svenska 

försvarsförmågan ser ut eller bör anpassas för att vara relevant i förhållande till de hot som 

kan identifieras.
78

 Specifikt handlar dessa om att försvarsförmågan av Gotland måste stärkas, 

att Sverige borde återta eller utveckla sin förmåga att stå emot vilseledning och 

propagandaspridning mot bakgrund av att västerländska media vid ett flertal tillfällen okritiskt 

har återgett falsk information från ryska nyhetskanaler avseende situationen på Krim, och en 

kommentar från Sveriges överbefälhavare i syfte att möta debatten kring hur försvaret skall 

vara utformat i ljuset av den pågående konflikten. 

Det betonas generellt i undersökningsmaterialet att det troligtvis inte finns någon militär 

lösning på konflikten och att det är osannolikt att Nato skulle komma att agera militärt.
79

 Det 

finns en antydan om att styrkeförhållandena kommer att demonstreras genom militär närvaro i 

området runt Ukraina, exempelvis med amerikanska örlogsfartyg i Svarta havet och 
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stridsflygplan i Polen, men att eventuella kraftmätningar kommer att ske i form av 

ekonomiska eller diplomatiska sanktioner.
80

  

Vidare poängteras det, i enlighet med tidigare teman, att en förutsättning för att kunna hantera 

den uppkomna konflikten på ett effektivt sätt är att EU och USA står fast och visar en 

konsensus på internationell nivå i sitt fördömande av det ryska agerandet.
81

 Till del finns det 

således paralleller till den svenska linjen om att styrkeförhållanden och konfliktlösning 

baseras på ett väl fungerande internationellt samarbete, exempelvis i betoningen på att det 

internationella samfundet i allmänhet, och EU i synnerhet, måste enas för att hantera 

händelseutvecklingen. 

Däremot framkommer det inte i någon artikel någon uppmuntran eller presenterad vilja om att 

Sverige borde utöka samarbetet med eller närma sig Nato. Tvärtom redogörs det i en artikel 

utförligt för vilka konsekvenser ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna få för de svensk-

ryska relationerna.
82

 "Det betyder inte att Kreml skulle ta ett svenskt Natomedlemskap med 

fattning. Tvärtom. Det skulle - kort sagt - bli ett fruktansvärt liv."
83

 skriver Anna-Lena Laurén 

i SvD den 15 mars.  I artikeln anges det att Kreml aldrig sett Sverige som neutralt men att ett 

eventuellt svenskt medlemskap i Nato skulle betraktas nästan som en fientlig handling.
84

 

De delar ur undersökningsmaterialet som behandlar Sveriges försvarsförmåga handlar om att 

stärka det egna försvaret genom en ökad försvarsförmåga på Gotland,
85

 ett ökat försvar mot 

propaganda- och informationskrigföring,
86

 och överbefälhavarens kommentarer kring hur den 

svenska försvarsmakten skall vara dimensionerad till försvaret av Sverige.
87

 Det här skulle 

kunna sägas utgöra inramning kring att Sverige bör vara försiktigt med var landet skall lägga 

sitt stöd fullt ut och i första hand kanske bör se till sig själv. Angående krisens påverkan på 

Sverige ges Sveriges utrikesminister utrymme att kommentera händelserna och anger att en 

sänkt rysk våldströskel och ett läge med strategiska implikationer är något som Sverige och 

EU har att förhålla sig till.
88

 

Angående synen på Ryssland och det ryska agerandet är ett genomgående drag i 

rapporteringen att Ryssland genom sitt agerande i huvudsak har skadat den egna saken och 

sitt förhållande till omvärlden. Retoriken är stundvis hård mot Vladimir Putin, som i 

rapporteringen bland annat beskrivs som "den maktgalne diktatorn".
89

 Ingmar Nevéus skriver 

i samma linje "[...] bemödar sig president Vladimir Putin allt mer om att lansera Ryssland som 

en alternativ civilisation. Det ideologiska vakuumet efter kommunismens fall har fyllts upp av 

en antibild av Västvärlden som dekadent, hycklande och ultraliberal. Och samtidigt 

nazistanstruken."
90

 i Dagens Nyheter den 15 mars. Det ryska agerandet beskrivs som sprunget 

ur en desperation över att upprätthålla maktbalansen i området, då denna blivit allt mer volatil 

sedan den ukrainska revolutionen.
91
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Michael Winiarski skriver i DN den 16 mars i en liknande anda att Putin och Moskva blivit 

allt mer isolerade från omvärlden och hänvisar till omröstningen i FN:s säkerhetsråd där 

Ryssland ensamt röstade emot en resolution fördömande det ryska agerandet.
92

 Vidare skriver 

Winiarski om hur krisen är en följd av att den ryska uppbackningen av vad som hävdas ha 

varit en marionettregering under Janukovitj slutade i ett fiasko och att Ryssland, efter att 

Janukovitj flytt till Moskva, under förvändning av att genomföra en militärövning besatte 

Krimhalvön innan EU eller USA kunde reagera.
93

 

Som en produkt av det ryska agerandet anges det i rapporteringen att den ryska strävan efter 

att upprätthålla maktbalansen i regionen snarare tjänat till att knuffa Ukraina västerut och 

ytterligare ena landet mot Ryssland.
94

 Exempelvis skriver Richard Swartz i Dagens Nyheter 

den 15 mars att "Den ryska reaktionen har nästan en underton av desperation. Hit men inte 

längre!"
95

 Den inramning av händelseutvecklingen som finns i nyhetsrapporteringen 

poängterar att det ryska agerandet fått allvarliga konsekvenser för säkerhetsläget och de 

internationella relationerna i regionen och i omvärlden. Putin har skjutit sig själv i foten 

politiskt
96

 och händelseutvecklingen har fört med sig långtgående komplikationer för 

regionen.
97

 

4.4 Tema IV 

Tema IV: Internationellt samarbete 

Sverige kan nå framgång med sin egen utrikes- och säkerhetspolitik genom ett ökat internationellt 

samarbete. Inom EU skapas en arena för att svenska intressen kan projiceras i ett större sammanhang 

där de tack vare unionen kan få en ökad tyngd. Sverige kan i militära frågor gynnas av ett utökat 

samarbete med Nato. 

