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Sammanfattning: 
Försvarsmaktens underrättelseoperation Örnen i Stockholms skärgård hösten 2014 utgjorde på 
många sätt ett trendbrott för det svenska militära medlet. För första gången på över ett decen-
nium offentliggjordes bevisad kränkande undervattensverksamhet på svenskt territorium. 
Massmedia riktade återigen blickarna till Försvarsmaktens förmåga att hävda territoriell integri-
tet varpå försvaret via media under pågående operation tvingades kommunicera en avskräck-
ande militär vilja och förmåga. Den inverkan media har på den militära avskräckningskommuni-
kationen och därmed möjligheterna till påverkan, utgör det centrala problemet i den här uppsat-
sen. 
 
Syftet med magisteruppsatsen är att fördjupa kunskapen om vad medias rapportering innebär 
för militär avskräckningskommunikation. Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i säker-
hetspolitik och strategi, kommunikationsvetenskap samt teorier kring relationen mellan militä-
ren och media i 2000-talets operationsmiljö. 
 
Genom enkelfallsstudie och diskursanalys har mediediskursen av operation Örnen i Svenska 
Dagbladet och Aftonbladet synliggjorts. Med hjälp av analysen har därefter sex kommunikativa 
områden identifierats där militären i kommunikationen för att åstadkomma tröskeleffekt kan 
dra lärdom av mediediskursen.  Resultatet påvisar att enighet i den militära och politiska retori-
ken, ökad öppenhet om det militära medlet, förhålla sig till verklighet och fakta, tidskritisk kom-
munikation, proaktiv mediehantering samt medvetenhet om fjärde generationens military-media 
relations på olika sätt bidrar till att åstadkomma tröskeleffekt. 
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“I wish it were possible to convince  
others with words.”1  

 
President Lyndon B. Johnson 

 
  

                                                        
1 Schelling, Thomas C., Arms and influence, 12. pr., New Haven, 1977[1966], 150. 
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1. Inledning  
Georgienkriget 2008 och Rysslands krig mot Ukraina 2014 medförde en förskjutning av 

det svenska militära medlets fokus. I och med Försvarsberedningens säkerhetspolitiska 

rapport "Vägval i en globaliserad värld" 20132 fick Försvarsmakten ett större fokus på 

nationellt försvar och att såsom en tröskel verka avhållande på väpnade angrepp utifrån 

– krigsavhållande tröskelförmåga. 

 

Den nationella incident- och försvarsförmågan har under de senaste åren satts på prov 

då framförallt kränkningar av svenskt luftrum har ägt rum. Efter larm om oidentifierad 

undervattensverksamhet i Stockholms skärgård iscensatte Försvarsmakten den 16 

oktober 2014 en underrättelseoperation – Operation Örnen – som pågick under drygt en 

vecka. Uppståndelsen kulminerade då överbefälhavaren Sverker Göransson mötte 

media den 21 oktober och uttryckte att det var ”förjävligt att någon är inne på svenskt 

territorium på detta sätt”3.  

 

Operation Örnen utgjorde på många sätt ett trendbrott för det svenska militära medlet. I 

avseendet avskräckning och tröskeleffekt var det första gången på mycket länge 

Försvarsmakten under en längre period tvingades kommunicera en vilja och förmåga 

där en angripare över tiden genomförde det första draget. Försvarsmakten och dess 

informationsstab sattes nu på prov att under en pågående nationell operation, mot en 

främmande aktör, kommunicera den svenska militära avskräckningsförmågan. 

 

Militärstrategisk doktrin 2012 slår fast att syftet med avskräckning är att få motparten 

att avstå från att vidta oönskade åtgärder – att denne uppfattar sig ha mer att vinna på 

att vara passiv, än att aktivt påverka.4 Avskräckning handlar om tre delar som 

samverkar; trovärdig kommunikation av vilja och förmåga, och att därigenom påverka 

någons perception i en för mig gynnsam riktning. Samtidigt framstår svårigheter att 

genom verbal kommunikation påverka någon i avskräckningssyfte. Vid verbal 

kommunikation kommer uttalanden många gånger från flera olika aktörer och därför 

föreligger det ett alltför stort tolkningsutrymme för mottagaren, vilket riskerar att 

budskapet avvisas.5  

 

Att media idag används som den mest betydande kanalen i kommunikationen mellan 

militären och allmänheten gör inte att tolkningsutrymmet och grogrunden för 

missförstånd blir mindre. Vi vet av forskningen att media i egenskap av Gatekeepers i sin 

                                                        
2 Ds 2013:33 ”Vägval i en globaliserad värld”, Stockholm: Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, 
2013. 
3 Magnusson, Örjan (2014-10-21). Sveriges Television. ”ÖB: Det är förjävligt”. 
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ob-uttalar-sig-om-operationen. Hämtad: 2015-10-23, kl 21:17. 
4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2012 (M7739-354023). Stockholm: Försvarsmakten, 2013, 46. 
5 Schelling, Arms and influence, s. 150. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ob-uttalar-sig-om-operationen
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rapportering bearbetar ursprungsinformationen vilket gör att budskapet riskerar att 

filtreras eller få en annan betydelse och därmed missförstås.6  

 

På detta tema anger Militärstrategisk doktrin 2012 att ”militära operationer måste 

genomföras med utgångsläget att information och media har utvecklats till en kritisk 

framgångsfaktor. Det innebär att en militär aktör idag är utsatt för en mer omfattande 

granskning än tidigare och med ett ständigt rättfärdigande av sitt agerande inför 

omvärlden.”7 Då opinionsstöd är viktigt för demokratiska nationer blir också bilden i 

media av det militära medlet betydelsefull. Doktrinen menar att ”medias rapportering 

av en konflikt blir en sensor; gynnsam eller ogynnsam för operationen.”8  

 

I ett sammanhang, där kommunikation används som ett bland flera militära medel för 

att uppnå avskräckning, finns det således ett intresse att vidare studera hur mediebilden 

påverkar det militära medlets kommunikation. Att trovärdigheten och därigenom 

möjligheten till att påverka för att uppnå avskräckning riskerar att äventyras genom att 

budskapet via media vinklas, förstärkas, förvanskas eller reduceras, utgör det centrala 

problemet i den här uppsatsen.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt från Militärstrategisk doktrin 2012 och betraktelsesättet om media 

som en kritisk framgångsfaktor, syftar den här uppsatsen till att fördjupa kunskapen om 

vad medias rapportering innebär för militär avskräckningskommunikation.  

 

Eftersom teoribildningen antyder att det finns svårigheter att uppnå avskräckning 

genom muntlig konversation, finns det därför ett krigsvetenskapligt intresse att studera 

hur det militära medlets kommunikation via media kan göras framgångsrik. Hur dess 

trovärdighet kan säkerställas varpå påverkan uppnås. 

 

Utifrån syftet formuleras därför följande forskningsfråga: 

 

- Vad kan mediebilder lära militären för att genom kommunikation åstadkomma 

tröskeleffekt? 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan formuleras följande stödfråga: 

 

- Hur ser medias rapportering av en specifik militär operation ut? 

 

                                                        
6 McQuail, Denis & Windahl, Swen, Communication models for the study of mass communications, Longman, 
London, 1981, s. 100f. 
7 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2012, s. 31. 
8 Ibid. 
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1.2 Metod 
Nedan följer en diskussion om hur ovanstående forskningsfråga ska besvaras och en 

diskussion om dess metodologi. Hur en undersökning ska genomföras är knutet till 

forskningsdesign, vilken syftar till att klarlägga vad och vem som ska undersökas samt 

hur undersökningen ska genomföras.9  

 

 

1.2.1 Forskningsdesign 

Då uppsatsens syftar till att fördjupa kunskapen om vad medias rapportering innebär 

för militär avskräckningskommunikation, utgörs uppsatsens undersökningsmaterial av 

medietexter och närmare bestämt nyhetspress. För att analysera denna typ av data 

lämpar sig någon form av kvalitativ textorienterad analysmetod varpå valet framförallt 

står mellan en kvalitativ analys av meningsinnehåll eller diskursanalys. Den här 

uppsatsen tillämpar diskursanalys som metod för den empiriska analysen.  

 

Diskursanalys som metod för att analysera medietexter lämpar sig bra då 

diskursanalysen betraktar nyhetsartikeln ur en större diskursiv och social praktik. I 

stället för att betrakta texten som informationsbärare, betraktas inom diskursanalysen 

texten som en social handling. Diskursanalytikern Teun van Dijk menar att en 

nyhetsdiskurs bör studeras i strukturell bemärkelse där det strukturella enklast kan 

förstås mot bakgrund av att en nyhetstext knappast kan ses som en slumpmässig 

kombination av tecken. Han menar att texten snarare är en företeelse där ord och satser 

är strukturerade så att ett språk framträder. Strukturernas närvaro möjliggör ett socialt 

meningsskapande så att vi som läsare förstår texten.10  

 

För att säkerställa objektivitet och reliabilitet i den vetenskapliga metoden, görs 

diskursanalysen i föreliggande uppsats utifrån Peter Berglez förslag på analysschema av 

nyhetstext11 som i sin tur bygger på van Dijks modell för textorienterad diskursanalys12. 

Det innebär att undersökningsmaterialets meningsskapande identifieras med hjälp av en 

strukturerad och metodologisk diskursiv analys. Enligt van Dijk genomförs analysen på 

makro- och mikrostrukturell nivå där den makrostrukturella nivån innefattar en 

tematisk och en schematisk struktur.13 

 

                                                        
9 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl. Malmö: Li-
ber, 2003, s. 49f. 
10 Berglez, Peter, ”Kritisk diskursanalys”. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommuni-
kationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 202. 
11 Ibid., s. 202ff. 
12 Dijk, Teun Adrianus van, News as discourse, Erlbaum, Hillsdale, N.J., 1988, s. 17ff. 
13 Ibid. 
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van Dijks modell innebär att inledningsvis görs en översiktlig kartläggning över 

materialet (huvudsakligt innehåll, bilder, bildtexter och faktarutor) med syftet att 

bekanta sig med texten och sortera underlaget. Därefter behandlas nyhetstextens 

tematiska och schematiska struktur. Härvid ger den tematiska strukturen prov på en 

hierarkisk organisering av de händelser eller ämnen som blir föremål för den aktuella 

verklighetsbeskrivningen. Här undersöks hur texten är organiserad, hur händelser 

förekommer i artikeln, huvudhändelser och deras relation till sekundära händelser. Den 

schematiska strukturen behandlar vidare undersökningsmaterialets regelstyrda 

berättande och hur den aktuella verkligheten konstrueras diskursivt inom ramen för 

dessa regler. Här kartläggs exempelvis implicit information (underliggande meningar, 

opinioner och värderingar), rubriksättning och ingresser samt historisk kontext. Den 

mikrostrukturella analysen därnäst handlar om att analysera texten på detaljnivå. Här 

analyseras textens globala och lokala koherens (hur man ur läsarperspektiv får ihop 

textens olika partier till en sammanhängande mening), implikationer av såväl frånvaro 

som närvaro av information, samt textens lexikala stil (ordval). Slutligen behandlas 

underlagets historiska och politiska kontextualiseringar, vilket innebär att det 

dominerade perspektivet problematiseras i en vidare historisk och politisk 

bemärkelse.14 

 

För att kunna analysera mediabilden av det militära medlet i samband med en specifik 

operation, besvara forskningsfrågan och samtidigt uppfylla de vetenskapliga kraven på 

validitet och överförbarhet, uppstår förväntningarna att ett empiriskt nutida fall måste 

väljas. Man kan utifrån detta tänka sig fallstudier kring mediebilder (fortsättningsvis 

mediediskurser) där det militära medlet har använts för insatser nationellt eller 

internationellt. Då mediediskurser i rapporteringen om internationella insatser inte 

uppfyller de förväntningar som erfordras avseende nationell territoriell integritet och 

avskräckning, väljs underrättelseoperation Örnen. Dessutom uppfyller Örnen bäst 

kraven på nutids- och aktualitetskriteriet samt tydlig avgränsning i tid och rum.  

 

Mediesamhället idag är mångfacetterat; TV, radio, digital och tryckt nyhetspress, 

Internet och bloggar. Då uppsatsens ansats är att undersöka mediediskursen, väljs 

tidningsmediet som undersökningsmaterial. Tidningsmediet väljs i huvudsak eftersom 

diskursiva metoder för textorienterad analys är väl utvecklade och därmed lämpar sig 

för nyhetstext. I syfte att erhålla så bra, eller relevant, data som möjligt och därigenom 

öka urvalets validitet, har två tidningars bevakning av Operation Örnen analyserats – en 

morgontidning och en kvällstidning. För att kunna jämföra och samtidigt få en så stor 

bredd som möjligt väljs Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Svenska Dagbladet – 

obunden moderat – säljs som morgontidning genom prenumeration vilket av tradition 

har inneburit att journalistiken har ett mer långsiktigt perspektiv relativt 

kvällstidningarna. Aftonbladet – obunden socialdemokratisk – antar en mer kreativ 

                                                        
14 Berglez, Peter, ”Kritisk diskursanalys”. I Ekström & Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 
s. 202ff. 
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hållning, mer åt populär- och sensationsjournalistiken.15 I syfte att kunna identifiera 

eventuella trender i rapporteringen, har mediediskursen av den aktuella operationen 

följts under 12 månader – från larmet om misstänkt undervattensverksamhet den 16 

oktober 2014 till och med det att media ett år efter det initiala larmet blickade tillbaka 

på ubåtsjakten. 

 

Även om tidningsmediet till sin natur med bearbetad information genom tradering kan 

betraktas som sekundärkälla, utgör tidningsmediet som undersökningsmaterial för den 

här uppsatsen primärkälla. Samtligt empiriskt underlag som har analyserats i den här 

undersökningen har hämtats från Mediearkivet Retriever (https://web-retriever-info-

com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive.html). Där har sökorden 

”Försvarsmakten”, ”Ubåt” och ”Underrättelseoperation” använts som lingvistiskt urval 

för källorna Svenska Dagbladet respektive Aftonbladet i tidsperioden 2014-10-16—

2015-10-17. 

 

Avslutningsvis, efter det att mediediskursen har analyserats enligt van Dijks 

analysmodell, diskuteras analysen i förhållande till uppsatsens teoribildning för att 

besvara uppsatsens forskningsfråga. 

 

 

1.2.2 Metoddiskussion 

I empiriskt inriktad vetenskap underbyggs slutsatser med hjälp av empiriska data.16 För 

den här uppsatsens del utgörs dessa data av nyhetstexter som via analys blir argument 

som används för att kunna påstå något med tillräckliga krav på vetenskaplighet. Kritik 

kan riktas mot diskursanalysen som vetenskaplig metod då den i allt väsentligt bygger 

på tolkningar av sociala handlingar och inte mätbara objekt. Mats Ekström och Larsåke 

Larsson menar dock att den sociala verkligheten i första hand inte består av 

observerbara och mätbara beteenden, utan av meningsfulla handlingar och resultat av 

handlingar.17 För att kunna analysera detta sociala mönster måste hermeneutisk 

tolkning tillämpas. Tolkningens validitet i diskursanalysen utgörs därför av dess 

vetenskapliga metodologi där koherens, omfattning, intersubjektivitet, öppenhet, djup 

och kontextualitet i möjligaste mån har omhändertagits.18  

 

Med hjälp av diskursanalysen betraktas inte nyhetstexten som ett isolerat språkligt 

objekt, utan sätts i ett sammanhang där den sociala verkligheten och den kulturella 

kontexten formar den diskursiva praktiken. Att betrakta medietexter på detta sätt är 

särskilt viktigt då nyheter idag måste förstås utifrån sociala och kulturella betingelser 

                                                        
15 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tids-
åldern, 9., rev. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2008, s. 73. 
16 Ekström & Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 13. 
17 Ibid., s. 13f. 
18 Ibid., s. 15. 

https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive.html
https://web-retriever-info-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/services/archive.html
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där bland annat sociala trender, aktuell samhällsdiskurs, ägarförhållanden och politisk 

åskådning styr meningsskapandet. 

