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Abstract 

Under vintern 2013/14 utspelade sig en kris i Ukraina. I november avbröt landets president Viktor 

Janukovytj förhandlingarna om ett samarbetsavtal med EU, vilket blev starten på en flera månader lång 

period av våldsamma demonstrationer i landet. I februari tvingades presidenten slutligen att lämna sin 

post. Konflikten i landet pågår fortfarande, om än i andra former. 

 

I denna uppsats undersöks 31 nyhetsartiklar från fyra svenska dagstidningar: Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Syftet är att avgöra huruvida rapporteringen om krisen varit 

tendentiös, alltså om den var vinklad till någon sidas fördel eller nackdel. Undersökningsperioden 

sträcker sig från 21 november 2013, då demonstrationerna utbröt, till 23 februari 2014, dagen efter att 

presidenten tvingades avgå. Uppsatsens teoridel utgår bland annat från Herman och Chomskys 

propagandamodell och Conboys teorier om nyhetsretorik. Artiklarna analyseras kvalitativt med hjälp av 

Lundgren med fleras massmedieretoriska analysmodell. 

 

Resultatet visar att artiklarna till stor del var tendentiösa. Källorna i texterna var främst demonstranter 

och andra som stödde oppositionen. Presidenten och hans följare fick begränsat med utrymme att 

framföra sina åsikter på. Genom exempelvis användandet av värdeladdade ord målades Europeiska 

unionen, EU-vänliga demonstranter och oppositionen i Ukraina ut som ”goda”, medan president 

Janukovytj, hans anhängare och Ryssland framställdes som ”onda”. 

 

Nyckelord: EU, Janukovytj, Ryssland, Självständighetstorget, Ukraina, Ukrainakrisen 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om de första månaderna av Ukrainakrisen, fram till president Viktor Janukovytjs 

avsättning. Det är den mediala framställningen av konflikten, med urvalet begränsat till artiklar i fyra 

svenska dagstidningar, som kommer att undersökas. 

 

Mycket har hänt i Ukraina sedan Janukovytjs avgång, och blickfånget har flyttats från huvudstaden Kiev 

och västra Ukraina, till de östliga regionerna vid gränsen till Ryssland. Folket på Krimhalvön har röstat 

för en anslutning till Ryssland, och i många städer i öst har separatistiska krafter tagit över 

myndighetsbyggnader och krävt liknande folkomröstningar. Händelserna har till stora delar dominerat 

utrikesrapporteringen i svenska medier. Intresset för konflikten är stor, inte minst för att den äger rum så 

nära Sverige. Svenska medier har korrespondenter på plats för att bevaka läget. 

 

Inom journalistiken skiljer man på ledare, kolumner och krönikor där uttalade ställningstaganden får 

förekomma, och nyhetsartiklar som ska vara ”objektiva”. Detta innebär att nyhetsjournalisten ska vara 

saklig och opartisk i sin rapportering av något ämne. Opartiskheten är en förutsättning för 

journalistikprofessionens legitimitet.
1
 Men frågan är om det verkligen går att vara fullständigt objektiv. 

Även journalister bär på åsikter och värderingar och skriver utifrån vissa särskilda utgångspunkter. Som 

journalist har man alltid en bakgrund som präglar ens arbete – det kan handla om att man är född på en 

viss plats, bär på vissa ideologiska övertygelser, har utbildats inom en viss disciplin, med mera. Om 

utgångspunkten är att olika journalister gör urval och skriver på olika sätt, kan man fråga sig vilken bild 

svenska läsare egentligen har fått av en så viktig och omvälvande händelse som Ukrainakrisen, och om 

rapporteringen når upp till objektivitetsidealet. 

 

Man behöver dock inte utgå ifrån att alla journalister ser objektivitet som ett ideal. Snarare kan målet 

vara att nå sanningen, vilket Bill Kovach och Tom Rosenstiel ser som journalistikens främsta uppgift.
2
 

Walter Lippmann argumenterade i början av 1900-talet för att journalister skulle använda sig av ett mer 

vetenskapligt tillvägagångssätt, för att komma åt verifierbara fakta. Journalisten var inte objektiv, men 

hans metod kunde vara det.
3
 En av de metoder som Kovach och Rosenstiel nämner är balansering, att 

låta båda sidor av en fråga komma till tals lika mycket. Men detta kan samtidigt leda fel. I vissa fall är 

stödet för den ena sidan mycket större än stödet för den andra. Att ge båda sidor lika mycket 

                                                 
1
 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2012) Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur. S. 184. 

2
 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2007) The elements of journalism. What newspeople should know and the public should 

expect. New York: Three rivers press. S. 36. 
3
 Ibid, s. 82f. 
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uppmärksamhet kan då innebära att publiken tror att debatten är jämnt delad. Ett exempel är 

klimatfrågan, där de flesta forskare är eniga om att global uppvärmning är ett bevisat faktum.
4
 

  

I denna uppsats är det dock inte sanningen om Ukrainakrisen som undersöks. Detta skulle kräva en mer 

omfattande studie, om det ens är möjligt att ta reda på vad som egentligen hände. Syftet är i stället att 

avgöra huruvida rapporteringen om krisen var vinklad till någon sidas fördel eller nackdel. 

 

1.1 Disposition 

I bakgrundsdelen kommer ytterligare fakta om Ukrainakrisen och vad som föregick den att presenteras. 

Sedan presenteras tidigare forskning, där liknande ämnen har utforskats och snarlika metoder använts. I 

kapitlet om teoretiska ramar redogörs för teorier om tendens och partiskhet, bland annat Herman och 

Chomskys propagandamodell. Sedan preciseras syftet med uppsatsen och de frågeställningar som 

kommer att besvaras. I följande kapitel redovisas vilket material som undersökningen grundar sig på, 

och vilken metod som kommer att användas för att analysera källmaterialet. Sedan presenteras 

analysen/resultaten, där frågorna som ställs till texterna besvaras. Slutligen redovisas svaren på 

frågeställningarna kortfattat i kapitlet om slutsatser och diskussion. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Kort om Ukrainas historia 

Det område som är Ukraina har genom historien tillhört flera olika riken och länder, bland andra 

Ryssland, Polen och Österrike.
5
 På 1800-talet flyttade många ryssar till Ukraina och det ukrainska 

språket och landets institutioner bröts ned. Det stack i vissa ukrainares ögon, som menade att det fanns 

en ukrainsk identitet, historia och kultur som skiljde sig från den ryska.
6
  

 

1918 blev Ukraina en självständig stat. Den ryska delen av befolkningen ville dock tillhöra Ryssland 

och folket var splittrat. Efter första världskriget drabbades Ryssland av inbördeskrig, och när freden 

slöts 1921 delades Ukraina upp mellan Ryssland, Polen, Rumänien och Tjeckoslovakien. Östra Ukraina 

blev en sovjetrepublik 1922 och det ledde bland annat till kulturell förryskning och förtryck av 

                                                 
4
 Ibid, s. 87f. 

5
 Karlsson, Klas-Göran, ”Ukraina: Den polsk-litauiska tiden (1340–1795)”. http://www.ne.se/ukraina/historia/den-polsk-

litauiska-tiden-1340-1795, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
6
 Karlsson, Klas-Göran, ”Ukraina: Den ryska tiden och den ukrainska nationalismens födelse (1795–1917)”. 

http://www.ne.se/ukraina/historia/den-ryska-tiden-och-den-ukrainska-nationalismens-födelse-1795-1917, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
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oliksinnade. Efter andra världskriget kom hela det historiska ukrainska området att införlivas i 

Sovjetunionen, men splittringen hos folket fanns kvar. De i väst var påverkade av Europa och 

nationalismen, medan de i öst var starkt påverkade av rysk historia och traditioner.
7
 När Sovjetunionen i 

slutet av 1980-talet började falla sönder fick allt fler ukrainare upp ögonen för Ukraina som nation. De 

ansåg att styrningen av Sovjet inte fungerade och de började även kritisera förryskningen av landet. 

1991 utropades Ukraina som självständigt.
8
  

 

2.2 Den orangea revolutionen 

Ukrainas första president hette Leonid Kravtjuk. Han avsattes 1994 och hans efterträdare Leonid Kutjma 

ledde landet till ekonomisk tillväxt, men landet drabbades även av omfattade korruption och bristande 

demokrati. 2004 hölls återigen presidentval. Som vinnare stod Kutjmas vän Viktor Janukovytj. Valet 

präglades dock av tydliga demokratiska brister, vilket ledde till omfattande demonstrationer som 

mynnade ut i en ny valomgång. Janukovytj ställdes då mot Viktor Jusjtjenko som fick stöd av Julia 

Tymosjenko.
9
 

 

Eftersom många ukrainare ville bli av med Kutjma och korruptionen, ville de inte heller stödja hans vän 

Janukovytj. Det gjorde att Jusjtjenko segrade i valet. Jusjtjenko och Tymosjenko använde färgen orange 

i sin valkampanj, därför kallas denna period för den orangea revolutionen. Jusjtjenko utsåg Tymosjenko 

till premiärminister, men bara åtta månader senare fick hon lämna regeringen. Anledningen var en 

konflikt och maktkamp mellan henne och Jusjtjenko samt Petro Porosjenko, ledare för landets 

säkerhetsråd. Oroligheterna i regeringen ledde till att Janukovytj kunde vinna presidentvalet 2010. Han 

stärkte sin makt när hans konkurrenter Tymosjenko och Jurij Lutsenko dömdes till fängelse, något som 

har kritiserats av bland annat EU.
10

 

 

2.3 Kort sammanfattning av Ukrainakrisen 

Den 21 november 2013 avbröt Ukraina förhandlingarna med EU om ett samarbetsavtal varpå 

demonstranter samlades i Kiev.
11

 Självständighetstorget blev protesternas centrum. Demonstranterna var 

                                                 
7
 Karlsson, Klas-Göran, ”Ukraina: Den första staten och sovjetperioden (1918–91)”. http://www.ne.se/ukraina/historia/den-

första-staten-och-sovjetperioden-1918-91, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
8
 Hinnemo, Torgny & Karlsson, Klas-Göran, ”Ukraina: Det postsovjetiska Ukraina (1991–)”. 

http://www.ne.se/ukraina/historia/det-postsovjetiska-ukraina-1991-, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
9
 Hinnemo, Torgny; Jonson, Lena & Karlsson, Klas-Göran ”Ukraina: Statsskick och politik. 

http://www.ne.se/ukraina/statsskick-och-politik”, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
10

 Hinnemo, Torgny; Jonson, Lena & Karlsson, Klas-Göran ”Ukraina: Statsskick och politik. 
http://www.ne.se/ukraina/statsskick-och-politik”, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-23. 
11

 Salihu, Diamant ”Segrarna i Ukraina”, Expressen, 2014-02-23, s. 10. 
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som flest runt en halv miljon till antalet och ville att president Janukovytj skulle skriva på 

samarbetsavtalet med EU eller avgå.
12

 Den 30 november stormade polisen Självständighetstorget. Under 

de följande tre månaderna skedde sammandrabbningar mellan polis och demonstranter och många 

dödades och skadades, varvid polisen anklagades för brutalitet. Demonstranter ockuperade flera 

myndighetsbyggnader både i Kiev och i andra ukrainska städer.
13

 Ukrainas regering föll den 28 januari 

2014, och premiärminister Mykola Azarov avgick. Knappt en månad senare samtalade utrikesministrar 

från EU med både Janukovytj och oppositionen. Detta ledde till att presidenten och oppositionen skrev 

under ett avtal som begränsade presidentens makt och sade att nyval skulle hållas. Demonstranterna var 

inte nöjda och ville att Janukovytj skulle avgå.
14

 Den 22 februari lämnade Janukovytj Kiev och 

oppositionsledaren Julia Tymosjenko släpptes ut ur fängelse. Parlamentet beslutade om att hålla nyval 

den 25 maj 2014.
15

 Vinnaren blev den tidigare nämnde Petro Porosjenko.
16

 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att avgöra huruvida rapporteringen om krisen var tendentiös, alltså om den var vinklad till 

någon sidas fördel eller nackdel. Krisen har haft stor betydelse främst för det ukrainska folket, men 

också för läget i omvärlden. Som i alla konflikter finns flera sidor vars ståndpunkter står mot varandra. 