Angående hur internationellt samarbete presenteras i nyhetsrapporteringen från den aktuella 

tidsperioden fokuseras inramningen även här på att lyfta fram EU som den aktör eller högsta 

instans som borde agera för att hantera händelseutvecklingen.
98

 Dock problematiseras EU:s 

möjligheter att enas om sanktioner tillräckligt kraftfulla för att nå god effekt genom vissa 

europeiska länders ekonomiska exponering mot Ryssland.
99

 Det exemplifieras hur bland annat 

Finland och Nederländerna har tvekat i EU:s förhandlingar kring sanktioner och att Bulgarien 

och Cypern har försökt mildra EU:s reaktioner - samtliga på grund av de starka ekonomiska 

banden till Ryssland.
100

 Visst utrymme ges i artiklarna för att europeiska utrikesministrar skall 

få uttala sig och således för ministrarna EU:s talan såväl som sina egna nationers.
101

  

Genomgående för inramningen av det internationella samarbetet är en problematiserande 

ställning i nyhetsrapporteringen. Det betonas i enlighet med tidigare presenterade teman att 

det faller på EU att vara organisationen genom vilken krisen skall hanteras, men 
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rekommendationer eller förslag på hur eller på vilket sätt EU specifikt bör agera saknas i 

rapporteringen till förmån för resonemang kring EU:s svårigheter att enas och agera 

multilateralt, och redogörelser för de konsekvenser som skulle kunna drabba europeiska 

länder i händelse av beslut om kraftfullare sanktioner mot Ryssland. 

4.5 Summering 

I följande avsnitt summeras de för studien viktigaste resultaten, i vilka den vidare 

diskussionen har sin grund. 

Genomgående för hur samtliga identifierade teman ur svensk utrikes- och säkerhetspolitisk 

orientering kommer till uttryck i nyhetsrapporteringen är att det framför allt är EU som lyfts 

fram som den aktör som huvudsakligen har att hantera krisen. Det poängteras att konflikten 

troligtvis inte har någon militär lösning eller åtminstone att EU inte kan eller vill agera 

militärt - en artikel nämner också att det är uteslutet med ett militärt Nato-ingripande. Således 

förstärks inramningen av att konflikten bör hanteras genom sanktioner och diplomatiska 

insatser med EU-konsensus. 

I nyhetsrapporteringen ges ett stort utrymme för att behandla krisens konsekvenser på lägre 

nivåer och implikationerna för de boende på Krimhalvön och i den omkringliggande regionen. 

I stor utsträckning används uttalanden från vanliga människor för att definiera konflikten och 

parternas agerande, och retoriken är stundvis hård och fördömande kring det ryska agerandet. 

Rysslands agerande anges främst skada landet självt och dess relationer med omvärlden och 

vara starkt bidragande till ett nytt säkerhetsläge i regionen präglat av en stor osäkerhet 

avseende framtiden. 

Ur ett svenskt perspektiv framkommer det inte i någon artikel uttryckliga rekommendationer 

eller ställningstaganden för hur Sverige bör agera eller förhålla sig till konflikten på ett 

internationellt plan, utan i det avseendet är det övervägande EU och till viss del USA som 

omnämns som aktörer i händelseutvecklingen. De tillfällen där undersökningsmaterialet 

behandlar Sverige specifikt handlar det istället om Sveriges försvarsförmåga ur ett nationellt 

perspektiv. 

Det nämns inte heller att Sverige bör agera för att närma sig EU eller Nato i frågor avseende 

internationellt ekonomiskt eller militärt samarbete, en artikel beskriver istället utförligt vilka 

konsekvenser ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna få för de svensk-ryska relationerna. 

5 Slutsatser 

Studiens frågeställning är följande: På vilket sätt och i vilken utsträckning speglas svensk 

utrikes- och säkerhetspolitisk orientering och tradition i svensk tryckt dagspress i 

rapporteringen från Krimkrisen? 

Resultatet visar att det i SvD och DN:s rapportering från Krimkrisen mellan den 12 och 18 

mars 2014 finns tydliga drag av utrikes- och säkerhetspolitiska orientering. Framträdande är 

betoningen på vikten av att respektera mänskliga rättigheter och internationell rätt, genom att 

konsekvenserna för vanliga människor ges ett stort medialt utrymme och att det ryska 

agerandet under tidsperioden framställs som rättsvidrigt. Framträdande är också betoningen 

på och tron på att det är genom internationella organisationer och multilateralt samarbete som 

konflikter kan lösas och hanteras, genom att fokus i nyhetsrapporteringen kring internationella 

aktörer behandlar hur den europeiska unionen kan eller bör hantera händelseutvecklingen. 
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Detta är helt i linje med den uttalade önskan i modern svensk utrikes- och säkerhetspolitisk 

orientering om ett starkare och närmare samarbete med EU. 