 

Inom diskursanalysen kan analysen av data påverka reliabiliteten då författaren många 

gånger också är en del av den sociala praktik i vilken diskursen huserar. Enligt Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips kan det som författare därför vara svårt att 

förhålla sig helt objektiv till undersökningsmaterial man själv är nära och har en åsikt 

om.19 Peter Berglez menar därför att man som diskursanalytiker måste försöka ställa sig 

utanför den kultur man själv befinner sig i så att ens personliga värderingar inte 

överskuggar analysen. Men paradoxalt nog menar han att det samtidigt är analytikerns 

delaktighet i den sociala praktiken som utgör själva förutsättningen för en lyckad 

diskursanalys.20 För att komma tillrätta med dessa diskursanalytiska utmaningar på 

reliabiliteten tillämpas i föreliggande uppsats Teun van Dijks modell för textorienterad 

diskursanalys samtidigt som medvetenheten om dessa utmaningar bidrar som den 

främsta framgångsfaktorn.   

 

Avslutningsvis gör den här uppsatsen anspråk på en överförbarhet, validitet och 

reliabilitet utifrån den här specifika uppsatsens teoretiska referensram och 

undersökningsmaterial. Generellt kan sägas att ju större och bredare analysmaterial en 

diskursanalys förfogar över, desto större grad av validitet och överförbarhet erhåller 

analysen. Den här uppsatsen har av omfång och tidsmässiga aspekter avgränsats till 

tidningsmediet eftersom diskursen som sådan i tidningsmediet är relativt enkel att 

sammanställa för analys. För att ändå uppnå krav på överförbarhet har två olika typer 

av tidningspress valts ut.  

 

 

1.3 Tidigare forskning 

Diskursanalys som metod har tidigare inom forskningen använts för att analysera 

mediebilder. Det tyder på att diskursanalysen som sådan är väl akademiskt accepterad 

för ändamålet varvid metodens validitet för den här uppsatsen får anses som 

välgrundad. Även mediebilder i kölvattnet av militära operationer har tidigare 

analyserats för vetenskapliga ändamål, men oftast inom säkerhetspolitik eller med 

medie- och kommunikationsvetenskapliga förtecken.  

 

Diskursanalysen ”Ett krig - tre sidor: En kritisk diskursanalys av Irakkriget i brittiska, 

svenska och amerikanska medier”21 av Karolina Erikson på Stockholms universitet 

                                                        
19 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000, s. 28. 
20 Berglez, Peter, ”Kritisk diskursanalys”. I Ekström & Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 
s. 203. 
21 Erikson, Karolina, ”Ett krig - tre sidor: En kritisk diskursanalys av Irakkriget i brittiska, svenska och 
amerikanska medier”. Kandidatuppsats vid Institutionen för mediestudier Stockholms Universitet, 2013. 
Stockholm: Stockholms Universitet. 
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belyser mediediskurser som sådana, samtidigt som Matilda Arborelius och Sandy 

Kallenys ”Fredsjournalistik i krig – en kvantitativ och kvalitativ studie av franska och 

amerikanska dagstidningars rapportering under konflikterna i Afghanistan och Mali”22 

belyser vilka faktorer som påverkar rapporteringarnas vinkel, samt på vilket sätt 

vinkeln rapporteras. Veterligen har dock medias rapportering sparsamt analyserats 

inom vetenskapen syftande till att krigsvetenskapligt utveckla den militära operativa 

effekten. 

 

Efter sökning i databaserna Taylor & Francis, Military Collection (ProQuest) och Google 

Scholar har inom krigsvetenskapen ingen analys av mediediskurs påträffats. Däremot 

framträder en ganska omfattande forskning kring medieoperationer och militär 

informationstjänst. Engelskan Sarah Maltby har i flera verk publicerat forskning kring 

konflikter och militära operationer i en allt mer omfattande medierad tidsålder.23 

Israelerna Yehiel Limor och Hillel Nossek har gjort omfattande forskning om relationen 

mellan militären och media i krigföringen som präglar 2000-talet.24 Gemensamt för 

Maltbys, Limor och Nosseks forskning är att den i allt väsentligt avgränsas till 

informationsmiljön och dess karaktäristika – inte vad den innebär för att optimera den 

militära operativa effekten. Men som teoribildning fyller Limor och Nosseks en funktion 

i den här uppsatsen. 

 

Forskningen kring kriskommunikation mellan myndigheter och media är ett relativt 

outforskat område. På Forsvarets forskningsinstitutt i Norge bedriver Janne Merete 

Hagen och Henning André Søgaard forskning om strategisk kommunikation som 

redskap i krishantering. I sin forskning menar de att till skillnad från traditionell press- 

och informationstjänst handlar strategisk kommunikation mer om hur ord och 

handlingar uppfattas – mer om strategi än kommunikation. Intressant är att deras 

forskning har konstaterat att för norskt vidkommande utgör inte strategisk 

kommunikation en integrerad del i militära operationer ”när det verkligen gäller”.25 

 

Forskningen inom avskräckningsteori får anses vara mycket omfattande. För att nämna 

någon tidigare avskräckningsforskning som har bäring mot den här uppsatsen bör FOI-

rapporten ”Vill du ha fred, rusta för krig - Perspektiv på en svensk tröskel” omnämnas.26 

                                                        
22 Arborelius, Maria & Kallanys, Sandy, ”Fredsjournalistik i krig – en kvantitativ och kvalitativ studie av 
franska och amerikanska dagstidningars rapportering under konflikterna i Afghanistan och Mali”. Kandi-
datuppsats vid Institutionen för samhällsvetenskaper Södertörns Högskola, 2013. Huddinge: Södertörns 
Högskola. 
23 Maltby, Sarah, Military media management: negotiating the "front" line in mediatized war, Routledge, 
New York, 2012. 
24 Limor, Yehiel & Nossek, Hillel, “The Military and the Media in the Twenty-First Century: Towards a New 
Model of Relations”, Israel Affairs, July 2006, Vol. 12 Issue 3. 
25 Hagen, J.M. & Søgaard, Henning André, ”Strategisk kommunikasjon som redskap i krisehåndtering”, For-
svarets Forskningsinstitutt (FFI), Oslo, 2014, s. 26. 
26 Lindström, Madelene & Lindvall, Fredrik, "Vill du ha fred, rusta för krig: perspektiv på en svensk trös-
kel”, Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Stockholm, 2015. 
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I rapporten gör Madelene Lindström och Fredrik Lindvall en ansats att definiera 

tröskeleffekt för svenskt vidkommande. Rapporten berör i mycket korta ordalag 

kommunikation som avskräckande medel, men ger i övrigt en mycket medioker bild av 

hur kommunikation kan verka som avskräckande medel. Därav har Lindström och 

Lindvalls rapport tjänat som motivations- och inspirationskälla för den här uppsatsen. 

 

Kort sagt finns det en ganska sparsam tidigare forskning om vad man kan dra för 

slutsatser ur mediediskurser för att berika den krigsvetenskapliga teoribildningen i 

allmänhet och för militär operativ effekt i synnerhet. Därför får den här uppsatsen anses 

bana väg i tidigare otrampad mark. 

 

 

1.4 Disposition 
Med anledning av uppsatsens metod, syfte och problemformulering, disponeras 

uppsatsen enligt följande: 

 

Inledningsvis (kapitel 2) görs en redogörelse för rådande forskningsläge och tidigare 

forskning inom avskräckning och kommunikationsvetenskap. Forskningsläget utgör 

uppsatsens teoretiska referensram i syfte att sätta in problemområdet i ett 

vetenskapligt sammanhang.  

 

För att i uppsatsens diskussion kunna besvara forskningsfrågan, görs därefter (kapitel 

3) en enkelfallstudie där mediediskursen i uppsatsens båda undersökningsmaterial 

analyseras. Därigenom kan mediediskursen av en specifik militär operation synliggöras, 

varpå förutsättningar för att besvara forskningsfrågan har skapats. 

 

Slutligen (kapitel 4) diskuteras analysen i förhållande till uppsatsens teoretiska 

referensram, varvid forskningsfrågan kan besvaras och lärdomar för den militära 

kommunikationsstrategin för att åstadkomma tröskeleffekt kan identifieras. 

 

Med utgångspunkt från uppsatsens metod, empiri och resultat görs avslutningsvis 

(kapitel 5) en metodologisk diskussion i syfte att utvärdera undersökningens 

vetenskaplighet. I uppsatsens avslutning delges också förslag på fortsatt forskning inom 

ämnesområdet.  
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2. Teoretisk referensram 
Det här kapitlet syftar till att sätta in uppsatsens problemområde i ett teoretiskt 

sammanhang och referensram. Kapitlet sammanställer och diskuterar den teoribildning 

som på olika sätt inverkar på uppsatsens forskningsfrågor. Kapitlet utgör därmed en bas 

från vilken resonemangen kring uppsatsens resultat och diskussion tar sin 

utgångspunkt.  

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna i föreliggande uppsats erfordras en 

övergripande redogörelse för olika och vitt skilda vetenskapliga områden. Det som 

förenar områdena i krigsvetenskap är deras betydelse i dynamiken kring strävan att 

uppnå avskräckning och tröskeleffekt. I den här uppsatsen omfattar avskräckning en 

växelverkan mellan säkerhetspolitik och strategi, samt kommunikationsvetenskap och 

military-media relations.  

 

Då uppsatsens forskningsdesign argumenterar för att diskursanalys väljs som 

vetenskaplig metod, är det relevant att uppsatsen antar en diskursteoretisk 

utgångspunkt. Uppsatsens teoretiska referensram börjar därför att för uppsatsens 

vidkommande definiera diskursbegreppet. 

 

 

2.1 Diskursteoretisk utgångspunkt 
Vad är diskurs? Den här uppsatsen väljer att betrakta diskurs som ett bestämt sätt att 

uppfatta, tala om och förstå världen (eller delar av den). En diskurs skapas av en social 

praktik knuten till användningen av språk, handlingsmönster, vanor och konventioner – 

mer eller mindre styrda av regler. Det innebär att diskursbegreppet kan användas som 

benämning på en social interaktion – ett samtal som konstitueras när människor 

gemensamt använder sig av ett språkbruk utifrån social verklighet och kulturell kontext. 

Man kan säga att inom en diskurs finns ett bestämt sätt att tala, skriva, handla, 

exkludera, inkludera, tillåta och förbjuda – ett sätt att kommunicera till andra inom och 

utanför diskursen. Peter Berglez menar att ett samtal inte fungerar på samma sätt i det 

privata (hemmet, familjen, den närmsta umgängeskretsen) som i ett mer offentligt 

sammanhang (i relationen till myndigheter, arbetsplatsen). Situationen bestämmer dels 

vad som sägs, och dels hur det sägs.27 

 

Centralt i Norman Faircloughs teoribildning kring diskursbegreppet är att han skiljer 

mellan diskurs som text, som diskursiv praktik och som social praktik. När diskursen 

bara blir text har analysen av sådan diskurs en stark lingvistisk koppling där exempelvis 

texters grammatiska struktur jämförs. Den diskursiva praktiken avser hur texter 

produceras, distribueras och hur texter konsumeras genom tolkning. Den sociala 

                                                        
27 Berglez, Peter, ”Kritisk diskursanalys”. I Ekström & Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 
s. 200. 
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praktiken innebär att texter och diskursiva praktiker relateras till något yttre och 

bredare, exempelvis andra diskursiva praktiker, social verklighet och kulturell 

kontext.28 Det innebär således att diskursiva praktiker ingår i ett dialektiskt samspel 

med andra sociala praktiker så att de två formerna av praktik ömsesidigt konstituerar 

varandra.29 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips förklarar Faircloughs 

dialektik som att ”diskursiva praktiker – varigenom man skapar texter och mottar och 

tolkar dem – ses som en viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den 

sociala världen. Det är delvis genom diskursiva praktiker i vardagen som social och 

kulturell reproduktion och förändring äger rum.”30 Därigenom konstituerar de 

diskursiva praktikerna och de andra sociala praktikerna tillsammans vår omvärld.31 

 

Göran Bergström och Kristina Boréus menar att analys av diskurser i hög grad fokuserar 

på diskursiva relationer och därför betraktas som ett studium av samhällsfenomen där 

språket står i fokus.32 De argumenterar för att diskursbegreppet är väsentligt för 

samhällsvetare just för att det har att göra med social praktik och på ett eller annat sätt 

knyter konventioner och regler för hur människor talar och skriver till andra sätt som 

de verkar på i ett samhälle.33 

 

 

2.2 Strategi- och avskräckningsteori 
Det övergripande målet i uppsatsens problemformulering är att uppnå avskräckning 

(eng. deterrence). Madelene Lindström och Fredrik Lindvall menar att teoribildningen 

kring avskräckning ofta har utgått från ett stormaktsperspektiv34 och har därför gjort en 

ansats att för svensk vidkommande definiera tröskeleffekt. En tröskel utgör den 

påverkan försvararen har på angriparen före denne bestämmer sig för ett eventuellt 

väpnat angrepp.35 Man menar att tröskel därför kan ses som en begränsad form av 

avskräckning.36 Denna ansats till svensk definition baseras bland annat på Lawrence 

Freedman som menar att ”deterrence is a coercive strategy” – att genom tvångsmakt 

”persuading another that they must not act for fear of the concequences if they do”.37 

Centralt i teoribildningen kring avskräckning är att påverka motparten så att den 

eventuella nyttan en angripare uppnår med ett väpnat angrepp ska upplevas kosta mer 

än vad ansatsen är värd. Såväl Thomas Schelling38 som Peter Viggo Jakobsen39 

                                                        
28 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 308. 
29 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 25. 
30 Ibid., s. 67. 
31 Ibid., s. 25. 
32 Bergström & Boréus (red.), Textens mening och makt, s. 305. 
33 Ibid., s. 18. 
34 Lindström & Lindvall, "Vill du ha fred, rusta för krig”, s. 26. 
35 Ibid., s. 40. 
36 Ibid., s. 12. 
37 Freedman, Lawrence, Deterrence, Polity Press, Cambridge, 2004, s. 26. 
38 Schelling, Arms and influence, s. 4. 
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argumenterar om ”smärta” som den avhållande mekanismen för angrepp – antingen i 

tron att ha begränsad förmåga att kunna utstå eller i bemärkelsen att själv ha 

möjligheten att kunna undvika. 