Här studeras vilken/vilka sidor och vilka ståndpunkter som får mest utrymme i fyra dagstidningarnas 

rapportering. Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

 Har rapporteringen om Ukrainakrisen varit tendentiös, och i så fall på vilket sätt? 

 Hur passar artiklarnas innehåll in i Herman och Chomskys propagandamodell? 

 

4. Tidigare forskning 

Att hitta tidigare forskning om Ukrainakrisen är svårt eftersom konflikten i skrivande stund ännu pågår 

och endast har pågått i några månader. Dock finns en del forskning om hur svenska medier har 

rapporterat om andra kriser och konflikter i världen. Nadja Kovler har skrivit en D-uppsats om 

presidentvalet i Ukraina 2004, den orangea revolutionen. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder 

visar hon att mediernas rapportering var polariserad – de politiska ledarna framställdes som ”goda” och 

                                                 
12

 Nevéus, Ingmar ”Demonstranter fruktar fler döda i kravaller”, Dagens Nyheter, 2014-01-23, s. 8. 
13

 Salihu, Diamant ”Segrarna i Ukraina”, Expressen, 2014-02-23, s. 11f. 
14

 Ibid, s. 12f. 
15

 Wolfgang, Hansson ”FAKTA: Därför utbröt krisen i Ukraina”, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18498129.ab, 
Aftonbladet, publicerad 2014-03-07, hämtad 2014-04-22. 
16

 Hinnemo, Torgny, ”Petro Porosjenko”. http://www.ne.se/petro-porosjenko, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-06-05. 
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”onda”. Författaren menar att rapporteringen var förenklad, och gav inte rum för olika tolkningar till 

skeendena.
17

 Hon skriver: ”Jusjtjenko, oppositionen, EU, USA beskrivs som de som står för frihet och 

demokrati. Den andra sida, Kutjma, Janukovitj, Janukovitjs väljarbas och Ryssland är auktoritära, 

kriminella, korrupta, kommunistiska och odemokratiska.”
18

 Författaren menar att oppositionen fick mer 

utrymme än Janukovytj och hans väljarkår, som framställdes som ”en grå massa av hotfulla, tysta, 

obildade människor”.
19

 Kovlers slutsatser kan jämföras med slutsatserna i denna uppsats, eftersom 

ämnena för undersökningarna är likartade. 

 

Tobias Hedström och Minna Söreling har skrivit en c-uppsats om Georgienkrisen,
20

 där de undersöker 

vilka källor som får höras i bevakningen av en krigssituation. De studerar Sveriges största tidningar med 

en kvantitativ innehållsanalys. I likhet med denna uppsats intresserar sig författarna för vilka röster som 

får komma till tals och hur en krissituation förmedlas i nyheterna. Skillnaden ligger i att denna 

undersökning om Ukrainakrisen även tar upp vad källorna faktiskt säger och vilken sida de stödjer i 

konflikten. 

 

Linda Carlsson och Jenny Ringström har skrivit en c-uppsats om den egyptiska revolutionen 2011/12.
21

 

I likhet med denna undersökning använder författarna en metod för textanalys som återfinns i boken 

Nyheter. Att läsa tidningstext.
22

 En skillnad är att författarna fokuserar på att finna spår av eurocentrism 

och stereotypa framställningar av egyptier i mediebevakningen, medan denna undersökning inte söker 

specifikt efter dessa element i rapportering av Ukrainakrisen. 

 

Jairo Lugo-Ocando med flera har undersökt hur latinamerikanska medier hänvisade till historiska 

narrativ i rapporteringen av tre lokala politiska händelser. Författarna kommer fram till att medierna 

använde historiska exempel för att göra nuet begripligt. Journalisterna använde sådana exempel som ett 

sätt att styra läsarnas tolkning av nyheterna. Författarna menar att historiska referenser kan rättfärdiga en 

                                                 
17

 Kovler, Nadja (2007) ”Den orangea revolutionen: En studie om de svenska massmediernas rapportering av presidentvalet 
i Ukraina 2004”. D-uppsats. Högskolan Dalarna. S. 1. 
18

 Ibid, s. 74. 
19

 Ibid, s. 74. 
20

 Hedström, Tobias & Söreling, Minna (2008) ”Georgienkrisen – vem får tala? En undersökning av hur svenska tidningar 
hanterar källor i krig”. C-uppsats. Mittuniversitetet. 
21

 Carlsson, Linda & Ringström, Jenny (2012) ”Frihetskämpar och ockupanter på Tahrir – En studie av hur fyra svenska 
medier gestaltade den Egyptiska revolutionen 2011/2012”. C-uppsats. Södertörns högskola. 
22

 Lundgren, Kristina; Ney, Birgitta & Thurén, Torsten (1999) Nyheter. Att läsa tidningstext. Stockholm: Ordfront. 
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parts ståndpunkt, medan den motsatta parten undermineras. Författarna skriver att genom att åkalla 

minnen kan medierna förklara och legitimera pågående situationer och händelser.
23

 

 

Michael Boyle med flera har i sin forskning visat att protestgruppers taktik har stor betydelse för hur de 

representeras i medierna. Författarna menar att gruppernas taktik hade större betydelse för 

rapporteringen än deras mål. Fredliga demonstranter omnämndes i positiva ordalag, medan regeringen 

som försökte tysta dem kritiserades. Grupper som använde våld och vapen för att få sin vilja igenom 

kritiserades för att vara extrema, och deras negativa egenskaper lyftes fram i medierna.
24

 

 

5. Teori 

5.1 Social constructionism och framing 

Social constructionism är teorin om att människor skapar och ger mening till (tolkar) verkligheten. 

Händelser, personer, värderingar och idéer tolkas och värderas av medierna, och blir en del av den 

världsbild som publiken delges.
25

 Roger Fowler sammanfattar: ”The world of the Press is not the real 

world, but a world skewed and judged.”
26

 

 

Fowler skriver om homocentrism: ett fokus på länder, samhällen och individer som liknar oss själva. 

Detta innebär också att de grupper som skiljer sig från oss definieras som främmande och hotfulla. På så 

sätt skapas en dialektisk bild av ”vi” och ”de”. Grupper som uppfattas som annorlunda blir i många fall 

negativt omnämnda i medierna.
27

 Då institutioner som förmedlar nyheter befinner sig i ett visst socialt, 

ekonomiskt och politiskt sammanhang, är alla nyheter alltid rapporterade från någon vinkel. Allt som 

skrivs om världen präglas av journalisternas samhällsåskådning.
28

 

 

Robert M. Entman skriver om olika former av partiskhet (bias). En av dessa kallar han content bias, 

vilken innebär att medier favoriserar och ger mer utrymme åt den ena sidan i en politisk konflikt än den 

                                                 
23

 Lugo-Ocando, Jairo; Guedes, Olga & Cañizález, Andrés (2011) ”Framing revolution and re-framing counter-revolution” i 
Journalism Practice, 5:5. S. 609. 
24

 Boyle, Michael P.; McLeod, Douglas M. & Armstrong, Cory L. (2012) ”Adherence to the protest paradigm: The influence 
of protest goals and tactics on news coverage in U.S. and international newspapers” i The international journal of 
press/politics, 17(2). S. 137f. 
25

 McQuail, Denis (2010) McQuail’s mass communication theory. London: Sage. S. 100f. 
26

 Fowler, Roger (1991) Language in the news. Discourse and ideology in the press. London: Routledge. S. 11. 
27

 Ibid, s. 16. 
28

 Ibid, s. 10. 
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andra.
29

 Entmans definition av content bias: ”consistent patterns in the framing of mediated 

communication that promote the influence of one side in conflicts over the use of government power.”
30

 

 

Enligt Stuart Halls mening kan en bild bära med sig många olika betydelser. Betydelsen av ett foto kan 

aldrig fixeras en gång för alla. I stället för en ”rätt” och ”fel” tolkning måste man fråga sig vilken av alla 

möjliga tolkningar som tidningen föredrar.
31

 Säkert kan detta synsätt även tillämpas på text – en artikel 

kan läsas på varierande sätt, men skribenten använder olika knep för att framhäva den tolkning som han 

eller hon själv gör. 

 

Framing innebär att journalisten definierar problem, förklarar orsakerna och föreslår lösningarna. Detta 

görs på flera sätt. Det kan handla om särskilda ord och meningar i texten, referenser till andra händelser, 

bildsättning, användning av särskilda källor, med mera. Journalisternas källor är ofta tendentiösa – att 

den information som de förmedlar skulle vara objektiv är osannolikt. Framing reflekterar oundvikligen 

källorna till nyheten och den nationella kontext där nyheten produceras. Denis McQuail skriver att det är 

att sätt att ge en övergripande tolkning åt enskilda faktum. Det är nästan oundvikligt att journalister gör 

detta och därmed gör sig skyldiga till (ofrivillig) partiskhet.
32

 

 

5.2 Nyhetsretorik 

I ledare, krönikor och kommentarer förmedlas en tidnings politiska inriktning öppet. Men opinion kan 

också förekomma i nyhetstexter. Där uttrycks dock åsikter och synsätt på ett mer subtilt sätt. För att ta 

reda på vilken ståndpunkt som en tidning utgår ifrån undersöker man vilket urval tidningen gör av 

nyheter, och hur den strukturerar dessa. Man kollar på vilka källor som tidningen använder, och vilken 

vikt de tillmäts. Urvalet bidrar till att forma den syn på världen som tidningen företräder.
33

 Detta 

avslöjar vad den prioriterar och vad den väljer att dölja eller förpassa till bakgrunden.
34

 

 

Martin Conboy menar att en tidning har flera sätt att övertyga sina läsare om sin synpunkt. Den gör ett 

urval av källor, bygger upp historien så att ett perspektiv privilegieras före att annat, gör särskilda 

ordval, uttrycker sig i metaforer, och så vidare. Men dessa strategier är inte alltid uppenbara för 

                                                 
29

 Entman, Robert M. (2007) ”Framing bias. Media in the distribution of power” i Journal of communication, 57(1). S. 163. 
30

 Ibid, s. 166. 
31

 Hall, Stuart (2013) ”The spectacle of the ’other’ ” i Hall, Stuart; Evans, Jessica & Nixon, Sean (red.) Representation. 
London: Sage. S. 218. 
32

 McQuail (2010) s. 380f. 
33

 Conboy, Martin (2007) The language of the news. London: Routledge. S. 87. 
34

 Ibid, s. 13. 
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läsarna.
35

 Ett annat sätt för en tidning att framhäva sin synpunkt i någon fråga, är att välja ut ett citat och 

göra det större än de andra citaten i brödtexten. Ett citat kan alltså få ”stå för sig själv”, om tidningen 

anser att det ska få företräde gentemot andra uttalanden i texten. Detta kan bero på att just det citatet 

speglar tidningens egna värderingar.
36

 

 

Conboy skriver om nyhetstriangeln (news triangle), en berättarstruktur som ofta används av journalister. 