Det som faller utanför ramen är huvudsakligen avsaknaden i rapporteringen av spegling av 

den uttalade linjen i svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering om att Sverige skall vara 

drivande och initiativtagande i frågor som rör internationellt samarbete. Otydligheter i 

resultatet är särskilt framträdande i att ingen del av nyhetsrapporteringen uttryckligen berör 

hur Sverige bör agera i en internationell kontext, vilket inte faller i linje med den uttalade 

ambitionen på utrikes- och säkerhetspolitisk nivå. 

Resultatet visar att svensk nyhetsrapportering under tidsperioden ligger i linje med Riegerts 

syn på förhållandet mellan denna och svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, i det 

att det i nyhetsrapporteringen framkommer inramning kring hur Ryssland som stormakt har 

gjort våld på ett grannland och brutit mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Detta 

kritiseras ur ett moralperspektiv genom att konsekvenserna för den civila befolkningen 

särskilt belyses i rapporteringen. Nyhetsrapporteringens betoning på att EU är en i 

sammanhanget viktig aktör vinner också relevans i förhållande till Riegerts resonemang. 

Inslag av Hjarvards resonemang om att medier, i egenskap av att ha utvecklats till fristående 

organisationer, inte nödvändigtvis måste spegla en nations utrikes- och säkerhetspolitiska 

orientering står att finna dels i avsaknaden i nyhetsrapporteringen av ställningstagande för hur 

Sverige bör förhålla sig, och dels genom att Nato inte omnämns i någon större utsträckning. 

Dessa två aspekter borde varit mer framträdande i rapporteringen om den fullständigt skulle 

spegla modern svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering. 

Dock visar resultatet att en övervägande del av rapporteringen i svensk tryckt dagspress från 

Krimkrisen kan härledas till svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, både i historisk 

och i modern tappning. Därmed bekräftar studien att Riegerts resonemang kring förhållandet 

avseende nationell självspegling i nyhetsrapportering från konflikter alltjämt är relevant. 

6 Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion i breda termer kring hur studiens resultat kan tolkas och 

förstås i relation till den tidigare forskningen inom ämnet. Därefter följer resonemang kring 

hur studiens metodval har påverkat resultatet och en kritisk diskussion av studiens 

förklaringsvärde. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där förslag till fortsatt forskning 

presenteras. 

6.1 Allmänt 

Studien tar sin utgångspunkt i förhållandet där neutralitetspolitikens funktionalitet i en 

förändrad global kontext debatteras, och där Sverige befinner sig med en fot i traditionella 

värden och med blicken riktad mot framtiden och en värld där tempot för 

villkorsförändringarna för krigföring och konflikter alltjämt ökar. 

Vid en första anblick av studiens resultat och analysen av detta ställt mot den tidigare 

forskning och teoribildning som presenterats, visar det sig sig vara möjligt att utifrån studiens 

frågeställning dra ett antal slutsatser kring förekomsten av nationell självspeglingen i media 

av ett lands utrikes- och säkerhetspolitiska orientering. Däremot är också en förhållandevis 

stor vaghet eller otydlighet framträdande avseende vilka delar - de historiska eller de moderna 

- av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen som faktiskt uttrycks i 

nyhetsrapporteringen.  
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En del av dessa diskrepanser skulle kunna argumenteras vara ganska självklara, till exempel 

att den uttryckta önskan i Regeringens utrikespolitiska deklaration om närmare och bredare 

kontakter med Ryssland
102

 inte är tydligt framträdande i nyhetsrapporteringen från 

Krimkrisen. Med hänsyn till de svenska banden till EU och karaktären hos det ryska 

agerandet under krisen är den här avsaknaden inte anmärkningsvärd, medan frånvaron av 

andra delar i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen i nyhetsrapporteringen 

är desto mer anmärkningsvärd.  

Exempelvis finns det i SvD och DN:s rapportering en tydlig avsaknad av argumentation för 

att Sverige som nation skall vara drivande gällande det internationella samarbetet för att lösa 

den uppkomna konflikten. Eftersom detta ställningstagande är en tydligt framträdande del i 

den moderna svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen finns det skäl att ställa 

frågan vad avsaknaden av det här temat i nyhetsrapporteringen beror på? Det ökade samarbete 

inom Norden och EU
103

 som betonas i Regeringens utrikespolitiska deklaration är betydligt 

mindre framträdande i nyhetsrapporteringen än Andrén och Möllers hänvisning till Östen 

Undéns uttalande 1954 om att "Sveriges geografiska och försvarspolitiska läge anvisar oss en 

politik som inte engagerar landet på ena sidan i vår delade värld."
104

  

En första möjlig förklaring är att Sverige skulle vara så nära integrerat med EU att det inte är 

nödvändigt att särskilja mellan landet och unionen vid resonemang kring hur en konflikt 

borde lösas, utan att det istället är underförstått att de två är utbytbara i skriven form. Den 

logiken skulle dock göra gällande att det här sambandet gäller även i andra sammanhang, 

förutom de rent utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska. Dock är det inte lika tydligt 

framträdande i andra frågor, till exempel avseende gemensam valuta eller handelsavtal inom 

den europeiska unionen, där Sverige och EU inte kan anses vara så väl integrerade att orden 

blir utbytbara. Således får den här möjliga förklaringen anses som osannolik. 

