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Inledning 

Sverige – Ett land med en osäker utrikes- och säkerhetspolitisk framtid 

efter Ukrainakrisen? 

 

Sverige har sedan kalla krigets slut förlitat sig på den gemensamma säkerhet- och 

utrikespolitiken som den Europeiska Unionens har fört; att genom ekonomisk och politisk 

integration och samarbete kommer även fred att säkerställas. Svenska regeringen ser ett 

enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige osannolikt under överskådlig tid. Genom det 

gränsöverskridande samarbetet, handel samt integration som globalisering samt EU medför, 

förlitar sig Sverige till internationella institutioner för sin säkerhet. Tidigare syn på säkerhet 

har utgått från stater och att dessa bidrar med en militär hotbild (Regeringen, 2015). 

Sveriges syn på säkerhets- och utrikespolitik var innan kalla krigets slut, likt många andra 

stater, präglat av ett realistiskt perspektiv; främmande staters fokus är att med olika former av 

makt utöva inflytande över andra stater, inte sällan med militära medel. (Pease, 2007, s. 39). 

Realistiska perspektivet på säkerhets- och utrikespolitik genomsyras av ett synsätt där den 

som innehar makten innehar även sanningen, då segraren i konflikten är även den aktör som 

får diktera hur historian ska skildras. De starka har makten att göra vad de behagar mot de 

svaga, och därmed har varje stat en skyldighet att etablera en stark krigsmakt för att bekämpa 

eventuella hot (Pease, 2007, s.41) 

Den samtida svenska synen på utrikes- och säkerhetspolitik har till stor del däremot varit 

präglad av realismens motpol; det liberalistiska synsättet. Det liberalistiska synsättet har ett 

mer positivt sätt att se på staters relationer och interaktioner; Stater och internationella 

organisationers interaktion mellan varandra präglas inte endast, som realisterna hävdar, av 

konflikt utan även av samarbete. Konventionella vapens utveckling till massförstörelse 

kapacitet, det stora spridandet av demokratiska styrningsätt globalt samt den politiska och 

ekonomiska globaliseringen har medfört att internationella organisationer och stater har större 

benägenhet att lösa konflikter med diplomati (Pease, 2007, s. 41 – 43). Sveriges nuvarande 

utrikes- och säkerhetspolitik är, som tidigare nämnt, till stor del utarbetad utifrån det 

liberalistiska perspektivet: 

Dagens hot och utmaningar är i hög grad gränsöverskridande. Säkerhet uppnås därför gemensamt 

och genom nära samarbete med andra länder. Sverige är en aktiv och solidarisk partner i arbetet 
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för stabilitet och säkerhet i Europa och omvärlden. /…/ Det råder bred politisk enighet om att vårt 

lands framtida säkerhet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Detta ger oss 

större möjligheter att påverka förhållandena i vår omvärld och därmed även trygga vår egen 

säkerhet (Regeringen, 2015). 

Sveriges utrikes- och gemensamma säkerhetspolitik genomsyras med andra ord av 

liberalistiska tankar och idéer; samverkan och dialog mellan stater ska lösa konflikt, inte 

en upptrappning och upprustning av militära medel.   

Däremot så är det inte omöjlig att detta synsätt utmanas av aktuella händelser som har 

förändrat det säkerhetspolitiska läget. Ukrainakrisens startskott och Ryssland sedermera 

annektering av Krim-halvön har bidragit till att svenska aktörer har upp en höjning av 

försvarsbudgeten, både från politiker och mediala aktörer. (Moderaterna, 2015. 

Socialdemokraterna, 2015). Denna studie kommer även att belysa om det finns ambition 

hos mediala aktörer att yrka på höjda försvarsanslag. 

Ur ett liberalistiskt perspektiv är en utvidgning av Sveriges militära kapacitet onödig, då 

Sverige är medlemmar i EU och FN samt har goda samarbetet med NATO-medlemmar. 

Att Sverige skulle hamna i militär konflikt med någon stat är då väldigt främmande ur 

detta perspektiv. Trots detta är det aktuellt med i svenska medier samt partier att rusta 

det svenska militära kapaciteten.  

Med Ukrainakrisen har det skett en förskjutning i diskussionen kring svensk utrikes- 

och säkerhetspolitik; från ett försvar som har haft en ständig sänkning i sin budget till 

att det har blivit aktuell för de politiska partierna att vilja öka anslagen. Men är 

proklamerandet av önskan att öka anslagen till försvaret en genomtänkt politiskt strategi 

eller är det ett resultat av populistiskt marknadsförande? Samma år som Ukrainakrisen 

raserade som värst, 2014, var det även riksdagsval i Sverige. Genom att analysera 

medias roll som politisk aktör i samhället, samt hur media har skildrat Ukrainakrisen, är 

ambitionen med denna studie att belysa om det media har bidragit med en objektiv bild 

av krisen, eller om den har subjektiva vinklingar potentiellt gett konsekvenser till hur 

politiska aktörer samt samhället förhåller sig till svensk säkerhets- och utrikespolitik. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida svensk massmedia har tillämpat flera 

perspektiv för att nyansera sina nyhetsartiklar kring aktörerna inblandade Ukrainakrisen, eller 

om den har varit objektiv i sin redogörelse. Motivering till studiens relevans till 

statsvetenskap sker i enlighet med teorier kring medias roll i en demokrati; där en av 

uppgifterna är att massmedia ska bidra medborgarna med objektiv information så att de fritt 

och självständigt an ta del av samhällsfrågor och bilda en egen uppfattning av specifika 

problem och händelser (SOU, 1995:26, s. 156).  

Frågeställning 

 Är svenska tidningar objektiva i sin skildring av Ukrainakrisen, eller finns det spår av 

tillhörighet eller alienation till någon av de huvudsakliga aktörerna i konflikten? 

 Om nyhetsartiklarna har subjektiva tendenser; återspeglas enstaka eller ett flertal 

perspektiv? 

Disposition 

Dispositionen i denna uppsats är följande: Inledningsvis ska val av material, metod samt teori 

och tidigare forskning som används i denna studie presenteras och redogöras för. Därefter 

påbörjas analysen, som är uppdelad i en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Slutligen 

analyseras ovannämnda undersökningar till annan forskning för att dra relevanta slutsatser. 

Val av material 

Källmaterialet till denna studie har hämtats från databasen Retriver Research. Denna hemsida 

agerar som sökmotor till svenska nyhetsartiklar publicerade på nätet. Sökningsordet för att 

lokalisera relevanta artiklar är Ukrainakrisen. Perioden jag har valt att undersöka är 2013-11-

21 till 2014-06-30. Denna avgränsning har valts då 21 november 2013 är dagen då 

oroligheterna i Ukraina, som slutligen skulle leda till Ryssland ockuperande av Krimhalvön, 

började. Ett halvårs av nyhetsartiklar torde även vara rimligt för en uppsats av detta omfång, 

och täcker Rysslands ockuperande av Krim samt eftersnacket med god marginal. Samtliga 

nyhetsartiklar som lokaliseras i databasen med dessa sökord kommer att analyseras   
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Teori och tidigare forskning 

Historisk kontext – Ukrainakrisen framprovocerad? 

NATO samt EU har sakta men säkert expanderat sitt inflytande österut under de senaste åren; 

Kroatien och Albanien gick med NATO 2009, EU utannonserade 2008 samarbetet Östligt 

partnerskap 2008 med målet att införliva Östeuropeiska stater i dess ekonomiska politik och 

system. Ryssland, i enighet med klassisk stormakts realpolitik, ser dessa samarbeten med 

stater som tidigare har varit under rysk hegemoni som ett hot mot deras nationella säkerhet. 

De ser EU och NATOs utvidgning som en expansion av den västvänliga ”inflytelsesfären”. 

Washington må ogilla Moskvas ståndpunkt, men man måste förstå logiken bakom den. Detta är 

geopolitisk grundkurs: stormakter är alltid känsliga för potentiella hot nära hemlandet. USA skulle 

inte tolerera att andra stormakter etablerade militärbaser någonstans i den västra hemisfären, än 

mindre vid landets gränser. Man kan tänka sig ramaskriet i Washington om Kina byggde upp en 

imponerande militärallians och försökte få med Kanada och Mexiko i den (Mearsheimer, 2014, s. 

10). 

Däremot så anser Mearsheimer (2014) att västvärlden med USA i spetsen inte avsiktligen 

menade att skapa denna kris, utan summerar sin diagnos av krisen att de två huvudaktörerna, 

Ryssland och USA, har följt olika manus vid sin utrikespolitiska agerande. USA har sedan 

kalla krigets slut fortsatt följt en liberalistisk syn, med fokus på att ”främja demokrati i de 

östeuropeiska staterna, öka deras ekonomiska beroende av varandra och inbädda dem i 

internationella institutioner” (s. 12). EU, vars raison d’être var upprätthållandet av fred genom 

ekonomisk integration medlemsstaterna emellan, var inte sena med att stödja USAs syn på att 

geopolitik inte längre spelar någon roll, då en allmän liberal ordning var redan det etablerade 

systemet för att undvika konflikter (Mearsheimer, 2014, s 12). Ryssland däremot, har 

konsekvent följt realitiska handlingsmönster, och sett varje amerikansk geopolitiskt steg 

närmre den ryska gränsen som ett hot mot deras nationella säkerhet. Ur det realistiska 

perspektivet att se säkerhetspolitik är geopolitik, till skillnad från liberalismen, en integral del 

av ett lands säkerhet mot yttre hot. Mearsheimer (2014) konstaterar att USA och dess allierade 

har ovetande provocerat fram konflikten i Ukraina. 

Det är med denna utgångspunkt jag baserar denna studie; att beroende på vilket perspektiv 

man tillämpar så kan uppfattningen av en specifik händelse variera. Beroende på vilket 

perspektiv man tillämpar så blir olika aktörer skuldbelagda, vilket kan påverka den allmänna 

uppfattningen om dessa aktörer. I detta fall handlar det om en konflikt där flera aktörer, 

däribland supermakten USA och före detta supermakten Ryssland, är inblandade. Det är 
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viktigt, inte minst ur ett akademiskt perspektiv, att ta del av så många perspektiv som möjligt, 

för att få fram en så sanningsenlig bild som möjligt från en händelse.  

Medias uppgift i ett demokratiskt samhälle 

Mearsheimer (2014) inleder sin artikel med att allmänna opinionen i väst skuldbelägger stort 

sett hela krisen på rysk aggression. Men hur såg den allmänna opinionen i svenska media ut 

när krisen pågick? Var den fast inställd på att Ryssland var den huvudsakliga boven i 

konflikten eller lyfts Mearsheimer (2014), eller andras, alternativa bilder fram i media? Om 

bilden av konflikten är ensidig, vad säger det om svensk medias roll att skapa förutsättningar 

för fri åsiktsbildning för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik hos allmänheten? 