Strukturen innebär att de viktigaste elementen av artikeln, de som står närmast tidningens värderingar, 

presenteras först. Sedan följer de mindre viktiga delarna i hierarkisk ordning. Det minst viktiga 

förpassas till bakgrunden i slutet av artikeln.
37

 

 

Rubriker är en del av journalistikens retorik. Vad en tidning väljer att förstora och placera i blickfånget 

visar vad tidningen tycker är viktigt, och vad den förväntar sig att dess läsare kommer att intressera sig 

för.
38

 

 

Det finns olika former av argument som journalisten kan använda sig av. Dialektik är en strategi där 

skribenten redovisar flera ståndpunkter, presenterar en av dem som den korrekta och den andra som 

felaktig. Logik används för att läsaren, genom deduktion eller induktion, ska ledas till att föredra en viss 

slutsats. Ibland används känsloargument, där skribenten övertygar läsaren genom att väcka känslor hos 

denna, och hänvisar alltså i mindre utsträckning till förnuftet. Att referera till reporterns eller dennes 

källors erfarenhet och ryktbarhet är också ett sätt att ge sina argument legitimitet.
39

 

 

En tidnings nyhetsvärdering märks i vilka händelser och vilka källor/personer den väljer att rapportera 

om och framhäva. I en analys kan man fråga sig vem som har huvudrollen i artikeln, vem som nämns 

först, vem som ges mest utrymme, vilken kommentator som värderas högst och presenteras som pålitlig. 

I detta avslöjas tidningens egen inställning.
40

 Eftersom tidningar är lokaliserade på nationell nivå, är det 

normalt att de värderar en nyhet utifrån dess närhet till läsarna. Även andra länder som har en geografisk 

och kulturell närhet till hemlandet får uppmärksamhet i tidningarna. Om allierade länder förlorar trupper 

i ett krig blir offrens antal rapporterat, medan fiendens förluster inte redogörs för lika noggrant.
41

 

                                                 
35

 Ibid, s. 87. 
36

 Ibid, s. 36, 92. 
37

 Ibid, s. 19. 
38

 Ibid, s. 13, 74. 
39

 Ibid, s. 79. 
40

 Ibid, s. 31. 
41

 Ibid, s. 34f. 
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Nummer kan användas som ett retoriskt grepp. Statistiska bevis väger tungt, och har möjligheten att 

överskugga alla andra argument.
42

 

 

För att analysera ordval i en artikel måste man veta skillnaden mellan denotation och konnotation. 

Denotation är ett ords bokstavliga betydelse, i sitt vanliga sammanhang och som är acceptabelt för 

tidningens läsarkrets. Konnotation är de förväntningar och associationer som kopplas till ett ord över tid 

inom en viss kultur. Associationerna kan vara antingen positiva eller negativa. Konnotation har alltså att 

göra med ett ords symboliska, inte dess bokstavliga, mening. Symboliken kan skilja sig mellan olika 

tidningar, som har olika läsarskaror och traditioner.
43

 

 

En form av bildspråk som kan förekomma i nyhetstext är metaforen. En metafor är en underförstådd 

liknelse. Metaforer används av tidningar som ett sätt att överdriva för att förmedla en poäng. Vissa 

lingvister anser att metaforen fungerar som en brygga mellan fakta och ideologisk övertalning. Att en 

tidnings läsare förväntas förstå de metaforer som används i nyhetstexterna kan kopplas till en tidnings 

outtalade värderingar, som läsarna antas dela och inte ifrågasätta.
44

 

 

Nyhetsmediernas vokabulär passar in i mer allmänna strukturer som gör det lättare för läsarna att förstå 

sin omvärld på ett konsekvent sätt. En sådan struktur, eller mönster, är narrativet. Narrativ har funnits i 

alla tider och kulturer. Men narrativ är alltid bundna till de tidsmässiga och geografiska sammanhang 

där de förekommer. I olika sociala och politiska kontexter prioriteras olika sidor av historien, och olika 

”hjältar” väljs ut. Narrativ formar vår bild av omvärlden, snarare än bara beskriver den. Vår bild av vilka 

som är ”hjältar” och ”skurkar” skapas av den historia som journalisten berättar.
45

 

 

5.3 Tendens 

Torsten Thurén skriver att en källa som själv är en del av konflikten i fråga har ett intresse av att ge ett, 

för sin egen del, fördelaktigt vittnesmål om saken. Källan är då partisk, tendentiös. En sådan 

ensamstående källa är, enligt Thuréns åsikt, värdelös. Han skriver också att journalistens egna sympatier 

kan spela roll i hur trovärdig en källa upplevs, och hur noga dess utsaga granskas. Han betonar vikten av 

att som journalist ha två källor med motsatt tendens, för att undvika partiskhet. ”Har man bara en partisk 

                                                 
42

 Ibid, s. 75. 
43

 Ibid, s. 37f. 
44

 Ibid, s. 40f. 
45

 Ibid, s. 43f. 
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källa kan den verka bestickande, särskilt om man själv sympatiserar med dess tendens”, skriver 

Thurén.
46

 

 

James Rodgers, mångårig krigskorrespondent för bland annat BBC, menar att rapportering från 

konflikthärdar är som bäst när så många parter som möjligt får komma till tals. Ofta är detta enklare sagt 

än gjort. Vissa källor är svåra att få tillgång till. När Rodgers rapporterade från Gaza kunde han prata 

med civilbefolkningen dagligen, men fick sällan en chans att ställa frågor till militärerna som, enligt 

Rodgers mening, orsakade allt elände.
47

 Dock menar Kovach och Rosenstiel att en av journalistikens 

grundläggande uppgifter är att granska makten och ge en röst åt vanliga människor.
48

 Därför kan man 

ändå se det som positivt att civilbefolkningen i Gaza fick komma till tals. 

 

Kraven på en reporter är att på kort tid komma med kortfattade uppdateringar. Att ge rapporteringen 

kontext och balans kan ofta bara göras på längre sikt.
49

 

 

Reporterns uppgift är att berätta en historia, menar Rodgers. Objektivitet är en del av detta mål, inte 

målet i sig. Reportern ska ta reda på vad som har hänt, och förmedla informationen vidare.
50

 Men att låta 

alla parter höras innebär inte alltid att reportern kommer närmare sanningen. Att journalisten är kunnig 

och erfaren nog att kunna skilja på en sann och en falsk utsaga, kan vara viktigare än att vara balanserad, 

även om detta betyder att rapporteringen blir mindre opartisk.
51

 

 

Howard Tumber och Marina Prentoulis instämmer i att balans mellan olika parter inte nödvändigtvis 

innebär att bilden av en händelse blir sanningsenlig och objektiv.
52

 Författarna skriver också om en form 

av journalism som de kallar ”journalism of attachment”, där fokusen för reporterns arbete flyttas från att 

vara neutral, till att väcka publikens engagemang. Detta synsätt utmanar ytterligare idén om journalisten 

som en totalt opartisk ”fluga på väggen”.
53

 

 

                                                 
46

 Thurén, Torsten (2013) Källkritik. Stockholm: Liber. S. 63f. 
47

 Rodgers, James (2012) Reporting conflict. Basingstoke: Palgrave Macmillan. S. 41. 
48

 Kovach & Rosenstiel (2007) s. 139–161. 
49

 Rodgers (2012) s. 31. 
50

 Ibid, s. 47. 
51

 Ibid, s. 51. 
52

 Tumber, Howard & Prentoulis, Marina (2003) ”Journalists under fire: Subcultures, objectivity and emotional literacy” i 
Thussu, Daya Kishan & Freedman, Des (red.) War and the media. Reporting conflict 24/7. London: Sage. S. 216. 
53

 Ibid, s. 225. 
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5.4 Propagandamodellen 

Edward S. Herman och Noam Chomsky skriver att massmedierna har en ”propagandafunktion”.
54

 

Medierna fokuserar mer på offer för ”den andra sidans” förbrytelser och mindre på offer för ”den egna 

sidans” handlingar i konfliktsituationer.
55

 Mediernas rapportering ställer, enligt författarnas 

propagandamodell, upp en politisk dikotomi. De olika sidorna blir omskrivna på olika sätt, som 

motsatser.
56

 Skaparna av modellen använde den utifrån ett amerikanskt perspektiv – de ville analysera 

amerikanska mediers hållning gentemot USA:s fiender. I denna undersökning används den del i Herman 

och Chomskys propagandamodell som fokuserar på innehållet i nyheterna. För att undersöka eventuella 

propagandistiska element i innehållet, kan texterna jämföras med dessa kriterier: 

 

 Nyhetsartiklar om olika typer av offer skiljer sig i kvalitet. Vad gäller missbruk från ”den egna 

sidan” används officiella källor okritiskt, alltså källor från den sida som medierna är vänligt 

inställda till. Detta medan flyktingar och regimkritiska dissidenter används som vittnen till ”den 

andra sidans” missbruk.
57

 

 Medierna gör vissa antaganden när det gäller ”den egna sidan”. De framhäver okritiskt att ”den 

egna sidan” är för fred och demokrati, mot terrorism, och talar sanning. När det gäller ”den andra 

sidan” görs inte dessa antaganden.
58

 

 När ”den egna sidan” utför en ondskefull handling så beskrivs den som ett undantag i medierna, 

medan illgärningar begångna av ”den andra sidan” betraktas som en del av ett större mönster.
59

 

 ”Den andra sidans” missbruk och ogärningar blir hårdare granskade och människor på höga 

maktpositioner ställs till svars av medierna. ”Den egna sidan” blir inte lika utsatt för granskning 

av sina illdåd.
60

 

 Offren för ”den andra sidans” våld får en framträdande och dramatiserad roll i rapporteringen. 

De blir humaniserade och deras öden rapporteras om i detalj, i en kontext som väcker intresse 

och sympati hos läsarna. Offren för ”den egna sidans” våld får däremot lite uppmärksamhet och 

väcker minimal uppståndelse och indignation utifrån mediernas rapportering.
61

 

 

                                                 
54

 Herman, Edward S. & Chomsky, Noam (1994) Manufacturing consent. The political economy of the mass media. London: 
Vintage. S. xi. 
55

 Ibid, s. 32. 
56

 Ibid, s. 35. 
57

 Ibid, s. 34. 
58
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6. Metod och material 

6.1 Urval och avgränsningar 

Till denna undersökning har fyra av Sveriges största dagstidningar valts ut, som har haft egenproducerat 

material och korrespondenter på plats under Ukrainakrisen – Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen 

och Svenska Dagbladet.
62

 Göteborgs-Posten har visserligen en större upplaga än Svenska Dagbladet, 

men GP har en mindre räckvidd över landet, och har till stor del använt sig av nyhetsbyråers material.  