 

Teoribildningen kring avskräckning anger olika typer av avskräckning. Med 

utgångspunkt från deterrence as a coercive strategy, argumenterar Freedman om consent 

och control; consent när någon frivilligt kan påverkas utan hot om våld och control när 

tillämpningen och hotet om våld är så pass intensiv att motpartens beslut inte kan 

betraktas som frivilligt.40 Dessa typer av coercive strategy kan jämföras med Joseph Nyes 

distinktion mellan Hard Power och Soft Power.41 Hård makt utgörs av en direkt strategi 

som genom huvudsak militära maktmedel hotar med piska och samtidigt erbjuder 

morötter för att få stater eller andra aktörer att ändra sig. Den mjuka makten handlar 

om att genom indirekt strategi få andra att vilja det du vill. Den makten utövas på ett sätt 

där man på olika sätt eftersträvar att influera motparten – att attraktionsförmågan hos 

de egna idéerna och skickligheten i att forma den politiska agendan påverkar omvärlden 

till att anpassa sina normer och värderingar till ett sätt som gynnar oss.42 

 

Den traditionella teoribildningen om hård makt utgår från Schelling och en tid som 

präglades av terrorbalans och kärnvapenkapprustning. Enligt Schelling handlar militär 

strategi om diplomacy of violence43 där stater i sin strävan att avskräcka använder sig av 

olika påtryckningsmedel för att påverka sina motparter – våldsmakt (Brute force44) och 

tvångsmakt (Coercion45/Compellence46). Han menar att det är med hjälp av hotet om det 

latenta våldet som man kan påverka motpartens val av alternativ. Han skiljer på tvång i 

termer av coercion och compellence där han menar att coercion bygger på att det är den 

avskräckande parten som fäller avgörandet genom tvång, medan det i compellence är 

motparten som genom aktiva eftergifter påverkar avgörandet.47  

 

Andra typer av avskräckning är general- och immediate.  General deterrence utgörs av de 

rutinmässiga åtgärder en stat vidtar i fredstid i sina internationella relationer. Freedman 

menar att dessa åtgärder kan utgöras av ”vaga och icke-övertygande karaktär” men som 

ändock tjänar sitt syfte som avskräckande. Immediate deterrence tillämpas först när den 

generella avskräckningen har misslyckats och sker då som en direkt och tydlig åtgärd på 

en provokation.48  

 

                                                                                                                                                                             
39 Jakobsen, Peter Viggo, Western use of coercive diplomacy after the Cold War: a challenge for theory and 
practice, Macmillan, Basingstoke, 1998, s. 12.   
40 Freedman, Deterrence, s. 26. 
41 Nye, Joseph S, “The Changing Nature of World Power”, Political Science Quarterly; Summer 1990, 181. 
42 Ibid., s. 181f. 
43 Schelling, Arms and influence, s. 34. 
44 Ibid., s. 3ff. 
45 Ibid., s. 4ff. 
46 Ibid., s. 71ff. 
47 Ibid. 
48 Freedman, Deterrence, s. 40. 
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Av tradition har teoribildningen kring avskräckning i huvudsak tagit sin utgångspunkt i 

fysiska faktorer. Förutsättningar för att uppnå en avskräckande effekt tycks i allt 

väsentligt ha utgått från förband och förmågor där hot om kärnvapen varit 

normsättande för teoriutvecklingen.49 Den allmänna nutida diskursen i Sverige kring 

avskräcknings- och tröskeleffekt lyfter exempelvis fram stridsvagnssystemet på Gotland 

som en avskräckande faktor, långräckviddiga bekämpningssystem, militär närvaro och 

tillgänglighet, dolda ubåtar i Östersjön och krav på snabbinsatsförband. Freedman ser 

här internalized deterrence som ett komplement till den medvetna och hårda 

kommunikationen. Internalized deterrence kan verka som ett mjukt maktmedel genom 

att försvararen inte medvetet använder sig av avskräckning som strategi. Ändå uppnås 

en avskräckande effekt genom att den potentielle angriparen bygger upp sin perception 

på en mer eller mindre klar uppfattning om möjliga konsekvenser.50 

 

Som uppsatsens problemformulering antyder, handlar avskräckning om tre delar som 

samverkar; (1) vilja, (2) förmåga, och (3) kommunikation av viljan och förmågan. Frank 

Zagare och Marc Kilgour menar dock att det inte är tillräckligt att kommunicera vilja och 

förmåga för att påverka motparten om dessa inte upplevs som trovärdiga. Det innebär 

att kommunikationen måste backas upp av en vilja och förmåga som upplevs rationell 

och utan tvivel möjlig att verkställa. Genom trovärdighet och rationalitet måste 

motparten påverkas att uppleva att denne har mer att vinna på att inte utföra det den 

hotat med.51 I boken Arms and Influence ställer Schelling trovärdigheten i förhållande till 

proportionalitet. Han menar att ett uttryckt hot aldrig kommer upplevas som trovärdigt 

och därmed svårligen uppnå avskräckningseffekt om inte hotet motsvarar en 

proportionerlig reaktion på det förväntade.52 

 

För att överhuvudtaget kunna påverka någon måste kommunikationen utgå från 

någonting. Thomas Elkjer Nissen och Steen Kjærgaard menar att ”kommunikationen 

skal under alle omstændigheder være inden for det fastsatte narrativ”. Man menar att 

när man vid strategisk kommunikation går utanför det strategiska narrativet, ”mistes 

legitimiteten hurtigt”.53 Detta kan jämföras med vad trovärdigheten säger om ett parti 

som i regeringsställning fattar beslut som går utanför det manifest man gick till val på. 

Interaktionen mellan politiken och det militära medlets budskap tycks således ha 

avgörande betydelse för den strategiska kommunikationens trovärdighet. Detta styrks 

av Janne Merete Hagen och Henning André Søgaard som visar på att effektiv strategisk 

kommunikation i en militär operation förutsätter ett klart budskap som har sitt 

ursprung i de politiska målen. Ett sådant budskap bör vara konsekvent över tid och för 

                                                        
49 Se exempelvis Schelling, Arms and influence. 
50 Freedman, Deterrence, s. 29ff. 
51 Zagare, Frank C. & Kilgour, D. Marc., Perfect deterrence [Elektronisk resurs], Cambridge University 
Press, Cambridge, UK, 2000, s. 66ff. 
52 Schelling, Arms and influence, s. 36ff och s. 97f. 
53 Elkjer Nissen, Thomas, och Kjærgaard, Steen, ”Strategisk kommunikations rolle i strategier og strategi-
formulering”, Militært Tidsskrift, 140. årgang - nr. 4 - december 2011, s. 36. 
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att få bästa möjliga effekt bör det följa en röd tråd från politisk nivå till militär 

genomförandenivå.54 

 
Dersom opinionen oppfatter at militære handlinger ikke 

samsvarer med de uttrykte politiske mål, risikerer troverdigheten 

– og støtten – til operasjonen å bli kraftig svekket og, i verste fall, 

true utfallet.55 

 

 

Den stora utmaningen för avskräckning och dess teori är att verkligen veta när 

avskräckningen fungerar. Eftersom avskräckning syftar till att ingenting ska hända, är 

det därför svårt att säga vad som egentligen påverkar vad. Att en konflikt inte utbryter 

kan å ena sidan bero på en tillräcklig avskräckning, men å andra sidan på att den 

potentiella angriparen aldrig hade någon intention att göra något.56 Allt handlar om 

perception hos mottagaren av kommunikationen. Såväl Freedman som Schelling menar 

att en förutsättning för framgångsrik kommunikation är att budskapet vilar på någon 

form av rationalitet som alla aktörer förstår och accepterar.57 Därför måste 

kommunikationen bygga på omfattande målgruppsanalys så att budskapet utifrån 

målgruppens narrativ – format av dennes kulturella kontext och sociala verklighet – 

uppfattas på det sätt det är avsett för.  

 

I strävan att förstå föreliggande uppsats problemområde, för kraven på trovärdighet och 

rationalitet oss över till kommunikationsvetenskapens betydelse för att åstadkomma 

avskräckning.  

 

 

2.3 Kommunikationsvetenskap och Military-Media Relations 
 

 
 One cannot not communicate.58 

 

 

Allt vi gör, oavsett vi vill eller inte, beteenden och handlingar, mer eller mindre 

medvetna, utgör kommunikation och skapar relationen mellan sändaren och 

mottagaren. Förståelsen för Paul Watzlawicks axiom från 1967 är inte nog så viktig vid 

avskräckningskommunikation i allmänhet och internalized deterrence i synnerhet. Att 

fysiskt utgångsgruppera långräckviddiga bekämpningssystem på Gotland eller att 

                                                        
54 Hagen & Søgaard, ”Strategisk kommunikasjon som redskap i krisehåndtering”, s. 22. 
55 Ibid. 
56 Freedman, Lawrence, “Framing Strategic Deterrence”, The RUSI Journal, 154:4, 2009, s. 46. 
57 Schelling, Arms and influence, s. 36ff. 
58 Watzlawick, Paul, Beavin, Janet Helmick & Jackson, Don D., Pragmatics of human communication: a study 
of interactional patterns, pathologies, and paradoxes, Norton, New York, 1967. 
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verbalt uttrycka att Vladimir Putin är irrationell och att svenskar är rädda för Ryssland, 

utgör båda olika sätt att strategiskt kommunicera. Då föreliggande uppsats syftar till att 

fördjupa kunskapen om vad medias rapportering innebär för militär 

avskräckningskommunikation, har som uppsatsens metod anger kommunikation 

avgränsats till masskommunikation genom tidningsmediet. 

 

För att kunna förstå vad som formar mediediskursen och därmed besvara uppsatsens 

forskningsfrågor, måste en grundläggande förståelse för masskommunikation erhållas. 

År 1957 utvecklade Bruce Westley och Malcolm MacLean en kommunikationsmodell där 

de introducerade media som en del i informationsflödet. I ”A Conceptual Model for 

Communications Research” utgör C den kommunicerande funktionen som mellan källan 

och mottagaren beslutar vad som ska kommuniceras och hur. De meddelanden C väljer 

att överföra till B utgörs dels av dennes eget urval av meddelanden från A (xI) och dels 

av C´s eget urval och sammanfattning av olika X i sitt eget förnimmelsefält (X3c, X4).59 

 

 
 

Figur 1: Westley & MacLeans masskommunikationsmodell.60 

 

 

För att sätta in Westleys och MacLeans masskommunikationsmodell i ett militärt 

sammanhang kan A ses som den officiella militära representationen som väljer ut och 

sammanfattar X:en till en officiell kommunicerad bild (xI). C utgörs av media, 

journalister och redaktion, vilka i egenskap av Gatekeepers61 bearbetar och 

transformerar xI till xII vilken därefter kommuniceras av C till B. I 

masskommunikationsmodellen har B förlorat all direkt kontakt med X1-X4…X∞, vilket 

innebär att B är helt utlämnad åt C som spelar en dominerande roll. 

 

Idag kan viss kritik riktas mot Westley och MacLeans masskommunikationsmodell. I 

dagens medielandskap står inte B i sådan isolerad beroendeställning till C som 

                                                        
59 Westley, Bruce H. and MacLean Jr, Malcolm S. “A Conceptual Model for Communications Research”, Au-
dio Visual Communication Review, Vol. 3, No. 1 (Winter, 1955), s. 3ff.  
60 Ibid., s. 5ff. 
61 McQuail & Windahl, Communication models for the study of mass communications, s. 100f. 
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masskommunikationsmodellen gör gällande. Idag når B information från X1-X4…X∞ – om 

inte på egen hand så med hjälp av andra C – samtidigt som A genom exempelvis sociala 

medier har helt andra förutsättningar att nå B utan kommunikation via C. 

 

Idag kan 1900-talets kommunikationsmodeller kondenseras till en massmedierad 

kommunikationsprocess. I processen menar Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela 

Wadbring att producenternas urval i egenskap av Gatekeepers, såväl som uppbyggnad av 

mediaprodukterna görs utifrån en kulturell kontext och en social verklighet.62  

 

 
 

Figur 2: Den massmedierade kommunikationsprocessen.63 

 

 

Med detta menas att producenten har att förhålla sig till sin kanals typ av media 

(kvällstidning, public service, TV), politisk åskådning (bunden/obunden, 

socialdemokratisk/konservativ/liberal), språk och andra symboler, bildmaterial eller 

sättet att göra rubriker. Social verklighet kan utgöras av rådande nyhetsjargong, aktuella 

mediala ämnen, eller den pågående politiska diskursen. 

 

Med anledning av krigföringens utveckling under 2000-talet och de stora strukturella, 

funktionella och sociokulturella förändringar som påverkar den globala och lokala 

medievärlden, konstaterar Yehiel Limor och Hillel Nossek i sin forskning kring Military-

Media relations att militären och media i sin relation idag har nått en fjärde generation 

av military-media relation – en nivå de kallar Multidimensional Model. Denna nivå menar 

de kräver en utveckling mot att militären effektivt måste kommunicera med såväl 

allmänheten som med media – två olika målgrupper med olika funktioner.64 Med fjärde 

generationens military-media relation har man lämnat nivån Deactivation Model. De 

argumenterar för att Deactivation kännetecknades av att krigföring till skillnad från 

tidigare hanterades och fördes långt ifrån medias ögon. Det innebar att medias förmåga 

att agera fritt i allt väsentligt var avaktiverad genom att media då var i beroende av vad 

militären rapporterade. Den första nivån – Self-Mobilization Model – kulminerade under 

                                                        
62 Hadenius, Weibull & Wadbring, Massmedier, s. 17f. 
63 Ibid., s. 18. 
64 Limor & Nossek, “The Military and the Media”, s. 485. 
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andra världskriget och karaktäriserades av att mediabilden av militären i allt väsentligt 

stödde militärens intressen. Den andra nivån – Parallell Model – utvecklades under 

Vietnamkriget och gav uttryck för en rivalitet mellan media och militären såväl som 

mellan media och det politiska etablissemanget.65 

 

Limor och Nossek redovisar en rad strukturella och funktionella karaktäristika som 

kännetecknar medievärlden i den fjärde generationens military-media relation.66 Dessa 

karaktäristika ska betraktas i ljuset av Militärstrategisk doktrin 2012 och resonemanget 

om media som kritisk framgångsfaktor för den militära operationen. Bland de 

strukturella karaktäristika i det förändrade medielandskapet omtalas:67  

 en koncentrering av massmedia till internationella mediakonglomerat,  

 en ökad mängd mindre nyhetsdistributörer,  

 en försvagning av nationell identitet bland media,  

 ett ökat inflytande av kommersiell media i distributionen,  

 Online News 24 timmar om dygnet,  

 en ökad ekonomisk och  

 professionell konkurrens bland media, samt en försvagning av gamla 

väletablerade kanaler. 

 

De funktionella förändringarna präglas bland annat av:68 

 Speed Counts – Not Accuracy,  

 informationens kortare livslängd,  

 mer underhållning på bekostnad av Hard News,  

 mindre informativ och faktabaserad text till förmån för bilder och rubriker,  

 att kommentarer som inte baseras på fakta ges en allt större plats i avsaknad av 

autentisk information.  

 

Som man säger: 

 

 
Fierce competition among the media may lead to the publication 

of information before it has been verified. […] Cut-throat 

competition and technological innovations enable not only rapid 

dissemination of information over media channels but also the 

equally rapid removal of it.69 

 

 

                                                        
65 Limor & Nossek, “The Military and the Media”, s. 484. 
66 Ibid., s. 496ff. 
67 Ibid. 
68 Ibid., s. 499f. 
69 Ibid., s. 500. 
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Dessa förändringar i medielandskapet innebär exempelvis att militären i sin 

kommunikation med media idag, eventuellt har att hantera dubbla lojaliteter hos media 

– lojaliteten till staten/samhället och till sina respektive ägare. Därför menar Limor och 

Nossek att militären inte längre kan förlita sig på graden av samarbete man tidigare haft 

med media. Det innebär också att militären idag måste hantera ett ökat antal 

mediekanaler vars operatörer ibland är okända och/eller fria från professionella och 

etiska restriktioner. Det gör det också svårare att använda sig av media för att rikta 

information till den avsedda målgruppen. Ekonomiska intressen är också styrande för 

vad och hur informationen publiceras. 

 

Att förstå och behärska de strukturella och funktionella förändringarna i military-media 

relations är för militären en förutsättning då media används i kommunikationen för att 

uppnå militära målsättningar. Limor och Nossek menar att dessa karaktäristika idag 

utgör en del av krigets natur. På samma sätt som militären måste förstå terrängen, väder 

och vinds inverkan på den militära markoperationen, måste den idag också förstå den 

förändrade medieterrängen.  

 

Avslutningsvis menar Limor och Nossek att den formella och informella 

kommunikationen i relationen mellan militären och media i den fjärde generationens 

military-media relation bygger på en triangel av ömsesidiga intressen:70 (1) Access to 

information, (2) cencorship, och (3) options for real-time reporting.  

 

 
While the media seek full access to information, the military 

insists on retaining at least partial control over its accessibility. 

Moreover, while the media advocate the elimination of all 

cencorship, the military controls media content to prevent 

publication of information liable to adversely affect and disrupt its 

activity. Finally, the media desire maximum freedom to direct, 

real-time reporting from battle areas, while the military attempts 

to limit this freedom.71 

 

 

Av naturliga skäl står dessa intressen i huvudsak i konflikt med och motsätter sig 

varandra vilket i sig utmanar relationen mellan dess båda aktörer. 

 

Även om Yehiel Limors och Hillel Nosseks forskning redovisar ett antal generella 

mediekaraktäristika som inte på något sätt är unikt för det militära medlet, påvisar 

deras forskning betydelsen att för militära syften behärska den förändrade 

medievärlden. Dock finns det inget självändamål för militären att kommunicera med 

media. Limor och Nosseks forskning om fjärde generationens military-media relations 

                                                        
70 Limor & Nossek, “The Military and the Media”, s. 486f. 
71 Ibid., s. 487. 
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belyser därför tydligt militärens relation med media för att därigenom effektivt kunna 

nå den förutbestämda målgruppen.  