Lars Nord och Jesper Strömbäck (2012) behandlar media och journalistiskens roll i boken 

Medierna och demokratin, där de citerar svenska pressutredningens syn på massmedians roll i 

samhället: 

Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, 

nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan 

ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att 

låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals (svenska offentliga utredningen, 1995:36, s. 

156). 

Första uppgiften lyder att media ska förse medborgarna med information så att de fritt och 

självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. En tanke som kommer fram då är, har media 

verkligen bidragit medborgarna med information så de fritt och självständigt kan bilda en 

uppfattning kring konflikten eller har den varit subjektiv? Har skildringen av krisen i media 

bidragit med flera perspektiv för att ge medborgare förståelse för uppståndelsen av konflikten, 

eller har media presenterat en ensidig bild av situationen? Journalistikens uppgift i samhället 

är att alltid sträva efter att skapa en så sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt, annars 

bidrar den med något som Strömbäck och Nord (2012) kallar desinformation, information 

som inte är sann och därmed problematiserar den fria åsiktsbildningen hos medborgarna (s. 

18). 

Strömbäck beskriver även denna fria tillgång till information, i sin egen bok Makt och 

Medier, att är att minikrav för att ett samhälle ska kunna ha beteckningen demokrati. Även om 

staten inte censurerar media som bidrar med annorlunda perspektiv än vad som kan uppfattas 

som ”mainstream”, kan det vara problematiskt i längden om de stora och mest täckande 
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mediekanalerna i TV, tidningar, Internet och radio bidrar till en ensidig bild av händelser 

baserade på delvis subjektiva värderingar.  

En ensidig bild av en händelse som Ukrainakrisen, där Ryssland lyfts fram enda syndabock 

från konflikten, blir även problematiskt ur en politisk synvinkel. Nord och Strömbäck (2012) 

lyfter fram att ett grundläggande krav på journalistik är att nyheter ska vara sanna, relevant 

och allsidig (s. 268). Uppfyller inte nyheterna dessa krav kan det även räknas som 

desinformation och kan därmed vara direkt skadliga för medborgare, sett ur ett 

kunskapsperspektiv. Journalister ska även vara källkritiska och skilja på spekulationer och 

fakta. Det är i synnerhet viktigt sett utifrån teori kring dagordningsmakt, då medborgare kan 

uppfatta problem och frågor som viktiga om de blir exponerade av det under lång tid av 

media. Skulle media upprepat publicera nyheter som fokuserade på spekulationer och detaljer 

kan det medföra medborgare uppfattar detta som viktiga, och därmed ökar risken för att gå 

miste om helhetsperspektiven på dessa frågor och problemområde (Nord et al., 2012, s. 268 – 

271). 

Makten över Dagordningen 

Att inneha en möjlighet att påverka en allmän opinion är ett kraftfullt verktyg. Media, i sina 

olika former, har länge gestaltas som ett medium som har enorm makt inom detta fält, med 

möjligheten att påverka människors prioritering samt även inställning till olika samhällsfrågor 

genom sin förmedling av nyheter och information. År 1967 myntade samhällsforskaren 

Maxwell McCombs (2006) tillsammans med sin historielärar-kollega Donald Shaw en term 

för detta fenomen: Dagordningsmakt (s. 19). Detta fenomen har sedan 1967 varit alltjämt 

relevant att tillämpa i studier om medias makt över den allmänna opinionen och dagordningen 

i olika samhällen, och kommer vara den huvudsakliga teorin som ska tillämpas i min framtida 

C-uppsats. 

Teorier kring medias makt och inflytande var redan aktuellt 1922 när i Walter Lippmans bok 

Public Opinion, där Lippmann tillämpande en metafor för att exemplifiera detta inflytande 

med hur folk på en ö betedde sig när första världskriget hade brutit ut 1914. Denna ö bestod 

främstadels av tyskar, frans- och engelsmän och de fick endast nyheter från omvärlden var 

sextionde dag då proviant och nyhetsbåten rutinmässigt seglade i land på ön. Folket på ön var 

vänner och även om kriget hade brutit ut skulle nyheten om att de nu skulle vara fiende först 

nå öborna sex veckor efter krigets inledning. Fram tills nyheterna kom fram fortsatte även 
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tillverkare av olika varor sitt arbete i olika delar av världen med målet att frakta dem till 

länder som deras hemland nu såg som fiender, ovetande om att kriget skulle omöjliggöra 

försäljningen. Även om kriget inte startades av journalister och nyheter, så var anländandet av 

nyheten att kriget hade brutit ut en integral del för att förändra dessa människors världsbild, 

och den förändring av deras omgivning detta skulle medföra. Efter denna punkt skulle de 

franska och engelska öborna se de tyska öborna som fiender, och ej längre vänner som var 

fallet innan nyheterna anlände (Lippmann, 1922). Lippmann hade således redan 1922 visat ett 

kraftigt exempel på hur media kan förändra människors världsbild på väldigt kort tid, och 

detta exempel var en av de inspirerande källorna till Donald Shaw och Maxwell McCombs 

framtida forskning om dagordningsteori. 

I början av 1900 – talet fram tills cirka 1945 sågs medierna som allmäktiga; att 

medieinnehållet kunde likställas med effekt (att om medieinnehållet var våldsamt skulle det 

göra medborgarna våldsamma), att effekten var identisk till alla mottagare, att den kunde 

ändra beteendet hos individen samt att den ar omedelbar och direkt. Detta följdes av en 

uppfattning att media var maktlös över allmänhetens beteende och opinion, då den påstådda 

omedelbara effekten som skulle uppstå hos människor var frånvarande fram tills 1970 – talet.  

Därefter har en syn på media som mäktig härskat, och den största skillnaden på denna syn är 

fokusen på vad media kan påverka:   

Medieforskningens intresse rörde sig från kortsiktiga effekter i termer av attityd-, åsikts- eller 

beteendeförändringar. Istället riktades intresset mot långsiktiga effekter i termer av de kognitiva 

varseblivnings- och påverkansprocesser på individnivå som föregår själva åsiktsbildandet samt hur 

medierna påverkar samhället på makronivå (McCombs, 2006, s. 7 – 9).  

McCombs exemplifierar detta sätt att se på medias makt över dagordning genom att belysa 

studier som har genomförts på området. Dessa studier består av undersökningar om hur media 

har fokuserat på specifika problemområden i olika samhällen över tid, då det härskande 

förhållningssättet till medias makt i McCombs Dagordningsteori är långsiktig. McCombs 

(2006) konstaterar att mediernas dagordning, deras mönster i nyhetsbevakningen, överförs 

över tid till allmänhetens dagordning. Med andra ord de frågor som media prioriterar blir över 

tid även av hög prioritet för allmänheten (s. 27). McCombs (2006) belyser olika frågor som 

amerikanska presidentvalet 1972 och 1976, fokus på medborgerliga rättigheter 1954 – 1976, 

brittiskt och amerikanskt intresse för utrikesfrågor 1991 – 2000 samt allmänna opinionen i 

Tyskland om energiförsörjning alla exempel på där media har varit drivande i att prioritera 

specifika frågor i allmänhetens dagordning (s. 31 – 36). I samtliga fall uppmärksammades 
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specifika frågor upprepat i media och när medborgare blev utfrågade vilka problemområden 

som behövde uppmärksammades och prioriteras så korrelerade de ofta med samma frågor 

som media hade lyft fram. Således sammanfattar McCombs (2006) att journalister har en 

”betydande inflytande över lyssnarnas, läsarnas och tittarnas världsbild” (s. 44). 

Utöver möjlighet att påverka allmänhetens dagordning, så påvisar McCombs (2006) att media 

har även makten att påverka attribut hos de personer, samhällsfrågor eller annan information 

som lyfts fram, med andra ord så har media möjligheten att påverka vad vi associerar med en 

viss individ eller samhällsproblem (s. 119). Dessa attribut kan vara enkla som en persons 

ålder eller komplexa som en persons politiska tillhörighet. Attributen kan även vara 

gestaltningar, vilket innebär att media ger en individ eller ett samhällsproblem en beteckning. 

Objektet som behandlas i media kan få en beteckning som är dominerande kring flera medier, 

och kan representera personliga tankar kring objektet i fråga (McCombs, 2006, s. 119). 

Gestaltning är med andra ord ”nyhetsinnehållets bärande strukturerande idé som erbjuder ett 

sammanhang och pekar på vad en fråga handlar om genom användingen av urval, tonvikt, 

uteslutande och fördjupning”(McCombs, 2006, s. 118). Med andra har media enormt spelrum 

att gestalta ett specifikt samhällsproblem genom ovanstående faktorer, de kan göra ett lägga 

vikt vid de saker som passar den gestaltningen de vill framföra i nyhetsförmedlandet. 

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, 

orsakstolkning, moralisk utvärdering, och/eller rekommendation till hantering främjas för det 

ämne som beskrivs (Entman, 2004, s. 52). 

Jag anser att det kan vara ett demokratiproblem om massmedia har ett för stort inflytande över 

den allmänna opinionen. Om media har möjligheten att kontinuerligt belysa ett specifikt 

samhällsproblem eller individ ur ett visst perspektiv, har de även möjlighet att undantrycka 

andra perspektiv eller rent ut sagt vilseleda den allmänna opinionen. Medians 

dagordningsmakt är en makt som måste granskas kritiskt av forskarvärlden för att lyfta fram 

perspektiv på samhällsproblem som media aktivt väljer att utesluta i sitt urval av 

nyhetsförmedling. I denna analys undersöks material från svensk massmedia, med syftet att 

undersöka om bilden av Ukrainakrisen är ensidig eller om den bidrar med flertaliga perspektiv 

på konflikten. Är bilden ensidig, på så sätt att skuldbeläggandet endast sker på en aktör, har 

media problem att lösa sin första uppgift enligt den svenska offentliga utredningen; Att 

tillhandhålla information på så sätt att medborgare kan skapa en självständig uppfattning av 

konflikten (SOU, 1995:37, s. 156) Detta påstående sker i enighet med dagordningsteorin 
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påstående kring gestaltning; att om media medvetet eller omedvetet väljer att undanhålla eller 

lyfta fram, gestalta, vissa aspekter som kan få aktörer att framstå som negativa/positiva, 

påverkar detta även den allmänna opinionen. 

Statsvetenskaplig anknytning 

Statsvetaren Jörgen Westerståhl och Göran Hermeren (1977) beskriver tre krav som 

massmedia måste uppfylla för att vara objektiv i sin nyhetsskildring; Kravet på relevans, krav 

på sanning och sannolikhet samt kravet att framställningen inte får vara missvisande (s.177 – 

180).  Kravet på relevans är svårt att tillämpa för att analysera om massmedia är objektivt i sin 

skildring, då vad som är relevant för en grupp av människor behöver inte vara det för en 

annan grupp, vilket även Hermeren samt Westerståhl (1977) konstaterar i sin studie (s.179).  