 

För att hitta relevanta artiklar har sökningar gjorts på Mediearkivet (Retriever). Undersökningen täcker 

perioden 21 november 2013 till 23 februari 2014. Detta tidsspann har valts eftersom 21 november var 

den första dagen av protester mot president Janukovytjs beslut att inte skriva på ett samarbetsavtal med 

EU.
63

 23 februari 2014 som slutdatum har valts eftersom det var dagen efter att Janukovytj avsattes och 

lämnade Kiev. Dessutom släpptes oppositionsledaren Tymosjenko ut ur fängelset.
64

 

 

Söksträngen som har använts lyder: ukraina* AND (demonstr* OR protest* OR maidan* OR majdan* 

OR maydan* OR självständighetstorget* OR putin* OR ryss* OR eu* OR januko* OR tymo* OR 

jatsen* OR svoboda* OR ”högra sektorn”* OR kiev*). Det sammanlagda antalet träffar blev 559. 

 

Opinionsmaterial som ledare, krönikor och kommentarer har därefter gallrats bort. Denna undersökning 

fokuserar på nyhetsartiklar, alltså texter där ställningstaganden egentligen inte ska förekomma. De två 

största artiklarna per månad och tidning har valts ut. Detta för att få så mycket innehåll som möjligt att 

analysera. Att i stället göra nedslag på ett specifikt datum varje månad hade gjort att tidningarna haft 

samma förutsättningar och information. Men eftersom tidningarna inte alltid publicerade sina artiklar 

under samma dagar, kunde denna form av urval inte göras. Antalet analyserade artiklar blev 31 (i 

november hade Aftonbladet bara en nyhetsartikel om händelserna i Ukraina). 

 

Denna undersökning hade kunnat kompletteras med intervjuer med de journalister som har skrivit 

artiklarna som analyseras. Detta hade gett en delförklaring till varför artiklarna blev som de blev. Men 

syftet här är inte att ta reda på varför rapporteringen såg ut som den gjorde. Meningen är att undersöka 

vilken bild som de fyra tidningarnas läsare har fått av Ukrainakrisen. 

 

                                                 
62

 Författare okänd, ”Svenska mediehus 2013/14. Fakta om marknad och medier”. 
http://www.dagspress.se/images/stories/TU_Svenska_Mediehus_2013-14.pdf, publicerad 2013, hämtad 2014-05-09. 
63

 Salihu, Diamant ”Segrarna i Ukraina”, Expressen, 2014-02-23, s. 10. 
64

 Ibid, s. 13.  
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6.2 Massmedieretorisk analysmodell 

Den metod som används kommer från Kristina Lundgren med fleras bok Nyheter. Att läsa tidningstext. 

Detta för att göra en analys av texterna vad gäller retoriska grepp med mera, för att se vilken bild man 

som läsare får av Ukrainakrisen och dess aktörer. Utifrån den mängd av frågor som författarna ställer 

upp,
65

 har några av dem valts ut som relevanta för denna undersökning. 

 Textens handling (vad hamnar i förgrund respektive bakgrund?) 

 Bilder och bildtexter (vad berättar de och vilka associationer ger de?) 

 Källor (är de öppna eller dolda, direkt eller indirekt citerade, subjekt/aktörer eller objekt/offer? 

Finns särskilda yttrandeverb?) 

 Scener och roller (vilka miljöer och roller presenteras?) 

 Bildspråk och retoriska grepp (förekommer värdeladdade ord, liknelser, metaforer, ironi, 

kontraster såsom ”gott och ont”, syftningar och anspelningar till andra händelser?) 

 Tonfall och tendens (är urvalet tendentiöst och i så fall positivt eller negativt? Har texten ett 

myndigt tonfall som redan från början ger en färdig slutsats, eller inbjuder den läsaren till egna 

tolkningar?) 

 

Den kvalitativa undersökningen kompletteras med en mindre kvantitativ studie av vilka källor som 

dominerar i artiklarna. Artiklarna har kodats efter fem variabelvärden: ”Endast regeringskritiska” som 

innebär att de källor som får uttala sig i artiklarna är regeringskritiska demonstranter, oppositionella 

politiker och andra EU-vänliga aktörer. ”Mestadels regeringskritiska” som innebär att de 

regeringskritiska källorna dominerar, men även regeringsvänliga och/eller pro-ryska aktörer får höras. 

”Balanserat” som betyder att båda sidor citeras ungefär lika mycket. ”Mestadels regeringsvänliga” som 

innebär att regeringsvänliga och/eller pro-ryska aktörer citeras mest, men även regeringskritiker får 

höras. ”Endast regeringsvänliga” som betyder att bara regeringsvänliga och/eller pro-ryska aktörer 

citeras i artiklarna. Denna mindre undersökning ger en summerande bild av artiklarnas partiskhet i fråga 

om källurval. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Angående undersökningens reliabilitet har samma frågor ställts till artiklarna och samma principer har 

gällt för alla texter. Som alltid i fråga om kvalitativa textanalyser finns risken för ett visst mått av 

subjektivitet. Bakgrund och personliga erfarenheter kan avgöra på vilket sätt man tolkar texter. Alltså 

kan andra personer göra andra tolkningar än de som har gjorts här. Genom att så noggrant som möjligt 

                                                 
65
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motivera metoden, resultaten och slutsatserna, blir uppsatsen transparent och problemet motverkas. I 

bilaga 1 kan läsaren ta del av en analyserad artikel i original, för att kunna göra egna tolkningar och 

jämföra dessa med uppsatsen. 

 

Vad gäller validitet undersöks nyhetsartiklar och reportage, och inget opinionsmaterial. För att besvara 

frågeställningarna har vissa frågor valts ut och andra valts bort ur Lundgren med fleras metod, för att få 

fram resultat som är relevanta. 

 

Denna studie är kvalitativ, men kvantitativa metoder har också sina fördelar – de kan användas för att 

analysera en större mängd material, och dra generella slutsatser på statistiska grunder.
66

 Förespråkare för 

kvalitativa metoder pekar dock på att dessa kan ge en djupare förståelse för materialets innehåll.
67

 Då 

analysenheterna ofta är relativt få i kvalitativa analyser är det svårare att dra generella slutsatser. Därför 

är det värt att påpeka att resultatet för denna undersökning enbart gäller för de 31 artiklar som 

undersökts. Tidningarnas rapportering i övrigt kan denna studie inte säga något om. 

 

I uppsatsen nämns namn på demonstranter. De är inte offentliga personer, vilket gör att man kan 

diskutera huruvida deras namn ska publiceras eller inte, med tanke på eventuella hotbilder. Men 

eftersom namnen redan har förekommit i tidningarna, sågs inte detta som ett problem. 

 

7. Analys/resultat 

7.1 Aftonbladet 

Aftonbladets första artikel är ”Nu ryter han till mot Ukrainas president”, skriven av Pär Karlsson, 

den 29 november.
68

 Artikeln är en kort notis, med en liten porträttbild av Sveriges utrikesminister Carl 

Bildt. Den handlar om att Ukraina har avböjt att skriva under ett handelsavtal med EU, och därför är 

Bildt besviken. Han är den enda öppna källan i artikeln, och säger att ”Ukraina har en potential att 

moderniseras men det kräver ju lite politiskt ledarskap också”. Reportern menar att Ryssland har utövat 

”påtryckningar” på Ukraina, vilket har lett till att landet inte skrev under avtalet med EU. Denna 

anklagelse får dock inte bemötas av någon rysk eller ukrainsk representant. I stället är det Bildts 

indignation som får stå i förgrunden; enligt artikeln ”ryter” han mot president Janukovytj, och ”sågar” 

hans beslut. Att Bildts reaktion nämns redan i rubriken antyder att hans åsikt är relevant. 

                                                 
66
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67

 Ibid, s. 121. 
68

 Karlsson, Pär ”Nu ryter han till mot Ukrainas president”, Aftonbladet, 2013-11-29, s. 16. 



15 

 

 

I artikeln bildas en kontrast mellan väst och öst. Bildt säger att ”Ukraina har en potential att 

moderniseras”. Detta antyder att Ukraina skulle bli ett mer gammalmodigt land om det ”vände sig 

österut” och samarbetade mer med Ryssland. Utan ”hårda påtryckningar från Ryssland” hade 

Janukovytj säkert närmat sig EU i stället, vilket uppenbarligen hade varit det rätta beslutet ur Bildts 

synvinkel. I allmänhet är artikeln vinklad så att Ryssland, och Ukrainas president, ska framstå i dålig 

dager. Den ena har utövat påtryckningar på den andra. Men ingen av de två parterna ges chansen att 

bemöta anklagelserna i artikeln. Thurén skriver att det är viktigt att ha två källor med motsatt tendens, 

för att göra artikeln balanserad.
69

 Men detta misslyckas reportern med i denna text, och den blir således 

vinklad till den ena partens fördel. 

 

Den andra artikeln heter ” ’Bara i EU kan vi vara ett fritt land’ ”, skriven av Wolfgang Hansson, den 

3 december.
70

 I artikeln får läsaren följa med Aftonbladets reporter och fotograf in bakom barrikaderna 

på torget och möta demonstranterna. Det blir personliga möten, bland annat med Yaremo Chuiko som 

kan anses ha huvudrollen i texten. Demonstranterna vill att Ukraina ska närma sig EU och att 

Janukovytj ska avgå eftersom han inte skriver på avtalet med EU. Den mest framträdande bilden till 

artikeln visar demonstranter på Självständighetstorget. De skrattar, applåderar och ser hoppfulla ut. 

Källorna till texten är reporterns egna reflektioner på platsen, intervjuer med demonstranter och 

opinionsundersökningar. Demonstranterna är aktörer och direktciterade med pratminus. 

 

Scenerna i texten utspelar sig på Självständighetstorget. Reportern beskriver att det är mellan 10 000 och 

20 000 demonstranter på platsen. Provisoriska barrikader av bråte har byggts och det sker särskild 

inpassering till torget. Det ger känslan av att det är krig. Reportern skriver att demonstranterna ”vägrar” 

att ge upp och ”kräver” att presidenten ska avgå. Vidare skriver han att demonstranterna ”fruktar” att 

EU-tåget gick när Janukovytj ”vände EU ryggen” och att det är ett ”avgörande” ögonblick för Ukraina. 

Ordvalen skapar bilden av att ett närmade till EU är den rätta vägen att gå, men att den känns en aning 

avlägsen. I artikeln kommer enbart demonstranter till tals. De ger en negativ bild av Janukovytj. Det 

framgår inte i texterna att det finns ukrainare som sympatiserar med honom. 

 

Den tredje artikeln heter ” ’Kallar det rena maffiametoder’ ”, skriven av Wolfgang Hansson, den 5 

december.
71

 Citatet kommer ifrån Europarådets sändebud Marietta de Pourbaix-Lundin, som menar att 
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Ryssland använder sig av ohederliga metoder. Att hennes citat placeras i rubriken visar att tidningen 

tycker att det är viktigt och bör locka till läsning.
72

 Artikeln handlar om det nuvarande läget i Ukraina. 

