
 

 

    Självständigt arbete  

                               Krigsvetenskap   

  

Författare: Kenny Grip    

Program: OP 11-14  

Kurs: 1OP147  

Antal ord: 13 950 

Handledare: Svenbjörn Kilander 
Examinator: Håkan Gunneriusson 

Examinerande lärare: Kent Zetterberg 

 

En analys av den svenska tidningsrapporteringen under Krimkrisen 

Studien syftar till att granska fyra svenska morgon- och -kvällstidningars skildring av krisen 

på Krim: vad konflikten handlar om, hur de olika parterna avbildas, vilka attribut som knyts 

till parterna och vilka relationer som beskrivs, för att kunna jämföra tidningarnas bild av 

krisen och se hur hur tidningsrapporteringen sker i kris och krig.  

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-03-19 1 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning .................................................................................................................................................................................................. 1 

Abstract ..................................................................................................................................................................................................................... 2 

1. Inledning ............................................................................................................................................................................................................... 3 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................................................................................... 5 

1.2 Problemformulering och frågeställning .......................................................................................................................................................... 6 

1.3 Bakgrund ........................................................................................................................................................................................................ 6 

1.4 Avgränsning ................................................................................................................................................................................................... 8 

1.5 Disposition ..................................................................................................................................................................................................... 9 

1.6 Tidigare forskning .......................................................................................................................................................................................... 9 

2. Metod .................................................................................................................................................................................................................. 11 

2.1 Metodkritik .................................................................................................................................................................................................. 11 

2.2 Material och källkritik .................................................................................................................................................................................. 12 

3. Teori .................................................................................................................................................................................................................... 13 

3.1 Dagmaktsordningen ..................................................................................................................................................................................... 13 

3.2 Kvalitativ diskursanalys ............................................................................................................................................................................... 14 

3.3 Centrala begrepp .......................................................................................................................................................................................... 15 

4. Empiri ................................................................................................................................................................................................................. 16 

4.1 Aftonbladet .................................................................................................................................................................................................. 16 

4.2 Expressen ..................................................................................................................................................................................................... 24 

4.3 Svenska Dagbladet ....................................................................................................................................................................................... 31 

4.4 Dagens Nyheter ............................................................................................................................................................................................ 37 

5. Resultat och Diskussion ...................................................................................................................................................................................... 43 

5.1 Aftonbladets bild .......................................................................................................................................................................................... 44 

5.2 Expressens bild ............................................................................................................................................................................................ 44 

5.3 Svenska Dagbladets bild .............................................................................................................................................................................. 45 

5.4 Dagens Nyheters bild ................................................................................................................................................................................... 46 

5.5 Slutsatser ...................................................................................................................................................................................................... 47 

5.1 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................................................................................... 49 

6. Referenser ........................................................................................................................................................................................................... 49 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-03-19 2 

Abstract 

Titel:  En analys av den svenska tidningsrapporteringen under Krimkrisen 

             An analysis of how the Swedish newspapers report on the Crimean-Crisis 

 

Author: Kenny Grip 

Tutor: Svenbjörn Kilander 

 

Purpose: The purpose of this essay is to analyze how four newspapers in Sweden have 

portrayed the Crimean-Crisis, in order to compare the results and draw conclusions about how 

media portray war.  

 

Method: A quality discourse analysis   

 

Conclusion: There is a clash between two images: the image of the events in Ukraine being 

portrayed as a people’s revolution to overthrow a corrupt and Russianloyal regime, and the 

image of an armed uprising consisting of facists and ultranationalists forming a non-legitimate 

government who is threatening the Russian language and the ethnic Russian inhabitants in 

Ukraine. A majority of the newspapers polarizes the conflict into an us and them, with Putin as 

the great villain and the Western powers as the good side. There is a distinction in writing 

between the morning newspapers and the tabloid newspapers, where the second one is more 

dramatic and more frequently applies attributes. A consequence of this could be an increased 

motivation for conflict, rather than for peace.  

 

Keywords: Crimea-crisis, Swedish media, journalism, media, Ukraine 
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1. Inledning 

”Framtidens krig, också kallat sjätte generationens krigföring. Det är vad Ryssland genomfört 

mot Ukraina. En politisk och psykologisk offensiv ihop med maskerade trupper gjorde att Krim 

kunde erövras.”
1
 

 

Så skriver Svenska Dagbladet i en analys av krisen på Krim. Krisen har kännetecknats av 

vilseledning och propaganda, av shackdrag där först på plats vinner, av beväpnade män i 

uniformer som saknar flaggor och kännetecken, av intensiv mediaföljning och nästintill live-

uppdatering. Världen följer utvecklingen genom pressen. Att se vad som är sant och vad som är 

falskt blir svårt när alla vill göra sina röster hörda, när information ges ut och sedan motsägs.  

 

SVT och Daily Mail skriver om hur samma kvinna ses spela fem olika roller i tv-intervjuer, 

alltifrån en soldatmamma till en lokalbo i flera städer, och vid alla tillfällen är hon emot den 

ukrainska revolutionen och för Ryssland.
2
 

  

Bilder på den påstådda skådespelaren, ur Daily Mail.
3
 

                                                             
1
 Svenska Dagbladet, artikel På Krim har vi sett framtidens krig, publicerad 2014-03-23 

2
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574131/How-Russian-television-used-actress-pretend-five-different-

people-opposed-revolution-reported-normal-Ukrainians-backed-Kremlin.html 
http://www.svt.se/nyheter/varlden/propagandakriget-om-ukraina 
3
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574131/How-Russian-television-used-actress-pretend-five-different-

people-opposed-revolution-reported-normal-Ukrainians-backed-Kremlin.html  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574131/How-Russian-television-used-actress-pretend-five-different-people-opposed-revolution-reported-normal-Ukrainians-backed-Kremlin.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574131/How-Russian-television-used-actress-pretend-five-different-people-opposed-revolution-reported-normal-Ukrainians-backed-Kremlin.html
http://www.svt.se/nyheter/varlden/propagandakriget-om-ukraina
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574131/How-Russian-television-used-actress-pretend-five-different-people-opposed-revolution-reported-normal-Ukrainians-backed-Kremlin.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574131/How-Russian-television-used-actress-pretend-five-different-people-opposed-revolution-reported-normal-Ukrainians-backed-Kremlin.html
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”Tongångarna hårdnar mellan de båda sidorna av konflikten i Ukraina. Att vinna 

informationskriget blir allt viktigare”
4
, säger Alexa Robertson, mediaforskare på Stockholms 

universitet.  

 

När den enda informationen som finns att tillgå om krisen är från massmedia, och det är utifrån 

det som människor bygger sin egen bild av vad som sker, då är det lätt att inse hur stor potentiell 

påverkan massmedia kan ha på hur ett krig kan att föras. Krig idag handlar inte längre bara om 

att förflytta sina förband och vinna striderna kinetiskt, med eld i anfallsmålet och förluster på 

motståndarsidan. Det handlar minst lika mycket om att vinna kriget på informationsarena – för 

att säkerställa att man ligger steget före, för att validera sitt krig så att den alltmer globala världen 

inte lägger sig i, och för att vinna stöd för sitt krig såväl hemma som på bortaplan. På så sätt dras 

media onekligen in i dagens krigföring och blir en deltagande part, vare sig de vill det eller ej.  

 

Medias funktion i det svenska samhället innebär att den åtnjuter tryckfrihet och att den granskar 

statsmakten och omvärlden – den kan ibland till och med beskrivas som den tredje statsmakten.
5
 

Tryckfriheten innebär att tidningarna själva har möjlighet att bestämma vad de ska skriva om och 

hur detta ska skrivas. Detta är en frihet som leder till stort spelutrymme, samtidigt som media av 

allmänheten generellt förväntas vara sakliga, informativa och opartiska.
6
  

 

Om man granskar närmare vad nyhetsmedia är, ser man att det är ett multifacetterat system 

bestående av flertalet komponenter: en kombination av journalister, avancerad teknik och 

komplexa organisationer. Dessa människor och organisationer producerar nyheter, som anpassas 

efter den publik som avses ta del av nyheterna.
7
  

 

Journalisterna är de som formar nyheterna, de som skriver och står för arbetet. Som kollektiv har 

dessa alltså stor påverkan på hur nyheterna formas och någonstans måste en sållning ske ur det 

material som finns. Det är bara naturligt med tanke på att en redaktion numera ofta har hela 

                                                             
4
 http://www.svt.se/nyheter/varlden/propagandakriget-om-ukraina 

5
 Hvitfelt,  Mattsson, 1992, s 23 och Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s 289 

6
 Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s 275-277 

7
 Hvitfelt,  Mattsson, 1992, s 23-26 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/propagandakriget-om-ukraina
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världen som arbetsfält – datoriseringen, Internet och framgångar inom kommunikationssektorn 

har gjort nyhetsrapporteringen mer global. Aftonbladet beskriver det själva som att ”endast en 

mycket liten del av all information som passerar nyhetsdesken resulterar i artiklar i tidningen.”
8
   

Således är den nyhetsbild som visas för den stora massan alltid bara en bearbetad bild av 

verkligheten, formad och ihopsatt av journalisterna.
9
 För många människor är dessa bearbetade 

bilder den enda tillgången till att se och förstå vad som händer i omvärlden, och dessa bilder har 

därför stor inverkan på människors världsbild och på opinionsbildningen i ett land.
10

 

 

Om nyhetsbilden alltid är en bearbetad bild av verkligheten, innebär det i förlängningen att den 

bilden ser olika ut beroende på vem eller vilka som har bearbetat det material som varit 

tillgängligt för dem. Konsekvensen blir onekligen att subjektivitet är en väsentlig del i 

tillverkningen och presentationen av nyheter. Detta kan bero på journalisterna i sig, kulturen som 

råder i journalistskrået och på vilka källor som finns tillgängliga. I många fall sker idag 

medveten nyhetsproduktion från olika parter, där informationsavdelningar eller staber bestämmer 

när en nyhet ska släppas och hur den ska se ut, för att ge sin version av ett händelseförlopp. Det 

är ett av sätten som används för att utnyttja media som verktyg i krig.
11

  

 

Därför kan det ur krigsvetenskapligt perspektiv vara av stor vikt att granska 

nyhetsrapporteringen, för att se vilken information som ges ut till den breda massan och hur krig 

rapporteras.   

1.1 Syfte 

Denna uppsats skrivs som självständigt  arbete för Officersprogrammet 11-14 på 

Militärhögskolan Karlberg. Studien syftar till att granska fyra svenska morgon- och -

kvällstidningars skildring av krisen på Krim: vad konflikten handlar om, hur de olika parterna 

avbildas, vilka attribut som knyts till parterna och vilka relationer som beskrivs, för att kunna 

jämföra tidningarnas bild av krisen och se hur tidningsrapporteringen sker i kris och krig. 

                                                             
8
 http://www.aftonbladet.se/koncernen/article12593250.ab 

9
 Hvitfelt,  Mattsson, 1992, s 23-26 

10
 McCombs, 2006, s 23 

11
 Hvitfelt,  Mattsson, 1992, s 26  och Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s 289 
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1.2 Problemformulering och frågeställning 

Den här studien syftar till att granska svenska tidningars rapportering under Krimkrisen för att se 

hur de beskriver bilden av krisen och hur den bilden skiljer sig åt mellan tidningarna.  

 

För att kunna jämföra tidningarna används följande frågeställningar: 

a. Vad gäller konflikten ytterst? Vilken/vilka orsaken/orsaker till konflikten anges?  

b. Vilka sägs konfliktens parter vara?  

c. Vilka attribut är knutna till konfliktens parter?   

d. Vilka relationer beskrivs mellan konfliktens parter? 

1.3 Bakgrund 

Det började med protester i Kiev under november 2013 när regeringen avbröt ett 

färdigförhandlat samarbetsavtal med EU för att istället inleda ett ekonomiskt samarbete med 

Ryssland. Det var en svängning som upprörde invånarna och skapade demonstrationer mot 

beslutet. Byggnader togs över av protesterande och kravallpolisen sattes in för att skingra 

demonstranterna med våld. Många skadades. Kort därefter trädde en ny lag i kraft, som förbjöd 

demonstrationer och blockering av offentliga byggnader. Det skapade i sin tur mer upprördhet 

bland befolkningen.
12

  

 

Tisdagen den 18 februari 2014 drabbade demonstranter samman med kravallpolis på 

Självständighetstorget i Kiev, varav flertalet människor dog eller skadades. I slutändan avsattes 

den ukrainske presidenten Viktor Janukovytj och flydde till Ryssland, efterlyst för massmord. 