 

 

2.4 Syntes 
Teoribildningen kring avskräckning bygger i allt väsentligt på vålds- och tvångsmakt. 

Forskningen belyser smärtan – antingen att kunna utstå eller kunna undvika – som 

central för huruvida avskräckningen är framgångsrik eller inte. Även om Freedman 

argumenterar kring begrepp som consent visar forskningsläget ett mycket begränsat 

resultat avseende avskräckning genom mjuk makt – att exempelvis använda 

kommunikation som avskräckande medel. 

 

Tröskel och tröskeleffekt kan för svenskt vidkommande ses som en begränsad form av 

avskräckning. Den effekt en tröskel har utgörs av den påverkan försvararen har på 

angriparen före denne bestämmer sig för ett eventuellt väpnat angrepp. 

 

För att lyckas med avskräckning och tröskeleffekt krävs att en stat genom 

kommunikation av vilja och förmåga lyckas påverka motparten i en för den 

avskräckande staten gynnsam riktning. Forskning kring avskräckning påvisar att 

trovärdig kommunikation och upplevda rationella budskap utgör förutsättningar för 

effektiv påverkan. För att den strategiska kommunikationen skall upplevas trovärdig 

och rationell bör den militära kommunikationen ha sitt ursprung i de politiska 

målsättningarna och vara konsekvent över tid. Kommunikation utanför det fastställda 

narrativet tycks därmed underminera kommunikationens trovärdighet. 

 

Vi vet av forskningen att media i egenskap av Gatekeepers filtrerar och transformerar 

den ursprungliga informationen. Forskningen inom kommunikationsvetenskap belyser 

också att medias urval och uppbyggnad av mediaprodukterna görs utifrån sin upplevda 

kulturella kontext och sociala verklighet. 

 

För att som i denna uppsats kunna använda sig av kommunikation via media som 

avskräckande medel, konstaterar Limor och Nossek att fjärde generationens military-

media relations karaktäristika utgör en naturlig del av krigets natur. Utan kunskap om 

karaktäristika står militären maktlös inför medias makt att kontrollera agendan och 

tanken. På samma sätt som militären måste förhålla sig till terräng, väder och vind, 

måste också militären behärska fjärde generationens medieterräng för att effektivt 

kunna kommunicera genom media för att uppnå sina syften.  

 

De strukturella och funktionella förändringar som kännetecknar den fjärde 

generationens medieterräng, ställer också krav på hur avskräckningskommunikationen 

genomförs för att upplevas trovärdig och rationell: Exempelvis är responstiden för att 

kommunicera immediate deterrence kritisk, att aktivt förse media med information för 



Mattias Söderberg 2016-01-18  
HSU 14-16 
 

Sida 22 av 56 
 

att förekomma medial ryktesspridning och undvika kommentarer som inte baseras på 

fakta, samt effektiv och resolut mediehantering då strävan är att åstadkomma consent 

och compellence. En stor utmaning för det militära medlet är att effektivt och medialt 

kunna hantera den triangel av ömsesidiga intressen som av naturliga skäl ofta står i 

intressekonflikt mellan militären och media.  

 

För att påverka målgruppen är det dennes perception som ska påverkas. Då 

avskräckning syftar till att ingenting ska hända, är det också svårt att säga vad som 

egentligen påverkar vad. Men att konsekvent förhålla sig till det strategiska narrativet 

ökar den strategiska kommunikationens trovärdighet och därmed också påverkan. 
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3. Analys 
 

 
Ubåtslarm i skärgården (S:141018-01) 

 

 

Det var fredagen den 17 oktober 2014 som Försvarsmakten inledde en militär operation 

i Stockholms skärgård – den som sedermera kom att benämnas underrättelseoperation 

Örnen – efter larm om oidentifierad undervattensverksamhet. Det var uppgifter om ett 

”av människor tillverkat föremål” som utlöste försvarsinsatsen (S:141018-03, 

A:141018-01). Operationen genomfördes under en veckas tid fram till den 24 oktober, 

men mediediskursen som föreliggande uppsats avgränsas till kom i kölvattnet av Örnen 

att fortsätta under ytterligare ett år.   

 

Efter att ha tagit del av den teoretiska referensramen som på olika sätt inverkar på 

uppsatsens forskningsfrågor, tar det här kapitlet sig an det empiriska 

undersökningsmaterialet i strävan att besvara forskningsfrågorna. För att 

metodologiskt identifiera undersökningsmaterialets meningsskapande diskurser 

användas Teun van Dijks tidigare beskrivna modell för textorienterad diskursanalys.72 

Utifrån ett makro- och mikrostrukturellt perspektiv analyseras de båda 

undersökningsmaterialens diskursiva praktik avseende det militära medlet och den 

övergripande schematiska strukturen (inklusive diskursen kring den kränkande 

aktören).  

 

Det här kapitlet syftar till att förstå mediediskursen av en specifik militär operation. 

 

 

3.2 Undersökning 1 – Svenska Dagbladet 
 

3.2.1 Introduktion 

Som obunden moderat ”kvalitetspress”73 och med en tradition av att vara högerns och 

de kulturkonservativas organ i framförallt stockholmsområdet,74 anses Svenska 

Dagbladet (SvD) vara en av de mest pålitliga och objektiva nationella 

morgontidningarna i Sverige. Då SvD saknas som enhet i de senaste årens nationella 

SOM-undersökningar om befolkningens förtroende för olika massmedier, kan resultatet 

från 2006 där SvD ingår i den klustrade enheten Stockholms morgontidningar redovisas. 

I 2006 års nationella SOM-undersökning visar 57 % av respondenterna att de har 

mycket stort eller ganska stort förtroende för innehållet i Stockholms morgontidningar 

                                                        
72 Dijk, News as discourse, s. 17ff. 
73 Hadenius, Weibull, & Wadbring, Massmedier, s. 73. 
74 Ibid., s. 67. 
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samtidigt som 13 % anger att de har litet förtroende. Det kan emellertid jämföras med 

72 % respektive 5 % för enheten lokala morgontidningar för samma år och fråga.75 

 

Den diskursiva praktiken i SvD rapportering omfattar såväl meningsskapande som 

betydelsebärande och produktiva inslag. Rapporteringen kan sammanfattas med en 

betydelsebärande diskurs som efter inledande tillförsikt och stort förtroende för den 

operativa militära viljan och förmågan, efter några identifierade händelser sakta övergår 

till en skepsis mot den militärstrategiska och den tidigare politiska ledningen. SvD:s 

övergripande meningsskapande formas av att man målmedvetet och planmässigt 

påverkar människors övertygelse att Sverige jagar en rysk ubåt. Det produktiva 

elementet tydliggörs främst genom att SvD debatterar och för upp svensk 

försvarsförmåga på den politiska agendan. 

 

 

3.2.2 Analys 

”Marinens mest avancerade fartyg, den ultramoderna korvetten HMS Visby” (S:141023-

02) 
Med rubriker som ”Ubåtslarm i skärgården” (S:141018-01), ”Försvaret spanar efter 

misstänkt ubåt i skärgården” (S:141918-03) och ”Smygande korvett beredd för strid” 

(S:141018-07) utmålas allvaret i den uppkomna situationen. Genom en saklig 

rapportering från Försvarsmaktens inledande presskonferens understryks allvaret i det 

larm om misstänkt undervattensverksamhet som tidigare under dagen nådde 

Försvarsmakten genom en ”trovärdig sagesperson”.  

 

 
Vid en hastigt sammankallad presskonferens strax efter klockan 

18 på fredagen var Försvarsmaktens operationsledare kommendör 

Jonas Wikström mycket sparsam med information. Han sade att 

man efter intervju av vittnet bedömde det som denne sett som 

"allvarligt" och att fartyg, helikoptrar och "ett par hundra 

personer" på land deltar i spaningarna. Att Försvarsmakten gick ut 

med information så snabbt motiveras med att området (som man 

inte namngav) är tätt trafikerat, samtidigt som där nu pågår 

militär verksamhet. 

 

Enligt vad källor med insyn i verksamheten säger till SvD har 

försvaret helt kunnat utesluta att det rör sig om djur som minkar 

eller naturfenomen. Det som setts är "ett av människor tillverkat 

föremål", enligt källorna. Nationaliteten uppges vara okänd. 

(S:141018-03, mina kursiveringar) 

 

 

                                                        
75 Hadenius, Weibull & Wadbring, Massmedier, s. 373. 
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Med en diskursiv lingvistik där trovärdigheten och allvaret understryks genom ordval 

som hastigt sammankallad, Försvarsmaktens operationsledare kommendör, ”allvarligt” 

samt helt kunnat utesluta och ”ett av människor tillverkat föremål”, understryks såväl 

allvaret som trovärdigheten i den uppkomna situationen. I detta initiala skede av 

operationen finns det ingen antydan till kritiskt förhållningssätt i den diskursiva 

praktiken. I stället styrks trovärdigheten i ”den hastigt sammankallade 

presskonferensen” av en intervju med försvarsminister Peter Hultqvist (S) som bara 

någon timma före presskonferensen låter meddela att han ”är fullt informerad av 

Försvarsmakten och om vad den gör. Försvarsmakten gör ett professionellt och seriöst 

arbete och jag har fullt förtroende för deras bedömning.” (S:141018-05) Tillförsikten 

inför den stundande underrättelseoperationen underbyggs ytterligare av bildspråket 

där försvarsministern på en helsidesbild syns självsäker och tillbakalutad i en fåtölj på 

sitt tjänsterum (S:141018-06). 

 

Under hela operationen väljer SvD att väva in Försvarsmaktens vilja och förmåga i den 

löpande texten istället för som brukligt redovisa deltagande militära enheter och dess 

förmågor i en faktaruta. Det skapar diskursivt en mening där SvD tar ställning och bidrar 

till att kommunicera en reell och potent militär förmåga – till allmänheten såväl som till 

den kränkande aktören. En faktaruta kan upplevas abstrakt där det militära bidraget ses 

som ett särintresse i operationens fortlöpande. 

 

 
…Det är korvetten HMS Visby som är det mest avancerade fartyg 

marinen har […]. Det andra fartyget är korvetten HMS Sundsvall 

som är en något äldre korvett, men också den utrustad för 

ubåtsjakt. Båda dessa fartyg kan genom sina hydrofoner fånga upp 

främmande verksamhet under vattnet och också fälla 

sjunkbomber.  

 

I spaningarna deltar även ett minjaktfartyg som kan gå in på 

grundare vatten och söka av havsbotten med sin 

undervattensutrustning. Utöver detta finns en bevakningsbåt i 

området. Bevakningsbåten kan lägga ut hydrofonbojar som 

lyssnar efter främmande verksamhet samt även den fälla 

sjunkbomber. (S:141018-03, mina kursiveringar) 

 

 

Tillförsikten kulminerar i ett reportage ombord på ”marinens mest avancerade fartyg 

HMS Visby”. Reportaget gjordes förvisso under en marin övning dagarna före larmet om 

oidentifierad undervattensverksamhet i skärgården, men publiceras något anpassad 

samma dag som larmet rapporteras och passar därför väl in i den sociala diskursen som 

omgärdar Örnen. SvD genom Mikael Holmström har i sitt författande antagit ett något 

naivt språkbruk där ett barns entusiasm kan skönjas i det diskursiva meningsskapandet, 

men budskapet om att Sverige har hypermodern försvarsmateriel och alltid är 

insatsberedda är tydligt: 
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SvD:s reportageteam hämtas upp […] av HMS Visbys skeppsbåt, en 

snabb ribbåt. Utanför på redden ligger HMS Visby… […] Skrovet 

påminner om en futuristisk farkost, som hämtad ur en Star 

Warsfilm. Ingen rörelse syns bakom de små mörka fönstren högst 

upp på skrovet och ingen besättningsmedlem syns på däck. 

 

Så svänger vi runt HMS Visby, redo att kliva ombord. Men i stället 

möts vi av två stora luckor i skrovet, en travers körs ut, en krok 

sänks ner och vips lyfts vi och hela skeppsbåten in i Visbys skrov. 

Luckan slår igen med en smäll. [---]Där ligger en lång rad 

skarpladdade sjunkbomber redo att fällas mot främmande ubåtar 

på svenskt vatten.  

 

[---]De fem korvetterna av Visbyklass ska däremot ge ifrån sig så 

få signaler som möjligt. All utrustning, från vapen till livflottar, är 

därför dold bakom släta luckor i skrovet av kolfiberarmerad plast. 

Smygtekniken gör fartygen svårupptäckta för en fiende. 

 

[---] Det är tur att de är fullt funktionella nu, när de nu behövs i ett 

nytt säkerhetspolitiskt läge… (S:141018-07) 

 

 

Det här utgör den diskursiva praktik som förmedlas genom SvD under den aktiva fasen 

av Örnen. Den präglas av tillförsikt, självförtroende och tilltro till det militära medlet. I 

och med ett antal händelser halvvägs in i operationen, antar diskursen en något 

annorlunda praktik. Genom hela operationen bibehålls ovan redovisad diskurs kring 

Försvarsmaktens operativa förmåga och verksamhet, men en skepsis mot den högre 

militära ledningen kan antydas.  

 

På måndagen den 20 oktober inträffar två händelser som gör att SvD drabbas i sin 

rapportering (S:141021-06): Sveriges Television avslöjar att ”Försvarsmakten medvetet 

har lämnat felaktig information om var bilden på den misstänkta undervattensfarkosten 

tagits”, samt att Försvarsmakten, under oklara omständigheter, som en reaktion på 

närgången bevakning beordrade civila båtar att tillfälligt hålla sig undan samtidigt som 

en flygförbudszon upprättades över stora delar av skärgården. Även om SvD genom att 

citera Försvarsmaktens insatschef konteramiral Anders Grenstad redovisar varför man 

delgavs ”ungefärliga och inte exakta” positionsangivelser, väljer SvD att benämna 

positionsangivelserna som ”felaktiga” (S:141021-06).  

 

Några dagar senare, onsdagen den 22 oktober, kan ytterligare skepsis skönjas mot den 

militära ledningen. I rapporteringen från en presskonferens på Berga meddelas att 

Försvarsmakten ”går in i en ny fas, men att man inte trappar ner”. Samtidigt som detta 

meddelas publicerar SvD ett motsägelsefullt foto från presskonferensen där minst tre 

örlogsfartyg – däribland ”den ultramoderna korvetten HMS Visby […] som haft en 
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nyckelroll i sökandet” – ses ligga inne i hamn. Bilden ackompanjeras av den 

betydelsebärande texten ”…Försvarsmakten kan inte bekräfta att de själva har gjort 

något fynd eller någon observation under de sex dagarna[!] som operationen pågått. 

Men Försvarsmakten är fortfarande rätt[!] säkra på sin sak” (S:141023-02, mina 

kursiveringar).  

 

 

”Farväl och på återseende” (S:141019-02) 

Trots att Försvarsmakten och SvD är tydliga vid den hastigt sammankallade 

presskonferensen på operationens första dag att nationaliteten på det ”av människor 

tillverkade föremålet” är okänt (S:141018-03), väljer SvD redan i reportaget om HMS 

Visby att utse Ryssland som den troliga inkräktaren (S:141018-07). Detta som 

betydelsebärande element präglar den meningsskapade diskursen genom hela 

operationen, fram till och med det mediala bokslutet ett år senare. 

 

 
Skadad rysk ubåt söks 

 

SvD AVSLÖJAR En skadad rysk undervattensfarkost kan finnas i 

Stockholms skärgård. Ett nödsamtal på ryska avlyssnades… 

[dagen före ubåtslarmet] …pågick krypterad radiotrafik mellan 

Kanholmsfjärden och den ryska östersjöenklaven Kaliningrad. 

(S:141019-01) 

 

 

Från och med dag 2 i den analoga nyhetsrapporteringen av Örnen skapar SvD en mening 

att ”insatsen på Kanholmsfjärden pågår på grund av misstankar om en skadad rysk 

ubåt” (S:141019-02). SvD chefsredaktör Fredric Karén konstaterar på SvD ledarsida att 

”om den svenska militären lokaliserar den ryska [min kursivering] ubåten kommer vi få 

ett uppskruvat säkerhetspolitiskt läge i Östersjön” (S:141019-02). Det är inte en fråga 

om en eventuell rysk ubåt, utan den är rysk. SvD hävdar att uppgifter om nödsamtal och 

efterföljande radiotrafik har bekräftats för SvD av olika personer (pluralis) med kunskap 

om de pågående spaningarna.  