Kravet på sanning och sannoliket utgår ifrån att det bör finnas goda skäl för de påstående som 

görs (Westerståhl et al, 1977, s. 180). För att uppfylla detta krav behöver fyra parametrar att 

bockas av; att samtliga sakuppgifter är korrekta, sakuppgifterna skall vara sannolika, vid den 

tidspunkten sakuppgifterna lämnats in skall den aktuelle journalisten ha välgrundad anledning 

att tro att de är korrekta samt att sakuppgifternas riklighet ska kunna mätas med vetenskapliga 

metoder (Westerståhl et al, 1977, s. 179 – 180). 

För denna studie är dock det sista kravet på objektivitet, kravet att framställningen inte får 

vara missvisande, mer relevant. Ett exempel på detta är att aktivt uteslutande av information 

för att stärka ett visst ställningstagande med ambitionen att göra en specifik vinkling 

trovärdigt (Westerståhl et al, 1977, s. 180). Detta är inte olikt McCombs (2006) teorier kring 

gestaltning, i detta fall specifikt attributen uteslutning, men Westerståhl (et al, 1977) knyter 

även an till attributen urval, tonvikt samt fördjupning:  

/…/ att framställa ståndpunkter som inte är representativa som om de vore (jfr de notriska 

intervjuerna av ”på slump” valda personer, vilka åsikt man känner i förväg, åtminstone i grova 

rag); att framställa ståndpunkter som man sympatiserar med på ett enkelt och lättfattligt sätt, 

medans ståndpunkter man ogillar framställs på ett krångligt och obegripligt sätt; att underlåta att 

utforska bakgrund, förhistoria m.m. (Westerståhl, 1977, s. 181). 

Det fjärde och sista kravet, som även den är relevant för denna studie, är kravet på opartiskhet 

(Westerståhl et al, 1977, s. 182). I denna studie handlar det om huruvida massmedia är 

partiskt gentemot väst eller Ryssland, eller om de skildrar Ukrainakrisen opartiskt. Detta är 

även kärnan av Westerståhls (et al, 1977) förklaring kring kraven av opartiskhet hos 

massmedian; Fokus är på att massmedia inte får skildra en händelse på så vis att det gynnar 

eller bekostar någon av parterna inblandade (s. 182).  
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Statsvetaren Westerståhl (et al, 1977) sammanfattar att en objektiv nyhetsförmedling är vad 

som skiljer en demokrati från en diktatur, och han stärker detta argument att citera Hitlers 

medarbetare Hermann Görings tal 1933 där Göring konstaterade och var tacksam över att han 

inte visste vad objektivitet var (s. 196). Information från massmedia skall vara saklig och 

opartisk just för att ge medborgarna underlag för inta ett rationellt och självständigt 

ställningstagande, och misslyckas massmedia med denna uppgift stjälper massmedia, snarare 

än hjälpa, allmänhetens förmåga att fatta rationella beslut i olika sakfrågor (Westerståhl, 1977, 

s. 196). 

Metod – Kvantitativa metodens analysverktyg 

Två metoder för att bearbeta analysmaterialet kommer att tillämpas till denna studie; En 

kvalitativ och en kvantitativ. I den kvantitativa analysen kommer samtliga artiklar som har 

analyserats att kategoriseras efter vilket tidningsursprung de har. Fokus kommer främst vara 

på de faktorer, enligt McCombs (2006) dagordningsteorier, som media kan tillämpa för att 

gestalta en aktör i sitt nyhetsförmedlande, specifikt urval, tonvikt, uteslutande och 

fördjupning. Detta kommer att göras för att undersöka om det finns en trend att endast enstaka 

tidningar aktivt väljer att spegla information, med andra ord endast är isolerade fall som 

subjektivt återger information, eller om trenden är närvarande i en majoritet av 

tidningsmaterialet.  

Undersökningskategorin urval var baserad på vilket material tidningarna valde att lyfta fram, 

det vill säga vad tidningsartiklarna innehöll för material. För att urskilja om tidningarna hade 

tendenser att vara kritisk mot någon av aktörerna jämfördes artiklar och pressmaterial som 

publicerades samma dag från olika tidningar. Om specifika tidningar valde att publicera mer 

kritisk eller vänlig sinnad information, om någon aktör, än deras konkurrenter om samma 

ämne placerades dessa tidningar därefter i passande kategori. Med andra ord om en tidning 

publicerade ett stycke mer rysskritisk text än alla andra tidningar som publicerade 

pressmaterial samma dag ansågs den specifika tidningen vara mer rysskritisk i sitt urval. 

Undersökningskategorin tonvikt fokuserade på framställningen av tidningsmaterialets 

innehåll. Vissa tidningar valde aktivt att rubricera sina artiklar med kritiska undertoner som 

delvis avslöjade pressmaterialets agenda; att skapa opinion med antingen kritik eller 

ställningstagande till Väst eller Ryssland. Exempel på denna typ av pressmaterial var politiska 

ledare som belyste eventuell svensk anslutning till organisationen Nato eller nyhetsartiklar 
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som genom sin förmedling av nyheter kunde framstå på olika sätt: Även om nyhetsmaterialet 

endast skildrade en händelse utan kritik mot någon aktör kunde rubriksättandet vara kritisk 

eller vänligt och därmed ha subjektiva tendenser i sin tonvikt, även om materialets urval och 

fördjupning kunde vara oberoende. 

Undersökningskategorin uteslutande hänger ihop med undersökningsfaktoren urval, på det 

sätt att den fokuserar på vad som publicerade i tidningarna. Däremot fokuserar denna 

undersökningsfaktoren på själva avsaknandet av specifika stycken som andra tidningar valde 

att belysa. Majoriteten av artiklar publicerade hos tidningarna var information hämtat från 

Telegrafiska Telegrambyrån, och genom att aktivt utesluta information hämtat från denna 

källa synliggjordes ställningstagande hos tidningarna, om de var kritiska, vänligsinnade eller 

oberoende mot respektive aktör. Svårare var det att urskilja om det genomfördes något aktivt 

uteslutande av information i tidningsartiklar som var ensamma med den informationen som 

förmedlades, men det material av den sorten återfanns inte i stor skala. 

Slutligen, undersökningskategorin fördjupning fokuserade främst på de politiska ledarna och 

debattartiklar, med andra ord tidningsmaterialet som har ett annat syfte än att objektiv 

förmedla information, vilket är nyhetsartiklars primära uppgift. Genom att analysera 

debattartiklarna och de politiska ledarnas innehåll synliggjordes även deras fördjupning, med 

andra ord på vilka sätt de valde att framställa information och vad som faktiskt förmedlades. 

Exempelvis, om tidningsmaterial aktivt valde att kritisera Ryssland och Putin så var de 

rysskritiska i sin skildring. 

Summeringsvis, värt att tillägga, kunde tidningsartiklarna vara både kritiska, vänligsinnade 

eller oberoende i samtliga fyra undersökningsfaktorer. Exempelvis kunde en debattartikel 

både vara ryss- och västkritisk i sitt urval samt fördjupning samtidigt som en artikel kunde 

vara västvänlig samt rysskritisk i sin tonvikt och sitt uteslutande. Med andra ord kunde 

tidningsmaterielet vara mångfacetterade i sin framställning av information. 

 

Metod – Kvalitativa metoden 

I den kvalitativa analysen kommer specifika tidningsartiklar som kännetecknar den 

kvantitativa analysen att lyftas fram och presenteras. Detta kommer att göras, likt den 

kvantitativa analysen, i förhållande till de fyra faktorer som tillämpas i den kvantitativa 
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analysen. Syftet med tillämpandet av denna metod är för att ge läsaren en klar bild av den 

kvantitativa analysen, genom att lyfta fram dessa specifika artiklar som kännetecknar 

analysens resultat i sin helhet. Slutligen lyfts detta resultat för att anknyta till tidigare 

forskning med ansatsen att bidra med något nytt till forskningen. 

Metod - Urval 

För att analysera svensk media tillämpas databasen Retriever Research, som är en databas 

som samlar tidningar, magasin, radio, tv, web och sociala mediers innehåll, för att kunna 

tillhandahålla och leverera relevant information till olika kunder. Mälardalens högskola har ett 

avtal så att studenter kan använda denna resurs fritt utan kostnad och passar därmed min 

undersökning utmärkt, då det är tidningar, tryckta och elektroniska, som denna studie 

tillämpar som analysmaterial. 

Genom att söka under min avgränsning, från Ukrainakrisens utbrott 2013-11-21 til 2014-06-

30, genererar detta cirka 1600 träffar på databasen Retriever Research. Det är detta material 

som kommer att undersökas kvantitativ och kvalitativt i denna undersökning. Urvalet baseras 

på att i denna tidsperiod fanns det flest träffar per månad i databasen Retriever Research, med 

allra högst träffar i mars 2014. Detta är högst sannolikt ett resultat av att i slutet av februari 

fram tills slutet av mars genomförde Ryssland annekteringen av Krimhalvön, som tidigare var 

territorium ägt av Ukraina. Därmed anser jag det är rimligt att avgränsa undersökningen på så 

vis att inledningen, kulmen samt efterdyningarna av Ukrainakrisen vävs in i analysen, genom 

att fokusera på tidsavgränsnigen 2013-11-21 till 2014-06-30. 