Där uttalade han sig och sa att han fortfarande var landets legitima ledare. Parlamentet utsåg dess 

talesman Oleksandr Turtjunov till tillfällig ny president och utlyste nyval i maj.
13

   

 

Detta blev startskottet till tumultet på Krim. Torsdagen den 27 februari tog beväpnade män 

kontrollen över parlamentet i Simferopol på Krimhalvön och reste den ryska flaggan. Fler 

                                                             
12

 Svenska Dagbladet, artikel Rysk militär inger rädsla och hopp,  i print 2014-03-02  
Dagens Nyheter, artikel Dragkampen om Ukrainas öde,  i print 2014-03-09 
Aftonbladet, artikel Rysk militär håller Krim i skräckgrepp,  i print 2014-03-01 
13

 Svenska Dagbladet, artikel Rysk militär inger rädsla och hopp,  i print 2014-03-02  
Dagens Nyheter, artikel Dragkampen om Ukrainas öde,  i print 2014-03-09 
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beväpnade män syntes dagen efter på Simferopols flygplats, och även en militär flygplats utanför 

staden Sevastopol togs över. De kallade sig självförsvarsstyrkor och bar uniformer men inga 

kännetecken.
14

 Det tog inte lång tid innan ryska militära fordon och soldater rullade in, och Putin 

sammankallade samtidigt det ryska parlamentet för att ta ställning till ett militärt ingripande inne 

på ukrainskt territorium, för att skydda ryska medborgares liv. Parlamenet gav honom klartecken 

för detta.
15

  

 

Den ryska militära styrkorna omringade de ukrainska baserna på Krimhalvön med ultimatumet 

att ge upp eller att bli stormade. Regeringen i Kiev och omvärlden fördömde det ryska 

uppträdandet. Belägringen pågick i flera dagar, och till sist kallades de ukrainska trupperna 

tillbaka från Krim.
16

   

 

Torsdagen den 6 mars röstade Krims parlament om att få tillhöra Ryssland, vilken en majoritet 

var för, och i folkomröstningen den 16 mars röstade 95,5 % för att få tillhöra Ryssland. Den 

ukrainska regeringen i Kiev erkänner inte folkomröstningen, och knappt något annat land än 

Ryssland. I skrivande stund anses Krim som annekterat av Ryssland, och oroligheterna har 

förflyttat sig in i östra Ukraina, där stridigheter pågår mellan ukrainsk militär och proryska 

separatister.
17

 Det sker ett presidentval, som de proryska separatisterna hotat att sabotera 

eftersom att de anser det vara illegitimt. Bara 213 av 225 valdistrikt har kunnat öppna på grund 

av kidnappningar och hot om våld, främst i östra Ukraina. Det är på grund av splittringen mellan 

människor som vill ha närmare band till EU, och andra som vill ha närmare band till Ryssland. 

                                                                                                                                                                                                    
Aftonbladet, artikel Rysk militär håller Krim i skräckgrepp,  i print 2014-03-01 
14

 Svenska Dagbladet, artikel Rysk militär inger rädsla och hopp,  i print 2014-03-02  
Dagens Nyheter, artikel Dragkampen om Ukrainas öde,  i print 2014-03-09 
Aftonbladet, artikel Rysk militär håller Krim i skräckgrepp,  i print 2014-03-01 
15

 Svenska Dagbladet, artikel Rysk militär inger rädsla och hopp,  i print 2014-03-02  
Dagens Nyheter, artikel Dragkampen om Ukrainas öde,  i print 2014-03-09 
Aftonbladet, artikel Rysk militär håller Krim i skräckgrepp,  i print 2014-03-01 
16

 Svenska Dagbladet, artikel Omvärlden försökte öka trycket,  i print 2014-03-04 
Dagens Nyheter, artikel Soldaterna står inför ultimatum,  i print 2014-03-03  
Expressen, artikel Kriget är nära, i print 2014-03-03 
17

 Expressen, artikel Krims val: Ryssland,  i print 2014-03-17  
Svenska Dagbladet, artikel Ryskt jubel möts av fuskanklagelser,  i print 2014-03-17 
Dagens Nyheter, artikel Världen väntar på Putins nästa drag,  i print 2014-03-17 
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Vad resultatet och konsekvenserna av valet blir återstår att se. Rysslands president Vladimir 

Putin har konstaterat att han kommer att kontakta och samarbeta med den nya presidenten.
18

 

1.4 Avgränsning 

Antalet tidningar begränsas i denna studie till fyra svenska tidningar, två morgontidningar och 

två kvällstidningar. Morgontidningarna är Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, medan 

kvällstidningarna är Expressen och Aftonbladet. Det som skiljer dem åt är att morgonpressen 

kännetecknas av att läsarna betalar för den genom prenumeration medan kvällspressen betalas 

genom köp av lösnummer. Det leder till en viss skillnad i prioriteringar och journalistik, där 

kvällspressen brukar betraktas som mer sensationalistisk.
19

 

 

Aftonbladet beskriver sig som en tidning som bedriver publicistik och kommersiell verksamhet, 

och man når varje dag ut till ca 2,5 miljoner läsare genom alla kanalerna. Det handlar om 

tidningsupplagor, webb-tv, internetupplaga och så vidare.
20

 

 

Expressen beskriver sig som en tidning som levererar klassisk kvällstidningsjournalistik, där 

uppdraget är att berätta med läsarna som uppdragsgivare. ”Människor, som berörs av beslut och 

dramatiska nyhetshändelser är viktigare än redovisningsplikten.”
21

  

 

Dagens Nyheter beskriver sig som en oberoende tidning och man påpekar att den står fri från 

partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Den politiska hållningen är liberal. Enligt 

deras siffror läses papperstidningen och webbsidan dagligen av omkring 1,3 miljoner människor. 

”Vi slår vakt om objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan.”
22

 

 

Svenska Dagbladet beskriver sig som en rikspridd morgon tidning med kvalitetsjournalistik för 

alla plattformar. Enligt deras siffror når de varje dag en miljon läsare i sina kanaler. På ledarsidan 

                                                             
18

 Expressen, artikel Blodig upptakt på Ukrainas presidentval,  i print 2014-05-25  
Svenska Dagbladet, artikel Följ valet i Ukraina,  i print 2014-05-25 
Dagens Nyheter, artikel Vallokalerna har öppnat i Ukraina,  i print 2014-05-25 
Aftonbladet, artikel Deras val avgör Europas framtid,  i print 2014-05-25 
19

 Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s 138-140 
20

 http://www.aftonbladet.se/koncernen/article12626015.ab 
21

 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ 
22

 http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/om-dagens-nyheter/ 
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beskriver man sig som obunden moderat, och konstaterar att det på övriga sidor inte finns någon 

politisk tendens.
23

 

 

Dessa tidningar har valts ut för att de är de största i Sverige och därför kan antas nå ut till störst 

publik. Studien avgränsar sig i tid till perioden 27 februari – 19 mars, det vill säga från de första 

dagarna av okänd trupp på Krim till tre dagar efter folkomröstningen och den ryska 

annekteringen av Krim. 27 februari var datumet då beväpnade män tog över 

parlamentsbyggnaden i regionhuvudstaden Simferopol och hissade ryska flaggan, vilket kan 

betraktas som startskottet på Krimkrisen. 16 mars hölls folkomröstningen där folket röstade för 

att ingå i Ryssland, och 19 mars har valts som yttre avgränsning för att kunna ta del av de artiklar 

som skrevs om folkomröstningen de närmaste dagarna. 
 
 

 

Varför just denna period valts som helhet grundar sig på bedömningen att det var då krisen i 

Ukraina gick från intern till att bli extern och därmed till att bli Krimkrisen.  

1.5 Disposition  

I kapitel ett förklaras den övergripande händelsen som skapat studien, vilket syfte studien har 

och dess frågeställningar med avgränsningar. Tidigare forskning lyfts upp.  

I kapitel två beskrivs metoden och den kritik som kan riktas mot den och källorna i studien.  

I kapitel tre beskrivs den teori som ligger till grund för analysen och centrala begrepp i studien. 

Syftet är att lägga en teoretisk grund för efterföljande analys.  

I kapitel fyra genomförs den empiriska studien där de fyra tidningarna först analyseras, för att 

därefter jämföras och slutligen diskuteras. Förslag till vidare forskning ges.  

1.6 Tidigare forskning 

Media är ett hett forskningsämne med ett utbrett sortiment av forskning och litteratur. 

Framförallt är det ett ämne i ständig förändring, där teknikutvecklingen gör att nya framsteg 

ständigt tas och att en bredare publik kan nås. Massmedier (2011) är ett verk som betraktas som 

en klassiker på området, skriven av tre svenska professorer specialiserade på mediautveckling, 

                                                             
23

 http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd 
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massmedieforskning och journalistik. Den utkom första gången 1970 och har sedan dess 

regelbundet uppdaterats för att ge läsaren en möjlighet att sätta sig in i och följa massmedias 

utveckling. I den berättar man om hur Sverige på 1990-talet dominerades av Sveriges Radio och 

dagspressen på papper. Det är bara strax över tjugo år sedan. Idag har Internet, globaliseringen 

och den nya tekniken gjort att mediaområdet kan sträcka sig utanför det nationella på ett helt 

annat sätt än tidigare. Var och annan person har en smartphone som gör att man har massmedia 

tillgängligt vart man än går.
24

 Hela systemet har expanderat så mycket att det är svårt att undvika 

det. Där finns alltifrån tv, radio och datorer till löpsedlar, tv-skärmar i skyltfönster, radio i 

varuhusen, på bussar och i taxibilar. En genomsnittlig dag 2010 tittade 86% av svenskarna på tv, 

75% läste åtminstone en dagstidning, 70% lyssande på radio och 60% använde Internet. Totalt 

ägnades 290 minuter per dag åt medier, vilket är ca fem timmar per dag eller tio veckor per år. 

Med det sagt kan man konstatera att medierna tar upp en stor plats i samhället.
25

  

 

Utöver denna allmänna mediaforskning finns den mer specifika mediaforskningen, och det som 

är synnerligen intressant i det här fallet är mediarapportering i kriser och konflikter. Styrelsen för 

psykologiskt försvar har analyserat de svenska mediernas rapportering om Gulfkriget och 

Irakkonflikten. Författarna konstaterar i sin analys att medierna har sina huvudpersoner, sina 

hjältar och sina skurkar. Den bild som förmedlas av verkligheten är inte densamma som 

verkligheten, utan har formats för att nå fram till en publik. Därmed blir deras bild av 

verkligheten förvrängd, eftersom att den omarbetas och eftersom att det väsentliga inte blir att 

rapportera sakligt utan snarare att använda berättandets konst för att fånga intresset hos publiken. 

Man menar också på att journalisterna blir propagandistiska och att bilden som förmedlades 

delvis var styrd av militären, eftersom att den allierade krigsledningen höll presskonferenser och 

själv valde vilka nyheter som skulle släppas.
26

 En annan analys har gjorts i  C-uppsatsen Krig 

och fred – 080808, där man analyserat mediernas rapportering om Georgienkriget i en 

komperativ studie av Sveriges, Ryssland och USA:s press.  Man använde en kvantitativ 

innehållsanalys och en kritisk diskursanalys för att kartlägga hur rapporteringen styrs av freds- 

eller –krigsjournalistisk, samt i vilken grad propaganda tar sig uttryck. Det allmäna syftet var för 

att ta reda på vilken bild som förmedlas genom medierna ut till de olika befolkningarna. Den 

                                                             
24

 Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011 
25

 Nord, Strömbäck, 2012 
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kvantitativa innehållsanalysen visade att krigsjournalistiska ramen dominerade över den 

fredsjournalistiska i samtliga länder, men att Sverige hade en högre grad av fredsjournalistik än 

USA och Ryssland. I Sverige och USA dominerade pro-georgiska artiklar, medan majoriteten av 

artiklarna i Ryssland var pro-ryska eller pro-sydossetiska. Den kritiska diskursanalysen visade att 

de indikatorer på propaganda som fanns var en polarisering i vi och dem, där den ena parten 

humaniseras och den senare demoniserars, samt en stor användning av elitiska källor, det vill 

säga regeringen, statliga myndigheter och organisationer.
27

    

Detta är exempel på tidigare forskning som gjorts på medias rapportering i kris och konflikt.  

 

2. Metod  

Undersökningen kommer genomföras som en kvalitativ diskursanalys där fyra svenska 

tidningsskrifter analyseras och jämförs i syfte att se hur de skildrar krisen på Krim. Som 

teoretiskt ramverk används Maxwell McCombs teori om makten över dagordningen och hur 

media påverkar samhället.   

För det empiriska underlaget har tidningsartiklarna hämtats ur databasen Mediaarkivet 

(Retriever), som finns på Anna Lindh-bibliotekets hemsida under fliken databaser A-Ö.
28

 

Sökordet ”Ukraina” har använts med datumbegränsningen 2014-02-27 till 2014-03-19, och källa 

angiven till den tidning som sökts på, t.ex Aftonbladet. Endast nyheter och ledare med koppling 

till Krimkrisen har analyserats.  

 

För Aftonbladet blev det 53 artiklar, för Expressen 52 artiklar, för Svenska Dagbladet 98 artiklar 

och för Dagens Nyheter 113 artiklar. Dessa artiklar har analyserats och används för att dra 

slutsatser kring rapporteringen.  