För det andra kan förhållandet ses i en historisk kontext. Riegert nämner bland annat den 

svenska kombinationen av historisk neutralitet och modern internationalism som unik, och att 

Sverige således kan anses stå med en fot kvar i gamla värden och en fot i nya.
105

 Detta 

bekräftas till del av resultatet, som får sägas uppvisa en ganska hög grad av neutralitets- och 

alliansfrihetsaspekter. En möjlig reflektion är att detta beror på vilken konflikt det handlar om, 

och att aktörerna på strategisk nivå i det här fallet kan sägas vara Ryssland, EU och Nato - 

eller att det är en fråga om öst mot väst. Det här förhållandet skulle kunna peka på att när 

saker och ting ställs på sin spets och konsekvenserna för en viss typ av agerande blir mer 

tydliga, så återgår den svenska debatten till att spegla hur Sverige kanske gör bäst i att inte 

uttalat ta ställning för endera sidan, utan istället lyfta fram moraliska och mänskliga 

rättighetsfrågor. I sin tur skulle detta innebära en återgång till den svenska traditionen av att 

befinna sig emellan och hantera den maktbalans mellan stormakter till vilken tidigare 

forskning inom ämnet refererar.
106

 En vidare reflektion är att det just är den svenska 

kombinationen av neutralitet och internationalism som gör det här möjligt - att stå, så att säga, 

"vid sidlinjen" och kritiskt uttala sig om händelser men att inte aktivt eller faktiskt välja sida, 

då ett ställningstagande skulle göra det omöjligt att stå vid sidan av konflikten. 
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Angående undersökningsmaterialets fokus på rapportering från gräsrotsnivå och det stora 

utrymme som ges till vanliga människor att uttala sig och definiera konflikten, är det också 

relevant att diskutera vad det här egentligen är ett uttryck för. Å ena sidan kan det hävdas att 

det speglar den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringens betoning på mänskliga 

rättigheter och moraliska aspekter, men det bör också noteras att den här typen av 

rapportering är ett karaktäristiskt journalistiskt grepp för att, bland annat, engagera en publik 

eller läsarkrets. Att lyfta fram eller berätta historier ur "den lilla människans" perspektiv, mot 

högre makters dominans eller orättvisa, ger en retorisk möjlighet att förhålla sig kritisk till 

densamma. Detta måste beaktas i relation till resultatet, då det uppvisar prov på ytterligare 

dimensioner i rapporteringen och att resultatet inte kan tolkas ur ett "antingen eller"-

perspektiv där det kan sägas antingen spegla svensk utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, 

eller inte göra det. 

Avseende de delar av resultatet som föll utanför ramen är ett par reflektioner möjliga. Det är 

inte görligt att inom ramen för studien svara på frågan huruvida SvD eller DN medvetet har 

velat driva vissa frågor i sin rapportering - likväl kan det konstateras att det finns ett antal 

punkter där det inte syns någon koppling till den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska 

orienteringen. Dessa visas huvudsakligen genom frånvaron av vissa teman i rapporteringen - 

till exempel att Sverige skall vara drivande och initiativtagande i frågor som rör internationellt 

samarbete, eller att Sveriges militära samarbete med andra länder borde utökas. Det här skulle 

kunna peka på två aspekter; för det första ger det till del stöd åt Hjarvards resonemang kring 

media som fristående institutioner som således inte per automatik skulle uppvisa en hög grad 

av nationell självspegling. För det andra skulle det kunna härledas till det faktum att det finns 

ett begränsat utrymme i all nyhetsrapportering och att alla aspekter således inte kan vara 

närvarande över tiden, och att allt som faktiskt rapporteras alltid befinner sig i en slags 

konkurrenssituation med övriga nyheter.  

Kopplat till det här konkurrensförhållandet avseende utrymme i media, är ett möjligt sätt att 

förstå avsaknaden av spegling av den mer moderna svenska utrikes- och säkerhetspolitiska 

orienteringen som diskuterats ovan att den mer historiskt karaktäristiska nyansen avseende 

neutralitet och alliansfrihet på något sätt skulle ha högre prioritet än den moderna i 

rapporteringen från en konflikt som uppvisar de strategiska implikationer som Krimkrisen 

gör. Det antagandet tjänar i sin tur till att förstärka resonemanget kring hur den svenska 

debatten, när konsekvenserna för ett svenskt aktivt ställningstagande blir påtagbara, visar att 

det är viktigare att stå utanför och försöka bevara egen fred och säkerhet, hellre än att aktivt 

driva eller söka internationella samarbeten för att lösa konflikter i närområdet. 

6.2 Resonemang kring metod 

Studiens uppbyggnad och valet av metod i relation till ämnets karaktär är associerat med 

svagheter. Metodvalet kräver att det i analysen görs avdömningar avseende vad som är mest 

framträdande i undersökningsmaterialet och hur detta skall tolkas i relation till studiens 

frågeställning och den tidigare forskningen inom ämnet - följaktligen spelar bedömarens 

förmåga och kompetens en roll för hur resultatet blir. 

För att förhålla sig till det här faktumet, och i syfte att uppvisa spårbarhet, möjliggöra 

intersubjektiv prövbarhet och generellt höja studiens reliabilitet, har en kodningsinstruktion 

upprättats med instruktion till, och exemplifiering av hur analysen av undersökningsmaterialet 

har skett. Studiens analysfrågor är öppna till sin karaktär, vilket får anses vara positivt då en 

ökad kompetens hos bedömaren eller en än mer djupgående analys skulle kunna tjäna till att 

ytterligare bekräfta tendenser i resultatet. 
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Avseende validiteten hos undersökningsmaterialet så får den, med hänsyn till studiens 

uttalade syfte och frågeställning, anses vara god. Studien undersöker svensk tryckt dagspress 

och använder sig av ett antal kriterier för att välja ut ett så tjänligt undersökningsmaterial som 

möjligt. Studien undersöker en tidsperiod som är tillräckligt lång för att tendenser skall kunna 

identifieras, vilket gör att det är rimligt att anta att dessa tendenser skulle vara tydliga även om 

tidsperioden vore en annan, eller längre. 