 

Under hela operationen gör SvD upprepade försök att få sina uppgifter om rysk ubåt 

stärkta eller bekräftade: 

 

Indiciekedja: Redan på rapporteringens första dag för SvD en betydelsebärande diskurs 

om Sovjetunionens betydelse under 1980-talets ubåtskränkningar:  

 

 
1980-talet inträffade en rad ubåtsincidenter i svenska vatten som 

ledde till en kris mellan Sverige och Sovjetunionen. Den första 

redan 1980, när en sovjetisk ubåt upptäcktes vid Utö.  
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Den största incidenten - som gav eko över hela världen - inträffade 

den 28 oktober året efter, när den sovjetiska ubåten U 137 gick på 

grund utanför Karlskrona. (S:141018-04) 

 

 

Sedan 2007 har Rysslands militära aktivitet ökat i Östersjöområdet, där även fartyg och 

ubåtar är igång allt mer (S:141018-07). Efter kriget i Georgien 2008 blev Ryssland allt 

mer aggressivt och sedan kriget i Ukraina blev det ”omöjligt att längre framställa 

Ryssland som demokratiskt och fredligt” (S:141020-03). Under 2014 har ryska 

stridskrafter agerat på ett sätt som har varit otänkbart sedan kalla kriget och SvD menar 

att någon vecka innan ubåtslarmet avslöjade SvD hur ryska jaktplan flyger allt närmre 

de svenska spaningsplanen för att identifiera dem. Vidare slår sig SvD för bröstet genom 

att åberopa ”det numera smått klassiska avslöjandet om den ryska påsken utanför 

Gotland som ytterligare ett bevis för ökad rysk närvaro vid den svenska gränsen” 

(S:141019-02). Indiciekedjan avslutas med ett betydelsebärande konstaterande av SvD 

då ÖB på en presskonferens i Rosenbad presenterar bevis för bekräftad kränkning, men 

utan att kunna fastställa nationalitet: 

 

 
Det är naturligtvis skillnad på att veta och förstå. […] Den makt 

som både försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Sverker 

Göransson tidigare främst pekat ut som ansvarig för detta 

försämrade tillstånd är Ryssland. [---] Försvarsmakten sade 

medan kränkningarna pågick att man såg ett mönster som kändes 

igen sedan tidigare. Sverige protesterade efter U 137:s 

grundstötning 1981 och 1983 mot Sovjet. (S:141115-05) 

 

 

Ryskt handelsfartyg: Med vetskap om att miniubåtar under sovjettiden 

transporterades av ombyggda handelsfartyg, identifierar SvD ett potentiellt sådant: 

 

 
Sedan i onsdags, den 15 oktober, ligger ett ryskägt handelssfartyg 

nästan stilla på internationellt vatten utanför Stockholms 

skärgård. Det är oljetankern NS Concord på 57 000 dödviktston 

som ägs och drivs av företaget Novoship i Novorossiysk i Ryssland 

men seglar under liberiansk flagg. (S:141019-03) 

 

 

SvD får den bekräftelse man söker då SvD:s källor som arbetar med ubåtsspaningarna 

säger att man är medvetna om fartyget och att man har koll på det (S:141019-03). 

 

Respekterade experter: Under hela operationen har SvD kontinuerliga kommentarer av 

respekterade sakkunniga. Från svensk sida för att styrka SvD-narrativet använder man 
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sig av väletablerade namn som Stefan Ring och Tomas Ries (exempelvis S:141020-05), 

Peter Mattsson (S:141021-08) och Wilhelm Agrell (S:141115-06). I sin strävan efter 

objektivitet vill SvD ha expertutlåtande från ”den andra sidan”. Här använder man sig av 

Pavel Felgenhauer – oberoende rysk säkerhetspolitisk expert som bland annat skriver 

för den oppositionella tidningen Novaja Gazeta och den amerikanska tankesmedjan 

Jamestown Foundation – och Aleksandr Golts – oberoende försvarsanalytiker som 

skriver för Jezjednevjy Zjurnal. (S:141115-09) 

 

Politiska uttalanden: Vid upprepade tillfällen eftersträvar SvD att få politiker att uttala 

Ryssland som trolig inkräktare. Varken statsminister Stefan Löfvén eller utrikesminister 

Margot Wallström vill spekulera i nationaliteten på den eventuella 

undervattensfarkosten (S:141021-06). Inte heller försvarsminister Peter Hultqvist eller 

försvarsutskottets ordförande oppositionspolitikern Allan Widman vill efter 

försvarsutskottets möte den 21 oktober peka på rysk inblandning, även om Widman 

tillstyrker att det naturligtvis inte går att utesluta (S:141022-02).  Dock innan 

spekulationerna om rysk inblandning uttalar sig Hultqvist om Ryssland: 

 

 
Det som sker på Östersjön, bland annat med närgångna flygningar, 

visar att vi har ett nytt, förändrat läge. Ryssland har gjort enorma 

militära investeringar och agerar målmedvetet. I takt med ökad 

styrka så övar ryssarna mer, och det påverkar säkerhetsmiljön för 

länderna i närområdet, säger Peter Hultqvist. Själv har han under 

flera år varnat för Rysslands kraftiga och långsiktiga upprustning. 

Hultqvist beklagar att han fått rätt, men påpekar att ett nytt ryskt 

inslag är sjätte generationens krigföring. (S:141018-05) 

 

 

Avslutningsvis, som SvD:s chefredaktör Karén skriver, far tankarna osökt till den 

sovjetiske viceamiralen Alexej Kalinin som när ubåt U137 eskorterades ut till 

internationellt vatten från Karlskrona skärgård 1983 tog farväl av den svenske 

fartygschefen med orden: ”Farväl och på återseende.” (S:141019-02) 

 

Endast på ett ställe i hela det empiriska underlaget nämns andra aktörer än Ryssland. I 

tidigare nämnd faktaruta om ubåtskränkningarna på 1980-talet påpekas att ”senare har 

mycket pekat på att flera av kränkningarna, kanske de flesta, gjordes av amerikanska 

eller allierade ubåtar”. (S:141018-04) 

 

 

”Bara sådär, med en axelryckning” (S:150925-01) 

Den mediala diskursen som omgärdar militären och politiken kan i SvD delas upp i 

vardera två diskursiva praktiker. Den diskursiva praktiken som omfattar militärens 

operativa verksamhet har analyserats ovan, men det meningsskapande som SvD bygger 

upp utifrån den högre militära ledningen kvarstår att analysera. Om den operativa 
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verksamhetens diskurs behålls på en relativt konstant nivå genom hela operationen, bär 

den praktiska diskursen kring den högre militära ledningen en alltmer kritisk betydelse 

ju längre tid från den initiala krisen man rapporterar. 

 

Två dagar efter att operation Örnen har slutförts väljer SvD att publicera en intervju med 

Finlands försvarsminister Carl Haglund, gjord av finländska radio- och tv-bolaget Yle. 

Haglund säger i intervjun att Finlands ”försvar hade hanterat en liknande situation 

annorlunda” (S:141026-01). Detta uttalande som SvD publicerar i en kritiskt 

granskande och objektiv anda kommunicerar att den svenska militära ledningen av 

operationen – som hittills i rapporteringen har personifierats av ÖB Sverker Göransson, 

ställföreträdande insatschef Anders Grenstad och insatsledare Jonas Wikström – inte 

genomfördes som den borde. Det finns uppenbarligen bättre sätt – om än ur ett finskt 

narrativ – att hantera motsvarande militära situationer. 

 

Den militära ledningens anseende får sig dock ett uppsving i rapporteringen från den 

fullsatta presskonferensen på Rosenbad där statsminister Löfvén, försvarsminister 

Hultqvist och ÖB Göransson en månad efter ubåtslarmet gemensamt uppvisar bevis på 

kränkningen. Likt den första ”hastigt sammankallade presskonferensen” rapporterar nu 

SvD mycket sakligt och allvarstungt. SvD:s ledarskribent Per Gudmundsson uttrycker 

allvaret i SvD Ledare: 

 

 
Bredvid överbefälhavaren stod både försvarsminister Peter 

Hultqvist och statsminister Stefan Löfven, vilket ytterligare 

betonade allvaret i situationen. De agerade sakligt och 

professionellt. "Det är fullständigt oacceptabelt", sade 

statsministern, och förklarade att "vi kommer att försvara vår 

territoriella integritet med alla tillgängliga medel". "En 

motståndare ska aldrig kunna räkna med att uppträda ostört på 

svenskt territorium", intygade försvarsministern. (S:141115-02) 

 

 

Ett bevis utgör en 1:a på Försvarsmaktens sexgradiga skala för att analysera 

undervattenskränkningar och innebär konstaterad ubåt, miniubåt, dykarfarkost, dykare. 

Dock har inte försvaret kunnat fastslå inkräktarens nationalitet. I detta skede 

framställer SvD beviset som mycket trovärdigt. Man använder klassificeringen 

”kvalificerat hemlig av hänsyn till rikets säkerhet” som en bekräftelse på trovärdighet i 

diskursen (S:141115-05).  

 

De efterföljande månaderna fortsätter en kritisk rapportering i kölvattnet av Örnen. ”Ny 

strategi ska hindra ubåtar” lyder rubriksättningen i januari 2015 och tillsammans med 

en kommentar av Stefan Ring om ”hur otroligt nedprioriterad ubåtsjaktsförmågan varit i 

Sverige under många år” antyder diskursen att försvaret inte var så bra som det gav 

sken av under höstens underrättelseoperation. (S:150120-01) 
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Den 23 september 2015 slutredovisar Försvarsmakten sin analys av 

underrättelseoperation Örnen. I denna analys har Försvarsmakten reviderat sin initiala 

analys som delgavs på Rosenbad den 14 november 2014. ”Bekräftad ubåt” finns inte 

med i analysen och har istället ersatts med ”utom allt rimligt tvivel”. Det tyngsta beviset 

– det om konstaterad ubåt och som SvD använde kvalificerat hemlig för att underbygga 

dess trovärdighet – har omvärderats och strukits. (S:150924-02) SvD väljer att citera 

Försvarsmaktens pressmeddelande: 

 

 
Den observation som i höstas hade den högsta konfidensgraden 

har omvärderats. Här har det tillkommit ny information som gör 

att just denna observation har en annan förklaring, och den har 

därför inte ingått i underlaget för den samlade värderingen. 

(S:150924-02) 

 

 

Dagen efter offentliggörandet av den slutliga analysen gör SvD:s Jonas Gummesson en 

mycket kritisk kommentar i SvD. Under rubriken ”Ubåtsanalysen lämnar många frågor 

obesvarade” konstaterar Gummesson att ”någonstans har det, i ett tidigt skede, gjorts ett 

vad det verkar allvarligt misstag i Försvarsmaktens analysarbete med ubåtsjakten i 

Stockholms skärgård förra hösten.” I mycket skeptiska ordalag kommenterar han det 

strukna beviset som har fått en annan förklaring med orden ”bara sådär, med en 

axelryckning”. Gummesson antyder i den mediala diskursen att då det säkraste och 

avgörande beviset som byggde på tekniska censorer stryks, vad säger det om Försvarets 

förmåga och tillförlitlighet? Minkar? Vad var det då egentligen som låg bakom beviset 

som omgärdades av ”mycket hög sekretess”? Hur kan det granskas? (S:150925-01) 

 

Trots att Sverige vid den aktuella tidpunkten har en i huvudsak socialdemokratisk 

regering, kommer politiken i den obundet konservativa SvD lindrigt undan i den 

meningsskapande diskursen. Försvarsminister Peter Hultqvist framstår i SvD-diskursen 

som ett språkrör för SvD då man vid flera tillfällen hävdar att han genom olika 

uttalanden styrker SvD:s tes om att Ryssland skulle ligga bakom kränkningen 

(exempelvis S:141018-05 och S:141115-05). Dessutom verkar Hultqvist för en större 

öppenhet kring försvaret (S141018-05). Inte heller statsminister Löfvén eller 

utrikesminister Wallström får utstå någon kritik – varken i ordalag eller i diskursivt 

tonläge. Anledningen kan vara att regeringen över tiden visar sitt öppna stöd till 

Försvarsmakten och att man gör gemensam sak och uppvisar statsmannaskap vid 

presskonferensen i Rosenbad den 14 november 2014. Under operationen lyfter man 

fram Löfvén under ett statsbesök i Litauen där han ställer sig neutral i anklagelserna om 

vem som kan ligga bakom kränkningen, men att ”vi är överens om att den svenska 

försvarsberedskapen behöver utökas” (S:141022-02). 
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Däremot präglas hela den diskursiva debatten i SvD under och efter operation Örnen om 

att Sveriges försvarsförmåga är för dålig. Detta är inget man i den praktiska diskursen 

ställer militären eller regeringen ansvarig för, men tidigare regeringar och politiker 

omfattas här av denna produktiva diskurs. På operationens första dag debatterar Dag 

Sundström och Per Egon Johansson, rådgivare i strategifrågor på InterPares 

Management Consultants, SvD:s debattsida Brännpunkt att ett bra försvar idag kostar 

100 miljarder (S:141018-02). SvD:s ledarskribent Sanna Rayman skriver på SvD:s 

Ledare under rubriken ”Försvaret måste förstärkas nu” att ”tidigare indikationer på 

kränkningar har mörkats, bland annat för att Försvarsmakten saknar viktig utrustning 

och bemanning för ubåtsjakt” och att ”vi saknar förmåga att möta detta beteende 

[hotfulla och territoriella kränkningar][…] då den svenska försvarspolitiken alltmer har 

kommit att betrakta [detta] som utdött.” (S:141020-02) 

 

Varför situationen är så allvarlig som den är och kritiken mot tidigare regeringar kan 

åskådliggöras genom SvD:s betydelsebärande och lingvistiska diskurs: 

 

 
Under regeringen Göran Persson (S) uppstod "svarta hål" i 

försvarets ekonomi och många förband lades ner. Efterträdaren 

Fredrik Reinfeldt (M) kallade försvaret "ett särintresse" och 

överbefälhavaren Sverker Göranson var sjukskriven på grund av 

arbetsutmattning. (S:141018-05) 
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3.4 Undersökning 2 – Aftonbladet 
 

3.4.1 Introduktion 

Aftonbladet kan betecknas som en svensk kvällstidning med den politiska beteckningen 

”obunden socialdemokratisk”. Utmärkande för kvällspressen är att den i förhållande till 

den traditionella pressen införde ett nytt formspråk där bilder utgjorde grunden och där 

hela layouten var mer läsvänlig än hos de traditionella fullformatstidningarna. Tack vare 

denna något mer lättsamma layouten skapades en modern populärpress.76 Som en följd 

av denna populism har Aftonbladet som så många andra kvällstidningar under 2000-

talets första decennium kritiserats för att sätta skvaller före vad som traditionellt kallas 

för nyheter.  

 

I SOM-institutets nationella undersökning som publicerades 2014 gjordes bland annat 

en undersökning om medieförtroende i nytt medielandskap.77 Den undersökningen 

visar ett successivt minskat förtroende för papperstidningen Aftonbladet. År 2011 

uppvisade 26 % att de hade mycket stort eller ganska stort förtroende för Aftonbladet, 

medan det succesivt nedgick till 23 % för 2012 och 21 % för 2013. Under alla tre åren 

uppvisade 39 % att de hade litet förtroende för Aftonbladets papperstidning.78 Den sista 

siffran ska jämföras med 2006 års 13 % litet förtroende för den klustrade kategorin 

Stockholms morgontidningar (däribland Svenska Dagbladet).79 

 

 

3.4.2 Analys 

Wow-diskurs – sensationsjournalistik och populism 

Aftonbladets rapportering från operationen präglas överlag av sensationsjournalistik 

och populism. Denna mediala diskurs underbyggs av ett bildspråk som präglas av 

attraktionsvärde och action samtidigt som rubriksättningen kan betraktas vara som 

hämtad ur en spionthriller. Utrymmet för bild- och rubriksättningen sätter an tonen i 

den praktiska diskursen där nyhetstexten blir underordnad. Denna praktiska diskurs 

kan skönjas i både rapporteringen från ubåtsjakten och i rapporteringen om den 

eventuella aktören. Under operationens inledande dagar var denna diskursiva praktik 

särskilt framträdande. Rubriken ”JAGADE – I NATT”, i versaler, efterföljs av nyhetstext: 

 

 
Plötsligt släppte Försvarsmakten bomben: Sverige befinner sig 

mitt uppe i en dramatisk undervattensjakt i Stockholms skärgård.  