2.1 Metodkritik   

Kopplat till frågeställningen är det svårt att dra generella slutsatser kring all tidningsrapportering, 

eftersom att det bara är fyra tidningar, en begränsad tidsperiod och ett begränsat utbud av deras 

artiklar som granskas. Dock kan denna studie användas som del i en större undersökning, där 

                                                                                                                                                                                                    
26

 Hvitfelt, Mattsson, 1992  
27

 Lövgren, Makarova, 2008 
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även andra tidningar analyserats, i såväl Sverige som utomlands, och på sätt bygga en bredare 

bild. 

Ett val av ett fåtal artiklar skulle kunna leda till att slutsatserna blev helt olika beroende på vilka 

artiklar som väljs ut och hur dessa är utformade. För att undkomma detta har alla artiklar i det 

empiriska underlaget granskats och sedan har exempel från många artiklar plockats ut för att 

kunna dra mer generella slutsatser.   

Vidare innebär användandet av en kvalitativ diskursanalys att ett visst mått av subjektivitet inte 

går att undvika, eftersom att det är tolkarens uppfattningar och värderingar av texten som läggs 

fram. Det blir selektivt; de frågor som ställs, eller inte ställs, är alltid i förhållande till det 

perspektiv som anlagts. Det blir omöjligt att göra en helt objektiv analys av texten, eftersom att 

det är i den subjektiva tolkningen av vad som skrivs eller inte skrivs som förståelsen och själva 

analysen ligger.
29

 Det gör att en bild kan byggas ihop och slutsater dras. 

2.2 Material och källkritik    

Då konflikten på Krim och i Ukraina fortfarande pågår i skrivande stund existerar ingen reell 

litteratur med koppling till krisen, varför information om krisen i sig endast finns i tidningarna. 

För att kunna måla upp en så aktuell och oberoende bild som möjligt krävs det att dessa ställs 

mot varandra. Nackdelen blir att mycket av informationen är svår att bekräfta och kan vara del 

av propaganda eller komma från källor som vill vinkla händelseförloppet till sin fördel. I det här 

fallet är det dock i huvudsak kronologin som är viktigt,  då den bygger upp avsnittet Bakgrund. 

Trots att konflikten är pågående gör avgränsningen i tid och rum det möjligt att göra en analys av 

vilken bild tidningsrapporteringen bygger upp.  

När det gäller insamlandet av verk och material har fokus har legat på medias påverkan på 

människor och journalism i kris och krig. Hänsyn har tagits för att se till att verken är trovärdiga 

och att de uppfyller kritierier för källkritik, såsom samtidighetskriteriet och äkthetskritieret.  

                                                                                                                                                                                                    
28

 http://www.fhs.se/sv/annalindhbiblioteket/ 
29

 Fairclough 2003, s 14  
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3. Teori  

3.1 Dagmaktsordningen  

Den teori som främst ligger till grund för denna studie är Maxwell McCombs teori om 

dagmaktsordningen. Teorin formulerades för första gången 1972, då den visade att massmedia 

har stor betydelse för vilka frågor som människor uppfattar som viktiga i en valkampanj. Sedan 

dess har den legat till grund för över 400 studier av media. Den beskrivs som ”en av de mest 

undersökta teorierna någonsin inom områdena masskommunikation och medieeffekter”.
30

 

 

2006 släppte McCombs verket Setting the Agenda, (Makten över dagordningen, som den 

beskrivs i övriga delar av uppsatsen), där han beskriver teorin och dess utveckling från start till 

nutid. Det är denna bok som används som grund för att förklara hans teori.  

 

I verket beskrivs hur människan, eftersom att vi inte kan vara överallt samtidigt, alltid är 

beroende av det vi uppfattar med våra egna sinnen och det som förmedlas till oss av andra. Det 

dras paralleller till Walter Lippmanns teori om att människan bygger upp en pseudoomgivning 

som baseras på en bild av omgivningen, och att media genom sin dagliga rapportering påverkar 

och bygger upp den bilden. Bilden i sig beskrivs som ofullständig och ofta felaktig, men trots det 

menar Lippmann att vårt beteende ofta bygger på just denna bild och inte den faktiska 

omgivningen.
31

 

 

Journalisterna förlitar sig på de yrkesnormer som vägleder dem i deras dagliga arbete, eftersom 

att det kräver tid att samla in information om alla händelser i omvärlden och eftersom att en 

tidning inte kan rymma alla nyheter på en gång. Konsekvensen av det blir att journalisterna 

måste prioritera vad som skall framhävas. Den prioriteringen överförs från massmedia till 

människorna i samhället. Ju oftare en fråga dyker upp i massmedia, desto viktigare antyds det att 

den är, och därför blir den viktig även i samhällets ögon.
 32 

Därmed menar McComb att 

”medierna konstruerar och presenterar en pseudoomgivning för allmänheten som i hög grad 

                                                             
30

 McCombs, 2006, s 10, s 12   
31

 McCombs, 2006, s 11, s 45  och Lippmann, 1922 
32

 McCombs, 2006, s 45-46  
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formar medborgarnas syn på världen.”
33

 Exempel ges med hur medborgarnas svar på 

opinionsundersökningar speglar den agenda media drivit den närmaste tiden innan 

undersökningen görs.
34

 

 

McCombs beskriver dagordningsteorin i två nivåer som handlar om prioritetsöverföring. 

Den första nivån är objekt och prioriteringen av objekt. Objektet i sig är sådant som definierar 

dagordningen, t.ex. samhällsfrågor eller politiska kandidater. Det är det som vår uppmärksamhet 

riktas mot. Den andra nivån är attribut och prioriteringen av attribut. Varje objekt har ett stort 

antal attribut, det vill säga kännetecken som berikar bilden av objektet. Attributen kan vara 

alltifrån stora till små och handlar om hur objektet beskrivs i massmedia.
35

 

 

För att beskriva det som en process: först fångas uppmärksamheten kring ett objekt, t.ex. en 

politisk kandidat som dyker upp i media och därmed blir exponerad för allmänheten. Därefter 

hamnar fokus på förståelsen för det här objekten genom att denne tillskrivs ett antal attribut – den 

politiska kandidaten kan beskrivas som ett litterärt geni eller som föga känd bland väljarna. 

Massmedias prioritering av vilka objekt som ska visas som såväl som vilka attribut som ska 

framhävas och den överförbarhet det ger till den breda massan, det är kärnan i 

dagordningsteorin.
36

 

 

McComb skriver, i en omskrivning av Bernard Cohens uttalande om masskommunikationens 

inflytande: ”Kan då konsekvenserna av detta vara att medierna ibland faktiskt talar om för oss 

vad vi ska tänka?”
 37

 

3.2 Kvalitativ diskursanalys  

I denna studie kommer Norman Faircloughs definition och beskrivning av diskursanalys att 

användas, eftersom att han drar en parallell mellan användandet av språk och nyttjandet av social 

                                                             
33

 McCombs, 2006, s s 23, s 45,  
34

 McCombs, 2006, s s 78 
35

 McCombs, 2006, s s 124 
36

 McCombs, 2006, s 99-100 
37

 McCombs, 2006, s 100 
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makt
38

, vilket ligger nära till hands hur McComb beskriver media och dess påverkan på 

samhället.  

 

Den kvalitativa diskursanalysen syftar till att analysera språket i relation till den sociala och 

kulturella processen, och att därmed se bakom själva orden i sig och försöka hitta den djupare 

meningen i det som skrivs i tidningarna. Bakom varje text finns därmed en diskurs förankrad i 

samhället den skrivs i.
39

 

 

Diskurs kan beskrivas som en ”social handling och interaktion, människor som interagerar 

tillsammans i riktiga sociala situationer”
 40

, där fokus ligger på språket, eller ”som en social 

konstruktion av verkligheten, en form av kunskap”
 41

, som fokuserar på vad som är aktuellt i en 

specifik kontext. Tydligt är att en diskurs alltid förstås i förhållande till en social kontext.  

 

Norman Farclough argumenterar för att en analys av media ska innehålla tre utgångspunkter:  

1. Hur världen representeras 

2. Vilka identiteter som sätts upp 

3. Vilken relation som sätts upp mellan de inblandade
42

  

 

Frågorna i frågeställningen har formulerats med hänsyn till ovanstående och de utgör 

diskursanalysen som kommer tillämpas på den utvalda empirin.   

 

3.3 Centrala begrepp 

Massmedier 

Tekniska medier och mediaorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en 

bred publik.
43

 

 

                                                             
38

 Gilliespy, Toynebee, 2006, s 122 
39

 Gilliespy, Toynebee, 2006, s 122 
40

 Gilliespy, Toynebee, 2006, s 122, översatt av författaren 
41

 Gilliespy, Toynebee, 2006, s 122, översatt av författaren 
42

 Gillespie, Toynbee, 2006, s 123 
43
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Morgon- och kvällspress 

Morgonpress och kvällspress var traditionellt en uppdelning av storsstadspressen, där definition 

fokuserade främst på utgivningstid, när tidningen släpptes. Idag handlar uppdelningen främst om 

skillnad i journalistik och prioriteringar, där morgonpressen kännetecknas av att läsarna betalar 

för den genom prenumeration och kvällspressen betalas genom lösnummer.
44

 Till morgonpressen 

hör bl.a. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, medan Aftonbladet och Expressen tillhör 

kvällspressen.
45

 

 

Krimkrisen 

Med Krimkrisen avses perioden från att beväpnade män tar över parlamentet på Krim till 

folkomröstningen då det bestäms att landet skall tillhöra Ryssland, det vill säga perioden 27 

februari – 16 mars.   

Konfliktens parter  

Konfliktens parter avser de aktörer som framställs som de största i tidningarna: de som nämns 

mest frekvent och de som pekas ut som aktörer.  

Attribut  

Ett attribut används för att beskriva ett objekt, det vill säga exempelvis en sakfråga eller en 

person. Syftet är att skapa en förståelse kring objektet, att skapa en bank av kännetecken. Attribut 

används för att flytta fokus till detaljerna kring ett objekt och måla upp en bild över hur det 

objektet ter sig. Om det gäller en politisk kandidat kan det handla om hur man beskriver alltifrån 

dennes personlighet till ideologi.
46

 

 

4. Empiri 

4.1 Aftonbladet 

a. Vad gäller konflikten ytterst? Vilken/vilka orsaken/orsaker till konflikten anges?  

 

                                                             
44

 Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s 138-140 
45

 Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s 141 
46

 McCombs, 2006, s 99, s 101, s  108  
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I artiklarna dras en rad skäl upp med främst Ryssland som handlande kraft. Det är att ”Putin vill 

skrämma de nya ledarna i Kiev och få dem att avstå från att låta Ukraina närma sig EU och 

Nato”
47

, och att Putin vill ingjuta mod i den ryska befolkningen i Ukraina för att få dem att starta 

ett uppror mot regeringen i Kiev. Även flottbasen på Krim beskrivs som säkerhetspolitiskt viktig 

för Ryssland och att ”däremot kommer Putin aldrig att släppa den ryska flottbasen”.
48

 

 

Ett annat syfte sägs vara att Putin vill öka sitt stöd på hemmaplan genom att återupprätta 

Rysslands gamla status som stormakt. Man jämför med Georgienkriget 2008, som beskrivs som 

en markering från Ryssland till USA, att USA gått för långt i att locka över Rysslands grannar 

till ”västlägret”.
49

 I en intervju med den 32 årige Oleg, säger han: ”Det är imperiet som slår 

tillbaka”
50

 och drar genom det paralleller till Sovjetunionen och en återgång av Ryssland till ett 

gammalt beteendemönster, samtidigt som han konstaterar att ”väljer jag Ryssland eftersom Putin 

kan garantera ordning här i min hemstad.”
51

 Tydligt är att demonstranterna i Kiev beskrivs som 

antagonister som för kaos med sig och att Ryssland och Putin är de som står för ordning och 

reda.  

 

I en artikels slutskede sammanfattas Rysslands intresse för Krim. Författarna skriver på följande 

sätt: ” Krimhalvön har varit i hela världens fokus de senaste dagarna. Men varför intresserar sig 

Ryssland så mycket för halvön?”
52

 De anger skäl som historisk bakgrund, svartahavsflottan och 

att befolkningen på två miljoner nästan till sextio procent består av människor som identifierar 

sig som ryssar. Händelseförloppet på Krim beskrivs som en intervention.
53

 

 

Vid ett tillfälle nämns att Putin menar att han har rätt att skydda ryska intressen och rysktalande 

människors liv på Krim och i östra Ukraina.
54

  

 

                                                             
47
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Sammanfattningsvis skådas i artiklarna således fyra skäl till konflikten på Krim. Det är Ryssland 

som har för avsikt att hindra Ukraina från att närma sig EU och Nato, det är att öka Putins stöd 

på hemmaplan, det är för att skydda flottbasen på Krim och det är för att skydda ryska intressen 

och rysktalande människors liv i östra Ukraina och på Krim. Samtliga skäl är tagna med 

Ryssland som handlande kraft. 

 

b. Vilka sägs konfliktens parter vara?  