Samtliga förtjänster som lyfts fram ovan har självklara svagheter knutna till sig. Det är rimligt 

att anta att det skulle finnas skillnader i resultatet om studien hade undersökt andra tidningar, 

fler tidningar, flera olika slags medier, en annan tidsperiod, en längre tidsperiod, flera olika 

tidsperioder, en annan konflikt eller flera olika konflikter. Det går inte heller att utesluta att 

resultatet och följaktligen slutsatserna skulle vara annorlunda om studien hade genomförts på 

ett annat sätt. 

Dock får det, mot bakgrund av ovanstående och av förutsättningarna för studien, anses att den 

uppvisar reliabilitet och validitet avseende resultat och slutsatser. 

6.3 Studiens förklaringsvärde  

I ljuset av studiens resultat, slutsatser och det föregående avsnittets diskussion kring metodens 

inverkan på dessa så är det befogat att ställa sig frågan vilket förklaringsvärde studien har och 

hur resultaten kan förstås. 

Ställt i relation till studiens problemformulering är det möjligt att göra ett visst antagande. I 

fall att studiens resultat antas vara sanna, och att det förekommer en hög grad av nationell 

självspegling i medierapportering avseende utrikes- och säkerhetspolitisk orientering, så 

innebär detta att det faktiskt är möjligt att se till medierapporteringen för att avgöra i vilken 

utsträckning den utrikes- och säkerhetspolitiska orienteringen tar sig uttryck, och bedöma hur 

väl linjerna i denna följs. Detta innebär i sådana fall att det ur ett generellt krigsvetenskapligt 

perspektiv är möjligt att inkludera länders medierapportering som ett analysverktyg för att 

förstå de faktorer som påverkar krig, konflikter och internationella relationer. 

Med det sagt, bör det samtidigt noteras att studiens slutsatser, såväl som ovanstående 

resonemang, grundas på resultat som analyserats fram ur två tidningars rapportering, från en 

konflikt, under en veckas tid. Slutsatsernas generaliserbarhet såväl som ovanstående 

resonemangs relevans kan således ifrågasättas från flera olika håll, av vilka de mer 

framträdande redan har presenterats. 

Detta måste dock också jämföras med det faktum att studien har visat sig bekräfta ett antal 

slutsatser ur den tidigare forskningen inom ämnet - huvudsakligen Riegerts tes kring mediers 

nationella självspegling, men också till del Hjarvards avseende medier som fristående 

institutioner. Bekräftandet av tidigare teoribildningars fortsatta relevans får anses stärka två 

saker. För det första; generaliserbarheten hos den här studiens slutsatser. För det andra; att det 

genom studier av medierapportering är möjligt att dra användbara slutsatser ur ett 

krigsvetenskapligt perspektiv. 

Slutligen, baserat på undersökningsmaterialets fokus på rapportering från gräsrotsnivå, skulle 

ett antagande inför framtiden kunna göras. Det skulle påvisa att den lilla människans 

perspektiv blir allt viktigare för hur krig och konflikter ses. I det fall att medier i allt större 

utsträckning använder sig av enskilda individers perspektiv för att beskriva 

händelseutvecklingen i kriser, krig eller andra storpolitiska händelser, kan detta reflektera vad 

som framgent kan förväntas av den här sortens rapportering. Förhållandet - att 
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medierapportering inte enbart speglar nationella utrikes- och säkerhetspolitiska synsätt utan 

också ger en röst åt reaktioner från vanliga människor - skulle i sådana fall vara något som 

både stater och försvarsmakter fortsättningsvis har att förhålla sig till. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studie har bekräftat tidigare teoribildning och forskning inom det aktuella 

ämnet. I syfte att nå fram till en mer nyanserad bild för att kunna dra ytterligare mer relevanta 

slutsatser, föreslås fortsatt forskning inom följande områden: 

 En utökad undersökning av ämnet inbegripandes fler olika slags medier, i syfte att 

avgöra om det finns skillnader mellan dessa avseende graden av nationell 

självspegling. 

 En undersökning där medierapportering från olika konflikter jämförs, i syfte att kunna 

dra mer generaliserbara slutsatser som inte i lika stor utsträckning påverkas av vilka 

aktörerna i konflikten är. 

 En undersökning där flera länders medierapportering jämförs, i syfte att avgöra om det 

finns tydliga nationella tendenser eller om rapporteringen från samma konflikt skiljer 

sig mellan länder baserat på, exempelvis, inställningen till EU. 

 En undersökning där medierapporteringen i länder med eller utan Natoanslutning 

jämförs, i syfte att avgöra hur den nationella utrikes- och säkerhetspolitiska 

orienteringen kommer till uttryck i respektive fall. 



 

29 

 

Litteratur- och källförteckning 

 

Litteratur 

Agrell, Wilhelm. Alliansfri - tills vidare. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1994. 

Andrén, Nils & Möller, Yngve. Från Undén till Palme - Svensk utrikespolitik efter andra      

världskriget. Stockholm: Norstedts Förlag AB, 1990. 

Carruthers, Susan L.. The Media at War. London: Macmillan Press LTD, 2000. 

Cottle, Simon. Mediatized Conflict. Berkshire: Open University Press, 2006. 

Dalsjö, Roger. Från stormaktsspel till neutralitetspolitik. I Svensk säkerhetspolitik i Europa 

och världen, Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan(red.), 203-236. Stockholm: Norstedts Juridik 

AB, 2010. 

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB, 2009.  