–Vi tar det på största allvar. (A:141018-01, mina kursiveringar) 

                                                        
76 Hadenius, Weibull & Wadbring, Massmedier, s. 73. 
77 Oscarsson, Henrik & Bergström, Annika (red.), ”Mittfåra & marginal: SOM-undersökningen 2013”, SOM-
institutet, Göteborg, 2014, s. 119ff. 
78 Ibid., s. 123. 
79 Hadenius, Weibull & Wadbring, Massmedier, s. 373. 
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I den inledande artikeln från operationen efterföljs ovan citat med en sensations- och 

actionladdad lingvistik omfattande kraftuttryck som ”sensationella nyheten”, 

”helikoptrar hovrade över natthimlen”, ”nedsläckta lanternor för att inte synas och med 

avstängda transpondrar för att undgå upptäckt på radar”, ”soldaterna verkade vara på 

helspänn”, ”ubåtsfrossan tillbaka”, ”den dramatiska jakten” och ”i ett slag var Sverige 

tillbaka i 1980-talet och ubåtspaniken”. (A:141018-01) Diskursen under jaktens andra 

dag sätts an av fräcka bilder som visar stridsbåtar med skummande bogsvall, 

tjänsteutövande soldater som bemannar kommandobrygga och vapensystem, samt 

bilder från 1980-talets ubåtsjakt med helikoptrar, fällande och detonerande 

sjukbomber. Den löpande texten delas upp av underrubrikler som ”Korvett med 

sensorer”. ”Krypterad radiotrafik”, ”Bryter vattenytan”, och ”Moderfartyg pekas ut”. 

(A:141019-01) 

 

I enlighet med Yehiel Limor och Hillel Nossek teori om fjärde generationens military-

media relation använder sig Aftonbladet av experter och deras kommentarer. Dessa 

används både för att styrka den diskursiva praktiken, men också för att skapa en 

interaktion mellan läsarna och redaktionen. Även om Aftonbladet anlitar sig av erkända 

säkerhetspolitiska experter, så utgörs deras stomme av en något mer lättsam expertis 

vars sätt att uttrycka sig på i stor grad tilltalar målgruppen. Det kan tyckas att 

experternas uttryck och framställning är viktigare än det sakliga innehållet. Därmed inte 

sagt att innehållet saknar relevans. 

 

Bland Aftonbladets mest anlitade expertis återfinns Joakim von Braun, Lars Gyllenhaal 

och Göran Frisk. Dessa experter återfinns inte på någon plats i det empiriska material 

som härstammar från SvD. Det som kännetecknar dessa experters uttalanden är ett 

ganska frispråkigt uttryck. Detta uttryck används av Aftonbladet även med fördel i 

rubriksättningen (exempelvis A:141019-03, A:141020-07, A:141021-08, A:141022-04). 

Frispråkigt och medryckande förklarar förre ”ubåtsjägaren” (A:141019-03) 

kommendören Göran Frisk vad som döljer sig under ytan: 

 

 
Om det är Sverige som var målet för den misstänkta 

undervattensinsatsen kan syftet ha varit att övningssimulera 

sprängningar av mobilmaster, militära förråd eller infrastruktur 

för tv-utsändningar, menar Göran Frisk. 

 

-De här krigarna är inga blåbär, de är inga höpåsar, de är duktiga 

och de övar på att lära sig att hitta, framför allt i mörker. Det 

handlar om att ta sig från en plats där ubåten har intagit ytläge, 

simma i land och gå upp till en mast eller vad man har för mål. 

(A:141019-03) 
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På frågan från Aftonbladets läsare hur allvarlig den här händelsen är i förhållande till 

det som hände i Karlskrona för cirka 30 år sedan, menar samtidigt Joakim von Braun: 

”Det kommer att ta hus i hvete om vi antingen skulle fånga besättning, ta hand om 

ubåten eller både och” (A:141020-07). 

 

Populismen tar sig också uttryck i den näst intill totala avsaknaden av politisk 

anknytning av händelsen i den diskursiva praktiken. Vid ytterst få tillfällen uttalar sig 

försvarsminister Peter Hultqvist i Aftonbladet – och nästan enkom i citat från SvD. 

Statsministern och utrikesministern marginaliseras i diskursen och statsministern får 

utrymme först den 15 november när den initiala analysen av operationen offentliggörs 

på presskonferensen i Rosenbad (A:141115-01, A:141115-02). Anmärkningsvärt är att 

den begränsade debatt som lanseras i socialdemokratiska Aftonbladet utgörs av Allan 

Widmans (L) debattinlägg ”Det räcker inte med att vi går med i Nato. Det svenska 

försvaret måste få mer resurser – nu” (A:141023-01) Däremot ges den eventuella 

kränkande aktörens politik stort utrymme med rubriker som ”Putin vill att vi ska vara 

rädda” (A:141020-02) och  ”Ryssen vill skrämma oss” (A:141021-06). 

 

 

”Men inte mot Danmark - utan österut” (A:141019-02) och andra alternativa förklaringar 

Precis som SvD utgår Aftonbladet tidigt i sin rapportering om att Ryssland kan vara en 

tänkbar kränkande aktör. Detta beror på att Aftonbladet i allt väsentligt stödjer sig på de 

teorier som lanseras av SvD. En mycket stor del i Aftonbladets diskurs emanerar från 

SvD och Mikael Holmströms rapportering från operationen, och det är Aftonbladet också 

tydliga med i sin sociala diskurs. För att sedan ge denna rapportering en av Aftonbladet 

formad social diskurs använder Aftonbladet sig av sina experter. Inte mindre än ett 

tiotal reportage och artiklar i Aftonbladet baseras på uppgifter ur SvD (däribland 

A:141018-02, A:141019-01, A:141019-02, A:141110-02 och A:141115-03). 

 

Precis som SvD lanserar Aftonblandet Ryssland som en tänkbar kränkande aktör. Detta 

baseras på de SvD-avslöjanden om nödrop på ryska från den svenska skärgården samt 

en lång indiciekedja. Indiciekedjan tar sin utgångspunkt i det tidiga 1980-talets 

ubåtsjakter i Blekinge skärgård och Hårsfjärden, via kriget i Ukraina, till det skärpta 

säkerhetspolitiska klimatet i Östersjön med kränkningar i luften som följd. Till skillnad 

från SvD:s skildring av indiciekedjan, antar Aftonbladets meningsskapande av Ryssland 

en något konspiratorisk, mystisk och spänningsskapande karaktär. Aftonbladet 

uppehåller sig under flera dagar i sin rapportering av oljetankern NS Concord, hur 

mystiskt och oförklarligt hon rör sig på internationellt vatten omedelbart öster om 

Stockholms skärgård. Detta följer man upp med ett mystiskt foto – av spionkaraktär – på 

NS Concord där endast stäven kan skönjas underifrån, samt en radarbild som visar 

hennes rörelser på Östersjön sedan hon den 9 oktober lämnade S:t Petersburg 

(A:141019-02): 
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I samband med operationen i Kanholmsfjärden har ryskägda 

handelsfartyget NS Concord legat i princip stilla utanför 

Stockholms skärgård. […] Enligt fartygsspårningssidan Marine 

Traffic är fartyget på väg mot Danmark, men har trots det inte rört 

sig bort från området utanför skärgården sedan i onsdags. Kort 

efter att Svenska Dagbladets uppgifter blev kända styrde dock NS 

Concord snabbt i väg från sin position. Men inte mot Danmark - 

utan österut. (A:141019-02) 

 

 

Till skillnad från SvD följer Aftonbladet – likt en cliffhanger – upp detta konspiratoriska 

och mystiska inslag under efterföljande dagar. 

 

 
Den ryskägda oljetankern NS Concord cirkulerar fortfarande 

utanför Stockolms skärgård, på internationellt vatten, och pekas 

ut som ett möjligt moderfartyg för en eventuell miniubåt på 

svenskt vatten. (A:141020-05) 

 

 

Som om inte detta var nog börjar ytterligare ett fartyg förbrylla Aftonbladet. Det ryska 

forskningsfartyget Professor Logachev, ”som är utrustat för sökinsatser under vatten 

och uppges ha en hangar för miniubåtar” (A:141020-05), börjar stäva mot Sverige. Den 

23 oktober uppger Aftonbladet att innan fartyget försvann från internets sajter såg det 

ut att vara på väg mot Stockholms skärgård. Nu uppges det vara på väg mot Kaliningrad, 

trots att det enligt uppgift seglade mot Las Palmas. Vittnen säger att fartyget ”betedde 

sig underligt” och att ”det såg ut som att de bogserade något”. (A:141023-03) 

 

I Aftonbladets praktiska diskurs ges angriparen, vem det nu än är, ett större utrymme än 

den svenska förmågan och verksamheten. Reportage ägnas åt 1980-talets ubåtsjakt 

(A:141022-06) och i populistiska termer och uttryck via Aftonbladets expertis framställs 

rysk militär förmåga (exempelvis A:141020-06 och A:141022-04). Samtidigt uppvisar 

inledningsvis Aftonbladet ett mer nyanserat förhållande till Försvarsmaktens uppgifter 

än vad som uppvisades i SvD:s empiriska material. Till skillnad från SvD lanserar 

Aftonbladets kolumnist Wolfgang Hansson på operationens första dag teorier om 

alternativa kränkande aktörer. Då SvD håller fast vid linjen att Ryssland ligger bakom 

kränkningen menar Hansson att det ”givetvis finns en möjlighet att det handlar om en 

Natoubåt”. Detta eftersom ”vissa tecken tydde på att även amerikanska ubåtar kränkte 

svenskt vatten under 1980-talet” (A:141018-03). En historisk och social verklighet som 

för övrigt undanhålls i SvD:s mediediskurs. Till skillnad från SvD väljer Hansson två 

dagar senare att bokstavstroget förhålla sig till Försvarsmaktens tillbakavisande av 

SvD:s uppgifter om nödanrop och skadad ubåt, varpå han baserat på ”försvarets 



Mattias Söderberg 2016-01-18  
HSU 14-16 
 

Sida 37 av 56 
 

hemlighetsmakeri och bristen på fakta” håller dörren öppen för alternativa förklaringar 

(A:141020-08). 

 

 
Även Nato har ubåtar i Östersjön. I teorin är det fullt möjligt att 

exempelvis USA kränker svenskt vatten i syfte att lägga skulden på 

Ryssland. […] På basis av vad vi hittills säkert vet går det 

fortfarande inte att utesluta att allting är en anka. Kanske har 

ingen kränkt svenska vatten över huvud taget. Att flera personer 

sett något misstänkt som sedan övertolkats är fullt möjligt. 

(A:141020-08) 

 

 

 

Bevakning av det militära medlet 

Kompletterat med en egen saklig rapportering från respektive presskonferens hållen av 

Försvarsmakten, präglas Aftonbladets diskurs om det militära medlet av SvD:s och 

Mikael Holmströms rapportering från skärgården. Aftonbladet återger vad som 

redovisas på respektive presskonferens utan att på plats ifrågasätta vad som sägs eller 

kommentera med spekulativa antaganden.  

 

Rapporteringen från en presskonferens utmärker sig något i förhållande till övriga 

presskonferenser. Den 20 oktober återger Aftonbladet presskonferensen som hölls av 

konteramiral Anders Grenstad den 19 oktober. På presskonferensen slog 

Försvarsmakten fast att det är ”troligt” – den näst säkraste nivån på försvarets egen 

skala – att det pågår främmande undervattensverksamhet på svenskt vatten. På samma 

presskonferens lyfte det samlade pressuppbådet frågor om krypterad radiotrafik och 

nödsamtal på ryska samt en svartklädd vadande man som ska ha fångats på bild. Det 

som kännetecknar den här presskonferensen i förhållande till övriga är att diskursen 

och meningsskapandet präglas av militära spekulationer, dementier och 

hemlighetsmakeri. 

 

 
- Det kan vara en ubåt, det kan vara en mindre ubåt, det kan vara 

dykare i någon form av mopedliknande vehikel, det kan vara 

dykare som inte har på vårt territorium att göra, säger Anders 

Grenstad. […] Jag tror att den visar någon typ av ubåtstorn med ett 

bogsvall efter. Jag bedömer att den gör tre-fyra knop kanske, säger 

Anders Grenstad. 

 

[---] Konteramiralen dementerade att man skulle ha fångat upp en 

rysk nödsignal från Kanholmsfjärden […] uppgifter om krypterade 

signaler under fredagskvällen mellan Stockholms skärgård och 

ryska Östersjöenklaven Kaliningrad ville han varken bekräfta eller 

dementera. Lika tystlåten var Anders Grenstad om den svartklädde 

vadande man som ska ha fångats på bild på skäret mellan Sandön 
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och det militära skyddsområdet Korsö i förrgår. (A:141020-05, 

mina kursiveringar) 

 

 

Detta oprecisa rapporterande bidrar till en något skeptisk diskurs. Frågetecken och 

tvivel riktas implicit mot Försvarsmakten som att den inte riktigt vet vad den gör eller 

vet. 

 

Trots ovanstående citat av Försvarsmakten och Grenstad präglas den praktiska 

diskursen i Aftonbladet av en rapportering OM det militära medlet som inte är 

underbyggt av en relation MED det militära medlet. Den mediediskurs som återges i 

Aftonbladet är underbyggd av SvD:s rapportering på plats i skärgården, av Aftonbladet 

anlitade experter, och av Aftonbladets kolumnister vars meningsskapande formas 

utifrån den sociala praktik som omgärdar kontoret på redaktionen. Det bidrag som 

Aftonbladet publicerar i relation MED det militära medlet utgörs i allt väsentligt av den 

betydelsebärande bildsättning som sätter an tonen i diskursen. 

 

Den diskurs som utgår från Wolfgang Hanssons meningsskapande präglas genomgående 

av de ubåtsjakter som genomfördes på 1980-talet med ganska begränsad militär 

framgång. Kränkningar som, enligt Hansson, ”satte sig djupt i den svenska folksjälen” 

(A:141018-03). Genomgående återkommer han till historiska militära 

tillkortakommanden genom att konstatera att ”inte ens på 1980-talet med alla fällda 

sjunkbomber lyckades försvaret få upp någon främmande farkost eller 

nationsbestämma inkräktarna med hundraprocentig säkerhet” (A:141020-08). Han 

menar att ”det ändå är värt att påpeka att även på 1980-talet förekom ett antal 

observationer av ubåtar som i efterhand visade sig vara minkar och annat” (A:141018-

03). Och med detta i åtanke konstaterar han vidare att ”Sveriges förmåga att jaga ubåtar 

är betydligt sämre nu än på 1980-talet” (A:141020-08). Baserat på privatpersonen som 

ansågs vara en ”mycket trovärdig källa” och det ”gryniga” offentliggjorda foto som visar 

”kanske en vattenskoter”, konstaterar Hansson mot slutet av operation Örnen att…  

 

 
…resultatet av insatsen så här långt är rätt klent. Vi kan inte ens 

vara helt säkra på att det verkligen är någon obehörig som rör sig 

i svenska vatten. De offentliggjorda bevisen så här långt är inte 

överväldigande även om försvaret bedömer en kränkning som 

"trolig". […] Inte ens försvarets experter som analyserat bilden 

kan än så länge säga vad det är. 