 

Den som tar upp en majoritet av artiklarna är Ryssland, där ett likhetstecken sätts mellan 

Ryssland och Putin. Putin anges oftast som den som driver konflikten. ”Putin vill” […] ”Putin 

tyckte”
 
.
55

 ”sedan Putin deklarerat att han vill gå in med militära styrkor i...Ukraina. 
56

 

”Vladimir Putin försäkrar att det inte finns några ryska marktrupper på Krimhalvön”
57

 Detta 

mönster syns i en majoritet av artiklarna och han är också huvudkaraktären i flertalet rubriker.
58

 

Med andra ord ägnas mycket utrymme i Aftonbladets artiklar åt Vladimir Putin.  

 

Till motsats ställs Ukraina och det som ofta beskrivs som ”de nya ledarna i Kiev” eller ”den nya 

centralregeringen i Kiev”,
59

. Via intervjuer med civilister på Krim förminskas de också till 

”demonstranter som slogs på Kievs gator” eller ”drogade ligister i Kiev”.
60

 Det pendlar fram 

och tillbaka mellan dessa beskrivningar och att nämnas som Ukrainas regering eller regeringen.  
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Ukrainas avsatte president Viktor Janukovytj nämns också i några artiklar, och i en av dem 

beskrivs han som en “förbrukad makt”
61

 och det syftar snarare på att han inte längre är en aktör i 

handlingsförloppet. Vid några tillfällen citeras Ukrainas interimspresident Arsenij Jatsenjuk. 

Generellt ges den ukrainska sidan mindre fokus än Ryssland och EU, FN och NATO.  

 

USA, NATO, EU och FN brukar generaliseras under ordet ”väst”.
62

 Det finns alltid en motpol, 

vilket innebär att finns det ett väst måste det också finnas ett öst. På så sätt sker i artiklarna en 

diskret uppdelning av världen i två block, som ställs mot varandra. För väst är det ofta USA som 

få ta plats. Obama citeras frekvent, särskilt i samband med varnande ord till Ryssland, och även 

USA:s utrikesminister John Kerry samt USA:s FN-ambassadör Samantha Powers. FN tar upp en 

del artiklar, med beskrivningar som ”Sent i går kväll, svensk tid, sammanträdde FN:s 

säkerhetsråd i ett extrainsatt krismöte”
63

 följt av citat av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. 

På samma sätt beskrivs även Nato och dess möten, fast då med citat av Nato:s chef Fogh 

Rasmussen istället.  

 

Det berättas också om tartarerna och hur dessa utgör tolv procent av befolkningen på Krim. 

Bland alla Putin-artiklar finns en artikel som helt och hållet avhandlar tarternas perspektiv.
64

 

 

c.  Vilka attribut är knutna till konfliktens parter?   

 

Attributen som beskrivs till parterna är inte särskilt subtila. Ryssland och Putin är särskilt utsatta:  

”Metoderna Rysslands president använder tar världen tillbaka till en svunnen epok när en 

väpnad konflikt mellan väst och Sovjetunionen var en ständig rädsla.”
65
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”Där kan den nye, ryske tsaren pröva sina geopolitiska idéer och försöka återupprätta 

imperiet”
66

 

”Skräcksoldater på Krim”
67

 

”Putins nervkrig på Krimhalvön skakar hela världen”
68

 

”allting är regisserat av Putin”
69

 

”Välkommen tillbaka till Sovjetunionen”
70

 

”hotet om ett nytt kallt krig”
71

  

”Genom att visa sina militära muskler vill Rysslands president framförallt skicka en 

varningssignal till EU och USA””Ryssland är frustrerat över utvecklingen och kommer på alla 

möjliga sätt att försöka straffa Ukraina och dess nya ledare.”“Moskva skramlar med vapnen”
72

  

“renodlad skurkstat”
73

  

 

Ordval som skräck, visa sina militära muskler, skicka en varningssignal, frustrerad och straffa 

gör att en bild framträder av en handlingskraftig, aningen desperat rysk president som har 

tillgång till stor militär förmåga. Det är ”Putin deklarerar”
74

 och ”i väntan på order från Putin.”
 

75
 I bara denna enda artikel sammankopplas Ryssland och Putin tre gånger med skräck eller 

rädsla.
76

 Man skriver om att Rysslands ”handlingar säger mer än tusen ord”
 77

, och beskriver 

attackhelikoptrar som flygs in, uniformerade män som omringar flygplatser och gränsövergångar 

i Krim. Ryssland beskrivs som inriktat på ”hot och maktdemonstrationer”
78

 istället för samtal 

och samarbetet, vilket antyder hänsynslöshet och egoism, där de egna intressena är viktigare än 

andras intressen. Ryssland beskrivs till och med som en renodlad skurkstat och Putin blir på 

något sätt Aftonbladets antagonist, den stora onda mannen alla bör frukta. Detta förstärks med de 

många kopplingar som görs till kalla kriget och skräck. Rubriksättningen är att betrakta som 
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mycket dramatisk, där t.ex REDO ATT ANFALLA blir ett praktexempel. Det säger inget om 

vem som är redo att anfalla, och inte heller vad som ska anfallas. Ska Ryssland anfalla? Ukraina? 

Sverige? Eller är det NATO som gör sig beredda att ta till våld? Läsaren försätts bara i en form 

av mental beredskap på att någon form av krig kommer att påbörjas inom kort, och måste därför 

läsa artikeln för att ta reda på vad som händer.  

 

Beskrivningen av Ukraina ser helt annorlunda ut än den av Ryssland:  

”nya regimen i Kiev”
79

 

”Interrimsregeringen i Kiev”
80

 

”Ukrainas sittande interrimregering”
81

 

”nya makthavarna i Ukraina”
82

 

”nya makthavarna i Kiev”
83

 

”den nya övergångsregeringen”
84

 

”Med för mycket piska riskerar Putin att bidra till att Ukraina kastar sig i armarna på väst.” 

”Ukraina har gått till FN:s säkerhetsråd där Ryssland har vetorätt.”
85

 

Ordet ny förekommer i flera sammanhang när de som styr Ukraina nämns, och oftast i koppling 

specifikt till Kiev – inte de nya ledarna i Ukraina, utan de nya ledarna i Kiev, vilket kan antyda 

att deras makt är begränsad till Kiev och dess närområde. Det kan också vara ett tecken på att 

den ryska versionen av sanningen är den som accepterats, där den nya regeringens auktoritet 

förnekas och medlemmarna i den beskrivs som ligister, facister och nazister. Det syns om inte 

annat när Aftonbladet gör intervjuer med civila på Krim. Ett exempel är en  lokal polisman som 

säger: ”Jag är ryss, mina föräldrar är ryssar och jag tycker att det är en skam att drogade 
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ligister i Kiev har förstört en hel stad.”
86

 Aftonbladet skriver dessutom att den ryska 

propagandan var så effektiv att ockupationen av Krim blev ett fullbordat faktum medan 

tidningen var upptagen med att diskutera om de skulle fördöma nazister i Ukrainas regering.
87

  

 

Sättet att beskriva Ukrainas handlingsmöjligheter som ”kasta sig i armarna”
88

 på eller ”gått till 

FN:s säkerhetsråd” gör att det är lätt att tänka sig en metafor till ett maktlöst barn som försöker 

hitta stöd hos en förälder. I en artikel om de innestängda ukrainska fartygen i hamnen på 

Sevastopol skriver man att sannolikheten att de  ”ukrainska fartygen skulle bjuda på motstånd 

mot det ryska hotet är liten.”
 89

 och förankrar därmed bilden av de hjälplösa ukrainarna mot den 

ryska makten. Notera särskilt att det inte handlar om de ryska fartygen, som är de som beskrivs 

som faran mot den instängda ukrainska flottan, utan det är det ryska hotet, vilket blir mer 

generaliserande och på något sätt inbegriper hela konflikten snarare än bara situationen i hamnen 

på Sevastopol. På flera sätt objektifieras Ukraina och förvandlas till ett maktlöst objekt som står 

mellan väst och öst, mellan USA, EU, FN, NATO och Ryssland. Citatet ”En rysk invasion av 

Ukraina skulle bli väldigt kostsam för Ryssland på väldigt många plan”
90

 handlar mer om att 

relationerna mellan USA och Ryssland, med NATO och EU som deltagare, skulle göra det 

kostsamt för Ryssland att invadera Ukraina. Bilden av Ukraina målas därmed indirekt upp som 

ett land med nya och maktlösa ledare, som söker sitt stöd hos andra för att få hjälp i situationen. 

 

Det är svårt att hitta attribut knutna till USA, EU, FN, NATO. De figurerar mest i periferin, och 

när de inte gör det så framträder de i form av citat från talesmän för respektive land eller 

organisation. I en jämförelse med hur Putin och Ryssland avbildas så framstår de som passiva, då 

det som påpekas i tidningarna är sammankallanden av möten och uttalade varningar, vilket står 

sig slätt mot Rysslands flygande attackhelikoptrar. ”Denna intervention saknar laglig grund”
91

, 

säger USA:s FN-ambassadör Samantha Powers. ”USA:s utrikesminister John Kerry var i går 

mycket skarp i sin kritik mot Ryssland”
92

 Obama tar ”fullständigt avstånd”
 93

  från 
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folkomröstningen på Krim. I Aftonbladets artiklar appliceras därmed inga särskilda attribut till 

dessa parter.  

 

d.  Vilka relationer beskrivs mellan konfliktens parter? 

 

Att konflikten är ett spel som är världsomfattande framgår i relationerna som beskrivs i 

artiklarna.  

 

”Utvecklingen i Ukraina har varit oerhört snabb den senaste veckan och förvandlats till 

världspolitik.”
94

 

”Relationerna med EU är redan frostiga. Med USA är det frysboxen bortsett från ett visst 

samarbete i frågan om Syrien.”
95

  

”Än finns inga tecken på att utvecklingen går mot en väpnad konflikt mellan väst och öst men 

den minnesgode har inte glömt Kubakrisen 1962 då maktspelet mellan USA:s och 

Sovjetunionens ledare förde världen farligt nära ett kärnvapenkrig”
96

 

De beväpnade männen på Krim och deras relation till Ryssland beskrivs i citatet ”det råder ingen 

tvekan om att de står på Rysslands sida i en konflikt som alltmer för tankarna mot Kalla 

kriget.”
97

 Obama blir motparten till Ryssland med citat som ”Han varnade Ryssland för att gå in 

militärt i Ukraina. - Det skulle få konsekvenser, säger han i ett uttalande från Vita huset.”
98

 

Det finns även uppmaningar till EU. ”EU måste också inse att smekmånaden för Europas 

gemensamma utrikespolitik är över. Vladimir Putin kommer att fortsätta med sitt ’chicken race’. 

EU måste tala med en röst under den skakiga resa som väntar.”
99

 

 

Det är tydligt i texten att relationerna mellan sidorna är mycket ansträngda, inte bara på nivån 

Ukraina-Ryssland utan även med USA och EU, särskilt när det beskrivs med dramatiska ord som 

frostiga, eller chicken race. Det sistnämnda talar för en kraftmätning som varar tills den fegare 

viker undan, vilket kan synas som en farlig metafor i sammanhanget, särskilt när paralleller dras 
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till kalla kriget och maktspelet som förde världen nära det tredje världskriget. Mycket fokus 

ligger på relationerna mellan USA, EU, NATO och Ryssland, snarare än Ukraina-Ryssland. I en 

sammanfattning av krisen på Krim beskrivs det att ”Politiska ledare från Europa och USA 

samtalar med kollegor i Ryssland och betonar vikten av att respektera Ukrainas suveränitet.”
100

 

Här framstår det som om det är relationerna mellan EU, USA och Ryssland som är de väsentliga 

i konflikten, och Ukraina reduceras indirekt till ett passivt objekt, en bricka i det är ett maktspel 

mellan USA och Ryssland. Det är ett återkommande tema i artiklarna.  

4.2 Expressen  

a. Vad gäller konflikten ytterst? Vilken/vilka orsaken/orsaker till konflikten anges?  

 

Expressens skriver att Rysslands skäl till konflikten är att skydda sin flotta i Svarta Havet, och 

Ryssland konstaterar att detta är i enlighet med rysk-ukrainska avtal. Det dras i flera artiklar 

kopplingar till Georgien: ”Det vi ser är en slags repris på händelser som redan utspelat sig i 

Georgien” […] ” Han har sällan varit populärare på hemmaplan än sommaren 2008.”
101

 

”Putin-doktrinen sprider nu, som under Georgien-kriget 2008 ,en stark oro”
102

 Det skrivs att  

denna typ av agerande är ett effektivt sätt att förhindra länders närmande till EU. Det spekuleras 

om det är sådan politik som är orsaken till konflikten på Krim. I en artikel klargörs det att 

händelserna i Ukraina är agerandet av en svag och destruktiv ledare, som måste ta till militärt 

våld för att gottgöra att man inte lyckades att involvera Ukraina i en tullunion. I den artikeln 

benämns det som att Ryssland vill ”söndra och härska.”
103

 I en annan artikel, benämnd Spela 

inte överraskad av Putins makthunger, skriver man att Ryssland inte är främmande för att 

ingripa i andra länder då det gynnar Rysslands intressen, och att de dessutom har konstaterat att 

”ryskt inflytande i närområdet är viktigare än goda relationer.”
104

 Ryssland har konstaterat att 

de inte kan förlita sig på ekonomiska påtryckningar eller diplomati vid konflikter. Slutligen 

beskrivs Ryssland som ”en impulsiv militärmakt som inte drar sig för att ingripa militärt i sina 
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grannländer.” Med andra ord är Ryssland en egoistisk stat som ser till sina egna intressen och 

som inte drar sig för att använda våld.
105

 

 

Andra skäl till konflikten är att ”Putin har bland annat som mål att ge den ryska ryggraden 

åter.”
106

 Med andra ord menas att konflikten på Krim gör Putin populär på hemmaplan, och att 

ge den ryska ryggraden åter kan syfta på ett återställande av den bild som fanns av 

Sovjetunionen, någon form av forna ärodagar. För den generation som växt upp med kalla kriget 

kan det lätt föra tankarna till upprustning, krig via ombud, öst och väst, kärnvapen och skräck. På 

så sätt gör den lilla kopplingen att en färdig bild, den av kalla kriget, skickas till läsarna och 

appliceras på dagens konflikt.  