Galula, David & Nagl, John A.. Counterinsurgency warfare: theory and practice. Westport, 

CT: Praeger Security International, 2006[1964].  

Kaldor, Mary. New & Old Wars. Malden: Polity Press, 2012. 

Kronvall, Olof & Petersson, Magnus. Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-

1991. Stockholm: Santérus Academic Press, 2012. 

Lindholm, Rolf H.. Neutraliteten. Visby: Books-on-Demand, 2008. 

Lödén, Hans. "För säkerhets skull" - Ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik 1950-

1975. Stockholm: Nerenius & Santérus, 1999. 

Miller, Derek B.. Media Pressure on Foreign Policy. New York: Palgrave Mcmillan, 2007. 

Nilsson, Sture. Ryss-skräcken i Sverige – Fördomar och verklighet. Örebro: Samspråks förlag 

AB, 1990. 

Robinson, Piers. The role of media and public opinion. I Foreign Policy - Theories, Actors, 

Cases, Smith, Steve, Hadfield, Amelia & Dunne, Tim(red.), 137-153. New York: Oxford 

University Press, 2008. 

Wolfsfeld, Gadi. Making Sense of Media & Politics - Five Principles in Political 

Communication. New York: Routledge, 2011. 

Avhandlingar och uppsatser 

Nilsonne, Carl. Ryssland i Svenska media under Georgienkrisen. Försvarshögskolan: 

Examensarbete, 2011. 

Riegert, Kristina.”Nationalising” Foreign Conflict: Foreign Policy Orientation as a Factor in 

Television News Reporting. Diss., Stockholms universitet, 1998. 



 

30 

 

Tidskriftsartiklar 

Entman, Robert M.. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 

Communication, Autumn, 1993: 51-58. 

Hjarvard, Stig. The Mediatization of Society - A Theory of the Medias as Agents of Social 

and Cultural Change. Nordicom Review 29 2, 2008: 105-134. 

Elektroniska tidningsartiklar 

Holmström, Mikael. Rysslands erövring av Krim - nästa generations krigföring. Svenska 

Dagbladet. 2014-03-23. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/framtidens-krig-i-ukraina_3382172.svd?sidan=1 

(Hämtad 2014-05-21) 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/framtidens-krig-i-ukraina_3382172.svd?sidan=5  

(Hämtad 2014-05-21) 

Tryckta tidningsartiklar 

Ahlin, Per. Ukrainas självständighet. Oron för konflikt med Ryssland fanns redan när landet 

bröt sig loss 1991. Dagens Nyheter. 2014-03-13. 

Applebaum, Anne. Det svårvunna slaget om sanningen. Dagens Nyheter. 2014-03-12. 

Arutunyan, Anna. Putins planer är bortom kontroll. Dagens Nyheter. 2014-03-18. 

Gustavsson, Rolf. Putin vill spela efter egna regler. Svenska Dagbladet. 2014-03-16. 

Göransson, Sverker. Vår försvarsförmåga hänger inte på skyddet av Gotland. Dagens 

Nyheter. 2014-03-12. 

Hall, Thomas. Stark oro i Estland trots EU och Nato. Dagens Nyheter. 2014-03-13. 

Hennel, Lena. Bildt varnar för ökad osäkerhet om rysk linje. Svenska Dagbladet. 2014-03-15. 

Küchler, Teresa. Moskva erkänner "Republiken Krim". Svenska Dagbladet. 2014-03-18. 

Lagervall, Katarina. Två döda i Charkiv. Dagens Nyheter. 2014-03-16. 

Larsson, Mats. FP: Hamnen måste kunna sprängas. Dagens Nyheter. 2014-03-14. 

Laurén, Anna-Lena. Livlig debatt under lugn yta. Svenska Dagbladet. 2014-03-14. 

Laurén, Anna-Lena. Ett medlemskap tolkas fientligt. Svenska Dagbladet. 2014-03-15. 

Laurén, Anna-Lena. Oron växer i ny gränstrakt. Svenska Dagbladet. 2014-03.15. 

Laurén, Anna-Lena. Ryskt jubel möts av fuskanklagelser. Svenska Dagbladet. 2014-03-17. 

Ledare utan signatur. Felräkning i Putins bank. Dagens Nyheter. 2014-03-15. 

Ledare utan signatur. Backa inte för Putin. Dagens Nyheter. 2014-03-18.  



 

31 

 

Lewenhagen, Jan. Osäkerheten på Krim driver familjer på flykt. Dagens Nyheter. 2014-03-14. 

Nevéus, Ingmar. Hitler slagträ i Putins propaganda. Dagens Nyheter. 2014-03-15. 

Schück, Johan. Ekonomisk kris för Europa i vågskålen. Dagens Nyheter. 2014-03-17. 

Ström Melin, Annika. Omfattande EU-sanktioner kan vänta. Dagens Nyheter. 2014-03-17.  

Ström Melin, Annika. Flera länder tvekar om sanktioner. Dagens Nyheter. 2014-03-18. 

Swartz, Richard. Rysslands geopolitiska mardröm. Dagens Nyheter. 2014-03-15. 

Winiarski, Michael. Vad som händer nu bestäms i Moskva. Dagens Nyheter. 2014-03-17. 

Winiarski, Michael. Putin blir allt mer isolerad. Dagens Nyheter. 2014-03-17. 

Wolodarski, Peter. Ska Jalta åter symbolisera sveket? Dagens Nyheter. 2014-03-16.  

Wästberg, Olle. Bygg försvar mot propagandakrig. Svenska Dagbladet. 2014-03-15. 

Riksdagstryck  

Proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. Stockholm: Försvarsdepartementet, 2008. 