 

[---] Att dra igång en så omfattande operation på basis av tips från 

allmänheten är ovanligt. (A:141023-02) 
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Detta konstaterande bidrar inte på något sätt att underbygga förtroendet och 

trovärdigheten för det militära medlet. Snarare antyder Aftonbladet i sin diskurs att 

Försvarsmakten har begränsad kompetens och förmåga vilket gör att man kan 

ifrågasätta dess pålitlighet. Detta understryks i Hanssons spekulationer om alternativa 

förklaringar till operationen: 

 

 
Nu när den svenska militära insatsen är allmänt känd är det svårt 

att se varför försvaret skulle fortsätta att hemlighålla konkreta 

bevis om man har några. Marinen kan ha egna syften med att tolka 

vittnesuppgifter i en viss riktning. Under en lång rad år har 

marinens förmåga att jaga främmande undervattensfarkoster 

rustats ner i likhet med övriga försvaret. Nu när försvaret ska 

stärkas igen gäller det att hålla sig framme för att få ökade anslag. 

Jag påstår inte att försvaret hittat på kränkningen men man kan 

medvetet eller omedvetet ha överreagerat. (A:141020-08) 

 

 

Denna redaktionella och något tvivlande diskurs, präglad av sin sociala praktik, 

kompenseras av den diskursiva mening som skapas av Aftonbladets anlitade experter. 

Även om den i Aftonbladet dagligen citerade Göran Frisk indirekt antyder att det var 

bättre förr, skapar han en mening som bygger upp ett förtroende för det svenska 

militära medlet genom att förmedla en bild av hur ubåtsjakt genomförs. Detta görs med 

en actionladdad lingvistik som skulle kunna vara hämtad ur en av Försvarsmaktens 

egna rekryteringskampanjer (exempelvis A:141019-03, A:141020-06, A:141021-08). 

 
 

Vår taktik är att se till att ubåten kommer i rörelse. Om ubåtens 

besättning […] försöker gömma sig för att undgå upptäckt 

kommer Försvarsmakten att gå till attack för att tvinga upp dem 

till ytan. -Då går man från att leta till att anfalla. Skjut, fäll 

sjunkbomber eller fäll torpeder. Vi kom mer att hitta dem förr 

eller senare och då anfaller vi med det vi har. (A:141019-03) 

 

 

3.5 Resultat 

3.5.1 Den övergripande schematiska strukturen 

Forskning inom kriskommunikation visar att media vid kriser i stora drag förmedlar 

samma bild av krisen som den ansvariga myndigheten vill kommunicera. Det innebär att 

vid kriser blir medierna många gånger medspelare istället för motspelare i betydelsen 

att de bistår de krisansvariga med information.80 Detta förhållande tenderar dock att 

                                                        
80 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 
s. 310. 
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avta med tiden från den omedelbara krisen. Men samtidigt visar forskningen att om 

relationen mellan den ansvariga myndigheten och media försummas eller äventyras, 

vänder media snabbt om till granskning och kritik.81 Detta vetenskapliga konstaterande 

är något som verkligen genomsyrar SvD:s diskursiva praktik av Operation Örnen.  I 

Aftonbladets fall uppstår inte granskning och kritik med tiden. Där avklingar helt enkelt 

bevakningen – och med den även meningsskapandet – efterhand som allmänhetens 

intresse för nyheten avtar. 

 

Betydelsebärande element genom hela SvD:s diskursiva praktik är SvD:s konservativa 

och försvarsvänliga inställning. Inställningen innebär inte att SvD i sin sociala diskurs 

rapporterar ”inifrån” Försvarsmakten och tar Försvarsmakten i försvar. Istället antar 

man ett externt nationellt perspektiv där man betraktar försvaret utifrån den suveräna 

nationen Sveriges bästa. I diskursen är det tydligt att en stats försvarsförmåga anses 

vara en av de mest betydande principerna i en demokrati och ges stort utrymme i 

tidningen.  

 

Aftonbladets diskursiva praktik präglas dock av sensation och populism. En sådan 

diskurs förefaller vara utfallet av en social praktik där Aftonbladet tycks inrikta sig på 

att förmedla och formulera nyheter efter vad målgruppen vill läsa om. Dess journalistik 

tycks vara mer trendkänslig med en målgruppsdriven snarare än nyhetsdriven diskurs. 

För Aftonbladet är inte försvars- och säkerhetsdiskursen ett betydelsebärande element. 

Så fort sensationsvärdet i rapporteringen från operation Örnens avklingar, avtar också 

bevakningen med tiden från det omedelbara scoopet. Nyhetsrapporteringen tycks vara 

avgränsad till här och nu och är begränsat betydelsebärande och produktiv i det längre 

perspektivet. Tydligt är dock att den meningsskapande och betydelsebärande diskursen 

underbyggs med emfas av bildspråket och rubriksättningen. 

 

Den mediala diskursen i SvD är inte en rapportering utifrån här och nu. Den präglas 

mycket av den sociala och kulturella praktik som under decennier har präglat Sverige. 

Detta ges inte minst uttryck i den meningsskapande diskursen kring Ryssland som den 

självklara aktören bakom kränkningen. Vidare ligger inte diskursen nere bara för att det 

i den sociala verkligheten är tyst. Den produktiva diskursen förs med jämna steg under 

en lång tid genom olika infallsvinklar, trots intet nytt i den sociala verkligheten.  

 

 

3.5.2 Det militära medlet 

Såväl SvD som Aftonbladet förhåller sig relativt okritiska till militärens operativa 

verksamhet under operationen. Dock präglas SvD av ett något mer positivt 

meningsskapande än Aftonbladet, vilken ger uttryck för tillförsikt och förtroende för det 

militära medlet. Även om diskursen kring militärens operativa verksamhet präglas av 

                                                        
81 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 310. 
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optimism i SvD, innebär inte det att detsamma gäller för den högre militärstrategiska 

ledningen. SvD är tydliga i sin rapportering att man ansätter en alltmer granskande och 

ifrågasättande diskurs desto längre i tid från den akuta krisen man kommer. Detta 

tydliggörs inte minst i diskursen kring militärens högre ledning. Dock är SvD noga i sitt 

diskursiva meningsskapande att militären inte ska stå tillsvars för den mycket 

begränsade operativa förmåga Försvarsmakten idag har. 

 

Den diskursiva praktik som omgärdar det militära medlet i Aftonbladet präglas av en 

direkt och en indirekt bevakning. Den direkta bevakningen utgörs av ett actionladdat 

bildspråk och en saklig rapportering från de inledande presskonferenserna. Den 

skriftliga rapportering som erhålls från fältet utgörs i allt väsentligt av SvD:s förmedling 

då man själva anser sig sakna skribenter med gedigna kunskaper om försvaret. Den 

indirekta rapporteringen utgörs av kommentarer och artiklar som författas utifrån 

redaktionens kulturella kontext och sociala praktik. Redaktionens meningsskapande 

uppvisar en något skeptisk hållning till Försvarsmakten, baserad på hemlighetsmakeri, 

begränsad militär effektivitet under 1980-talets ubåtsjakt och en förförståelse om att 

Sveriges förmåga att jaga ubåtar är betydligt sämre nu än på 1980-talet.  
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4. Diskussion 
I uppsatsens analys har Svenska Dagbladets och Aftonbladets rapportering från 

operation Örnen diskursivt analyserats i syfte att förstå mediediskursen vid en specifik 

militär operation. När nu mediediskursen är identifierad syftar det här kapitlet till att 

slutligen besvara forskningsfrågan genom att diskutera analysen i förhållande till 

uppsatsens teoretiska referensram. 

 

 

4.1 Slutsatser och resultat 
Uppsatsens forskningsfråga är: 

 

- Vad kan mediebilder lära militären för att genom kommunikation åstadkomma 
tröskeleffekt? 

 

Utifrån den nu identifierade mediediskursen har föreliggande uppsats identifierat sex 

kommunikativa områden där militären i sin kommunikation för att åstadkomma 

tröskeleffekt kan dra lärdom av mediediskursen. 

 

 

4.1.1 Enighet i den militära och politiska retoriken 

Enighet i den militära och politiska retoriken signalerar trovärdighet.  

Militären är ett politiskt medel. Att det råder samstämmighet mellan politiken 

och det militära medlet är en förutsättning för att en stats samlade 

ansträngningar för att uppnå avskräckning ska upplevas trovärdiga. Uppsatsens 

analys ger vid handen att försvarsministerns lugnande ord att han har fullt 

förtroende för Försvarsmakten och hur den hanterar situationen, tillsammans 

med den presskonferens i Rosenbad den 14 november då statsministern, 

försvarsministern och överbefälhavaren gör gemensam sak, i diskursen upplevs 

lugnande och förtroendeskapande. 

 

 
Det betyder att Stefan Löfven är fullt och fast övertygad om att 

försvaret har rätt. Annars skulle han spela mycket, mycket högt. 

Det internationella hån han skulle utsättas för om uppgiften vore 

fel törs man knappast tänka på. Alltså är Löfven, precis som ÖB 

och försvarsledningen, benfast övertygad. (A:141115-02) 

 

 

Den diskurs som kommuniceras är att ”politiken delar den militära 

uppfattningen. Om det ska det inte råda någon tvekan. Som nation står vi enade; 

politiken, militären – sida vid sida.” Genom en enhetlig och välkoordinerad 
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kommunikation stärks omvärldens bild av den svenska försvarsviljan och 

förmågan. 

 

En disharmoni i den ömsesidiga kommunikationen kan underminera statens och 

det militära medlets förtroende och få förödande konsekvenser på lång och kort 

sikt. Då syftet är att kommunicera en trovärdig och avskräckande vilja och 

förmåga är politiska uttalanden som ifrågasätter det militära medlets 

kommunicerade uppfattning knappast förtroendeskapande. Jämför med 

nutidshistorisk offentlig ordväxling mellan politiken och militären om ett 

underfinansierat enveckasförsvar som avfärdas med att försvaret utgör ett 

”särintresse”. Omvänt gäller också det militära medlet. Militären är en 

förlängning av politiken och ska i en demokratisk stat värna statens och 

politikens intressen. Som Thomas Elkjer Nissen och Steen Kjærgaard uttrycker 

det: 

 

 
Kommunikationen skal under alle omstændigheder være inden 

for det fastsatte narrativ. Erfaringer viser, at når narrativet 

forlades, mistes legitimiteten hurtigt.82 

 

 

4.1.2 Ökad öppenhet om det militära medlet 

Ökad öppenhet om det militära medlet är en förutsättning för förtroende i 

den fjärde generationens military-media relations.  

I forskningen kring den fjärde nivån av military-media relations menar Yehiel 

Limor och Hillel Nossek att relationen mellan militären och media bygger på en 

triangel av ömsesidiga intressen som ofta står i konflikt med varandra. Den här 

uppsatsens analys indikerar att militären idag måste vara beredda att släppa på 

mer information än i tidigare nivåer av military-media relations för att inte 

misstänkliggöras. En ökad öppenhet kring det militära medlet kommer i utfallet 

av military-media relations sannolikt inte upplevas och omskrivas i termer om 

mystifiering, mediala spekulationer och att försvaret döljer något. En ökad 

öppenhet leder sannolikt till mindre mediala spekulationer varpå ett indirekt 

ifrågasättande av militären reduceras. Diskursanalysen visar att Aftonbladets 

Wolfgang Hansson vid upprepade tillfällen har använt Försvarsmaktens 

hemlighållande och förtegsamhet av uppgifter som något negativt för 

framställningen av vilja och förmåga 

 

 
Eftersom Försvarsmakten är så extremt förtegen med vad det är 

för bevis man har för utländsk undervattensverksamhet går det 

                                                        
82 Elkjer Nissen & Kjærgaard, ”Strategisk kommunikations rolle i strategier og strategiformulering”, s. 36. 
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inte att bedöma kvaliteten på bevisningen. (A:141018-03, mina 

kursiveringar) 

 

[---] Nu när den svenska militära insatsen är allmänt känd är det 

svårt att se varför försvaret skulle fortsätta att hemlighålla 

konkreta bevis om man har några. […] Försvarets 

hemlighetsmakeri och bristen på fakta bidrar tyvärr till att det går 

att spekulera i alla möjliga riktningar. (A:141020-08) 

 

 

Medial rapportering som baseras på frånvaro av fakta tenderar att leda till en 

spekulativ och skeptisk meningsbyggnad som därigenom underminerar det 

militära medlets trovärdighet.  En ökad öppenhet måste dock alltid ställas mot 

rikets säkerhet. Vad allmänheten och målgruppen för kommunikationen får veta 

måste alltid stå i paritet med det man inte vill offentliggöra för målgruppen. 

Samtidigt måste man förstå och acceptera att underrättelsetjänsten till sin natur 

är hemlighetsfull. Som Per Gudmundsson uttrycker det på SvD:s ledarsida: 

 

 
Det kan vara värt att påminna om att underrättelseverksamhet till 

sin natur är hemlighetsfull, och att Försvarsmakten inte kan 

berätta om vad den funnit utan risk. När Försvaret säger att det 

"troligen" var en undervattensfarkost har man sagt så mycket som 

behövs för att vi ska förstå. Nu gäller det bara att minnas det 

också. (S:141025-02) 

 

 

4.1.3 Förhålla sig till verkligheten och fakta 

Att förhålla sig till verkligheten och fakta gör att trovärdigheten upprätthålls 

när ”den mediala sanningen” uppdagas.  

Såväl Lawrence Freedman som Thomas Schelling menar att en förutsättning för 

framgångsrik kommunikation är att budskapet vilar på någon form av 

rationalitet. Det innebär att förtroendet stärks genom att verksamheten står i 

proportion till den förväntade militära förmågan. I Multidimensional Model menar 

Limor och Hillel att eventuella luftslott, att kommunicera en bild utöver sina egna 

förmågor, eller att fara med osanning, kommer inom ramen för de strukturella 

och funktionella karaktäristika som omger fjärde generationens military-media 

relation förr eller senare att uppdagas. Äventyras eller försummas förtroendet 

mellan militären och media tenderar media att snabbt inta en mer kritisk och 

granskande hållning. Därför bör all kommunikation utgå från det militären de 

facto vet och gör – säg vad du gör och gör vad du säger. 

 

Analysen ger ett antal exempel där ord och handling inte riktigt harmoniserar. 

Konsekvensen tenderar att leda till förvirring och ifrågasättande av det militära 
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medlet. (1) Militären uppgavs ha gått ut med felaktiga uppgifter om 

observationer varpå förtroendet mellan militären och media äventyrades. (2) 

Trots att minst tre örlogsfartyg – däribland ”den ultramoderna korvetten HMS 

Visby […] som haft en nyckelroll i sökandet” – låg vid kaj i Berga mot slutet av 

operationen, menade Försvarsmakten att operationen fortsatte med oförminskad 

styrka. (3) Konteramiral Anders Grenstad spekulerar om vad det kan vara som 

syns på den ”gryniga” bilden. Spekulationer som snabbt leder till mediala 

kommentarer som ”inte ens militärens experter verkar kunna säga vad det är 

som tipsaren fångat på bilden”.  

 

 

4.1.4 Tidskritisk kommunikation 

Tidskritisk kommunikation är en förutsättning för att äga narrativet och 

därmed behålla initiativet. 

Speed Counts – Not Accuracy. Limor och Nossek poängterar att tidsfaktorn utgör 

en styrande för funktionell karaktäristika i Multidimensional Model. Om media 

inte har tillgång till adekvat information när nyheten äger aktualitet och 

sensationsvärde, formulerar media egna kommentarer som inte är verifierade av 

källan. Det gör att ett meningsskapande som av det militära medlet kanske inte är 

önskvärt äger tolkningsföreträde. Det innebär att information är tidskritisk. Om 

militären är ute för sent i sin kommunikation, riskerar kommunikationen att 

upplevas irrelevant eller som en konstig respons på den nyhet som media nu för 

stunden har publicerat. 

 

Informationens allt kortare livslängd innebär också att tidsfönstret för att nå ut i 

strävan att åstadkomma immediate deterrence är begränsat. Om en respons på en 

händelse som media valt att offentliggöra inte sker som en reaktion i direkt 

anslutning till händelsen, riskerar media att tappa intresset för militärens 

kommunicerade budskap och responsen tappar sitt värde. 

 

Mediediskursen i undersökningsmaterialet påvisar både positiva och negativa 

exempel där tidsfaktorn har påverkat det kommunikativa utfallet. ”Vid en hastigt 

sammankallad presskonferens” redan på operationens första dag informerade 

militären om kränkningen innan media var medvetna om att en 

underrättelseoperation är påbörjats. Informationsövertaget signalerade 

handlingskraft och trovärdighet och bidrog till den positiva mediediskurs som 

präglade operationens inledning. 