 

I en analys av Ove Bring, professor på Försvarshögskolan och Stockholms Universitet, i slutet av 

artikeln säger han: ” Separatistiska krav i land efter land kan bli förstärkta av det.”
107

 I och med 

att Putin ställs som motståndare mot Europa artikeln i skulle det kunna tolkas som att Putin är 

hotad av EU och NATO och att det är därför han vidtar åtgärderna på Krim. Separatistiska krav 

och en vädjan att få tillhöra Ryssland innebär en utökning av Rysslands territorium, vilket kan 

ses som ett sätt att återvinna sovjetiskt territorium, eller ett sätt att skaffa sig en buffert mot EU 

och NATO.
108

 "Jag kan bara beskriva det som en militär ockupation och invasion"
109

 skriver 

man att Ukrainas nya premiärminister Arsen Avakov säger i artikeln Den ryska invasionen.  

 

Sammanfattningsvis ser vi skäl som att Ryssland vill skydda sin Svartahavsflotta,  att de vill 

förhindra ett ukrainskt närmande till EU, att de prioriterar ryskt inflytande och att man hellre 

tillgriper våld än samtal, att de vill återväcka någon form av bild av Sovjetunionen för att vinna 

stöd på hemmaplan och att de vill kunna utnyttja de händelserna på Krim för att kunna resa 

separatistiska krav även i andra länder. Ryssland är den uppenbara drivkraften bakom konflikten.  

 

b.  Vilka sägs konfliktens parter vara?  
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Ryssland och Putin, även Kreml, tar upp mycket yta som parter i Expressen. Liksom i 

Aftonbladet är Vladimir Putin en huvudaktör och det finns hela artiklar där man bara spekulerar 

kring hans agenda.
110

 Som motpart ställs ofta USA och Obama, eller NATO, FN och EU, men 

dessa nämns oftare i förbifarten, t.ex som ”säkerhetsläget blev allt mer spänt även i resten av 

världen under gårdagen och flera krismöten hölls på olika håll. Bland annat i FN:s 

säkerhetsråd.”
111

 och de artiklar som avhandlar dessa parter är generellt kortare.  

Liksom Aftonbladet har man en tendens att sortera länder och organisationer under 

samlingsnamnet väst, som blir en motpol mot Ryssland, som indirekt blir öst.
112

 

”Västländerna underströk där sitt stöd för nationen”
113

 ”Samtidigt får vi nu se vad västs vrede 

är värd.”
114

 ”Väst vill ju inte stänga dörren helt för diplomatin.”
115

  

 

Ukraina finns hela tiden med, i några artiklar benämnd som ”Ukrainas nya regering.”
116

 eller 

”den nya regeringen i Kiev”
117

, oftast ihoptryckt mellan väst och öst. Liksom i Aftonbladet finns 
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tendenser till att objektifiera Ukraina genom att skapa ett intryck av hjälplöshet. De som  

frekventast syns i artiklarna är premiärmininister Arsenij Jatsenjuk och tillförordnade presidenten 

Oleksandr Turtjynov, oftast med korta, kärnfulla citat som ”Det är en rå aggression mot 

Ukraina.”
118

  

 

Man gör även intervjuer med civila för att få deras sida av historien.
119

 

 

c.   Vilka attribut är knutna till konfliktens parter?   

 

Om Ryssland skrivs att de visar upp ett ”gammalt sovjetiskt anlete där självständiga stater som 

försöker vända sig bort från Moskva straffas militärt.”
120

 Gammalt sovjetiskt anlete kopplar till 

Sovjetunionen och används i sammanhanget straffar militärt, vilket ger en bild av en återgång 

till det förflutna. Ryssland vill vara en stormakt med stort territorium och inflytande, som i 

förlängningen ställs mot Europa och USA. Bilden skapar en polarisering mellan öst och väst. 

Citat som: ”Men i så fall är det också ett tecken på rysk svaghet” [...] ”Det är ett destruktivt 

agerande av en svag ledare.”
121

 tecknar fram attribut som svaghet och destruktivitet att 

förknippas med Ryssland, samtidigt som att ”spela det militära kortet”
122

 och ”ryska försök att 

söndra och härska”
123

 visar på de verktyg som används ur verktygslådan. 

I artiklar som ”FÖRDÖM RYSSLAND”
124

 skriver man att ”omvärlden 

måste fördöma det ryska agerandet i starkast möjliga termer.”
125

 och ställningstaganden syns i 

meningar som ”hur förkastligt det ryska agerandet än må vara är det inte förvånande.”
126

 Ett 
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annat exempel är artikeln ”Sätt åt Kreml”
127

 som handlar om folkomröstningen på Krim och hur   

”demokrati släpas i smutsen av Ryssland och Vladimir Putin.”
128

 

Expressen är därmed extremt tydlig med att ta ställning mot Ryssland och Putin.  

 

Europa och väst beskrivs ur ryskt perspektiv med orden liberalt, mjukt och homosexuellt. Med 

andra ord skriver författarna att Ryssland anser att Europa och väst är svaga, omanliga och 

indirekt även underlägsna Ryssland.
129

 För läsarna som identfierar sig med Europa blir det 

påhoppningar som kan öka en känsla av distans och ilska mot Ryssland.  

 

När det gäller Putin skräder inte Expressen med orden.  Han omskrivs som den ”hänsynslöse 

Putin.”
130

 eller”Det var ett klassiskt Putin-uppträdande. Sarkasm blandat med macho.”
131

 och 

man lägger gärna ord i hans mun. Svartmålningen av Putin är tydlig och utstuderad, om inte 

annat märks det i rubriker som ”Putins kalla spel”
132

, ”Spela inte överraskad av Putins 

makthunger”
133

, ”Putins hjälp: ett gangstervälde”
134

, ”Vladimir Putins rätta ansikte”
135

, och 

”Putin räds inte hoten”
136

. Det skrivs att”Han är en motståndare som Europa inte har skådat på 

länge”
137

 och därmed görs det klart att Putin inte bara är en motståndare för Ukraina, han är 

också en motståndare för hela Europa. På länge antyder att det funnits liknande motståndare 

tidigare, och där kan paralleller dras till Hitler och Stalin. Med andra ord blir Putin en nutida 

Stalin och en motståndare för hela Europa.  I en artikel beskriver man honom som en ”iskall 

geopolitisk maktpolitiker”
 138

, ”som spelar ett spel som få i väst längre behärskar”
139

, och ”som 
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en vålnad från Europas förflutna.”
140

 Med andra ord menas att han är hänsynslös och att han 

agerar för att förändra rådande geografiska förhållanden, och paralleller dras även här indirekt till 

Sovjetunionens tid med orden Europas förflutna. Därmed antyds att Putin har ett 

expansionistiskt tänk och att han inte har förändrats i samma takt som västvärlden mot ett 

fredligare tänk. I den artikeln beskrivs han inledningsvis som en förlorare, i och med att hans 

allierade president Janukovytj avsattes från makten, men det motsägs redan i nästa stycke. 

Meningen ”Men Putin tog snabbt sin revansch på ett sätt nog ingen förutspådde skulle hända så 

snabbt”
141

 tyder på attribut som handlingskraft och hämndlysta med ordval som tog snabbt och 

revansch. Författaren beskriver Putin som orädd genom att skriva att den ”ryske ledaren visar 

genom sitt agerande nu i Krim att han egentligen inte fruktar omvärldens eller USA:s svar.”
142

 

Det växer det fram en bild av Putin som hänsynslös och hämndlysten, samtidigt som han är 

handlingskraftig och inte fruktar västvärlden. Beskrivningarna är hårdast i de tidigaste artiklarna 

under krisens inledande del, men de följer med fortlöpande under rapporteringen.  

 

Å andra sidan beskrivs EU och NATO:s handlingar som framsynt i en artikel, och det går att ana 

ett ställningstagande till fördel för dem. ”Den nuvarande krisen visar hur framsynt det var av 

såväl Nato som EU att utvidga sina organisationer österut när Ryssland fortfarande var 

svagt.”
143

  

 

I en artikel beskrivs Barack Obama som en försiktig president som blir utmanövrerad av Putin, 

och han beskrivs till och med som vek ur Putins perspektiv. Detta förstärks med: ”President 

Obama varnade Putin i fredags kväll, men den var så vagt formulerad att den snarast 

uppmuntrade Putin att agera.”
144

 Med andra ord lyckas inte ens Obama att lägga kraft bakom 

sina ord och han framstår som passiv. I majoriteten av de övriga artiklarna citeras Obama 

frekvent, men utan att tillskrivas särskilda attribut.  
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I enstaka artiklar beskrivs hur Ukraina brottas med ekonomiska problem och generellt syns en 

antydan till maktlöshet i beskrivningen av Ukraina, t.ex genom konstateranden som om de 

”skulle försöka återta kontrollen över Krim, så är kriget ett faktum.”
145

 Underförstått i artikeln är 

att det är ett krig som Ukraina skulle förlora. Utöver det används få attribut kopplade till 

Ukraina, men det som sker är, som tidigare etablerats, återkopplingar till kalla kriget. I det blir 

Ukraina bara en pusselbit klämd mellan USA och Ryssland.  

  

d.   Vilka relationer beskrivs mellan konfliktens parter? 

 

”Ända sedan 2000-talets början har Putin varit öppen med att ryskt inflytande i närområdet är 

viktigare än goda relationer till världen i övrigt.”
146

 De ryska  intressena prioriteras framför 

relationerna till omvärlden, något som i nästa steg lätt kan tolkas som att det kommer leda till fler 

konflikter än den i Ukraina.  

 

”EU ska nu samlas till krismöte över utvecklingen. I Vladimir Putin har de en motståndare som 

Europa inte skådat på länge.”
147

 Bilden av Europa och Putin som antagonister målas klarare när 

Putins vy på Europa beskrivs som liberalt, mjukt och homosexuellt. Det framgår att han ser ned 

på Europa och därmed blir han potentiellt ett ännu större hot.  I detta är såklart även USA 

inblandade, och konflikten inbegriper mer än bara Ryssland och Ukraina.”USA:s ståndpunkt mot 

Ryssland i Ukrainakrisen kan inte misstas: Agera militärt och räkna med konsekvenser.”
148

 Det 

pågår en kamp mellan Obama och Putin, där Obama, enligt en artikel, blir utmanövrerad. ”Vek, 

är nog orden Putin skulle välja.”
149

, skriver man och lägger ord i Putins mun.
150

  Man beskriver 

även tendenser från rysk sida att utmåla USA och väst som de som ligger bakom händelserna i 

Kiev: ”Han hävdade vidare att USA och väst är de som eldat på den senaste tidens 

protester.”
151

 Sådana uttalanden förstorar konflikten och gör att det inte handlar om Ukraina, 

utan att det bakom detta finns andra aktörer, som USA.  
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När det gäller Ukraina skriver en artikel att ”Det är uppenbart att Kreml söker minsta 

förevändning att ingripa i Ukraina”
152

 men mycket i just den artikeln fokuserar istället på 

uppmaningar till vad parterna borde göra. EU och NATO uppmanas till att fördöma ryska försök 

att ingripa i Ukraina.
153

  Om Krim skriver en annan artikel att de ”alltid haft en majoritet av 

etniska ryssar och har historiskt sett mer hört till Ryssland än Ukraina.”
154

 Det blir ett 

legitimerande av att man på Krim vill tillhöra Ryssland.  

4.3  Svenska Dagbladet 

a.  Vad gäller konflikten ytterst? Vilken/vilka orsaken/orsaker till konflikten anges?  

 

Svenska Dagbladet skriver att Krim bebos av omkring sextio procent ryssar och att 

parlamentsbyggnaden ockuperats i protest mot utvecklingen i Ukraina. Ockupanterna säger att 

”Krim är Ryssland.”
155

 Man beskriver om hur Ryssland är beredda att försvara ryska 

medborgares liv.
156

 Samtidigt intervjuar man lokalbor på Krim, i Perevalnoje och Jalta, och då 

framkommer fler skäl till konflikten: ”Kreml har beslutat att Krim ska återanslutas till Ryssland. 