Den kvantitativa undersökningen kommer att kategorisera median i fem grupper; media som 

är rysskritiskt, media som är objektivt och slutligen media som är västkritiskt (västkritiskt 

innefattar kritik mot USA eller EU) respektive media som är ryssvänligt samt media som är 

västvänligt. Artiklarna kommer sedan att sorteras efter form av gestaltning, som är en del av 

McCombs (2006) dagordningsteorier, genom att tillämpa de fyra faktorerna urval, tolkning, 

uteslutning samt fördjupning (s. 119). Detta görs för att enklare kategorisera och påvisa om 

det existerar en trend av subjektivitet i svensk nyhetsförmedling. Dessa fyra faktorer vävs in i 

de fem grupper och mäts i den kvantitativa analysen. Den kvantitativa analysen kommer med 

andra ord inte endast analysera om det förekommer tendenser till subjektivitet till någon aktör 

i konflikten, utan även på vilket sätt denna subjektivitet manifesterar sig. Nyhetsmaterialet 

kunde även visa subjektivitet till mer än en kategori. Exempelvis kunde en urvalsmässigt 
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rysskritiskt artikel även visa västvänliga tendenser i sin fördjupning. Med andra ord så visade 

analysmaterialet inget ensidigt resultat, utan enstaka artiklar kunde placeras in i flera olika 

kategorier i den kvantitativa analysen. Däremot så anser jag att detta inte påverkar analysens 

trovärdighet, då det bidrar till en mer övergripande bild av massmedias skildring av 

Ukrainakrisen. Den kvalitativa och kvantitativa analysens resultat diskuteras sedan i 

anknytning till relevanta teorier kring dagordningsmakt samt massmedias roll i en demokrati, 

för att knyta an till etablerade teorier och lyfta fram analysens relevans till vetenskapen. 
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Analys 

 

Kvantitativa analysens resultat 

 

Den kvantitativa analysen visade blandat resultat. Övergripande och nästan enheligt var en 

majoritet av all svensk nyhetspress kritisk mot Rysslands ingripande i Ukrainakrisen, 

framförallt av annekteringen av Krim-halvön. I sitt urval av material att belysa var tidningarna 

aningen mer objektiva än kritiska mot Ryssland.  En stor del av tidningarna förmedlande även 

nyheterna utan tolkning, utan att belysa kritik mot varken Väst eller Ryssland. Däremot så var 

en majoritet av tidningarnas tolkning och fördjupning rysskritisk i sin natur. En minoritet av 

tidningar. Nedan redovisas den kvantitativa analysens resultat samt diskuteras i relation till 

den kvalitativa analysen med ambitionen att lyfta fram vad som har kännetecknat dessa 

variabler i analysen och vilka implikationer för svensk utrikes- och säkerhetspolitik dessa kan 

orsaka. Materialet lyfts även fram till de relevanta teorierna McCombs (2006), Nord och 

Strömbäck (2014) angående dagordningsmakt och medias makt och roll i ett demokratiskt 

samhälle, samt om tidningarnas vinklingar kan kopplas till de två rivaliserande perspektiven 

om statsrelationer; Liberalism och Realism. Slutligen lyfts enstaka tidningsklipp fram som ett 

visuellt verktyg, i ett kvalitativt syfte, för att redovisa för läsaren en generalisering av hur 

analysmaterialet har sett ut samt för att enklare påvisa vilka implikationer nyhetsmaterialet 

kan orsaka i den svenska säkerhets- och utrikespolitiken. 

Svensk 

massmedia 

Varken 

kritisk 

mot väst 

eller 

Ryssland 

Rysskritisk Västkritiskt Ryssvänlig Västvänlig 

Urval 174 124 25 14 39 

Tonvikt 130 152 26 17 43 

Uteslutning 169 121 6 13 36 

Fördjupning 120 145 26 16 39 



15 

 

Kvalitativa analysen 

 

Svensk media – Urvalet 

 

Artiklarna i analysmaterialet var övergripande objektivt och fokuserade på 

informationsförmedlande i sitt syfte. Tidningsmaterialet som var mer subjektiv i sitt urval, 

Ryss- Västkritiskt eller Väst- och Ryssvänligt, var övergripande ledare, debatt- samt 

krönikörer. Denna typ av tidningsmaterial representerar en annan typ av syfte än 

tidningsartiklarna; de ska förmedla enskilda individers eller en hel redaktions politiska åsikter 

om en specifik händelse eller ett problem. 

Falkköpings tidning (2014) samt Expressen (2014) är två tidningar som visar exempel på en 

väldigt kritisk ställning i sitt urval mot Ryssland som aktör i Ukrainakrisen. Falkköpings 

tidning presenterar en ledare som gör ett urval som presenterar Europa och Sverige som en 

ensam och sårbar aktör, och Sveriges försvar som undermåligt och undernärt. Realistiska 

idéer om att starka tar var de vill ha, och att om Sverige inte är beredd på väpnad konflikt 

kommer det få ödesdigra konsekvenser (Falkköpings Tidning, 2014). Expressen visar även ett 

rysskritiskt samt västvänligt urval, en explicit önskan att Sverige går med i försvarsalliansen 

NATO, och tillämpar ett liberalistiskt perspektiv, med realistiska undertoner, för att stärka sitt 

argument. 

Den naturliga reaktionen på det som händer i Ukraina är därför inte att vända blicken inåt igen. 

Det finns inget ensidigt ryskt invasionshot mot Sverige, lika lite i dag som före Ukrainakrisen.  

Däremot är vi en del av en kollektiv säkerhetsarkitektur kring Östersjön, som inbegriper våra 

grannländer i Baltikum. Vi har tydligt klargjort att vi vill bygga säkerhet tillsammans med andra 

likasinnade länder. Det är hög tid att sätta de intentionerna på pränt i form av ett svenskt 

Natomedlemskap (Expressen, 2014). 

Expressen tillämpar i detta fall den liberalistiska idéen att om länder samverkar med varandra 

så kommer det förhindra militär konflikt. Sverige är en del av ”säkerhetsarkitektur” kring 

Östersjön, och Expressen yrkar att Sverige officiellt ska ansluta sig till NATO-alliansen, för 

att förhindra framtida militära dispyter. Däremot erkänner Expressen även att det inte finns 

något ensidigt ryskt invasionshot mot Sverige, så även om urvalet, att ansluta sig till NATOs 

motpol NATO är förekommande, visar Expressen även nyanser av objektivit i sin ledare 

(Expressen, 2014). 
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Tidningsmaterialet som är mest okritiskt och objektivt i sitt urval är delade i två grupper; de 

tidningsklipp som endast förmedlade nyheter om Ukrainakrisen utan fördjupning och tolkning 

som kritiserade någon aktör, och de som gjorde ett urval som kritiserade både Väst- och 

Ryssland för militärt agerade när det inte har varit befogat. Arbetarbladet (2014) uppmanar 

västvärldens media, ledare och folk att trappa ner det militära, inte rusta upp. Ledaren belyser 

även att högernationalistiska krafter har slagit fäste i Ukraina, i formen av ultranationalistiska 

partiet Svoboda. Ledaren lyfter även fram USA:s brott 2003, när landet invaderade Irak, och 

uppmanar till en mer konsekvent agerade för omvärlden när länder bryter mot folkrätten.  

Många rysktalande i Ukraina är oroliga över det. Att varken USA, EU eller den svenske 

utrikesministern varnat för dessa högerradikala krafter är märkligt och har sannolikt gjort ryssarna 

misstrogna och misstänksamma. En kalla-krigsstämning har trummats fram. Världen måste 

fördöma Rysslands agerande, ja, men västvärldens ledare och folk måste också anstränga sig att 

försöka urskilja komplexiteten i detta tragiska drama. På sociala media ser jag redan ropen på mer 

pengar till upprustning och militär i EU. Det skrämmer mig. Vi borde åt alla håll ropa: Trappa ner, 

trappa ner, trappa ner! (Arbetarbladet, 2014) 

Även Svenska Dagbladet (2014) bidrar med ett mer objektivt urval i sin gestaltning, genom 

att skriva om hur Ukrainakrisen uppfattas av inhemsk media i de två största aktörerna 

inblandade i dispyten; USA och Ryssland. Artikelförfattaren lyfter fram dels hur rysk media 

och högt uppsatts politiker försöker legitimera Rysslands agerande på Krim. Dels genom att 

belysa att västvärlden tillät USA intervenera militärt i Irak och Libyen, dels att Krim består 

till stor del av ryssar, därmed är en rysk intervention på halvön legitimt. Andra halvan av 

artikeln belyser kritiskt hur Ukrainakrisen beskrivs i amerikansk media, där konservativa 

politikers gör spetsade utspel mot hur Obama har bedrivit utrikespolitiken samt att Vladimir 

Putin är makthungrig och galen. Artikel lyckas med andra ord, genom sitt urval, att belysa 

kritik mot både västvärlden och Ryssland, genom att inte bara påvisa överdriven rysk 

propaganda men även hur onyanserad debatten kring Ukrainakrisen är av toppolitiker i USA 

(Svenska Dagbladet, 2014). 

Till journalistikens fördel, om vi antar att den ska hålla sig så objektivt till sanningen som 

möjligt, så var som tidigare nämnt en majoritet av tidningspressen valt att göra ett objektivt 

urval. Att en stor del av tidningsartiklarna är rysskritisk är inte konstigt; Ryssland har begått 

ett brott mot folkrätten; landet har invaderat och annekterat ett annat lands territorium, och 

majoriteten av tidningsartiklarna förmedlar endast detta faktum. Att tidningarna skulle återge 

någon annan bild i artiklarna till svenska folket vore inte förenligt med uppgiften att skapa 

förutsättningen för en fri åsiktbildning till den allmänna opinionen (Svenska offentliga 

utredningen, 1995, s. 156). Att inte lyfta fram det aktuella med händelsen, att Ryssland 
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faktiskt har militärt intervenerat i Ukraina, skulle vara direkt motarbetande sanningshalten i 

nyhetsartiklarna. 

Det finns även nyhetsartiklar som sätter tilltro till dialog, i kontrast till militär upprustning, för 

att ta sig vidare i Ukrainakrisen. Ett exempel är en intervju Svenska Dagbladet (2014) 

genomförde med dåvarande italienska utrikesministern Federica Mogherini, som varnade för 

en alltför konfrontativ politik mot Ryssland. I artikel poängterar Federica Mogherini att vägen 

för att lösa konflikten går genom dialog och samarbete med Ryssland, inte genom sanktioner 

och hot med vedergällning.  

Det är väldigt farligt när man ändrar länders gränser med vapenmakt, inte när gränsdragningen 

sker längs etniska eller språkliga gränser. Det kan öppna upp för en katastrofal utveckling runt om 

i världen. /…/ Vi tar inte för givet att Ryssland är ”förlorat”, säger Mogherini. Vi måste försöka få 

Ryssland att komma tillbaka till det internationella samfundet (Svenska Dagbladet, 2014). 

Däremot tillämpas även ett mindre objektivt urval i de politiska ledarna. Problem med det 

svenska försvaret lyfts fram och uppmaningar till NATO förekommer i en stor del av ledarna 

(Dala-Demokraten, Expressen, 2014, Kvällsposten, 2014). Väldigt sällan problematiseras 

konflikten i nyhetsartiklarna som i Arbetarbladet (2014) där USAs brott mot folkrätten genom 

invasionen av Irak 2003 relaterades till Ukrainakrisen med syftet att belysa att Väst även 

bedriver denna form av verksamhet, och att Rysslands intervention inte borde komma som 

någon överraskning; Ukrainas nya regering ville ju hellre ha ett ekonomiskt samarbete med 

EU än med Ryssland! Det hade varit fördelaktigt, ur syftet att svensk journalistik borde bidra 

med en så fri åsiktsbildning som möjligt åt allmänheten, om fler ledare hade gjort ett urval i 

sina diskussioner om Ukrainakrisen med denna typ av perspektiv. 