Demonstrationerna mot Janukovytj fortgår och trots turbulensen i Ukraina har presidenten åkt på 

statsbesök i Kina. På den största bilden till artikeln ser man demonstranter som går i en allé, med 

ukrainska flaggor i händerna. Bilden är tagen från ett högt perspektiv så att det syns hur många 

demonstranterna är. Man får associationer till en bred och enad folkrörelse. Reportern skriver om vad 

han ser på gatorna i Kiev. Någon har exempelvis ritat på en bild av Janukovytj och ”förvandlat hans 

ansikte till ett gristryne” och ”polismän med långa sköldar nerkörda i marken” skyddar 

presidentpalatset. Den enda personen som får uttala sig är Marietta de Pourbaix-Lundin, och hon är 

kritisk till Janukovytj. Hon citeras direkt, med pratminus. Hon kallar Janukovytj och Putins handlingar 

för ”maffiametoder”, men de får inte chansen att bemöta påståendet. Janukovytj benämns av reportern 

som ”gammelkommunisten som försökte stjäla ett demokratiskt val” och som en ”mästare i att förhala 

och fördröja”. 

 

Den fjärde artikeln i Aftonbladet heter ”Beredda på att dö”, skriven av Erik Melin och Karin Östman, 

den 23 januari.
73

 Reportaget handlar om läget på Självständighetstorget. Flera av demonstranterna har 

dödats och skadats, men de ”ger inte upp”. En av bilderna till texten föreställer vad som ser ut som en 

krigsskådeplats, med brinnande bildäck och en maskerad demonstrant på väg att kasta en 

molotovcocktail. Bildtexten berättar att fem har dödats och över 300 ”uppges” ha skadats. Reportern slår 

fast att fyra demonstranter har dödats av polisen. 

 

Främst intervjuas demonstranter av reportern på plats. Vi får oftast veta deras namn, ålder och yrke. 

Även en sjukvårdare på torget citeras, samt Vitalij Klitjko. Flera gånger upprepas i texten att 

demonstranterna vill ha en ny president och en ”ny framtid”. En demonstrant säger ”Jag vill inte ha en 

kriminell president”. En annan demonstrant menar att ”Det måste till en förändring”. I slutet av artikeln 

citerar reportern Klitjko, som använder sig av ett väldigt värdeladdat språk: ”I morgon går vi framåt 

tillsammans. Om det blir ett skott i pannan, då blir det ett skott i pannan, men på ett ärligt, rättvist och 

modigt sätt”. Demonstranterna framstår som en modig och sammanhållen grupp av människor som 

trotsar den förtryckande övermakten. Som läsare kommer man nära dem, och reportern beskriver hur det 

ser ut på torget där de håller till. Polisen framställs som mördare av oskyldiga människor, och de spelar 

fult: ”Under onsdagen började polisen att använda vattenkanoner mot demonstranterna trots 

minusgrader. Det har tidigare varit förbjudet”. Demonstranterna framställs som både offer och ”hjältar” 
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– de kämpar för en ”ny framtid”, mot myndigheterna som dödar civila, otränade och dåligt utrustade 

människor. I det narrativ, eller den historia, som reportern bygger upp är det tydligt vilka roller 

aktörerna har.
74

 Att de protesterande, eller åtminstone Klitjko, är beredda att dö för sin sak, gör att man 

som läsare kan beundra deras övertygelse. Eftersom reportern bara citerar röster från oppositionen, är 

reportaget tydligt vinklat till demonstranternas fördel. Inga regeringsvänliga åsikter tas upp. Ingen från 

myndigheterna får försvara de dödsskjutningar som påstås ha förekommit. 

 

Den femte artikeln kallas ”Rasande – efter läckt tortyrfilm”, skriven av Karin Östman, den 24 

januari.
75

 Artikeln handlar till en början om en ”tortyrfilm” som har lagts upp på Youtube. Sedan 

övergår reportern till att berätta om demonstrationerna som fortsätter ”med oförminskad styrka”. 

Oppositionspolitikerna har haft samtal med Janukovytj, men inte kommit med några resultat. 

Demonstranterna är därför besvikna – när Klitjko talade till dem blev han ”utbuad och ifrågasatt”. Till 

artikeln finns en stor bild av ett folkhav på torget. Det finns en mindre skärmdump från filmen där en 

aktivist ”förnedras av polisen”. Det finns också en bild av en demonstrant som reportern intervjuar. Hon 

ler lite, ser in i kameran och har en blomsterkrans på huvudet. Reportern lägger mycket av artikelns 

fokus på filmen, där polisen tvingar en av ”aktivisterna” att stå naken ute i kylan. En anonym polisman 

får uttala sig, och menar att mannen hade varit väldigt våldsam. ”Inrikesdepartementet har fördömt 

filmen och kallar polisens agerande för oacceptabelt”, skriver reportern. Demonstranter får uttrycka sin 

besvikelse över oppositionspolitikerna, och dessa får försvara sig. Men det är bara demonstranterna som 

citeras direkt. Detta kan tyda på att reportern ser deras ord som viktigare. 

 

I rubriken finns ordet ”tortyrfilm”, vilket är negativt laddat. Reportern skriver att demonstranten 

”förnedras och torteras” av polisen. I början av brödtexten skriver reportern: ”Mannen är blåslagen och 

tvingas posera tillsammans med polismän som tar trofébilder av honom”. Detta ger intrycket att polisen 

har misshandlat mannen, och att de sedan tar bilder med honom som om han vore deras jaktbyte. 

Associationer väcks till en våldsam, nästan sadistisk ordningsmakt. Inte nog med att folk har skjutits 

ihjäl, nu torteras de också. ”Efter dödsskjutningarna är förtroendet för polisen lågt”, skriver reportern. 

Det finns också en splittring mellan oppositionspolitikerna och demonstranterna, som ropar ordet 

”revolution”. Medan politikerna försöker få till stånd en mer diplomatisk lösning, utan att lyckas, vill 

demonstranterna vända upp och ned på hela systemet. När Klitjko ska möta demonstranterna skriver 

reportern att det nästan råder ”lynchstämning”. Sammantaget förekommer olika åsikter i artikeln. 

Demonstranter är arga över ”tortyrfilmen” och besvikna på sina ledare, medan dessa och en polisman 
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försvarar sig. Som läsare får man alltså själv göra en tolkning om vilka som har rätt – dock är det svårt 

att sympatisera med poliserna, som framställs som sadister och mördare. 

 

Den sjätte artikeln heter ”Här tror ingen på vapenvilan”, skriven av Wolfgang Hansson, den 20 

februari.
76

 Artikeln handlar om att Janukovytj säger sig ha uppnått en vapenvila med oppositionen. Detta 

är något som demonstranterna inte litar på. De upprätthåller barrikaderna, fortsätter att kasta sten och 

molotovcocktails mot polisen. Polisen besvarar våldet och fler demonstranter ansluter till 

Självständighetstorget. Bakgrunden är massiva polisövergrepp sanktionerade av Janukovytj och att det 

varit stora sammandrabbningar som lett till många dödsfall och skador. Det finns två bilder till texten. 

En liten bild på två kravallutrustade poliser som vilar sig mot ett sopberg, och en stor bild på 

demonstranter som skyfflar på mer bråte i eldarna vid barrikaderna. Associationerna man får är att det är 

våldsamt i Kiev. Reporterns egna upplevelser och intervjuer med demonstranter utgör textens källor. 

Det finns även ett uttalande från Janukovytj. Demonstranterna är direktciterade med pratminus, medan 

Janukovytj är indirekt citerad. 

 

Reportern beskriver våldet och barrikaderna. Han skriver om ingenmanslandet mellan barrikaderna och 

polisstyrkorna. Det ser ut som andra världskriget, skriver han. Demonstranterna har huvudrollerna i 

texten, de agerar och uttalar sig. Poliserna och Janukovytj har biroller i form av demonstranternas 

fiender. Reportern ger läsarna en färdig slutsats: demonstranterna kämpar för något gott och de ger sig 

inte. Han skriver om en ”längtan efter frihet” och ”stridsvilja”, medan poliserna begår ”massiva 

övergrepp”. Enligt reportern ger Janukovytj order om att ”puckla på” demonstranterna och reportern 

beskriver hur poliser kastar bensinbomber mot dem. 

 

Den sjunde artikeln heter ”Här stormar de palatset”, skriven av Martin Nilsson och Leonard 

Goldberg, den 23 februari.
77

 Den handlar om att Janukovytj har blivit avsatt av parlamentet, men 

kommer att överklaga dess beslut. Samtidigt har folk besökt hans ”palats”, som beskrivs som väldigt 

lyxigt. Presidentens palats hamnar i förgrunden. Lyxen är vad som fokuseras i rubrik, underrubrik och 

bilder. Men i brödtexten står även andra saker, som att presidenten har försökt fly landet och att nyval 

ska hållas den 25 maj. Den största bilden är tagen inifrån presidentens ”palats”. Man ser ukrainare som 

tittar in genom fönstret, nyfikna på hur det ser ut inne i bostaden. En av dem är insvept i en ukrainsk 

flagga. Det finns även fem mindre bilder på olika delar av presidentens bostad. Man får se hur det såg ut 

inuti och utanpå. ”De enorma ägorna var fyllda med allt från lyxbilar till ett gammalt skepp och ett eget 
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zoo”, står det i bildtexten. Artikeln handlar också om andra saker än presidentens ”palats”, men detta är 

det enda som bilderna visar. Dessutom säger rubriken att några ”stormar” palatset – i ingressen står det 

också att ”tusentals ukrainare” stormade ”Janukovytjs privata palats”. I brödtexten och på bilderna 

märks dock ingen stormning. 

 

Reportrarna har inte själva varit på plats. De hänvisar därför till andra medier: den ukrainska tv-kanalen 

UBR, där Janukovytj har framträtt; norska VG:s korrespondent; Kyiv Post; nyhetsbyråerna Interfax och 

TT samt Carl Bildts Twitter-konto. Aftonbladet har också haft kontakt med en svensk på plats vid 

presidentens ”palats”, Anders Östlund. De olika medierna citeras indirekt. Dock citeras ett uttalande av 

Janukovytj direkt, samt svenskens rapport från ”palatset”: ”Det är som en välordnad golfklubb. Det är 

inte ett hem. Det finns inga personliga attiraljer. Det finns ingen mänsklighet här, bara en massa lyx”. 

Janukovytj får därmed personifiera girighet och korruption.  Han får visserligen försvara sig, men med 

allt fokus på hans lyxiga hem är det svårt att se honom som ett offer. Det är som läsare svårt att tolka det 

på annat sätt än att det är positivt att Janukovytj har tvingats avgå. Tidningen vill uppenbarligen att 

läsarens fokus ska hamna på den avsatte presidentens lyxiga levnadsförhållanden. Urvalet visar att det är 

vad tidningen framhåller som viktigt i sammanhanget.
78

 

 

7.2 Dagens Nyheter (DN) 

DN:s första artikel är ett reportage med rubriken ” ’Vi har haft nog av tsarer och oligarker’ ”, skrivet 

av Ingmar Nevéus, den 23 november.
79

 DN:s korrespondent har besökt staden Vilkovo i Ukraina. Där 

träffar han och intervjuar företagare och arbetare, som uttrycker en önskan att närma sig EU. En man 

som jobbar med att sälja vass till ett företag i Nederländerna intervjuas, samt en kvinna som försöker att 

försörja sin familj. Reportern kallar Vilkovo för ”en bastion av EU-vänlighet”. ”Ingen plats i Ukraina är 

heller så långt från Moskva som denna”, skriver han. Detta kan tolkas som dubbeltydigt – både 

geografiskt och politiskt är Vilkovo avlägset från Ryssland. I artikeln finns en genomgående kontrast 

mellan det moderna EU och det gammalmodiga Ryssland. Företagaren vill hellre samarbeta med EU – 

han har fått nog av ”tsarer och oligarker som säger åt oss vad vi ska göra”. Att hänvisa till ryssarna som 

”tsarer och oligarker” ger negativa konnotationer till maktfullkomliga ledare som inte bryr sig om 

folkets välstånd.
80

 Däremot beskriver företagaren holländarna som hederliga och pålitliga – ”de betalar i 

tid och försöker inte luras”. Även kvinnans citat tyder på att hennes liv skulle bli bättre om Ukraina gick 
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med i EU. Hon vill ha mindre korruption, och dessutom träffa en europeisk man. Som det är nu måste 

hon betala mutor för att hennes systers dotter ska få gå på dagis. 