Det spelar ingen roll vad vi säger, saken är redan avgjord.”
157

 och ”Men den nya regeringen i 

Kiev är förskräcklig. Måste vi välja mellan den och Ryssland -då väljer vi Ryssland, säger 

Aleksandra Teslova.”
158

 Liknande uppfattningar syns i fler intervjuer med lokalbor, med 

krimtartarerna som undantag.  

 

Det skrivs även om att de regeringslojala inte enbart utgörs av EU-entusiaster utan även av ”en 

rad opålitliga element, som huliganer och ultranationalister - även nazister - som trots den 

underlägsna numerären kan bli utlösande faktorer.”
159

 Även här kan man ifrågasätta om det kan 

vara den ryska bilden av verkligheten som satt sig – det verkar som om att man i konfliktens 
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inledande skede var mindre medvetna om propagandan än i konfliktens slutskede. Författaren 

förmanar den ryska sidan att backa, och den ukrainska regeringen att vara återhållsam eftersom 

att handlingar kan trigga Ryssland att agera. Förmaningarna är alltså riktade åt båda håll, olikt 

Expressen där förmaningarna oftast var riktade mot Ryssland. Bilden av nationalister bland de 

regeringslojala späs på när  Krimparlamentets pressekreterare Oksana Kornijtjuk citeras. Han 

säger att ”Radikala nationalister har gripit makten i Kiev. Det hotar freden på Krim.”
160

 

 

I en artikel görs en jämförelse med Georgienkriget. Den inleds med ett ursäktande ”Naturligtvis 

går det inte att sätta ett rakt likhetstecken mellan Georgien 2008 och Ukraina 2014” och mynnar 

ut jämförelser om hårdnande retorik, militärövningar och Rysslands ställningstagande till 

skyddet av ryska medborgare.
161

 

 

Skillnaden mot Aftonbladet och Expressen blir att författarna till artiklarna sällan formulerar sina 

egna orsaker till konflikten, utan att man istället tar in olika parterna eller experter och låter de 

säga sitt. Ett exempel på en expert är Gudrun Persson, som är forskningsledare och 

Rysslandsexpert på Totalförsvarets Forskningsinstitut, som säger att Ryssland”är väldigt oroad 

över det som man betecknar som antiryska element i det som har hänt i Ukraina och vill återfå 

initiativet”
162

 En annan Rysslandsexpert från FOI är Jakob Hedenskog, som säger att Ryssland 

"ser ett demokratiskt Ukraina som närmar sig väst som ett hot mot den ryska regimens stabilitet i 

Ryssland"
163

 Det finns dock exempel på författarnas åsikter, som att Putin försökte agera mot EU 

i Ukraina med ekonomsika medel, men att misslyckandet nu gör att man tar till militära medel 

istället.
164

 

 

De skäl som syns är därmed att Ryssland är oroliga för att radikala nationalister tagit makten i 

Kiev och att man vill försvara ryska medborgares liv, och att man ser ett ukrainskt närmande till 

väst som ett hot. Det är till stor del den ryska versionen av sanningen.  
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b. Vilka sägs konfliktens parter vara?  

 

Huvudparterna är Ryssland, Ukraina, Tyskland, EU, FN, NATO och USA. I följande citat 

skriver Svenska Dagbladet öppet om vilka de betraktar som mäktigaste aktörer: ”Här ger SvD:s 

medarbetare en kort lägesrapport när det gäller några av omvärldens mäktigaste aktörer - USA, 

Tyskland, FN och EU.”
165

 Dessa nyanseras med intervjuer med en mängd andra mindre aktörer, 

som talesmän, militärer, ambassadörer och lokalbor.
166

  Ur ukrainskt perspektiv syns ofta 

Ukrainas interimspresident Oleksandr Turtjynov och  nye premiärministern Arsenij Jatsenjuk. 

USA representeras av Obama och FN av dess generalsekreterare Ban Ki-Moon.
167

 Putin har 

generellt inte alls en lika framträdande roll som i Aftonbladet eller Expressen, men det finns 

fortfarande ett par artiklar som kretsar kring honom.
168

 Ibland benämns ledningen i Ukraina med 

”Ukrainas nya regering”
169

 eller ”nya regeringen i Kiev”
170

 Uppdelningen med USA, EU, FN 

och NATO under kategorin väst finns även här.
171

 Vid ett tillfälle citeras dock USA:s 

utrikesminister John Kerry i ett försök att dämpa uppdelningen. Han sa: ” Det här är inte Rocky 

4. Det är inte ett nollsummespel där det handlar om öst mot väst”
172

 

 

Generellt vinklas konflikten ur betydligt fler perspektiv om man jämför med Aftonbladet och 

Expressen.  

 

c.  Vilka attribut är knutna till konfliktens parter?   
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Svenska Dagbladet är försiktiga med tillskriva attribut till parterna. Generellt sker detta genom 

att parterna tillåts kommentera varandra genom intervjuer och citat, som t.ex genom att lyfta in 

Carl Bildt med kommentarer som ”brott mot folkrätten”
173

 och att ryska handlingar ”helt klart 

strider mot internationell rätt.”
174

 I samma artikel skriver man hur omvärlden reagerar starkt på 

de ryska besluten, men att Ukraina i sig är delat. I en annan beskriver man hur rysk militär inger 

rädsla och hopp, och ger därmed utrymme åt både de som uppskattar den ryska närvaron på 

Krim och de som inte vill ha den.
175

 Man är även noggrann i beskrivningar som ”Arsenij 

Jatsenjuk, Ukrainas inter-rim-premiärminister sade tidigt på lördagen att landet inte ska svara 

på Rysslands "provokationer" i Krim.”
176

 Här har man satt provokationer inom citattecken för att 

visa att det är premiärministerns ord. Man hade lika gärna kunnat tagit bort citattecknen och på 

så sätt förvandlat det till ett subtilt konstaterande. Beskrivningen ”Ryssland vapenskramlar och 

USA biter ifrån.”
177

 tillhör undantagen, och den gör konflikten till något mer än mellan Ukraina 

och Ryssland. Faktum är att Ukraina inte ens nämns, utan det är istället USA som biter ifrån, och 

det leder till känslan av en konflikt mellan Ryssland-USA istället för Ryssland-Ukraina.  

 

I en gästledare är orden också hårda: ”Ryssland i rollen som räddaren i nöden mot ett nazistiskt, 

fascistiskt eller västligt hot. Lögner om övergrepp och flyktande ryssar staplas på hög.”
178

 Här 

pekas Ryssland ut som en lögnare som med svepskäl invaderat Krim. Denna typ av tydlighet är 

dock sällsynt. Författaren i en annan artikel beskriver Ryssland som mycket snara till handling 

genom citatet: ”det kanske räcker med att några fotbollshuliganer får för sig att storma ett torg 

med en rysk demonstration på. Så går maskineriet igång. Ryssland måste försvara sina 

medborgare.”
179

 Det är dock i sammanhang med uppmaningar till båda parter om 

återhållsamhet. I artikeln Krims röster som aldrig räknades lyser viss ilska igenom. Här jämför 

man valresultaten efter ”söndagens så kallade folkomröstning”
180

 med Nordkoreas val och man 

skriver att det är ett ”brott mot både folkrätten och Ukrainas konstitution. Den genomfördes 
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dessutom utan insyn och under vapenhot.”
181

 Författaren tar tydligt ställning mot folkröstningen 

och dess genomförande. Det lyckas denne med utan att tillskriva Ryssland några särskilda 

attribut utöver att handlingen i sig var fel. Det är svårt att hitta beskrivningar även om Putin, då 

han mest omskrivs som ”Rysslands president Vladimir Putin.”
182

 I en artikel beskrivs han som 

målmedveten och blixtsnabb, och det skrivs att han gör nya drag medan omvärlden fortfarande 

funderar över draget innan.
183

 Man skriver också att  Putin har redan visat att han är både en 

skicklig taktiker och en ledare som ibland ger efter för sina emotioner.”
184

 Denna typ av 

omskrivningar är svåra att hitta.  

 

Ukrainas interrimregering anges inledningsvis som ny och det beskrivs att den ännu inte hunnit 

etabelera kontroll över sitt territorium. På grund av beskrivningen av huliganer, ultranationalister 

och nazister framstår den även som inte fullt pålitlig, och författaren uppmanar den till 

återhållsamhet.
185

 Som tidigare nämnts beskrivs ledarna i Ukraina som ”Ukrainas nya 

regering”
186

 eller ”nya regeringen i Kiev.”
187

 Det sker på samma sätt som i Aftonbladet och 

Expressen. Dock framstår inte Ukraina som lika maktlöst och fastklämt mellan öst och väst i 

Svenska Dagbladets rapportering. Det kan bero på ökad plats i artiklarna och att Ukrainas egna 

handlingar och uttalanden beskrivs oftare, som att man sätter sina styrkor i stridsberedskap eller 
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att man ”kallat in Rysslands sändebud i Kiev och kräver omedelbara konsultationer”
188

 Att man 

är i kraftigt behov av ekonomiskt stöd framgår tydligt.
189

 

 

På ett liknande framstår även USA, EU, NATO och FN som handlingskraftigare än i 

Aftonbladets och Expressens rapportering, helt enkelt för att deras åtgärder och uttalanden syns 

mer. Dock tillskrivs de inte heller attribut.  

 

Paralleller till kalla kriget är mer sällsynta än i Aftonbladet och Expressen, men det finns flera 

artiklar som gör kopplingar. I artikeln Rysslands agerande förebådades redan för 22 år sedan, 

skriver man ”Men att Ryssland börjar agera som Sovjetunionen låg i korten.”
190

 Där spekulerar 

författaren i att Putin betraktar säkerhet som ett nollsummespel, att när Rysslands grannar får det 

bättre så får Ryssland det sämre, och att utgången kan bli lika tragisk som oviss. Artikeln Vi 

behöver rusta för en ny ond tid bygger på det med  ”Europa har njutit av ett kvartssekel av fred 

och frihet efter det kalla kriget. I torsdags tog denna långa smekmånad slut”
191

 Huvudpoängen 

är att EU måste stå upp mot ett mer aggressivt Ryssland. Det dras till sin spets med att en annan 

artikel benämner konflikten för ”Nya kalla kriget”
192

 och gör det till en kamp mellan Obama och 

Putin.   

 

 I en annan artikel skriver man att  ”Läget är helt annorlunda än när kalla kriget avvecklades”
193

 

och menar då att det snarare är till det sämre idag på grund av relationerna mellan aktörerna. 

 

d.   Vilka relationer beskrivs mellan konfliktens parter? 

 

Relationerna i Svenska Dagbladets rapportering är svåra att beskriva eftersom att det är så många 

parter som får komma till tals. Båda sidor brukar få lyfta sin version av relationerna.  
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I en artikel skriven innan Ryssland gått in officellt beskrivs relationerna mellan Ukraina och 

Ryssland med citatet ”en militär intervention skulle vara början på ett krig och slutet på alla 

förbindelser”
194

 och att Ukraina tidigare avsett att inte svara på Rysslands provokationer på 

Krim. Demonstranterna på Krim beskrivs som glada över det ryska beslutet och det framgår att 

deras relationer till Ryssland är goda. FN och dess säkerhetsråd med generalsekreteraren 

beskrivs som ”oroade”
195

 över situationen.  

 

I en senare artikel, när belägringen av ukrainska baser på Krim påbörajts, framgår det genom 

intervjuer framgår att relationen mellan de belägrade ukrainska militärerna och de belägrande 

ryska militärerna är varierande. Det beskrivs på följande sätt: ”Somliga har gjort motstånd och 

med fredliga medel försökt få den ryska armén att backa. På andra baser, till exempel 

Perevalnoje, umgås ryssar och ukrainare och badar bastu tillsammans.”
196

 I en annan intervju 

säger en kvinna att Kreml har bestämt sig, och då är saken redan avgjord – det innebär att i 

hennes ögon har Ukraina inget att säga till om mot Ryssland.
197

  

 

I vissa artiklar framhäver man relationen mellan Obama och Putin. T.ex så skriver man”Obama i 

kraftmätning mot Putin” och att ”Förhållandet mellan Obama och Putin har nu fått ännu en 

knäck.”
198

  I samma artikel lyfter man relationen mellan Tyskland och Ryssland, och hur Merkel 

borde ha inflytande över Putin på grund av den ekonomiska förbindelsen. Dock konstaterar man 

att diplomatin är begränsad i dramatiska stunder som denna. Relationen USA-Ryssland beskrivs 

som att den präglas av en stämning ”där förändringar utkristalliserar vinnare och förlorare. Det 

leder till risk för öppen maktkamp och konfrontation i stället för samförstånd.”
199

 

4.4 Dagens Nyheter 

a.  Vad gäller konflikten ytterst? Vilken/vilka orsaken/orsaker till konflikten anges? 