Summerat är urvalet i nyhetsmaterialet både givande men även korroderande för den fria 

åsiktbildningen; Artiklarna är överväldigande objektiva i sin skildring genom sin beskrivning 

av Rysslands övergrepp mot Ukraina. Däremot så väljer de politiska ledarna att nästan 

uteslutande att fokusera på att öka Sveriges försvars alternativt yrka på att Sverige ansluter sig 

till NATO, för att möta framtida ryska hot.  
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Svensk media – Tonvikt 

Svensk journalistik valde att övergripande göra ett objektivt urval i nyhetsartiklarna som 

behandlade Ukrainakrisen. Tonvikten däremot, ett annat attribut som bidrar till gestaltning av 

en specifik aktör eller händelse, var mer orienterat till att belysa Ryssland som den mest 

bidragande faktorn till Ukrainakrisen (McCombs, 2006, s. 118). Svenska Dagbladet (2014) 

rapporterade att ”att man har felbedömt utvecklingen i Ryssland, och att det nu krävs en 

omläggning av den svenska försvarspolitiken”. Fortsättningsvis placerar Expressen (2014) 

tonvikt på att Sverige behöver rusta upp på grund av det omskakade geopolitiska läget i 

Ukrainaområdet i en intervju med dåvarande utrikesminister Carl Bildt: 

(Carl Bildt)- Nej, men så är det. Det är vi och ryssarna som har bra system. De är klart mycket 

bättre än något som amerikanerna kan sätta i luften.  Utrikesministern vill sedan tala om den nya 

generationens ubåtar. (Reporter) Behöver vi nya ubåtar? (Carl Bildt) - Ja, det gör vi. Där kan vi 

tala om kontrollen av Gotland. Behärskar vi Östersjön med ubåtar så behärskar vi också Gotland. 

(Expressen, 2014). 

I denna artikel uppmanar dåvarande utrikesministern Bildt att det svenska militära försvaret 

bör rustas upp, för att möta ett eventuellt hot som planerar att invadera Gotland. Ryssland 

benämns som en stor utmaning för det svenska försvaret, och att svenska armén bör rustas 

upp för att möta framtidens utmaningar (Expressen, 2014). Urvalet är att rusta upp det 

svenska försvaret, men tonvikten är placerad på att möta ett eventuellt militärt ryskt hot. 

Tidningen Dala-Demokraten (2014) fokuserar även på försvaret. Försvarsmakten rustning 

anses vara viktig och att den har påverkats av Ukrainakrisen, där en miljardinvestering 

föreslås för att utveckla ett nytt, utökat luftvärnssystem (Dala-Demokraten, 2014). 

Norrbottens-Kuriren (2014) publicerade en kritisk ledare med fokus på det undermålliga 

svenska försvaret och en förhoppning om att Sverige ska överväga att ansluta sig till NATO. 

Den militära logistiken är under all kritik. Den är optimerad för fred och internationella insatser 

och har som bäst begränsade möjligheter att understödja insatser i Sverige. Övningar med större 

förband har dessutom inte skett på lång tid. Så nog är det glädjande att landets politiker nu har 

vaknat upp och är beredda att skjuta till mer pengar till försvaret (Norrbotten-kuriren, 2014) 

Fortsättningsvis kommenterar författaren i ledaren att den svenska försvarsmakten är ”grovt 

underfinansierad” och att det krävs åtskilliga miljarder för att rusta upp försvaret till dugligt 

skick (Norrbottens-Kuriren, 2014).  Ledaren (Norrbottens-Kuriren, 2014) sammanfattar att 

Vladimir Putin och Ryssland är de enda som tjänar på att Sverige inte ansluter sig till NATO, 

och att Sveriges förnekelse att NATO behövs äventyrar säkerheten i Östersjöområdet. 

Ledaren fäster stor tonvikt att Ryssland är ett reellt hot, och att Sverige bör ansluta sig till 
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NATO och rusta upp försvaret för att möta det (Norrbottens-Kuriren, 2014). I perspektiv till 

denna ledare, så samma dag refererade Svenska Dagbladet (2014) till en SIFO-undersökning. 

Denna undersökning konstaterade att 4 av 10 svenskar ville att Försvarsmaktens anslag bör 

öka, vilket är en andel som var densamma innan Ukrainakrisen bröt ut (Svenska Dagbladet, 

2014). 

Även om en majoritet av tidningsmaterialet, både artiklar och politiska ledare, var ryskkritiskt 

i sin tonvikt, återfanns det även material av annan uppfattning. Svenska Dagbladet (2014) 

publicerade en ledare som problematiserar en svensk anslutning till Nato, med motiveringen 

att det skulle gå emot den allmänna opinionen, som intervjuarr professorn i statsvetenskap Ulf 

Bjereld för att kontextualisera detta resultat. 

Ökningen av Nej-sidan nu påminner om en SvD/Sifo-mätning våren 1999. Då pågick 

Kosovokriget där Nato genomförde flygangrepp mot Serbien. Även då ökade motståndet mot 

Natointräde motståndarna var dubbelt så många som anhängarna.  /…/  " Jag tror att många med 

rätt eller orätt förknippar Nato med en organisation som är inblandad i krig. Ulf Bjereld, 

statsvetare.  (Svenska Dagbladet, 2014). 

Denna ledare visar en tydlig västkritiskt tonvikt i sina beskrivningar. Det låga stödet till en 

svensk Nato-anslutning anknyts till en incident som ställde Nato och USA i dåligt ljus; 

bombningen av Serbien, som inte var sanktionerad av FN och bröt mot FN-stadgan.  

Men även om det finns tidningsmaterial som gestaltar nyheterna på ett mer problematiserande 

tillvägagångsätt, så är majoriteten av materialet rysskritiskt eller västvänligt i sin tonvikt. 

Upsala nya tidning (2014) publicerade en ledare som spekulerade om det svenska försvaret 

kommer bli en oväntad populär valfråga och drar paralleller till valrörelsen 1968 som då 

ändrade karaktär när Sovjetunionen invaderade dåvarande Tjeckoslovakien. 

Paralleller till Ukraina finns där. Då som nu handlade det i grunden om att strävan efter demokrati 

och närmande till Västeuropa upplevdes som ett dödligt hot av de styrande i Kreml, som inte såg 

någon annan möjlighet än att gripa in militärt. Då som nu går en kall vind genom hela Europa 

(Svenska Dagbladet, 2014). 

Svenska Dagbladet (2014) ger Ryssland samma attribut och beskrivning som Sovjetunionen; 

Ett land som hänsynslöst spred en kall vind över Europa, enskilt skyldig till konflikten. 

Ledaren refererar även till riksdagsvalet i Sverige under samma år, där Sovjetunionens 

invasion av Tjeckoslovakien påverkade opinionen i så hög grad att valresultatet blev helt 

annorlunda än vad prognosen innan incidenten hade förutspått (Svenska Dagbladet, 2014). 

Ledaren fäster stor tonvikt att Ryssland är huvudsakliga antagonisten till Ukrainakrisen, samt 

att denna kris kommer att påverka svensk försvars- och utrikespolitik. 
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Sydsvenskan (2014) fäster tonvikten i sitt material på att EU inte kan godta övergrepp mot 

Ukraina. I en ledare kritiserar de EU för att inte agera hårdare mot Ryssland samt ger 

Ryssland kritik för landets agerande mot Ukraina, och uppmanar EU till att sanktionera 

Ryssland hårt, även om det skulle ekonomisk försvara länderna inom EU. 

Än så länge är det dock Rysslands president Vladimir Putin som hela tiden ligger steget före. Igår 

kom beskedet att en storskalig rysk militärövning påbörjats nära de baltiska staterna och Finland. 

En maktdemonstration och en varning till omvärlden. Ett nytt kallt krig hotar. Varje självständig 

nation har rätten att göra sina egna vägval. Ryssland förnekar Ukraina den rätten (Sydsvenskan, 

2014). 

Summeringsvis, även om det fanns nyhetsmaterial med okritisk och även västkritisk i 

sin tonvikt, så var övergripande nyhetsmaterialet präglat av attribut som gestaltade 

Ryssland kritiskt. Ryssland beskrivs inte sällan som ett reellt hot i nyhetsmaterialet och 

fokus är ofta på att befästa vikten av att diskutera Nato medlemskap eller en utvidgning 

av det svenska inhemska försvaret. De okritiska och västkritiska fäste i majoritet sin 

tonvikt vid att Natomedlemskap, eller militär upprustning, inte var förenligt med den 

svenska opinionen, utan diplomati och fortsatt dialog var rätt väg att gå. 
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Svensk media – Uteslutande 

Uteslutning, det aktiva valet att media väljer att utesluta viss information, var ingen lätt 

uppgift, då det kräver omfattande kunskap om ämnet media väljer att belysa för att identifiera 

vad som kan ha uteslutits i nyhetsmaterialet. Däremot, genom att jämföra nyhetsmaterial som 

skriver om samma eller likartade ämnen var det möjligt att identifiera fall där tidningar uteslöt 

information som ställde specifika aktörer i antingen dåligt eller bra ljus. Med andra ord, vissa 

tidningar valde att indirekt kritisera eller stödja aktörer genom att utesluta information som 

om tillämpats, speglat aktören annorlunda.  

Övergripande så var tidningsmaterialet okritiska till båda huvudaktörerna av konflikten, då 

materialet i majoritet bestod av artiklar som citerade och återspeglade information som 

Telegrafika Telegrambyrån hade publicerat. Däremot så återspeglade tidningsmaterialet även 

subjektiva beslut i sitt uteslutande av information. Kvällsposten (2014) och Expressen (2014) 

valde att belysa exakt samma händelse, ett extra insatt krismöte i FN 2014-03-02 . Artiklarna 

hade en stort sett identisk inledning, där de skiljde sig minimalt. Skillnaden mellan artiklarna 

var istället i deras avslutning, där Kvällsposten (2014) valde att utesluta ett fördömmande från 

den amerikanska FN-delegationen, och Expressen (2014) valde att utesluta ett fördömmande 

från den ryska FN-delegationen. Tidningarna valde med andra ord att utesluta information 

som från respektive aktör, information som var starkt kritisk mot den specifika aktörens 

motpol. 

Ett bra exempel av uteslutandet av information som var kritisk mot Ryssland som aktör, var 

det aktiva valet att exkludera information om det ultranationalistiska partiet Svoboda. 