 

Aftonbladets obefintliga rapportering om redovisningen av Försvarsmaktens 

slutliga analys av kränkningen får exemplifiera då kommunikationen tappade sitt 

värde. Analysen redovisades knappt ett år efter det att operationen ägde rum, 
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vilket gjorde att redovisningen i Aftonbladets diskurs totalt saknade 

informationsvärde. 

 

 

4.1.5 Proaktiv mediehantering 

Genom proaktiv mediehantering ökar det militära medlets möjlighet att 

styra narrativet.  

Genom att bjuda in media att på nära håll ta del av den militära operationen, kan 

militären i ökad omfattning kontrollera och styra det den själv via media vill ha 

förmedlat. Trots den demokratiska principen att staten inte får påverka den fria 

pressen, kan militären genom att bjuda in korrespondenter välja vad man vill 

visa upp och vilket narrativ man vill förmedla. Media har självklart det sista ordet 

i uppbyggnaden av medieprodukten (se figur 2), men genom att bjuda in 

krigskorrespondenter kan militären kontrollera informationen. Härigenom kan 

också eventuella missförstånd eller avsaknad av information hanteras. Denna 

proaktiva mediehantering kan jämföras med Limors och Nosseks Self-

Mobilization Model, vilken karaktäriseras av att mediabilden av militären i allt 

väsentligt stödjer militärens intressen 

 

Undersökningsmaterialet ger ett utmärkt exempel på när det militära medlet 

proaktivt hanterar såväl informationen som media för att få sitt budskap 

förmedlat till allmänheten. SvD:s reportage från korvetten HMS Visby visar 

tydligt när media går militärens ärenden och därigenom fungerar som 

medspelare till det militära medlet i sin bevakning av operationen.  

 

 

4.1.6 Medvetenhet om den fjärde generationens military-media relations 

Medvetenhet om kommunikation genom Gatekeepers i den fjärde 

generationens military-media relations är en förutsättning för att effektivt 

hantera operationsmiljön och uppnå militära målsättningar.  

Det militära medlet måste ges förutsättningar att förstå de spelregler och 

karaktäristika som omger den fjärde generationens military-media relations. 

Kärnan i Limor och Nosseks Multidimensional Model är att militären effektivt 

måste kunna kommunicera med såväl allmänheten som med media. All 

massmedial kommunikation passerar Gatekeepers och därför måste de militära 

budskapen formuleras via en tvåstegsmodell. Med utgångspunkt från det slutliga 

budskapet fBC i figur 1 måste fCA formuleras på ett sätt som gör att det passerar 

det massmediala filtret utan en alltför stor påverkan på dess syfte. 

 

Precis som att det med avskräckning är svårt att föra i bevis när avskräckning 

verkligen har avsedd effekt, är det också svårt att bevisa den militära 
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medvetenheten (eller avsaknad av medvetenhet) om fjärde generationens 

military-media relations utifrån uppsatsens undersökningsmaterial. Då allt 

empiriskt underlag bara omfattar fBC kan det svårligen föras i bevis då material 

omfattande fCA hade krävts. Men utgående från uppsatsens teoretiska 

referensram och den kumulativa erfarenheten från analysen gör ändock 

slutsaten relevant som ett område där mediediskursen påverkar den militära 

kommunikationsstrategin för att uppnå avskräckande effekt.  

 

 

4.2 Sammanfattning och diskussion 

I föreliggande uppsats problemformulering anger Militärstrategisk doktrin 2012 att 

”militära operationer måste genomföras med utgångsläget att information och media 

har utvecklats till en kritisk framgångsfaktor”. Sammanfattningsvis har uppsatsens 

analys och resultat med all önskvärd tydlighet bekräftat detta påstående. Samtidigt har 

uppsatsen i sin ambition att besvara forskningsfrågan påvisat ett antal kommunikativa 

områden där den kritiska framgångsfaktorn kan påverkas att bli ”gynnsam” för den 

militära operationen. 

 

Slutligen förtjänar den här undersökningens resultat att ifrågasättas i en verklighet som 

präglas av en ökad mediekrati. Varför ska det militära medlet anpassa sin 

kommunikation till de krav som massmedierna ställer i sin bevakning av den diskursiva 

verkligheten? Ska inte militären själva diktera villkoren för sin egen kommunikation 

baserat på de militärstrategiska och operativa målsättningar det vill uppnå? Den här 

uppsatsens syfte, frågeställning och resultat gör inte anspråk på att det militära medlet 

bör kommunicera det media vill höra och skriva om. Genom analysen och dess koppling 

till föreliggande teoribildning vill den här uppsatsen istället belysa vad som 

kännetecknar medias hantering av information och hur mediediskursen formas utifrån 

dess sociala praktik. Kunskap om och att förhålla sig till de förutsättningar som präglar 

fjärde generationens military-media relation ökar det militära medlets framgång i sin 

kommunikation för att uppnå avskräckande effekt.  
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5. Avslutning 
I detta avslutande kapitel görs en kritisk diskussion avseende uppsatsens metodologi 

med utgångspunkt från uppsatsens metod, empiri och resultat. Denna reflektion görs i 

syfte att värdera resultatets giltighet samt utvärdera undersökningens vetenskaplighet. 

Reflektionen mynnar avslutningsvis ut i förslag på fortsatt forskning inom 

ämnesområdet. 

 

 

5.1 Kritisk diskussion 
När en diskursanalys genomförs är det ofrånkomligt att analytikern har något 

förhållande till den aktuella diskursen. Analytikern kan vara en del av den diskursiva 

praktiken, en del av dess sociala praktik eller ha någon form av indirekt förhållande till 

den sociala praktiken. Detta är problematiskt då forskarens förförståelse riskerar att 

påverka den analyserade diskursen och därmed diskursanalysens resultat. Författaren 

till föreliggande uppsats har en bakgrund i Försvarsmakten vilket kan ha präglat 

studiens perspektiv och vilken diskursiva verklighet författaren vid analysen har varit 

förmögen att upptäcka. 

 

Vid diskursanalyser innebär det att någon grad av subjektivitet i forskningsresultatet är 

ofrånkomlig och därmed kan vetenskapligheten och intersubjektiviteten i uppsatsen 

ifrågasättas. För att öka uppsatsens reliabilitet och hantera problematiken kring 

analytikerns delaktighet i diskursen, har den här uppsatsen gjort en ansats att hantera 

risken för subjektivitet och tillkortakommande i intersubjektiviteten. Medlet har varit 

Dijk van Teuns vedertagna modell för textorienterad diskursanalys. 

 

Centralt vid avskräckningsteori är begreppet trovärdighet då avskräckning handlar om 

att påverka någons perception genom trovärdig kommunikation av vilja och förmåga. 

Begreppet trovärdighet har i föreliggande uppsats varit problematiskt att hantera då 

trovärdigheten måste utgå från det narrativ som präglar den som ska påverkas. Den här 

uppsatsen har inte haft tillgång till data från kommunikationens målgrupp, men först 

efter analys av sådana data kan det empiriska materialets upplevda trovärdighet 

identifieras. Frånvaron av dessa data kan därför ha påverkat analysens resultat av 

mediediskursen. 

 

Vidare påvisar Yehiel Limors och Hillel Nosseks forskning om strukturella och 

funktionella förändringar i den fjärde generationens medielandskap en koncentrering 

av massmedia till internationella mediakonglomerat. Dessa ägarförhållanden kan bland 

annat innebära att flera olika media förfogar över samma information och skapar 

diskursiva praktiker utifrån gemensamma sociala praktiker. Att både Svenska Dagbladet 

och Aftonbladet ägs av norska mediekoncernen Schibsted Media Group är problematiskt 
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ur vetenskapsaspekt och kan ha påverkat urvalens meningsskapande på vilka den har 

uppsatsen har baserat sin analys.  

 

Slutligen bör den här uppsatsens överförbarhet kommenteras. Den forskningsstrategi 

som har använts i den här uppsatsen har varit att undersöka ett fall. En enkelfallsstudie 

gör inte anspråk på att vara representativt för ett fenomen i stort. Trots att fallet har 

analyserats genom två urval har resultatet därmed ett begränsat överförbart värde. Det 

gör att undersökningen bör kompletteras med ytterligare fallstudier av motsvarande 

militära operationer för att öka resultatets validitet och överförbarhet. 

 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
I syfte att öka den här uppsatsens överförbarhet och bidrag till den samlade 

vetenskapen om avskräckning och kommunikation, föreslås fortsatta fallstudier om 

mediediskurser i spåren av militära operationer. Ett urval som hade breddat 

representativiteten och som inte omhändertas i den här uppsatsen är media i form av 

Public Service – media i allmänhetens tjänst. Hur ser mediediskurser ut vilka skapas av 

media som genom avtal med staten har särskilda förpliktelser om 

folkbildningsambitioner gentemot allmänheten? Vad innebär dessa diskurser för 

avskräckningskommunikationen? 

 

Vidare har det inom ramen för föreliggande uppsats varit svårt att göra medias 

betydelse för kommunikationen mätbar. Att media har betydelse är genom analysen och 

teoribildningen fört i bevis, men i vilken omfattning Gatekeepers filtrerar 

ursprungsinformationen har inte kunnat identifieras. Den här uppsatsen har haft 

ambitionen att analysera det som i figur 1 benämns xII och därför har inte har data 

avseende xI varit aktuellt. Därför föreslås fortsatt forskning avseende deltat mellan xI 

och xII – vad militären kommunicerar och hur det framställs efter att media har 

bearbetat informationen – i strävan att ytterligare fördjupa kunskapen om vad 

mediediskurser kan lära det militära medlet i kommunikationen för att uppnå 

avskräckning.  

 

 

5.3 Avslutning 

I och med förslagen på fortsatt forskning har det här arbetet nått sitt slut. Det har varit 

en synnerligen lärande process utifrån vetenskaplighet och metod, avskräckning och 

teoribildningen kring relationen mellan militären och media. 

 

Jag vill därför avslutningsvis tacka alla som på olika sätt – inte minst kunskapsmässigt 

och genom inspiration och motivation – har bidragit till genomförandet av den här 

magisteruppsatsen. Tack!   
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Bilaga 1: Kodschema 
 
 

 
 

 

 
Undersökningsmaterial 1 – Svenska Dagbladet 
 

S:141018-01 Ubåtslarm i skärgården 

S:141018-02 Bra försvar – för 100 miljarder 

S:141018-03 Försvaret spanar efter misstänkt ubåt i skärgården 

S:141018-04 Ubåtskränkningar på 1980-talet 

S:141018-05 Hultqvist kräver större öppenhet 

S:141018-06 Ubåtsjakt pågår hela helgen 

S:141018-07 Smygande korvett beredd för strid 

S:141019-01 Skadad rysk ubåt söks 

S:141019-02 ”På återseende”, sa ryske amiralen 

S:141019-03 Nödsamtal på ryska före ubåtslarmet 

S:141019-04 ”De har inget här att göra” 

S:141020-01 Intensiv spaning 

S:141020-02 Försvaret måste förstärkas nu 

S:141020-03 Värst är vårt svek mot andra 

S:141020-04 Marininsatsen uppmärksammas världen över 

S:141020-05 Stärkt misstanke om utländsk ubåt 

S:141020-06 Stärkt misstanke om utländsk ubåt 

S:141020-07 Dramatiska dygn i Stockholms skärgård 

S:141020-08 ”De kan vilja återta förlorat vatten” 

S:141021-01 Militär finkammar södra skärgården 

S:141021-02 Militär finkammar södra skärgården 

S:141021-03 Regeringens första kris är här 

S:141021-04 Jakt på misstänkt inkräktare 

S:141021-05 Flygförbudszon över sökområdet 

S:141021-06 Flygförbudszon över sökområdet 

S:141021-07 Blåneka har blivit en vana i Kreml 

S:141021-08 Rysk strategi har breddats 

S:141021-09 Rysk strategi breddas 

S:141021-10 FP värnar försvarets budget 

S:141021-11 Ubåtsjakt fick fart på Saab 

S:141021-12 Hotbild bra för affärerna 

S:141022-01 Utländska medier följer sökandet 

S:141022-02 ÖB försvarar skarpa insatser 

 



Mattias Söderberg 2016-01-18  
HSU 14-16 
 

Sida 54 av 56 
 

 
 
 
 



Mattias Söderberg 2016-01-18  
HSU 14-16 
 

Sida 55 av 56 
 

 

 

S:151017-03 Teknikbyte pågick under ubåtsjakten 

S:151027-01 Ubåtsjakten i oktober 2014 
S:151027-02 ”Jag hade kunnat köra rakt på den” 

S:151028-01 ”Vittnet är väldigt trovärdigt” 

 
 
Undersökningsmaterial 2 – Aftonbladet 
 

A:141018-01 Jagade – I natt 

A:141018-02 Ministern: Jag har förtroende för försvaret 

A:141018-03 Väcker liv i jakterna 
A:141018-04 Lasse: Det var inte jag 

A:141019-01 Målet: Rysk skadad ubåt 
A:141019-02 Tankern försvann – österut  

A:141019-03 ”Vi kommer att anfalla” 
A:141020-01 Mystiska bilden som kan lösa gåtan 

A:141020-02 Putin vill att vi ska vara rädda 

A:141020-03 Vad är det för något? 
A:141020-04 Detta har hänt sen i fredags 

A:141020-05 Har setts tre gånger 
A:141020-06 Stugägare uppmanas att kolla runt omkring 

A:141020-07 Aftonbladets läsare chattade med underrättelseexperten 
A:141020-08 De trappar upp jakten  

A:141021-01 ”Det var en ubåt” – löpsedel  
A:141021-02 Ubåtsjakten engagerar på 

A:141021-03 ”Det var en ubåt” 

A:141021-04 Försvaret spred felaktig information om bilden 
A:141021-05 Medier i Ryssland driver med Sveriges militär 

A:141021-06 Ryssen vill skrämma oss – bäst att hålla huvudet kallt 
A:141021-07 Ubåten – ett dolt angrepp 

A:141021-08 ”De kan behöva sätta in vapen” 
A:141021-09 Enkät: Sju av tio vill se en ökad satsning på svenska försvaret 

A:141021-10 Plötsligt står vi yrvakna inför Ryssland igen 

A:141022-01 Nya spåren i ubåtsjakten 
A:141022-02 ”Kan vara en dykare” 

A:141022-03 -De vill inte avslöja allt de fått fram 
A:141022-04 ”Alla ubåtar kan operera i Östersjön” 

A:141022-05 Tillbaka till dåtiden 
A:141022-06 Sverige höll andan – i tio skräckdagar 

A:141022-07 Journalisters språk blir parodiskt i ubåtstider 

A:141023-01 Det räcker inte med att vi går med i Nato 

A:141023-02 ”De hittar inget” 

A:141023-03 Ryskt fartyg på väg till Kaliningrad 
A:141025-01 Ta från bankerna – ge till försvaret 

A:141025-02 ”Konventionell ubåt utesluten” 
A:141025-03 Ubåtsjakten är i princip avslutad 

A:141028-01 Fantasin kan snabbt bli ett riktigt minne 
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A:141028-01 Fantasin kan snabbt bli ett riktigt minne 

A:141029-01 De enda som finns kvar i försvaret är officerarna 
A:141101-01 Riktiga krig ser inte ut som TV-spel 

A:141105-01 Sovjets plan: Spränga Sverige 

A:141110-01 Källor: Mycket troligt det var en miniubåt 

A:141110-02 ”Farkosten – en miniubåt” 

A:141115-01 Försvarets fyra bevis 
A:141115-02 Har försvaret rätt är det den allvarligaste kränkningen sedan U 137 

A:141115-03 Ryska piken: Koncentrerar oss på schack 
A:141115-04 Ubåtsbevisen får Löfvén att agera 

A:141115-05 Här är de fyra ubåtsbevisen 

A:141117-01 Behandlingen av min man spär på misstron 
A:150612-01 DN går på grund 

A:150618-01 DN på djupt vatten 

A:150624-01 Missar målet 

A:150625-01 Inte ett enda bevis för ryska ubåtar 
 