I samband med att den ryska flaggan för första gången hissas på Krim citerar Dagens Nyheter 

ryska utrikesdepartementet: ”Ryssland kommer att skydda sina landsmän från alla typer av 
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kränkningar”
200

 Detta byggs på i en annan artikel när man citerar Kreml: ”Rysslands 

myndigheter kommer att ’göra vad som krävs’ för att säkra de ryska intressena i Ukraina”
201

 

 

Man skriver att Ukraina ”är - bokstavligen - gränsland mellan större och mäktigare grannar. 

Eller kanske bättre: en geopolitisk buffertzon”
202

 I artikeln ”Backa inte för Putin”
203

 förklarar 

författaren att det som pågår är ett militärt övertagande av ett grannlands territorium, ett brott 

mot folkrätten och en annektering. Putins skäl för att intervenera, att ryskspråkiga trakasserats av 

ukrainska facister, beskrivs som att det ”bygger på fria fantasier”
204

 Man skriver om Putins 

utrikespolitiska vision och den euroasiska union som man beskriver som ”ett slags förminskad 

nyutgåva av det sovjetiska imperiet”
205

 och att detta aldrig skulle fungera utan Ukraina. Tanken 

återupprepas i fler artiklar ”att Ryssland ska stå i spetsen för ett återupprättat euroasiatiskt 

...imperium”
206

 

 

En artikel går så långt som att skriva: ”Denna ’instabilitet’, iscensatt av Putin och hans 

hantlangare, tar han nu till intäkt för en direkt militär inblandning.”
207

 

 

Den avsatte presidenten Viktor Janukovytj förklarar hur han blivit borttvingad på grund av hot 

och hur makten har tagits av nationalister och facister. Han hävdar att parlamentet inte är legitimt 

och att det är västmakterna som är inblandade. Det skrivs om hur självförsvarsstyrkor har tagit 

två flygplatser och i en intervju sägs det att ”Vi är medborgare i Krim, vi har kommit hit för att 

vi inte vill tillåta att det kommer hit fascister”
208

 Generellt lyfter artikeln den ena sidans 

perspektiv genom intervjuer och citat.  

 

Det som kan skådas är alltså dels de ryska förklaringarna till konflikten. De vill skydda sina 

landsmän från kränkningar och de kommer göra det som krävs för att skydda sina intressen i 
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Ukraina. En annan förklaring som artikelförfattarna själva spånar om är Ukraina är en 

geopolitisk buffertzon, och att ett erövrande av Ukraina är en del av Putins utrikespolitiska 

vision, en del i ett nytt sovjetiskt imperium. Det sista skälet är det som lokalborna på Krim 

hävdar, att de vill frigöra sig från en icke-legitim regeringe av facister.  

 

b.    Vilka sägs konfliktens parter vara?  

 

De parter som nämns mest är Ryssland och Ukraina. Putin figurerar i väldigt många artiklar, där 

man moraliserar kring hans handlingar och spekulerar i vad han ska ta sig till härnäst.
209

 De 

andra parterna beskrivs kortare och mer i förbifarten, som t.ex ”USA uttrycker stark oro över den 

aggressiva ryska linjen och såväl FN:s säkerhetsråd som EU:s utrikesministrar ska samlas för 

krismöten, även Nato håller extramöte.”
210

 Talesmän ur respektive land eller organisation citeras 

regelbundet, som John Kerry, Obama eller Angela Merkel. Den avsatte presidenten Viktor 

Janukovytj får inledningsvis mycket plats i artiklarna, men det avtar efterhand som ryska trupper 

går in i Krim.
211

  I artikeln Spänningen ökar mellan stormakter skriver man att: ”Oron i Ukraina 

skapar utrikespolitisk högspänning som för tankarna till kalla kriget.”
212

 Därmed breddar man 

konfliktskalan till att inkludera mer än bara Ukraina och Ryssland genom att blanda in USA. Det 
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följer samma mönster som synts i Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Tyskland 

beskrivs som en huvudaktör och en drivande kraft inom EU: ”har Tyskland spelat en avgörande 

roll när EU:s gemensamma utrikespolitik slås fast.”
213

 Liksom tidigare tidningar har man 

tendenser att dela in USA, FN, NATO och EU i ett väst.
214

 Det är ett väst man öppet ställer mot 

Ryssland, på ett sätt som säger att ett ensamt Ryssland står mot en enad front av länder som 

tycker och tänker annorlunda.  

 

Generellt lyfter man lokalbor och civila på Krim genom korta intervjuer där man får reda på hur 

dessa tänker kring konflikten. Det skrivs dissekerat om parterna, där fokus ligger på delarna i 

varje element snarare än helheterna. Det skapar nyans i artiklarna.
215

  

 

c.   Vilka attribut är knutna till konfliktens parter?   

 

Det framgår att den avsatte presidenten Viktor Janukovytj är efterlyst och att han inte vågar 

återvända till Ukraina. På något sätt framstår han som oviktig och förbisedd, särskilt genom 

orden ”Trots att han befunnit sig i Ryssland under flera dagar har han ännu inte träffat 

Rysslands president Vladimir Putin.”
216

 

 

Man lyfter att EU:s makt är begränsad: ”unionens möjligheter att agera är begränsade.”
217

 

Detta eftersom att man bara har tillgång till politiska och ekonomiska påtryckningsmedel, och att 

man är alltför beroende av rysk gas.
218

 Det skapar en splittring där länder som är mycket 
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beroende av rysk gas är ovilliga att fördöma Ryssland, eller att genomföra sanktioner, helt enkelt 

av rädsla att Ryssland ska genomför motsanktioner.
219

 

 

Obama beskrivs som djupt oroad över att Ukrainas suveränitet kränks, medan USA:s 

utrikesminister John Kerry uttalar sig mot Rysslands ”osannolika aggression”
220

 och han 

varnade för att den kan få ”mycket allvarliga konsekvenser.”
221

 Därmed ges intrycket av att 

Obama håller tillbaka för att inte eskalera, medan hans utrikesminister ges fria tyglar. En artikel 

beskriver att EU och USA agerar handfallet, eftersom att Moskva skickligt maskerar sina 

ageranden.
222

 Man skriver att Europa måste klara mer än ”lama apeller om samtal”
223

 och 

Obama måste visa ”beslutsamhet”
224

 för att ha ”trovärdighet”
225

 i Asien. 

 

När det kommer till Ryssland och Putins finns många attribut att hitta, främst i särskilta ledare  

som går ut hårt. Man kallar Ryssland agerande på Krim ett övergrepp som ”avslöjar 

putinismen”
226

, vilket sägs vara att säkra sitt egna auktoritära styre. Den ryske presidenten 

beskrivs som ”en hycklare av rang”
227

 och att hans metoder som ”inskränker sig till våld och 

trakasserier.”
228

 De flesta artiklar verkar vara överens om att Rysslands förklaring, att de vill 

skydda sina medborgare, bara är en ”ihålig förevändning”
229

 och man menar på att Putin oftast 

agerar som en ”sabotör i världspolitiken”
230

 Det finns tydliga kopplingar till kalla kriget, genom 

ord som ”Den ryska politiken bär även spår från en ännu mörkare tid, då ledare som Stalin”
231

 

eller att Ukraina är det ”allvarligaste säkerhetshotet i Europa”
232

 efter Sovjetunionens fall och 

man går till och med så långt att kalla konflikten i Ukraina för ”nytt kallt krig.”
233

 Dagens 
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Nyheter tycks ha fastnat vid idén att Putin är ute efter att upprätta en euroasisk union, en ny 

version av Sovjetunionen, som inkluderar hela Europa ända bort till Lissabon.
234

 Det finns till 

och med en hel artikel med titeln Så vill Putins rådgivare lägga Europa under Rysslands fötter 

som handlar om hur Putins rådgivare vill påverka honom för att skapa ett återupprättad 

euroasiatiskt imperium.
235

 Det skapar en bild av ett Ryssland som ett hot mot hela Europas 

existens, en galen diktator som vill uppfylla sina maktdrömmar om ett stort imperium. Man 

menar på att hans ”styrkeuppvisning är i hög grad också ett svaghetstecken.”
236

 och att 

Rysslands handlingar inte kommer fungera i längden på grund av deras ekonomi och 

sanktionerna mot den. I en artikel om folkröstningen på Krim  tillskrivs många attribut till 

parterna, alltifrån att valdeltagandet på Krim beskrivs som ”rent bedrägeri”
237

 till 

”marionettstyret på Krim”
 238

 och att ”Putin kan hämnas”
239

. Det blir tydligt att artikeln präglas 

av författarens åsikter och att Ryssland är det stora hotet som måste mötas. Författaren 

uppmuntrar EU och USA att göra motåtgärder. Det är alltså en tydlig polarisering i artikeln, där 

väst står mot öst. Det syns bland annat i artikelns sista mening: ”Putin startade konflikten. Han 

ska inte få stå som segrare.”
240

 

 

Ukraina beskrivs som”en geopolitisk buffertzon”
241

, ett gränsland mellan öst och väst. Med en ny 

ledning som är en ”brokig skara som bland annat består av högernationalister, teknorater och 

politiskt oerfarna aktivister.”
242

 Dagens Nyheter tar generellt i sina artiklar avstånd från den 

ryska bilden att regeringen bara består av ultranationalister och facister. Men precis som i övriga 

tidningar beskrivs ledningen ofta som ny, t.ex som ”nya ledningen”
 243

 eller ”nya regeringen”
244
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d.   Vilka relationer beskrivs mellan konfliktens parter? 

 

”Relationerna med väst befinner sig redan nära bottennivå, så det finns ur Moskvas perspektiv 

inte så mycket Ryssland kan förlora. Att Ryssland riskerar att bli internationell paria kan vägas 

upp av att något av imperiets forna ära återupprättas”
245

 Här lyfts att relationer inte är 

prioriterat av Ryssland, utan att det är viktigare att återupprätta sitt imperium. Med uttryck som  

”Säkert är att relationerna väst-Ryssland försämras kraftigt”
 246

 och ”Inte sedan kalla kriget har 

förhållandet mellan de största kärnvapenmakterna varit så spänt”
247

 speglas en situation som är 

på bottennivå och mycket lätt att eskalera. Parallellerna till kalla kriget skapar en känsla av att 

tredje världskriget inte är långt borta, särskilt inte med ett hänsynslöst Ryssland som är ute efter 

att återskapa ett forna imperium. Med ett EU som är fastlåst på grund av ryskt energimonopol, 

och ett NATO som inte vill eller vågar starta en militär konflikt, framstår det som att  Ryssland 

är en vild björn i ett hönshus utan att någon är hemma. Man uppmanar EU och väst att ta 

ställning: ”Om EU vill ha Rysslands respekt måste EU stå upp.”
248

   

 

Uppdelningen i väst och Ryssland är problematisk, eftersom att den snarare isolerar än bjuder in 

till samtal. Ukraina framstår inte helt hjälplöst i artiklarna, men det uttrycks tydligt att de sitter 

fast mellan öst och väst, och att kampen är större än bara mellan Ukraina och Ryssland.  

5. Resultat och Diskussion 

Syftet med studien var att granska nyhetsrapporteringen, för att se vilken information som ges ut 

till den breda massan och hur krig rapporteras. Genom att ta reda på vad konflikten handlar om, 

hur de olika parterna avbildas, vilka attribut som knyts till parterna och vilka relationer som 

beskrivs, skulle tidningarnas bild av krisen kunna jämföras. 
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Om man då smälter samman allt skapas en större bild som är den generella bild som respektive 

tidning ger av konflikten. Det är den bild som, enligt McCombs teori, kommer att bli en del av 

läsarnas världsbild. Så vilken bild framställer respektive tidning?  

 

5.1 Aftonbladets bild 

Enligt Aftonbladet handlar konflikten om att Ryssland vill återskapa en bild av sig själv som 

stormakt för att vinna hemmaopinionen, de vill skydda ryska intressen på Krim och i östra 

Ukraina, de vill skydda Svartahavsflottan och hindra Ukraina från att närma sig EU och NATO.  

Med andra ord är Ryssland den handlande kraften. Viktiga aktörer är EU, FN, NATO och USA, 

som tillsammans ofta benämns som väst, att sätta i kontrast till öst. Istället för Ukraina används 

oftare den nya regeringen i Kiev för att beskriva det ukrainska ledarskapet. Ryssland tar upp 

mycket av artiklarna och där är Putin den främsta aktören. Det är även mot Ryssland och Putin 

som de flesta attributen riktar sig. De beskrivs som en aggressivt handlande kraft som är 

imperialistisk och expantionistisk. Paralleller dras regelbundet till kalla kriget och man tillskriver 

ofta Ryssland och Putin hårda attribut, såsom skramlar med vapen, skräck och straffa. Det 

skapar en känsla av ett hotfullt och näst intill ondskefullt Ryssland som inte bara är ett hot mot 

Ukraina utan mot hela Europa, speciellt som USA och NATO framstår som väldigt passiva. 