Lokaltidningen Uddevalla 7 dagar (2014) kritiserandet frånvarandet av informering av partiet 

Svoboda i svenskt nyhetsmaterial och även från politikers utspel. Nyhetsklippet beskriver 

Svoboda som ett parti med ökänd för sin antisemitism, homofobi och hat mot Ryssland, men 

lyfter även fram kritik mot Ryssland, men fäster sitt fokus vid vikten av att nyansera bilden, 

och inte bara kritisera en aktör när kritik är befogat åt båda hållen. Även Nyheterna (2014) 

nyanserar problematiken med att svensk journalistik aktivt utesluter att fokusera på Ryssland 

som huvudsaklig agitator, men glömmer att nämna närvarandet av ett ultranationalistiskt 

antidemokratiskt parti i Ukrainas regering: 

Vår regering och vår utrikesminister Carl Bildt anser att det är fullt legitimt och skickar miljoner 

till nazisterna och fascisterna i Ukrainas regering. Däremot är den folkomröstning som hölls på 

Krimhalvön där majoriteten röstade för att tillhöra Ryssland emot folkrätten enligt våra 

makthavare. /…/ Nazisternas parti Svoboda har många ministrar i Ukrainas regering, bland annat 
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en premiärminister som gör Hitlerhälsningen. Och nu har pogromerna börjat. Man slår ihjäl, man 

misshandlar och bränner ihjäl. Det är märkligt så litet utrymme detta får i våra media (Nyheterna, 

2014). 

Det finns dock även nyhetsmaterial som uteslutande beskriver konflikten i Rysslands favör. 

Sydöstran (2014) publicerade ett inlägg där Telegrafika Telegrambyrån beskrivs som 

lögnaktiga och anklagas för att sprida falsk propaganda. Insändaren fortsätter att kritisera Väst 

för att ha brutit avtal som etablerades mellan USA och Ryssland, och informerandet av 

Rysslands kränkning av folkrätten i Krim utesluts helt. 

Väst har backat upp de väpnade fascisterna och slagskämparna på Maidantorget. Detta samarbete 

för att störta folkvald president och parlament har av ledande politiker i väst förklarats rumsrent.  

Kärnan i Ukrainakrisen är EU:s strävan att komma åt Ukrainas rikedomar och USA:s önskan att 

placera Natos missiler vid Rysslands gräns. Natos expansion i Östeuropa bryter mot avtal.1990 

förband sig USA till Sovjetunionen att inte utvidga Nato österut. Det tog Ryssland 24 år att erinra 

USA och Nato om löftesbrottet och sätta ner foten vid Krim (Sydöstran, 2014) 

Så det nyhetsmaterial som återfinns som inte är ryskkritisk är överväldigande anklagande och 

tydliga i sin agenda. Ofta beskrivs Väst eller USA i termer som man beskriver antagonister; 

USA och Nato är hotfulla, lögnaktiga och svekfulla medans Ryssland endast skyddar sitt eget 

territorium. Problematiken med detta nyhetsmaterial att det väldigt sällan försöker nyansera 

en händelse eller problematik, utan endast försöker återspegla händelsen i ett perspektiv för 

att stärka sin ståndpunkt eller argument. Så även om det finns ryssvänligt och västkritiskt 

nyhetsmaterial i sitt uteslutande av information, så är de lika skadande i sin uppgift att 

tillgodose den allmänna opinionen tillförlitlig information som det nyhetsmaterial som aktivt 

väljer att utesluta information för att spegla en ryskkritisk agenda. 

Övergripande så var tidningsmaterialet dock ryskkritisk eller okritisk mot respektive aktör i 

sin uteslutande information. Många av tidningar, som tidigare nämnt, citerade och speglade 

endast information som Telegrafika Telegrambyrå hade bistått dem. Detta medförde att ett 

flertal tidningar per automatik gjorde samma uteslutande av information i sina ledare och 

artiklar som Telegrafiska Telegrambyrån hade gjort. Telegrafiska Telegrambyrån (2014) var 

överlägset varken kritisk eller vänlig mot Ryssland eller Väst i sitt uteslutande av information, 

men det fanns även spår av kritik mot Ryssland.  

Telegrafiska Telegrambyrån (2014) rapporterar att Sveriges försvars- och säkerhetspolitik kan 

komma att förändras på grund av Rysslands agerande. Fokus i artikeln är övergripande på att 

intervjua politiska personer som förespråkar ett stärkt försvar. 
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Vi har nu en mäktig granne som uppträder på ett nyckfullt sätt och inte i enlighet med de 

internationella strukturer vi har byggt upp efter kalla kriget. Den typen av nyckfullhet skapar 

osäkerhet i vårt närområde och det måste man naturligtvis ta som en utgångspunkt, säger han. 

Rysslands agerande kan "möjligen" också leda till ökade försvarsresurser, enligt Reinfeldt. /…/ 

Centerns Staffan Danielsson tycker att argumenten för ökade försvarsresurser har stärkts och 

hävdar att Sveriges försvarsbudget ligger lågt i Norden. /…/ Folkpartiets Allan Widman kallar 

Ukrainakrisen för den allvarligaste säkerhetskrisen för Europa i vår tid. Han menar att den ökade 

osäkerheten talar för höjda försvarsanslag och för att tungt utrustade förband med bland annat 

robotvapen placeras på Gotland (Telegrafiska Telegrambyrån, 2014). 

 

Förespråkare för att bibehålla den nuvarande utrikes- och säkerhetspolitiken, med andra 

ord förspråkare som inte vill ha höjda anslag till försvaret, blir uteslutna som en fotnot i 

artikeln. Även rubriksättning fokuserar på att beskriva att Rysslands agerande har 

orsakat osäkerhet i Östersjöområdet, och citerar Folkpartiers förslag att utöka försvaret 

och placera luftförsvarsrobotar på Gotland (Telegrafiska Telegrambyrån, 2014). Så även 

om tidningar förhöll sig varken kritiska mot någon aktör så förekom det även kritik mot 

respektive aktörer i tidningarnas uteslutande av information. 
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Svensk media – Fördjupning 

Likt urvalet, uteslutandet och tolkningen av informationen i nyhetsmaterialet, så var 

skildrandet övergripande okritisk mot respektive aktör eller rysskritisk. Det förekom dock en 

intressant och nyanserad blandning av fördjupning i tidningarnas skildring av Ukrainakrisen. 

Svenska Dagbladet (2014) gör en intressant fördjupning om hur Ukrainakrisen kan tänka sig 

påverka svensk säkerhets- och utrikespolitik. Rysslands agerande har påverkat svensk 

försvarspolitik, men poängterar att ”återhållsamhet mot försvaret har varit en viktig 

symbolfråga för Reinfeldt och Borg”, som var dåvarande stats- och finansminister. Artikeln 

fortsätter med att beskriva att flera svenska riksdagspartier, bland annat Folkpartiet och 

Kristdemokraterna som dåvarande var regeringspartier, vill öka anslagen till det svenska 

militärväsendet och den militära närvaron på Gotland. Men även Moderaterna beskrivs som 

en möjlig kandidat till att förändra sin ståndpunkt på grund av Rysslands agerande i 

Ukrainakrisen (Svenska Dagbladet, 2014). 

Svenska Dagbladet (2014) publicerade dock även en mer nyanserad text angående 

Rysslandsroll i Ukrainakrisen, genom att skildra vilken ställning etniska ryssar, Gagauzer, i 

Moldavien intar i den pågående krisen. De är rädda att tumulten och konflikten i östra 

Ukraina och på Krim ska komma till Moldavien också, och intar en allmänt EU-kritisk 

inställning på grund av ekonomiska faktorer. Om Moldavien skulle närma sig EU skulle flera 

jobb gå förlorade, flera jobb skulle gå förlorade då exportvaror Moldavien producerade inte är 

åtråvärda inom EU utan bara för Ryssland. Den allmänna opinionen hos Gagauzerna 

förespråkar ett närmande till Ryssland, då det skulle gynna dem politiskt, ekonomiskt och 

socialt (Svenska Dagbladet, 2014). 

Putins perspektiv på Ukrainakrisen, och rysk utrikespolitik i allmänhet, problematiseras även i 

en ledare från Nordvästra Skånes Tidningar (2014). Här skildras Sovietunionens historik, men 

fokus på hur deras gränser blev mindre när många av Sovjetunionens geografiska territorium; 

Ukraina, Vitryssland, Polen, Georgien, Baltikum m.m., blev självständiga nationer, och 

Ryssland som förlorade sitt inflytande som supermakt. För Putin har de senaste åren sett ut 

som följande; USA har kört över FN-mandat genom att invadera Irak och bombat olika länder 

som Libyen och Serbien. Natos närmande till Baltikum och EUs uppmanande till Ukraina att 

samarbeta med EU istället för Ryssland har även känts som ett hot mot Ryssland suveränitet 

och inflytande och detta har påverkat hur Putin och många i Ryssland ser på Väst och 



25 

 

omvärlden; som en främmande makt som ständigt kommer närmre gränsen och aktivt 

försöker att influera Rysslands grannar till att närmare samarbeta med dem istället för 

Ryssland (Nordvästra Skånes Tidningar, 2014). 

Tidningarna präglades även av en förvars- och säkerhetspolitiskt debatt, där kritiken mot 

någon aktör i konflikten åsidosattes. Nerikes Allehanda (2014) nyanserar Ukrainakrisen 

genom att inte bara försöka förklara hur Ryssland ser på konflikten, men även hur Sverige bör 

agera försvars- och utrikespolitiskt, genom en intervju med dåvarande statsminister Fredrik 

Reinfeldt: 

- Det är också viktigt att komma ihåg: Vad är kärnan i all utrikespolitik? Jo, det är att bli vän med 

sina grannar. Det är inte svårare än så. Titta på de länder som har problem i världen. De är i 

huvudsak osams med alla sina grannländer. Det har även det här landet varit, vill jag påpeka. Vi 

kommer från en sådan bakgrund. Börja med att bli vän med dina grannar och bygg sedan utåt. Då 

får vi en fredligare värld (Nerikes Allehanda, 2014). 

Reinfeldt fortsätter med att ifrågasätta att militären ska rustas upp på Gotland, men fördömer 

även den ryska aggressionen och anser att begränsade sanktioner är befogade (Nerikes 

Allehanda, 2014) 

Dagens Nyheter (2014) är däremot ryskkritisk i sin fördjupning och anser att Ukrainakrisen 

gravt påverkar svensk säkerhet, genom att publicera en ledare författad av statsminister Stefan 

Löfven. Löfven anklagar den dåvarande borgliga regering för att negligera svenska försvaret, 

och hänvisar till flera besparingar till den svenska försvarsmakten som den borgliga 

regeringen har aviserat. Löfven kritiserar även regeringen för att göra ”valtaktiska utspel om 

Sveriges försvar” (Dagens Nyheter, 2014). 

Expressen (2014) är inne på samma spår, och anser att regeringens utspel om mer pengar till 

den svenska försvarsmakten är endast ett försöka att ”plocka väljarpoäng” 

Problemet är att regeringen har låtit valtaktiken ta överhanden fullständigt. Inget verkar just nu 

vara viktigare än att kväsa debatter som man inte vill ha och blåsa liv i nya som kan skada de 

rödgröna. Veckans försvarsutspel är ett flagrant exempel. Med bara veckor kvar tills 

försvarsberedningen ska presentera sin rapport körde regeringen över den med full kraft.  