 

Både bilder och scener målar upp en lantlig miljö. I en bild står en man på ett fält med en vasskärve i 

händerna och tittar bekymrat in i kameran. En mindre bild visar en man med oljiga händer och kläder 

bredvid en sliten traktor. Bildtexten säger att mannen hoppas kunna skaffa sig en nyare traktor genom 

kontakter med ett holländskt företag. Genomgående framställs EU som vägen till ett bättre liv för de 

intervjuade invånarna. Ryssland förknippas med sovjettiden, med korruption och föråldrad teknik. 

Företagaren får både inleda och avsluta brödtexten med två citat där han menar att Ryssland ”inte 

fungerar bra” och att det har varit känt ”i hundratals år”. Han säger även att ”många” i hans ålder vill gå 

med i den ryska tullunionen, men dessa har inte reportern tagit kontakt med. 

 

Den andra artikeln heter ”Ukraina nära kokpunkten – EU-frågan splittrar folket”, skriven av 

Ingmar Nevéus, den 28 november (se original i bilaga 1).
81

 Den handlar om att demonstrationer har 

utbrutit i Kiev, efter att Ukrainas parlament hade avböjt samarbetsavtalet med EU. Reportaget fokuserar 

på en pro-rysk ledare, som reportern har intervjuat. På en bild ser man ledaren vid en vägg där flaggor 

och bilder på vapen är uppsatta. Bildtexten är ett citat: ”Vi är beredda att försvara Nya Ryssland med 

vapen i hand”. Ledaren är alltså mot ett EU-avtal. Ett sådant vore ”landsförräderi” vilket ”hotar att 

slunga Ukraina in i ett inbördeskrig”, enligt ”de mest hårdföra rysknationalisterna”, skriver reportern. 

Han har intervjuat ledaren, men framställer honom och hans likasinnade i dålig dager. Han skriver att de 

ryssvänligas kampanjer har ett ”tvivelaktigt innehåll”, samt att rysknationalisterna är ”hårdföra”. Detta 

förstärks av att ledaren säger sig vilja ”försvara” sig med ”vapen i hand”. Reportern träffar också 

ledaren i en ”källarbar”, som beskrivs som ”fylld av kalasjnikovkarbiner och tsarflaggor”. 

 

Reportern skriver att Ukraina är ”delat”, att det finns två sidor står mot varandra. Metaforen att göra ett 

”vägval” förekommer flera gånger i texten. Det är Ukraina som ska välja att närma sig antingen EU eller 

Ryssland – att stanna i ”Rysskylan” eller komma ”in i Europavärmen”. Det finns även en dörrmetafor 

som återkommer – ”Moskva har ju hotat stänga dörren” medan EU:s utvidgningskommissionär Stefan 

Füle ska ha sagt att ”EU:s dörr står öppen”. Nu verkar motsättningarna mellan Ukrainas olika delar öka, 

och landet närmar sig ”kokpunkten”. Vad gäller retoriska grepp hänvisar reportern för övrigt till den 

orangea revolutionen. Demonstrationerna i nuläget påminner om de som var då. I fråga om tendens sätts 

visserligen pro-ryssarna i förgrunden, och de får uttala sig med egna ord. Men reportern framställer dem 
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som våldsamma och extremistiska i sin syn på nationen. De säger sig vara beredda att ta till vapen för 

”Nya Ryssland” om ”den andra sidan fortsätter att provocera”. Reportern själv verkar tycka att EU-

vägen är den rätta, eftersom han liknar det vid att komma ”ut ur Rysskylan” och ”in i Europavärmen”. 

Med hänvisning till Conboy kan man säga att reportern skapar en dialektik, en motsättning mellan de 

folkliga opinionerna i Ukraina. I denna motsättning framställs EU-vägen som korrekt.
82

 

 

Den tredje artikeln heter ”Besvikna ockupanter ger inte upp sin kamp”, skriven av Ingmar Nevéus, 

den 4 december.
83

 Texten handlar om att demonstranterna i Kiev inte ger upp trots att oppositionen 

misslyckats med en misstroendeförklaring av regeringen. Demonstranternas situation lyfts fram, medan 

det politiska spelet i Ukraina bildar bakgrund. En bild visar en demonstrant som i kylan på torget delar 

ut varma kläder till andra demonstranter. En liten mindre bild visar EU-vänliga präststudenter som går 

på gatan med ukrainska flaggor i händerna. Man får bilden av att demonstranterna är enade mot samma 

mål: att få Janukovytj att avgå. Källorna i texten är främst demonstranter på Kievs gator. I texten citeras 

även Ukrainas premiärminister Mykola Azarov och oppositionsledaren Vitalij Klitjko indirekt. En annan 

oppositionsledare, Arsenij Jatsenjuk, citeras däremot direkt med pratminus. Mycket i texten är 

reporterns egna reflektioner och upplevelser på platsen. Scenerna som målas upp utspelar sig på 

Självständighetstorget och i det ockuperade stadshuset. Det är demonstranterna som har huvudrollerna i 

scenerna, det är de som får komma till tals och framföra sina åsikter om Janukovytj. Någon säger 

exempelvis ”Död åt Janukovytj” och presidenten beskrivs som en brottsling. Reportern skriver: ”Intill 

graffitin sitter en bild på presidenten där hans ansikte täcks av ett galler”. Politikerna Azarov, 

Janukovytj, Klitjko och Jatsenjuk har biroller och deras uttalanden används mest som utfyllnad av 

artikeln. Demonstranterna får det mesta av utrymmet, men reportern skildrar både polisernas och 

demonstranternas våld. 

 

DN:s fjärde artikel heter ”Dragkampen om landet har flyttat ut på huvudstadens gator”, skriven av 

Ingmar Nevéus, den 4 december.
84

 Den handlar om att Ukraina är delat. Det finns de som vill att landet 

ska närma sig EU och andra som vill närma sig Ryssland. Dessutom finns det de som vill att Ukraina 

ska vara en stark självständig stat, exempelvis det nationalistiska partiet Svoboda. Reportern skriver att 

Ukraina även är delat på andra sätt, exempelvis mellan ukrainare och etniska ryssar. Till artikeln finns 

en stor bild på kravallutrustad polis som står uppradade likt en mur. En äldre kvinna går förbi dem. Det 

ger bilden av ett splittrat och våldsamt Ukraina. Andra bilder visar anhängare till Svoboda och 
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demonstranter som viftar med EU-flaggan. Även i denna artikel är de främsta källorna demonstranter. 

De citeras direkt med pratminus och är aktörer, några av dem har exempelvis åkt från Lviv till Kiev för 

att demonstrera. Reportern intervjuar både EU-vänliga och ryssvänliga demonstranter på lite olika 

platser i Kiev, mest på Självständighetstorget. Några EU-vänliga demonstranter kritiserar Svoboda för 

att vara rasister och säger att partiet vill införa ”apartheidsystem”. Ryssvänliga demonstranter målar ut 

EU och Ryssland som motpoler genom att säga att Ryssland är kristet och västvärlden dekadent. 

Reportern gör även en återkoppling till rubriken när han skriver: ”Inte sedan det kalla kriget har 

stormakter så öppet kämpat om ett land och dess folk som nu”. Eftersom båda sidor av konflikten får 

höras, kan artikeln betraktas som balanserad. 

 

Den femte artikeln kallas ”Demonstranter fruktar fler döda i kravaller”, skriven av Ingmar Nevéus, 

den 23 januari.
85

 Den handlar om att de första dödsoffren har skördats. Demonstranterna och polisen 

verkar ha släppt alla hämningar och det är nästintill krig på Kievs gator. Polisen har tagit till nya 

kraftfullare vapen och den högerextrema rörelsen Högra sektorn får allt mer makt på Kievs gator och 

hotar med ”gerillakrig” och massaker. Mötena mellan Janukovytj och oppositionen går dåligt och 

oppositionen verkar ha tappat kontrollen över demonstranterna. På den tillhörande bilden ser man 

maskerade demonstranter som kastar gatsten. I bakgrunden ser man brinnande bildäck och fordon. 

Svart, tjock rök stiger mot himlen. Bildtexten berättar om ”rena krigsscener” i Kiev, vilket det onekligen 

ser ut som. 

 

När det gäller källor hänvisar reportern till nyhetsbyrån AFP, Radio Svoboda, direktsändningar via 

internet, Ukrainas riksåklagare och tv-sändningar. Ukrainas premiärminister Mykola Azarov får komma 

till tals, men citeras indirekt när han menar att våld kan bli nödvändigt. Andrij Tarasenko, ledare för 

Högra sektorn, citeras direkt med pratminus när han hotar med en blodig massaker. Reportern beskriver 

vad han ser: vapen, barrikader, våld och sammandrabbningar. Representanter för EU och Ryssland, 

Ukrainas premiärminister och ukrainska oppositionsledare gör uttalanden som fördömer våldet och tar 

ställning antingen för eller emot demonstranterna. Det är tydliga kontraster: EU-ledare fördömer 

polisernas övervåld och Ryssland fördömer demonstranternas attacker mot polisen.  Reportern skriver 

att det sker ”våldsamma sammandrabbningar” och ”rena krigsscener”. Vidare står det att ”tungt utrustad 

kravallpolis” ”slår vilt omkring sig” och ”sparkar på liggandes demonstranter”. En äldre dam med 

handväska ”släpas brutalt” iväg och tårgasgranater ”regnar” över torget. Det drar associationerna till ett 
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inbördeskrig. Reportern skildrar båda sidor i konflikten på ett sakligt sätt. Läsaren bjuds in till egna 

tolkningar och ställningstaganden. 

 

Den sjätte artikeln heter ”Presidentens oväntade invit avvisas av Klytjko”, skriven av Jan 

Lewenhagen, den 26 januari.
86

 Den handlar om att president Janukovytj erbjudit sina motståndare 

Jatsenjuk och Klitjko posterna som regeringschef respektive vice regeringschef. Klitjko avvisade 

presidentens invit, medan Jatsenjuk är mer öppen för förslaget. Oppositionsledarna och olika 

demonstranter är källorna i texten. Demonstranterna får ge sin syn på Janukovytjs invit direkt med 

pratminus, medan oppositionsledarna citeras indirekt när de talar till demonstranterna på torget. 

Reportern drar paralleller till den orangea revolutionen. Demonstranterna blir subjekt när de agerar på 

gatorna. Reportern använder ord som ”frontkämpar” när han beskriver vissa demonstranter. Det är ett 

ordval som glorifierar demonstranternas handlingar. Demonstranterna kan även ses som objekt då de 

påverkas av oppositionsledarnas val.  I texten finns en kontrast mellan de som vill att oppositionen ska 

inleda ett samarbete med Janukovytj och dem som inte vill det. Båda sidor får uttala sig, dock är alla 

demonstranter eller oppositionsledare. Regeringsföreträdare och sympatisörer till Janukovytj får ingen 

plats. Detta gör artikeln tydligt vinklad till demonstranterna och oppositionens fördel. 