Regeringens deklaration vid 2013 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen onsdagen den 13 

februari 2013. Stockholm: Regeringskansliet, 2013. 

Rapporter 

Engström, Daniel, Hojem, Petter & Schulman, Sarah. Vad är svensk utrikespolitik? En 

jämförelse av Sveriges utrikesdeklarationer 2000-2010. Stockholm: Utrikespolitiska institutet, 

2010. 

Doktriner 

Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2012. 

  



 

32 

 

Bilagor 

Bilaga A: Kodningsinstruktion 

Kodningen av artiklarna i undersökningsmaterialet syftar till att avgöra på vilket sätt och 

vilken utsträckning som nyhetsrapporteringen från den aktuella tidsperioden speglar svensk 

utrikes- och säkerhetspolitisk orientering. För att tillåta att så många nyanser som möjligt 

tydliggörs ställs frågor av öppen karaktär utan definierade svarsalternativ till varje fråga. 

Frågorna som skall ställas till var analysenhet i undersökningsmaterialet är följande: 

1. Vad handlar artikeln om? 

2. Hur framställer artikeln konflikten? 

3. Vad anges som orsaken till konflikten? 

4. Vem får komma till tals i artikeln? 

5. Vilka problem eller konsekvenser anges för regionen? 

6. Vilka problem eller konsekvenser anges för Sverige? 

7. Hur framställs Rysslands agerande? 

8. Vilka åtgärder förespråkas, eller förslag på lösningar presenteras? 

9. Framkommer det rekommendationer på hur Sverige bör agera eller förhålla sig? 

Svaren på frågorna skall därefter jämföras mot teman ur svensk utrikes- och säkerhetspolitisk 

orientering i syfte att avgöra på vilket sätt och i vilken utsträckning det finns en spegling 

mellan de två. 

Tema I: Konfliktlösning 

Konflikter bör lösas med hjälp av internationella organisationer och multilateralt samarbete. 

Insatser och sanktioner skall bygga på ett brett samförstånd som är en produkt av ett utökat 

samarbete länder emellan, ett arbete i vilket Sverige skall vara drivande och 

initiativtagande. 

Tema II: Mänskliga rättigheter 

Moraliska frågor och mänskliga rättigheter är särskilt viktigt i relationer länder emellan. En 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot en säker omvärld är en stor respekt för 

internationell rätt och folkrätt. 

Tema III: Försvarsfrågor och syn på Ryssland 

Sveriges försvarsmakt skall vara utformad för att möta hot utifrån en rådande 

säkerhetspolitisk bedömning. En säker omvärld byggs tillsammans med andra länder och 

Sverige skall sträva efter ett utökat samarbete i försvars- och säkerhetspolitiska frågor i 

Norden och inom EU.  

Det finns en svensk önskan om ett närmande till och ett utökat samarbete med Ryssland i 

olika frågor, men samtidigt uttrycks oro över Rysslands utrikespolitiska framtoning och 

inrikes metoder, som inte anses vara förenliga med en modern stat. 

Tema IV: Internationellt samarbete 

Sverige kan nå framgång med sin egen utrikes- och säkerhetspolitik genom ett ökat 

internationellt samarbete. Inom EU skapas en arena för att svenska intressen kan projiceras i 

ett större sammanhang där de tack vare unionen kan få en ökad tyngd. Sverige kan i militära 

frågor gynnas av ett utökat samarbete med Nato. 
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Kodningen bör ställas upp i form av en matris, för att underlätta överblickandet av resultatet 

och möjliggöra identifierande av eventuella tendenser som uppenbarar sig. 

Det är möjligt och troligt att en och samma analysenhet innehåller aspekter som går att 

härleda till flera teman, och att svaret på en analysfråga kan ha flera olika implikationer eller 

tolkningsmöjligheter. Då frågorna är av öppen karaktär blir det nödvändigt att i varje enskilt 

fall göra ett avdömande kring vad ett specifikt svar har för innebörd, då inga alternativ är 

definierade på förhand. 

Exempel 

"Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski kallade igår ryssarnas agerande på Krim för 

"anschluss" - med hänvisning till då tyska trupper annekterade Österrike och gjorde det till 

en del av Hitlers Tredje rike - och krävde att man antar sanktioner mot dem som orkestrerat 

folkomröstningen."
107

 

Det här utdraget ur en av analysenheterna i studien ger svar på ett antal analysfrågor, både på 

explicit och implicit nivå. Konflikten framställs som en annektering och sanktioner anges som 

ett möjligt sätt att hantera situationen. Det går även att utläsa en ton av att det ryska agerandet 

anses vara rättsvidrigt och illegitimt med hänsyn till de historiska anspelningarna i utdraget. 

Språkbruket - "mot dem som orkestrerat folkomröstningen" - kan också sägas antyda att 

folkomröstningen i det här fallet inte har något lagstöd, utan är just "orkestrerad".  Utdragets 

hänvisning till tidigare tyskt agerande, och likställandet av det ryska med detta, skulle också 

kunna sägas antyda att vissa konsekvenser(exempelvis etniska konflikter och 

folkfördrivningar) kan identifieras eller väntas. 