Tidningarna präglades också av en ryskkritisk och västvänlig fördjupning, där Nato ansökan 

om Natomedlemskap var mest framträdande. Norrbottens-Kuriren (2014) beskriver 

Ukrainakrisen med meningar som ”Stormen från Ryssland blåser hårt mot Europas säkerhet. 

Ett Natomedlemskap skulle föra Sveriges försvarförmåga närmare en trygg hamn” 

(Norrbottens-Kuriren, 2014) och yrkar på försvaret bör få ökat anslag. För att motivera ökat 
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anslag, trycker tidningen hårt på att Ryssland är ett militärt hot mot Sverige, genom att citera 

Natorepresentanters kritiska uttalande om Sveriges frånvaro från försvarsalliansen. 

"Jag tror att alla i Sverige. förstår att det är skillnad på att vara och inte vara medlem. Man kan inte 

vara utanför Nato och samtidigt ta del av allt Nato ger", sade Natos generalsekreterare Anders 

Fogh Rasmussen på Folk och Försvars konferens i Sälen förra året. Om någon hade missat 

betydelsen av detta uttalande, undanröjdes i veckan allt tvivel av Mark Brzezinski, USA:s 

ambassadör till Sverige: "Att vara med i Partnerskap för fred och den möjliga avskräckningseffekt 

det kan ha garanterar er inget skydd mot Ryssland" (Norrbottens-Kuriren, 2014). 

Fokus i ledaren är glasklart; Sverige bör ansluta sig till Nato för att undvika en eventuell 

aggression från Ryssland. Andra organisationer som ska värna om fred mellan stater är inte 

tillräckliga, utan fullständigt medlemskap Natomedlemskap är nödvändigt för Sverige ska 

kunna hålla sig utanför konflikt. Ledarskribenten kritiserar även varför den allmänna 

opinionen motsäger sig ett Natomedlemskap och påvisar att antalet som är för en 

Natoanslutning har minskat sedan innan Krimkrisen började (Norrbottens-Kuriren, 2014). 

Svenska Dagbladet (2014) publicerade även en ledare som kännetecknade den ryskkritiska 

sidan av ledartidningarna, där Putins maktbegär står i fokus. Ledaren beskriver att med 

Ukrainakrisen har Putin orsakat en kollaps i Rysslands förtroendekapital. Putin beskrivs med 

demoniserande attribut och han skuldbeläggs för hela krisen på grund av sitt hat och 

maktbegär.  

President Vladimir Putin har under sina tre presidentperioder med något som kan beskrivas med 

hat i blicken sett hur grannländer som Georgien, Ukraina och Moldavien uppvaktas av EU. Han 

har tidigare med förtvivlan sett Moskvas maktposition bli allt svagare när de tre baltiska staterna 

och en rad forna medlemar i Warzawapakten med grannlandet Polen i spetsen blivit medlemmar 

av Eu – och i förlängningen också försvarsalliansen Nato (Svenska Dagbladet, 2014). 

Summerat: även om det fanns tidningsmaterial som präglades av okritiska fördjupningar, så 

förekom det en allmän ryskkritisk inställning, med lösningen att förhindra rysk aggression är 

att antingen Sveriges försvar bör rustas upp eller att landet bör ansluta sig till Nato. Även om 

det förekom fler instanser av tidningsmaterialet som varken var kritisk mot någon aktör, så 

blev det tydligt att när en fördjupning som förehåll sig kritisk mot någon aktör så var det en 

överväldigande majoritet som var kritisk mot Ryssland. 
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Diskussion 

 

Summerat – Hur gestaltades konflikten? 

Tidningarnas gestaltning av Ukrainakrisen var emellertid mångsidig men det förekom två 

övergripande trender. Gestaltningsattributen urval, fördjupning, uteslutande och tonvikt 

visade likartande tendenser; En övergripande del av materialet förehåll sig antingen okritisk 

mot båda huvudsakliga aktörerna i krisen, Väst (USA med EU) och Ryssland, eller så var det 

rysskritiskt i sin skildring av krisen. 

De tidningarna som inte innehåll kritik mot någon av aktörerna fokuserade på att endast 

återge händelseförloppet; att skildra specifika händelser utan att återge redaktionella eller 

personliga värderingar i texten.  De förekom dock även två grupper av ledare och artiklar som 

skildrade konflikten med ambitionen att nyansera konflikten. Den ena gruppen hade 

ambitionen att belysa likheter mellan Rysslands intervention i Ukraina med USAs militära 

invasion av Irak 2003 och militära stöd i Libyen 2011 och Serbien 1999. Den andra gruppen 

fokuserade på varför Sverige inte bör rusta upp och argumenterade att Sverige inte bör lösa 

konflikter genom att rusta upp militärt utan genom diplomati. Denna grupp av 

tidningsmaterial argumenterade även att Ryssland inte ansåg Sverige vara ett geopolitiskt mål 

i deras säkerhets- och utrikespolitik och därmed bör inte anslagen till svenska försvaret öka. 

Indirekt hamnade fokus då även på hur Sverige ska utveckla sin säkerhets- och utrikespolitik, 

och denna grupp som visade varken visade kritisk mot Ryssland eller Väst argumenterade för 

en fortsatt neutral linje för Sverige. 

Den andra majoriteten av gestaltning i tidningsmaterialet fokuserade på att fördöma och 

kritiserade Rysslands agerande. Med utgångspunkt att Ryssland kommer intervenera, förr 

eller senare, militärt i Sverige argumenterade dessa tidningar för en upprustning av svenska 

försvarsmakten eller/och en anslutning till Natomedlemskap skulle vara gynnsamt för svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik. Rysslands, och deras dåvarande president Vladimir Putin, 

gestaltades med diktaturiska attribut, och författarna till ledarna och artiklarna hävdade att om 

Sverige inte rustar upp militärt eller ansluter sig till Nato måste svenska folket vara beredda 

att Ryssland kommer ohindrat militärt intervenera i Sverige, med fokus på Gotland som 

möjlig invasionsplats. 
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Dagordningsmakt – Hur kan analysens resultat påverka svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik? 

Dagordningsmakt teori utgår ifrån att massmedia har möjligheten att påverka den politiska 

agendan.  Som tidigare nämnt i teoridiskussionen innebär medias gestaltning av ett specifikt 

ämne att en tolkad och vinklad version av en händelse lyfts fram, för att främja en ståndspunkt 

eller perspektiv på den specifika händelen (Entman, 2004, 52). Om man utgår ifrån analysens 

resultat och anknyter det till relevant teori kring dagordningsmakt och medias inflytande över 

politisk agenda, vilka möjliga utfall kan det få på utformandet av framtida svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik? Finns det indikationer på att svensk utrikes- och säkerhetspolitik har blivit 

ett mer aktuellt ämne på den politiska agendan? 

Enligt McCombs (2006) så attributprioriteringen media genomför även påverkar allmänhetens 

attributprioritering (s. 124). Attributprioritering i svenska medias skildring av Ukrainakrisen 

övergripande kan indelas i två grupper; de enda gruppen med ambition att neutralt återspegla 

information och den andra att ryskkritiskt lobba för en upprustning av den svenska militära 

kapaciteten. Om urvalet, tonvikt, uteslutande och fördjupningen i tidningarnas 

attributprioritering är övergripande ryskkritiska när värderingar är förekommande, finns det 

en chans att även allmänheten kommer att uppfatta Ryssland med negativa konnotationer. 

McCombs (2006) beskriver en liknande situation från Tyskland 1975, där en händelse 

beskrevs som en ”kris” i massmedia(s. 47 – 48). Tidningarnas dagordning blev senare till 

allmänheten dagordning när en undersökning genomfördes månader senare. Det visade sig 

även att krisen var överspelad i tysk massmedia så uppfattade allmänheten krisen som en 

befintlig verkligen (McCombs, 2006, s. 48 – 49). På samma sätt finns chansen att allmänheten 

kan uppfatta Ryssland som militärt fientlig inställt till Sverige om en majoritet av massmedia 

rapporterar landet som sådant. En konsekvens av detta skildringssätt av Ukrainakrisen kan då 

bli att utrikes- och säkerhetspolitik kan få en utökad plats i allmänhetens dagordning, vilket 

även kan komma att påverka politikerns dagordning.  

Som tidigare nämnt i inledningen, publicerade amerikanska statsvetarprofessorn John 

Mearsheimer (2014) en kritisk rapport om Ukrainakrisen, där han, till skillnad från vad han 

uppfattade det som massmedia ansåg, skuldbelagde Ukrainakrisen på Väst, USA med EU, och 

att de hade provocerat fram Rysslands militära interventioner i Ukraina och på Krim (s. 10). 

Som påvisat i analysen så fanns det även ett fåtal artiklar och ledare som påvisade att Natos 

expansion i Baltikum samt EU och USAs närmande till före detta medlemar av 
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Warszawapakten var huvudsakliga orsaker till Rysslands militära agerande, som med andra 

ord håller med samma Mearsheimer (2014) analys. De tillämpade ett, ur ett statsvetenskapligt 

synsätt, realistiska idéer och perspektiv på hur stormakter agerar vid olika situationer. Dessa 

tidningar problematiserade, primärt USA, men även EU medlemsstaternas agerade och 

reaktioner i Ukrainakrisen i termer som är typiskt realistiska; De mäktiga och starka staterna 

tar vad de vill och kan aktivt välja att utesluta information för att främja sin egen agenda, och 

de sätter de internationella normerna och värderingarna (Pease, 2003, s. 41). Tidningarna 

beskrev Ukrainakrisen med denna typ av terminologi, och kritiserade övrig massmedia för att 

inte försöka nyansera konflikten genom att tillgodose olika perspektiv, utan var övergripande 

fokuserade på att demonisera Vladimir Putin och Ryssland med utgångspunkt att den svenska 

försvarsmakten bör rustas upp.  

Men även om det fanns tidningar som återgav information med fler perspektiv så var dessa, 

som den kvantitativa och kvalitativa analysen påvisade, i minoritet. Det övergripande 

perspektivet i svensk nyhetsmaterial bestod av liberalistiskt synsätt, där Rysslands agerade 

fördömdes i relation till att det inte förenligt med hur världen ser ut. Att lösa konflikter med 

militära medel, att utföra aktioner som försvårar globalt samarbete och den globala ekonomin 

är inte förenligt med grundtankarna i liberalismen. Enligt liberalister är militära invasionen 

inte förenligt i vår ständigt mer globaliserade värld, där ekonomier är sammanlänkande och 

konflikter påverkar länder ekonomiskt även om de politiskt inte är inblandade. Ryssland har 

även ett mer auktoritärt sätt att se på makt och är inte lika demokratiskt i sitt styrsätt, och även 

detta är inte förenligt med liberalistiska tankar om hur en stat ska vara (Pease, 2003, s.55).  