 

Den sjunde artikeln heter ”Ett våldsamt avgörande närmar sig”, skriven av Michael Winiarski, den 

21 februari.
87

 Reportaget handlar om att flera demonstranter och poliser har dött i sammanstötningar. 

”Mer än 60 döda i sammandrabbningar”, skriver reportern. Bilderna visar vad som ser ut som ett 

slagfält. På en bild syns dödade demonstranter under vita skynken. På en annan bild syns kravallpolis i 

ett led med sköldar. Reportern intervjuar flera demonstranter, som citeras direkt. Han hänvisar även till 

myndigheterna: ”Enligt inrikesministeriet dödades på torsdagen tre poliser och 30 skottskadades”. Även 

en läkare som har vårdat demonstranter intervjuas. Reportern hänvisar också till hörsägen: ”Det ryktas 

om ett undantagstillstånd och om att fallskärmsjägarförband är på väg mot Kiev”. 

 

I förgrunden sätts läget på Självständighetstorget och de demonstranter som håller till där. Reportern har 

varit på plats och berättar om hur det ser ut. Han beskriver målande dödsoffren och vad som hände med 

dem: 

”Där ligger åtta kroppar utsträckta på gatan, draperade i ukrainska flaggor. De åtta männens ansikten ser 

rofyllda ut, trots att deras liv fick ett brutalt slut. På några av dem syns skotthål i pannan och halsen. 

Prickskyttarna som myndigheterna placerat ut visste vad de gjorde”. 
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All denna närgångna beskrivning får läsaren att reagera med avsmak. Man lär känna demonstranterna 

lite, får bland annat veta vad de heter. Och dessa blir kallsinnigt dödade av prickskyttar på avstånd, på 

uppdrag av myndigheterna. Nu rustar sig demonstranterna för nästa attack: ”Man utnyttjar en period av 

stillhet efter morgonens massaker för att stärka försvaret mot vad många fruktar; ett massivt militärt 

angrepp från regeringens sida”. Som läsare sympatiserar man lättare med demonstranterna, som vill att 

deras land ska befrias från den ukrainska regeringen. Poliserna framställs som kallblodiga mördare. 

Läsaren får veta att även poliser blivit dödade och skadade, men reportern tonar ner allvaret: ”Några få 

av demonstranterna har skjutvapen”. Förutom inrikesministeriet får vi bara höra demonstranter uttala 

sig, och läkaren som tar hand om demonstranterna. Den ena sidan får alltså höras mer än den andra. 

 

Den åttonde artikeln heter ” ’Den riktiga segern blir med en ny president’ ”, skriven av Mattias 

Carlsson, den 23 februari.
88

 Reportaget handlar om ”segern” för demonstranterna – president Janukovytj 

har blivit avsatt och flytt huvudstaden. Samtidigt har oppositionsledaren Tymosjenko släppts ut ur 

fängelset och hållit ett känslofyllt tal på Självständighetstorget. Reportern besöker presidentens ”palats”, 

som har blivit något av en sevärdhet. På bilderna kan man se Tymosjenko som tårögd håller sitt tal, samt 

människor som ser henne i publiken. Reportern har intervjuat demonstranter på Självständighetstorget 

och besökare vid presidentens ”palats”. Vi får veta vad de heter, hur gamla de är och vad de jobbar med. 

Reportern citerar Tymosjenkos tal. Reportern hänvisar också till myndighetspersoner, chefen för den 

statliga gränsmyndigheten och en talesperson för inrikesministern. Han refererar till parlamentets beslut 

angående presidentens avsättning. I slutet av artikeln skriver reportern att det finns ”många rykten” om 

att Janukovytj ska ha varit ”den mest korrupte av dem alla”. Var dessa rykten kommer ifrån, och om de 

är värda att tas på allvar över huvud taget, säger inte reportern något om. Demonstranterna och 

Tymosjenko är de enda som citeras direkt. 

 

I förgrunden lägger reportern folket som får uttala sig på Självständighetstorget och vid presidentens 

”palats”. Ett citat från en demonstrant utgör rubriken, och ett citat från en annan demonstrant får avsluta 

artikeln: ”Jag förstår att vi har mycket arbete framför oss. Vi måste ändra hela systemet”. Reportern låter 

bara de som var mot Janukovytj uttala sig. Presidentens eventuella supportrar, och han själv, får aldrig 

komma till tals. Reportaget blir således vinklat till presidentens nackdel. I slutet antyds också kraftigt att 

Janukovytj var ”den mest korrupte av dem alla”. På grund av reporterns urval av fakta och källor måste 

läsaren komma till slutsatsen att detta innebär en liten seger för folket. En ”diktator” har avsatts och 
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landets nya ledare släppts ut ur fångenskap. Slutsatsen är också att Janukovytj var korrupt. Han levde ett 

lyxliv på folkets bekostnad. Detta förstärks av att reportern målar ut hans ”palats” som ”lyxboningen”. 

Nu flyr Janukovytj som den brottsling han är. Tymosjenkos tal får mycket utrymme i ingressen och 

början av brödtexten. Citaten lyder: ”Folk dog för oss för att vi i dag skulle ha möjligheten att stoppa 

eran av diktatur en gång för alla”, och ”Det här är ett annat Ukraina, det här är ett Ukraina med ett fritt 

folk”. Som läsare kan man bara glädja sig åt att denna förändring har skett – alla som reportern talar 

med verkar överens om att det är bra. 

 

7.3 Expressen 

Den första artikeln i Expressen heter ”Bildts känga till Ukraina: ’Ett steg tillbaka’ ”, skriven av Erik 

Högström, den 25 november.
89

 Den handlar om att Carl Bildt kritiserar Ukrainas ledare för att inte vilja 

samtala med EU. Bildt kritiserar även Rysslands president Vladimir Putin, som försöker att påverka 

Ukraina. Bakgrunden till artikeln är att Ukraina har skjutit avtalet med EU på framtiden och att 

demonstrationer utbrutit på Kievs gator. Källan till nyheten är Bildts medverkan i SVT:s Agenda. Några 

andra källor nämns inte. Bildt är aktör och citeras direkt med pratminus. Hans yttrandeverb är neutrala. 

 

Reportern skriver att Bildt är ”starkt kritisk” till Ukrainas beslut och använder i rubriken den negativa 

metaforen ”Bildts känga till Ukraina”. Metaforen används som en överdrift för att föra fram budskapet 

att Bildt är mycket kritisk till Ukrainas agerande.
90

 När man läser texten får man känslan av att Ukrainas 

ledare och Putin är illvilliga, medan EU är den goda parten i konflikten. När reportern nämner 

demonstrationerna i Kiev skriver han att de är ”de största protesterna sedan den orangea revolutionen”. 

Texten kan anses vara tendentiös på så sätt att det bara är Bildt som fått uttala sig. 

 

Den andra artikeln heter ”Reinfeldts motgång”, skriven av Annie Reuterskiöld, den 25 november.
91

 

Den handlar om att Ukrainas president Janukovytj valt att inte skriva under avtalet med EU. Detta efter 

påtryckningar från Ryssland, och för att han inte ville gå med på EU:s krav att frige oppositionsledaren 

Julia Tymosjenko. Till artikeln finns en bild på Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt som går på röda 

mattan i Vilnius, där mötet med Ukraina hålls. Det är mörkt och det ser kallt ut. Bilden ger ett dystert 

intryck. Källorna i texten är Reinfeldt, som uttalar sig på en pressträff, och Carl Bildt. Båda är aktörer 

och citeras direkt med pratminus. De tycker att det är olyckligt att förhandlingarna inte lyckats. 
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Den främsta scenen i texten utspelar sig vid mötesbordet där förhandlingarna genomförs. Man får bilden 

av att Janukovytj är pressad av de andra mötesdeltagarna. Texten ger intrycket av att det är en kamp 

mellan den ”goda” EU och det ”onda” Ryssland. Det bildas en dialektik mellan parterna,
92

 där den ena 

framställs som den rätta. Reportern skriver i brödtexten att Ryssland utför ”påtryckningar” på Ukraina, 

vilket har en negativ klang. EU å andra sidan ger ”generösa erbjudanden”, säger Bildt. Precis som den 

första artikeln kommer inte Janukovytj eller någon annan representant för Ukraina till tals, vilket kan 

göra texten tendentiös. 

 

Den tredje artikeln heter ”Slaget om Ukraina”, skriven av Emelie Henricson, den 2 december.
93

 Den 

handlar om att poliser har drabbat samman med demonstranter, och flera har skadats. Anledningen till 

protesterna sägs vara att Janukovytj har avböjt att teckna samarbetsavtal med EU. På en bild kan man se 

hur till synes vanliga människor, med påkar och andra tillhyggen, slåss mot svartklädda poliser. 

Bildtexten talar om ”blodiga strider” i Kiev. På en mindre bild kan man också se en äldre man med 

blodig skalle. Carl Bildt citeras, liksom oppositionsledaren Jurij Lutsenko. Reportern hänvisar till ett 

uttalande av Julia Tymosjenko, som ska ha ”manat” demonstranterna till ”fortsatt kamp”. Även 

Janukovytj ska ha uttalat sig om saken, men reportern citerar honom indirekt: ”Janukovytj uppgav att 

Ukraina inte skulle ha råd att bryta handelskontakterna med Ryssland”. Bildt och oppositionspolitikerna 

får mest uppmärksamhet i artikeln. Lutsenko ska ha sagt: ”Det är inte längre ett demonstrationståg, eller 

en aktion. Det är en revolution”. Ordet ”revolution” förekommer tre gånger i artikeln. Beroende på 

sammanhanget kan ordet ”revolution” både ha en negativ och positiv klang. Men här verkar det 

uppfattas som något positivt, som att folket reser sig mot övermakten. Detta är den uppfattning som 

reportern verkar vilja förmedla, den tolkning av skeendena som han föredrar.
94

 

 

Bilderna ger intrycket att demonstranterna är underlägsna i ”kampen”, trots att texten säger att fler 

poliser än demonstranter har skadats. Bildt har varit med på en intervju i Expressen TV:s ”Primetime”, 

och som ”initiativtagare” till avtalet är han för ett ökat samarbete mellan EU och Ukraina. Situationen i 

landet kallar han: ”Dynamisk, lovande men också dramatisk och farlig”. Sammantaget leds man som 

läsare till att sympatisera med demonstranternas sida av ”slaget”. De källor som citeras direkt har den 

åsikten att en EU-vänlig ”revolution” är nödvändig, även den svenske utrikesministern. Samtidigt 

framstår de otränade och dåligt utrustade demonstranterna som David i kampen mot polisernas Goljat. 

Kontrasten mellan folket och myndigheterna illustreras av bilden där folket, demonstranterna, står på 
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ena sidan och poliserna på den andra. Att rubriken är ”Slaget om Ukraina” antyder att det ”slag” som 

utspelas har betydelse för hela landets framtid. 