Ovanstående tydliggör att en och samma analysenhet kan anses innehålla olika aspekter som 

kan knytas till fler teman än ett. Det blir därför viktigt att i kodningen vara vaksam på 

tendenser och återkommande grepp eller inramningar i rapporteringen. I de fall enstaka 

aspekter eller uttalanden framkommer i isolerad form kan dessa inte sägas bekräfta att 

analysenheterna speglar ett visst tema. Återkommande aspekter, däremot - till exempel att det 

ryska agerandet gång på gång ramas in i en historisk kontext, att det argumenteras att EU är 

den organisation som har förmåga att hantera de uppkomna händelserna, eller att sanktioner 

återkommande nämns som ett motmedel - måste identifieras och jämföras mot temana för att 

avgöra hur och i vilken utsträckning spegling förekommer. I fall där analysenheterna har ett 

mer implicit än explicit innehåll krävs det ett avdömande av kodaren vad innebörden av ett 

visst fenomen faktiskt är. Det är av vikt att de avdömanden som görs av kodaren baseras på de 

implicita aspekter som är mest framträdande och har en så rimlig koppling som möjligt till 

den övriga kontexten. 
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Bilaga B: Tabell över undersökningsmaterial 

Författare Datum Titel Publicerad Sektion s. 

   i tidning   

Ahlin, Per 2014-03-13 Ukrainas självständighet. Oron för 

konflikt med Ryssland fanns redan när 

landet bröt sig loss 1991 

DN Nyheter 2 

      

Allerman, Christian 2014-03-18 Nöjer sig Ryssland med Krim? SvD Brännpunkt 5 

      

Applebaum, Anne 2014-03-12 Det svårvunna slaget om sanningen DN Idé & Kritik 6 

      

Arutunyan, Anna 2014-03-18 Putins planer är bortom kontroll DN Idé & Kritik 8 

      

Gudmundson, Per 2014-03-16 "Folkomröstningen" om Krim är 

avgjord 

SvD Ledare 4 

 2014-03-18 Krims röster som aldrig räknades SvD Ledare 5 

      

Göransson, Sverker 2014-03-12 Vår försvarsstyrka hänger inte på 

skyddet av Gotland 

DN Debatt 6 

      

Hall, Thomas 2014-03-16 Stark oro i Estland trots EU och Nato DN Nyheter 10 

      

Hennel, Lena 2014-03-15 Bildt varnar för ökad osäkerhet om rysk 

linje 

SvD Världen 9 

      

Hjort, Mira 2014-03-16 Två dödade när spänningen steg i östra 

Ukraina 

SvD Världen 17 

 2014-03-16 Moskva förlorar stöd för hård linje i 

Ukraina 

SvD Världen 17 

      

Kragh, Martin & 

Torbakov, Ivan 

2014-03-14 Putins Krim-politik bäddar för bakslag SvD Under 

strecket 
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Küchler, Teresa 2014-03-18 Moskva erkänner "Republiken Krim" SvD Nyheter 6 

      

Lagerwall, Katarina 2014-03-16 Två döda i Charkiv DN Nyheter 12 

      

Laurén, Anna-Lena 2014-03-14 Livlig debatt under lugn yta SvD Nyheter 17 

 2014-03-15 Oron växer i ny gränstrakt SvD Världen 18 

 2014-03-15 Ett medlemskap tolkas fientligt SvD Världen 12 

 2014-03-16 Frustration inför vägvalet SvD Nyheter 16 

 2014-03-17 Omröstning väcker etniska konflikter SvD Nyheter 6 

 2014-03-17 Ryskt jubel möts av fuskanklagelser SvD Nyheter 6 

 2014-03-18 Så mycket kostar en ockupation SvD Nyheter 7 
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Ledare utan signatur 2014-03-15 Felräkning i Putins bank DN Ledare 4 

 2014-03-18 Backa inte för Putin DN Ledare 4 

      

Lewenhagen, Jan 2014-03-14 Osäkerheten på Krim driver familjer på 

flykt 

DN Världen 18 

 2014-03-15 I skuggan av Krim växer frustrationen 

på Majdan 

DN Nyheter 10 

      

Lundin, Thomas 2014-03-18 Införlivningen av Krim blir salt nota för 

Moskva 

SvD Näringsliv 12 

      

Nevéus, Ingmar 2014-03-15 Hitler slagträ i Putins propaganda DN Nyheter 11 

 2014-03-15 Krimtatarerna fruktar ryskt övertagande DN Nyheter 8 

 2014-03-16 Folkomröstningen blir en rysk fest DN Världen 14 

 2014-03-17 Obetydlig politiker i huvudroll DN Världen 13 

 2014-03-18 Vägen öppen för anslutning till 

Ryssland 

DN Världen 18 

      

Schück, Johan 2014-03-17 Ekonomisk kris för Europa i vågskålen DN Världen 14 

      

Ström Melin, Annika 2014-03-17 Omfattande EU-sanktioner kan vänta DN Världen 14 

 2014-03-18 Flera länder tvekar om sanktioner DN Världen 13 

      

Swartz, Richard 2014-03-15 Rysslands geopolitiska mardröm DN Nyheter 5 

      

Winiarski, Michael 2014-03-13 I Putins värld vill alla i exil höra till 

Moder Ryssland 

DN Nyheter 11 

 2014-03-14 Ukrainas existens ifrågasätts av Putin DN Världen 18 

 2014-03-16 Putin blir allt mer isolerad DN Världen 15 

 2014-03-16 Fanan symbol för Kievs stöd DN Världen 16 

 2014-03-17 Vad som händer nu bestäms i Moskva DN Världen 14 

 2014-03-18 I Charkiv hoppas folket på hjälp från 

väst: "Har inte bett om Moskvas skydd" 

DN Världen 12 

      

Wolodarski, Peter 2014-03-16 Ska Jalta åter symbolisera sveket? DN Söndags-

krönikan 

5 

Wästberg, Olle 2014-03-15 Bygg försvar mot propagandakrig SvD Brännpunkt 6 

 