Problematiken med att tidningarna i majoritet endast återger Ukrainakrisen med en gestaltning 

som är ryskkritisk och genomsyrad av ett perspektiv på att skildra händelsen, är att det inte är 

förenligt med en av massmedias huvuduppgifter i en fri demokrati; att återge en händelse på 

så sätt som bidrar till en fri åsiktsbildning(Nord et al, 2012, s. 17). I detta fall skapar 

massmedia istället en ensidig bild av en händelse, då majoriteten av massmedia aktivt väljer 

att skildra Ukrainakrisen i termer som demoniserar Ryssland vilket medför att svensk utrikes- 

och säkerhetspolitik lyfts fram som en viktig politiskt område i den journalistiska 

dagordningen, vilket i enlighet med dagordningsteorierna kan även framhävs som viktiga för 

allmänhetens dagordning. 
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Denna problematik speglas även i statsvetarens Jörgen Westerståhls (et al, 1977) teorier kring 

massmedias uppgift i en demokrati, specifikt kraven att media inte ska vara missvisande och 

inte partiska (s. 180 – 185). Analysens resultat speglade ett övergripande rysskritiskt 

ställningstagande i sin gestaltning, och enligt Westerståhl (et al, 1977) är detta problematiskt 

ur ett demokratiskt perspektiv. Att urvalet samt tonvikten övergripande består av rysskritiska 

aspekter är inte förvånande eller problematiskt; det är trots allt Ryssland som är huvudsaklig 

agitator i denna konflikt. Däremot när det handlar om fördjupning samt uteslutande av 

information även övergripande rysskritiska är det inte förenligt med Westerståhls (et al, 1977) 

grundantagande att massmedia ska skildra händelser så objektivt som möjligt för att främja ett 

samhälle där medborgarna kan inta självständiga och rationella ställningstagande (s. 196). 

Nyhetsmaterialet uppfyller, med andra ord, delvis inte de objektiva kraven i sin gestaltning av 

aktörerna i Ukrainakrisen, om man tillämpar statsvetaren Westerståhls (et al, s1977) teorier 

kring massmedians objektiva roll i ett demokratiskt samhälle (s. 196 – 197). 

McCombs (2006) teorier kring dagordningens effekter påvisar att tidningarnas skildring av 

Ukrainakrisen rimligen kan påverka hur allmänheten uppfattar svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik, genom det som han kallar priming (s.156 – 157).  Priming innefattar 

etablerandet av associationer, med andra ord den uppfattningen av verklighet som 

allmänheten har om vissa personer eller objekt (McCombs, 2006, s.156 – 157). Priming 

innefattar inte endast uppfattningen av verkligheten kring ett visst ämne, men även 

uppfattningen att människor gör selektiva val när de ska fatta beslut i allmänhet, som att lägga 

en röst i ett val eller svarar på opinionsundersökningar (McCombs, 2006, s.158). Enligt denna 

dagordningsteori så borde det vara rimligen att anta att svenska allmänheten intar en mer 

stödjande inställning till försvars- och utrikespolitik efter exponeringen av media under 

Ukrainakrisen. En artikel från Dagens Nyheter (2014) i analysen, två månader efter Ryssland 

annekterade Krim, ger en liten inblick i om denna dagordningseffekt har fått effekt hos 

allmänheten. 

Med Rysslands annektering av Krim och krisen i östra Ukraina har både regeringen och 

Socialdemokraterna de senaste veckorna aviserat att det blir mer pengar till det svenska försvaret i 

framtiden Och de verkar ha väljarna med sig för den linjen. En färsk opinionsmätning som Ipsos 

genomfört på Dagens Nyheters uppdrag visar att 45 procent av väljarna tycker att resurserna till 

försvaret bör öka. En dryg tredjedel, 36 procent, tycker att det räcker med att resurserna bibehålls 

på dagens nivå (Dagens Nyheter, 2014). 

 

Artikel visar inte endast att en stor del av allmänheten visar ett stöd för ökande anslag till den 

svenska försvarsmakten, utan även att de två dåvarande största partierna i Sverige, 
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Moderaterna och Socialdemokraterna, visar ett intresse för ökade anslag till försvarsmakten. 

Som tidigare påvisat i analysen så har Socialdemokraterna visat stöd för en stark svensk 

försvarsmakt, och värt att tillägga haft en lång tradition av viljan att ha ett vilka ha ett starkt 

försvar.  Moderaterna däremot, har traditionellt varit sparsamma med försvarsmaktens anslag, 

visar nu en vilja av att utöka den svenska försvarsmakten. 

Detta fenomen kan även hitta en förklaring i dagordningseffektens priming. McCombs (2006) 

hävdar att även politiska partier kan påverkas av en så kallad ”primingeffekt” eller 

associationseffekt (s. 159). Denna effekt innebär att massmedias utformning, deras 

dagordning kring en viss händelse, påverkar även politiska partiers politik. Om massmedia 

prioriterar en viss fråga ur ett specifikt perspektiv påverkar det även vilka partier allmänheten 

kan tänka sig rösta på (s.159 – 162). I analysen framgick det att Moderaternas hade bytt 

ståndspunkt från att vara en försvarsmotståndare till en försvarsförespråkare från analysens 

två ledarinlägg i Nerikes Allehanda (2014) och Dagens Nyheter (2014), där partiordföranden 

från Moderaterna respektive Socialdemokraterna belyste denna förändring, med olika 

intentioner. Enligt primingeffektens del av dagordningsteori är det inte orimligt att anta att 

Moderaterna har bytt politiskt ställning i sakfrågan om säkerhets- och utrikespolitik på grund 

av massmedias övergripande gestaltning av Ryssland som ett eventuellt militärt hot mot 

Sverige, och därmed bör försvarsanslagen öka därefter för att möta detta hot.  

Oavsett om dagordningsmakt har spelat en avgörande roll i att forma framtida svensk 

försvars- och utrikespolitik så har den fått en mer prominent position på den svenska 

inhemska politiska agendan. Den 17 april 2015 kom 5 av 8 riksdagspartier överrens om en 

höjning av 10.2 miljarder kronor till det svenska försvaret, med fokus på att placera en aktiv 

stridsgrupp på Gotland (Sveriges Television, 2015). Med andra ord så har en av de två 

ambitionen hos de ryskkritiska tidningarna, att öka anslagen till den svenska försvarsmakten, 

blivit verklighet, med motivationen att Rysslands annektering av Krimhalvön har rubbat den 

Europeiska säkerheten (Sveriges Television, 2015). 

Däremot så den andra ambitionen för de ryskkritiska tidningarna, att Sverige skulle ansluta 

sig till Nato, inte blivit realisation. Tvärtom, nuvarande (2015-05-16) försvarsminister Peter 

Hultqvist uttryckte explicit i samma presskonferens där regeringen beviljade en ökning i 

anslag på 10.2 miljarder kronor att det inte blir någon utredning om ansökan till Nato. Så även 

om massmedians ryskkritiska gestaltning kan ha påverkat den allmänna opinionen och den 
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politiska opinionen att öka anslagen till försvarsmakten, så lyckades den inte öka stödet för en 

svensk Natoanslutning. 
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Slutsats 

 

Den svenska massmedians bevakning av Ukrainakrisen visade sig vara övergripande delat i 

två läger; En grupp som endast skildrade händelseförloppet, vad huvudaktörerna gjorde under 

krisen, och en grupp som skildrade krisen med Ryssland som huvudsaklig agitator. Gruppen 

som var övergripande ryskkritisk visade två tydliga agendor som de ville förmedla; Att 1. 

Sveriges försvarsmakt bör få ökade anslag för att stå emot ett eventuellt ryskt militärt hot och 

2. Sverige bör ansluta sig till Nato för att vara helt säkra mot en rysk aggression. Dessa 

tidningar präglades av ett liberalistiskt synsätt, där militära medel för att lösa konflikter och 

Rysslands ovilja till diplomatiskt samarbete förkastades (Pease, 2003, s. 55). Detta 

ställningstagande, vid sidan om att endast återspegla händelserna värderingsfritt, var i 

överväldigande majoritet enligt metoden som tillämpades i analysen. Dessa tidningar 

konstaterade att Sverige bör anförtro sig till internationella organisationer för sin säkerhet, 

eller bygga ut sitt försvar för att säkra sin utrikes- och säkerhetspolitiska ställning som neutral 

nation. 

Ett av dessa mål blev delvis realiserade. Ungefär ett år efter Ukrainakrisen utbröt, bestämde 

sig en majoritet av de svenska riksdagspartierna att höja försvarsanslagen. Denna höjning i 

försvarsanslaget skulle gå till att möta en eventuell rysk aggression på Gotland (Svenska 

Dagbladet, 2015). Enligt dagordningsmaktens teoretiska kärna så blir den dominerande bilden 

i massmedia även den som har störst möjlighet att påverka den politiska dagordningen 

(McCombs, 2006, s. 61). Genom att knyta an analysresultatet, att den dominerande 

gestaltningen av Ukrainarkisen bestod av uppmaningar till en militär upprustning alternativt 

Natomedlemskap för Sverige, till dagordningsteorins mekanismer så är det inte orimligt att 

anta att den svenska massmediebevakningen har påverkat de politiska partiernas 

ställningstagande i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. I synnerhet då partiet Moderaterna, 

från att ha yrkat på besparingar i de militära till att helt vända skutan till att vilja höja 

anslagen. Naturligtvis har Rysslands blotta militära agerande påverkat hur Moderaterna 

uppfattar dem, men medias övergripande kritiska ställning till Ryssland ska inte underskattas.  

Det förekom även instanser där Väst, vilket innefattar USA, EU och Nato, kritiserades för att 

ha provoceras Rysslands reaktion i Ukraina, främst genom Natoexpansionen in i Baltikum 

och EUs ambition att ekonomisk integrera Östeuropa med unionen. Detta ställningstagande 
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baserades på realistiska idéer och tankar om att stormakter ständigt försöker utnyttja sitt 

inflytande över andra stater för att säkra sin dominans, och att det är just det Västvärlden har 

som ambition att genomföra; att ständigt expandera närmre Rysslands gräns med ekonomisk 

integration eller få dem att ansluta sig till Nato (Pease, 2003, s. 47). Att Rysslands reaktion till 

att Ukraina vill närma sig EU, med stöd av USA och EUs medlemsländer, är präglad av 

motstånd är därmed lättare att förstå. Men även om detta ställningstagande hittar stöd i 

statsvetenskaplig forskning, främst av amerikanske professor i statsvetenskap John 

Mearsheimer (2014), så var den en minoritet av analysmaterialet som återspeglade detta 

perspektiv, och förblev därför som ett perspektiv som var tämligen osynlig för allmänheten. 
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