Ukraina blir utmålat som ett objekt som är maktlöst och bara kastas mellan stormakterna i det 

stora spelet som öst och väst bedriver, utan att få möjlighet att själv agera. Aftonbladet 

kännetecknas därmed av ett ständigt polariserande i väst och öst, där läsaren ständigt dras 

tillbaka till kalla kriget. Man hetsar aktörerna mot varandra och det syns nästan en strävan efter 

att förstora konflikten i artiklarna. Man utmålar Putin som den stora skurken som måste 

bekämpas, lägger gärna ord i hans mun och mycket av fokusen kretsar kring honom, så pass att 

övriga parter inte får ge sin syn på saken fullt lika mycket. 

 

5.2 Expressens bild 

Expressen målar upp en bild av ett Ryssland som vill skydda sin Svartahavsflotta, förhindra ett 

ukrainskt närmande till EU, ett Ryssland som prioriterar ryskt inflytande och som hellre tillgriper 

våld än samtal, samtidigt som de vill återväcka någon form av bild av Sovjetunionen för att 

vinna stöd på hemmaplan och utnyttja händelserna på Krim för att kunna resa separatistiska krav 
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även i andra länder. De parter som nämns är främst Ryssland och Putin, som återkommer och tar 

upp mycket plats i artiklarna. I förbigående nämns andra aktörer, som FN:s säkerhetsråd, 

Ukrainas tillförordnade president och den förre presidenten Janukovytj. Majoriteten av tiden 

ägnas dock åt Ryssland och Putin. Man använder rubriker som Vladimir Putins rätta ansikte, 

spela inte överraskad av Putins makthunger och Putins kalla spel. En författare skriver rätt ut att 

Putin är en motståndare Europa inte skådat på länge, och delar således upp konflikten i ett vi 

och dem, där Ryssland och Putin är dem, en motståndare inte bara mot Ukraina utan mot hela 

Europa. I enstaka artikel syns ställningstaganden till fördel för NATO. Man är snar att dra in 

kalla kriget, med kommentarer som gammalt sovjetiskt anlete, särskilt för att beskriva 

relationerna, och man menar på att Putin är det största hotet för Europa och för Sverige. Liksom 

Aftonbladet blir därmed bilden högst polariserad i ett vi och dem, i ett väst och öst, på ett sätt 

som näst intill uppmuntrar konflikt.  

5.3 Svenska Dagbladets bild 

Svenska Dagbladet anger skälen till konflikten som att nationalister och extremister tagit makten 

i Kiev och att Ryssland vill försvara ryska medborgares liv, samtidigt som de ser ett ukrainskt 

närmande mot väst som ett hot. Det är till stor del den ryska versionen av sanningen. De parter 

som återges är Ryssland och Putin, ockupanterna på Krim, Ukrainas interrimregering med 

interimpresidenten Oleksandr Turtjynov och nye premiärministern Arsenij Jatsenjuk, Tyskland, 

EU, NATO, FN:säkerhetsråd och dess generalsekreterare, samt USA. Det ägnas mycket 

utrymme åt att ge luft åt fler sidor och även civila kommer till tals i stor utsträckning. Det är en 

mycket nyanserad blandning av aktörer som får ge sin version. Liksom de andra tidningarna är 

det flera aktörer som sorterar in under samlingsnamnet väst. När det gäller tillskrivningen av 

attribut till respektive part syns en generell avsaknad av attribut och ställningstaganden. Ett sätt 

det sker mer diskret på är genom att lyfta in utrikesminister Carl Bilds fördömanden av 

Rysslands agerande, men författarna skriver själva inte om sina egna åsikter. Det finns artiklar 

som bryter detta mönster, men de är få och i minoritet.
249

 Det finns till och med flera artiklar som 

granskar hur rapporteringen går till och förklarar hur parterna beskrivs i media, med t.ex en 
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makthungrig Putin och en prövad Obama.
250

 Relationerna beskrivs allsidigt, alltifrån vad 

demonstranterna på Krim tycker till vad FN tycker, och man uppmanar vid ett tillfälle Ryssland 

att förbättra relationen till EU. Det dras inga eller få paralleller till kalla kriget.  

 

5.4 Dagens Nyheters bild 

Dagens Nyheter skriver om hur Ryssland vill skydda sina landsmän från kränkningar av en icke-

legitim regeringen bestående av facister, och att Ryssland kommer göra det som krävs för att 

skydda sina intressen i Ukraina. En annan förklaring som artikelförfattarna själva funderar kring 

är Ukraina som en geopolitisk buffertzon, och att ett erövrande av Ukraina är en del av Putins 

utrikespolitiska vision, en del i ett nytt sovjetiskt imperium. Denna tanke driver man i flera 

artiklar och den kallas för Putins vision om den euroasiatiska unionen. De parter som syns i 

artiklarna är främst Ryssland och Putin, som många artiklar kretsar omkring. Parter som USA, 

Tyskland, EU, FN och NATO nämns mycket i förbigående, ofta med citat av talesmän. Dessa 

delas in under samlingsnamnet väst. Den avsatte presidenten Viktor Janukovytj får inledningsvis 

mycket plats i artiklar men försvinner sedan mer och mer. Man gör också intervjuer med vanliga 

civila på Krim och skapar ett bredare perspektiv. Det var till en början svårt att hitta attribut, 

eftersom att nyhetsrapporteringen är neutralt skriven., T.ex väljer författaren i en artikel att 

skriva man i kosackmössa istället för kosack, vilket tyder på att man medvetet vill skriva neutralt. 

Det som sticker ut är ledarna och vissa artiklar som är väldigt tydliga i sitt tillskrivande av 

attribut. Det är Putin som utsätts hårdast. Han beskrivs som en hycklare och sabotör av 

världspolitiken, med en ambition om att återskapa ett imperium och att han är utan skrupler när 

det kommer till tillvägagångsättet. Man menar att han ljuger om skälen till att ingripa på Krim 

och att det egentligen är början på en mycket större erövring av hela Ukraina och ännu mer. Det 

kompletteras med ständiga referat till kalla kriget och man menar på att den nuvarande 

konflikten är det nya kalla kriget. När det gäller relationerna får respektive part utrymme att säga 

vad de tycker och man belyser situationer ur flera synvinklar, men mycket av relationerna 

beskrivs också med jämförelser gjorda till kalla kriget.   
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5.5 Slutsatser 

Dessa bilder blir intressanta att granska med McCombs teori om dagmaktsordningen, där media 

konstruerar och presenterar en bild som formar medborgarnas syn på världen genom 

prioriteringsöverföring. Generellt syns att kvällstidningarna är betydligt snarare till att utmåla 

antagonister och gärna med hårda attribut, men även Dagens Nyheter visar tydliga tendenser till 

detta. Man vädjar till den sociala kontexten genom att hela tiden använda läsarens uppfattningar 

om kalla kriget, som för Sverige var en tid präglad av skräck, upprustning och det ständiga hotet 

om ett tredje världskrig. Den bilden förs över till konflikten på Krim och ger förutfattade 

meningar som inte alls behöver stämma in på nutiden, och som kanske till och med hindrar 

läsaren från att dra egna slutsatser. Bilden blir långtifrån nyanserad och perspektivet i sig 

ensidigt. Eftersom att nålsögat är riktat mot Putin och hans aggressivitet gör 

prioritetsöverföringen att det är honom som läsarna kommer att uppfatta som viktig: han är den 

styrande aktören och hotet. Uppmärksamheten riktas mot honom. Därefter appliceras hårda 

attribut som att han straffar, hämnas och skapar rädsla, vilket är en form av demonisering. Det i 

sig uppmuntrar polarisering, precis som Jake Lynch konstaterar i sin modell för freds- och 

krigsjournalism, genom ett uppdelande i vi och dem, där dem är problemet. Den här 

pseudoomgivningen skapar och göder konflikt genom sitt förenklande av verkligheten, genom att 

radera gråskalorna och istället måla allt ännu klarare i svart och vitt. Detta är extra tydligt i 

refereringarna till kalla kriget, och när man jämför Putin med Stalin. Med dessa väcks i varje 

enskild läsares huvud en förförståelse som just den applicerar på konflikten, generellt troligtvis 

kopplad till kapprustning, skräck, stora spänningar, kärnvapen, världen på kanten till ett tredje 

världskrig. Den absoluta skurken i det här fallet är Putin, precis som Styrelsen för psykologiskt 

försvar konstaterat med att media har sina hjältar och skurkar, som svartmålas i samtliga 

tidningar. Mot honom ställs det som kallas för väst, som blir den goda sidan som måste stå upp 

mot honom om inte Europa ska gå under. Det leder till en alienering av Ryssland som kan 

förmodas skapa en grund för konflikt snarare än för samtal och samarbete.  

 

I Svenska Dagbladet, och i viss mån Dagens Nyheter, görs bilden mer nyanserad genom att fler 

parter ges mer plats. Med Lynchs modell ser vi att det innebär att konfliktens transparens ökar 

och att konflikten i sig blir problemet, istället för den andra sidan. Det uppmuntrar ett lösande av 

problemet. Det märks en försiktighet att knytna egna attribut till parterna och man spelar inte alls 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-03-19 48 

på kalla kriget som ett sätt att förstå konflikten. De analyser som finns klarlägger oftast bara 

bakgrundsförhållanden och sammanhang. Därmed tillåts läsaren att dra sina egna slutsatser från 

det som respektive part lägger fram. Det går hand i hand med Svenska Dagbladets konstaterande 

att de slår vakt om objektiviteten.  

 

Mellan tidningarna syns det skillnader i sättet att använda journalistiken för att nå olika mål. 

Både Aftonbladet och Expressen har ett sätt att skriva som tyder på att det handlar om 

sensationsjournalistik, där målet är att fånga läsare genom dramatiska rubriker och aggressiva 

ledare. Det är publiken som är det viktiga. Detta skriver Expressen till och med om på sin 

webbsida, där de tydliggör att människor, som berörs av beslut och dramatiska nyhetshändelser, 

är viktigare än redovisningsplikten. Det stämmer överens med både McCombs teori och med 

teorin som Styrelsen för psykologiskt försvar har, där bilden som framställs i tidningarna har 

formats för att nå fram till en publik. Det kan finnas en inneboende problematik i det. Om det är 

så att det krävs dramatik för att fånga en publik, att man behöver måla världen klarare i svart och 

vitt, och man behöver ha en ond och en god sida, så innebär det att sådan tidningsrapportering av 

naturen blir konfliktuppmuntrande. Det krävs en fiende, en ond sida. Då blir det alltid ett vi och 

ett dem. Om människorna som läser tidningarna smittas av detta tankesätt, naturligtvis i högre 

eller lägre grad, via prioritetsöverföringen, kan det bli så att den generella opinionen i ett land 

påverkas av den bild tidningarna förmedlat av konflikten. Med tanke på att dessa fyra tidningar 

är bland de största i Sverige, och att åtminstone tre av dem målar ut en motståndare i Putin, är det 

inte osannolikt att de kan påverka sina läsare att tycka och tänka på det sättet. Det skulle innebära 

att massmedia, åtminstone när de kollektivt bygger upp samma bild, har stora 

påverkansmöjligheter och att sättet att måla upp en konflikt skulle kunna få långtgående effekter 

på en befolkning.  

 

Efter att ha läst samtliga fyra tidningars artiklar går det att se att det är främst två 

verklighetsbilder som krockar. Det är bilden av ett Ukraina som gör revolution och kastar bort en 

korrupt regim, avsätter en Rysslandtrogen president och tillsätter en ny regering. Det är också 

bilden av ultranationalister, högerextremister och nazister som gör väpnad statskupp, till viss del 

stöttade av väst, och som hotar det ryska språket och den ryska delen av befolkningen. Det  är två 

helt olika versioner av exakt samma sak. Dagens Nyheter beskriver det som att det är en bild av 
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hur väst ser på det och en bild av hur Ryssland ser på det.
251

 Det märks tydligt att olika aktörer 

vill trycka ut olika bilder för att uppnå sina syften. För Ryssland är det viktigt att just deras bild 

av verkligheten accepteras, eftersom att det legitimerar deras krig och kommer tillåta dem att 

fortsätta. Om inte annat innebär det att deras bild ställs mot en annan bild och på så sätt skapar 

splittring och osäkerhet, vilket i sig ger möjlighet till agerande utan påverkan från omvärlden. 

Dessa två bilder som ställs mot varandra gör att man kan ana informationskriget som ständigt 

pågår. Här blir det viktigt med massmedier som granskar sina källor och analyserar skeptiskt så 

att en enskild sanning inte tar över. Att särskilt notera är att Ryssland har flera statligt stöttade 

eller ägda mediaföretag, som t.ex RT, Russian Today, som publicerar den bild som staten vill nå 

ut med. Det gör massmedia till ett vapen i det moderna kriget. 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Förslagsvis kan analyser göras av annan press än svensk, för att på så sätt kunna ställa den bild 

som framkommer i utländsk press mot den bild som framkommer i svensk press och se hur de 

skiljer sig åt. Rent logiskt borde den bilden skilja sig åt och det kan vara intressant att spekulera i 

hur de olika bilderna påverkar befolkningen i respektive land, och hur dessa bilder kan krocka.  

Ett annat alternativ är att göra en liknande undersökning som denna ur ett propagandaperspektiv 

där pressen och dess källor analyseras.  
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