 

Den fjärde artikeln i Expressen heter ”Ryssland till Ukraina: Kolla vad tokigt EU är”, skriven av 

Fredrik Lennander, den 5 december.
95

 Artikeln handlar om att den ryska statliga televisionen använt det 

svenska barnprogrammet ”Biss och kajs”, som sänds i SVT, för att visa det ”moraliska förfall” som 

pågår i EU. Bakgrunden är att det råder en ”dragkamp” om Ukraina mellan Ryssland och EU. Till 

artikeln finns ett foto av barnprogramsfigurerna Biss och Kajs som är utklädda till kiss och bajs, och en 

liten bild på det ryska nyhetsankaret Dmitrij Kiselev. Källorna är den ryska kanalen Rossija 1 och dess 

nyhetsankare Kiselev, samt chefen för Barnkanalen i SVT, Safa Safiyari. Det ryska nyhetsankaret 

citeras med citattecken, chefen för Barnkanalen med pratminus. Reportern berättar om hur EU målas ut 

som det ”onda” och Ryssland det ”goda” av den ryska televisionen. Men i artikeln är det snarare 

Ryssland som målas ut som den konstiga parten. Man får associationer till att Ryssland blir allt mer 

desperat i sin kamp om inflytande över Ukraina. Att attackera ett svenskt barnprogram som metod för 

att påverka ukrainarna känns långsökt och märkligt från ett svenskt perspektiv. Som läsare uppfattar 

man barnprogrammet som harmlöst och inte alls ”ont”. Reportern beskriver den ryska televisionens 

hållning som en rysk ”propagandaoffensiv”; ”Rysslands propagandamaskin har dragit igång”, skriver 

reportern. Att använda ordet ”propaganda” antyder att det som rysk television säger inte stämmer 

egentligen, utan är en överdrift för att väcka reaktioner från publiken. Både ryssen Kiselev och SVT får 

uttala sig om saken. De har förstås olika åsikter om detta, chefen för Barnkanalen ser det som naturligt 

att göra ett program om kroppens funktioner. Som svensk läsare är det lätt att ta hans sida, och se det 

ryska nyhetsankaret som desperat i sin strävan att smutskasta EU och Sverige. 

 

Den femte artikeln kallas ”De buade ut nationalidolen”, skriven av Diamant Salihu, den 24 januari.
96

 

Texten handlar om att demonstranterna har börjat tappa tålamodet och beväpnar sig med tillhyggen och 

barrikaderar sig. Trots detta säger sig många vilja ha en fredlig lösning. Oppositionsledaren Klitjko blir 

utbuad när han meddelar från en scen att förhandlingarna med Janukovytj inte går som planerat. Till 

texten finns en stor bild som visar demonstranter som lyssnar på ett tal. Det finns även tre mindre 

porträttbilder av de demonstranter som kommer till tals i texten och en liten bild på kravallpolis som 

släpar en till synes livlös person i snön. I texten beskriver reportern hur demonstranterna demonstrerar 

och hur Klitjko talar från scenen och uppmanar demonstranterna till lugn. 
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Scenerna utspelar sig på Självständighetstorget och på gatorna. Reportern beskriver höga barrikader och 

beväpnade demonstranter. Vakter håller utkik efter poliser och det luktar bränt från däck och oljetunnor. 

Demonstranterna har huvudrollerna. De får uttala sig och beskrivs noggrant till utseende och sätt. Detta 

tyder på att deras uttalanden och inställning ligger närmast tidningens värderingar.
97

 De är frustrerade 

och rädda. En demonstrant säger att han vill ha ”frihet”. Det kan tolkas som att det ukrainska folket är 

fängslade under Janukovytjs styre. ”Jag vill att min dotter ska leva i ett demokratiskt land utan 

korruption”, säger en annan. Reportern skriver att presidenten ”vägrat” att gå med på demonstranternas 

krav. Klitjko har en liten biroll, trots att rubriken ger intrycket av att han ska ha en huvudroll. Inom 

skaran av demonstranter finns en konflikt mellan de som vill använda våld för att besegra Janukovytj, 

och de som vill använda fredliga medel. Det finns även en motsättning mellan demonstranter och polis. 

 

Den sjätte artikeln heter ”Ukraina brinner”, skriven av Diamant Salihu, den 26 januari.
98

 Den 

beskriver det upptrappade våldet på Kievs gator och skildrar demonstranterna. De är delade i olika 

grupper, men står enade mot Janukovytj. Till texten finns också flera bilder. Samtliga visar 

demonstranter och en stad i lågor. På den största bilden ser man demonstranter som kastar 

molotovcocktails. En bild är ett porträtt av en demonstrant som har blåmärken runt ögonen. Staden är 

mörk av aska och associationerna som väcks är krig och dyster stämning. Reportern redogör för vad han 

ser och han talar med demonstranter. De får komma till tals med egna ord och citeras med pratminus. En 

forskare vid Lunds universitet och Klitjko citeras också. Reportern målar upp krigsscener, men 

beskriver demonstranternas läger som gemytligt och fyllt med gemenskap. Meningar som ”Ukraina 

brinner” och ”belägringen av Kiev” ger en bild av Kiev i ett krigstillstånd. Reportern skriver negativt 

om Janukovytj, med meningar som: ”presidenten gjorde ett fatalt misstag” och att presidenten ”kuppade 

genom lagar”. Forskaren säger att ”oppositionen är inkompetent” och att ”regimen är kriminell”. Att 

forskaren är svensk gör möjligen hans ord mer trovärdiga, utöver att han också har en akademisk 

bakgrund.
99

 När man läser texten får man intrycket av att demonstranterna är de goda och att de har en 

stark sammanhållning. Reportern beskriver salar där trötta eller skadade demonstranter vilar, vilket gör 

att man som läsare känner sympati med dem. Vidare skriver reportern om frivilliga som lagar mat till 

demonstranterna och de verkar vänliga och välvilliga. Reportern tar även ställning mot poliserna: 

”Polisen avfyrar gummikulor och distraktionsgranater. Mot dem, mot journalister. Det kvittar.” Detta får 

läsaren att betrakta poliserna som urskillningslösa i sin våldsanvändning. 
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Den sjunde artikeln heter ”Striden om Kiev”, skriven av Diamant Salihu, den 20 februari.
100

 Artikeln 

handlar om just striden på Kievs gator, om kampen mellan demonstranter och polis. Janukovytj hade 

tänkt rensa torget på demonstranter, men kom sedan överens med oppositionen om en vapenvila. Något 

som inte hjälpt. Reportern skriver att poliserna agerar på samma våldsamma sätt som demonstranterna. 

Det finns en stor bild av demonstranter på Självständighetstorget. De är maskerade och skjuter 

brandbomber mot poliserna. Det finns även bilder på textens tre källor: två ukrainare på promenad med 

sin hund och en vitrysk demonstrant. De två ukrainarna kan ses som offer. De ser sin stad vara 

ockuperad och sönderslagen och säger att demonstrationerna gått över styr och att Janukovytj borde 

avsättas genom val. Den vitryska demonstranten är redo för strid och säger: ”De kommer att behöva 

fylla tusen kistor innan de tar sig förbi oss”. Reportern beskriver vad han ser på gatorna och skriver även 

att poliser vägrat att svara på frågor från journalister. Det förklarar till viss del varför bara civila 

personer kommit till tals. 

 

Ord som används i texten är ”strid”, ”seger”, ”brandbomber”, ”rökdimma” och ”kaos”. Associationerna 

som väcks är att striderna fortsätter. Demonstranterna ger inte upp, och poliserna tar till allt mer 

liknande metoder som demonstranterna. Det är väldigt hotfullt och våldsamt. Det bekräftas av reportern 

som skriver att det är landets värsta kris sedan Sovjetunionen föll samman. Reportern har försökt att 

vara nyanserad när han har rapporterat om våldet och pratat med Kievbor som är skeptiska till 

demonstranterna, men genom ordval tar reportern ändå ställning. Han skriver att poliserna har hårda 

stenansikten, ”vägrar” svara på frågor och ”provocerar” demonstranterna. Han skriver om poliser som 

kastar gatsten och brandbomber: ”Det var en bisarr syn att polisen agerade på samma sätt som de mest 

radikala aktivisterna.” Även om reportern skriver om demonstranternas våld skriver han också om 

frivilliga som delar ut mat till aktivisterna. De framstår som goda. 

 

Den åttonde artikeln heter ”Segrarna i Ukraina”, skriven av Diamant Salihu, den 23 februari.
101

 Den 

handlar om att Janukovytj har avgått och att Julia Tymosjenko har frigivits och talar till folket på 

Självständighetstorget. En översiktsbild visar tusentals människor som samlats för att fira. Vidare 

handlar artikeln om att Janukovytj övergett sitt palats och att ukrainare strömmar dit för att se det så 

kallade ”korruptionsmuseet” – reportern skriver att presidenten genom tvivelaktiga affärer levt i 

överflöd medan det ukrainska folket levt i fattigdom. Reportern skriver även att folket ”försöker förstå 

varför en man behöver så mycket, samtidigt som nationen går bankrutt och folket svälter”. Det är bland 

annat bilder på hans helikopterplatta, golfbana, åtta motorcyklar och 21 veteranbilar. Det finns även 
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porträttbilder på demonstranter och en bild på Tymosjenko med texten ”Folkets hopp: Julia”. Scenerna i 

texten är från Självständighetstorget, presidentpalatset och ett sjukhus. De bygger mycket på reporterns 

egna reflektioner, men han intervjuar även flera ukrainare. De citeras direkt med pratminus. Huvudroller 

har Janukovytj och Tymosjenko. Den senare citeras både direkt och indirekt när hon håller sitt tal och 

Janukovytj citeras direkt med pratminus, från ett tv-framträdande. Artikeln känns väldigt tendentiös. 

Rubriken lyder ”Segrarna i Ukraina”, vilket visar vilken inställning som Expressen har till 

situationen,
102

 och anhängarna blir ”tårögda” när Tymosjenko håller sitt tal. Hon kallar demonstranterna 

för hjältar och menar att Janukovytj ska straffas för att ha ”skickat kulor i hjärtat på unga män”. 

Janukovytj utmålas som den onde, medan Tymosjenko ses som frälsaren. En av alla demonstranter som 

intervjuas citeras indirekt av reportern: ”Hon säger att livet kommer att bli bättre nu, mindre korrupt och 

att Ukraina kommer att ta sig närmare EU”. 

 

7.4 Svenska Dagbladet (SvD) 

SvD:s första artikel heter ”På gator och torg för EU”, skriven av Anna-Lena Laurén, den 27 

november.
103

 Demonstranter har samlats i olika städer för att protestera mot Janukovytjs beslut att inte 

skriva på avtalet med EU. Bilderna visar just stora folkmassor som har samlats på gator och torg med 

Ukrainas och EU:s flaggor i händerna. Det finns också en bild på tre unga demonstranter, som reportern 

intervjuar. En av dem kallar Janukovytj för ”en idiot”, en annan säger att presidenten inte kan ”strunta i 

sitt eget folk”. I bakgrunden hör reportern folkmassan skandera ”Ukraina är Europa! Ukraina är 

Europa!”. Demonstranterna får mest utrymme i artikeln. Men även en pro-rysk person får uttala sig i 

slutet – han föredrar den ryska tullunionen, och vill slippa EU:s homovänliga lagar. Reportern redovisar 

också vid ett flertal tillfällen vad Janukovytj ska ha sagt, fast hon citerar honom indirekt. 

 

Reportern menar att presidenten ska ha hotats av Ryssland med ekonomiska medel, och att han vill hålla 

sig på god fot med grannlandet för att bli omvald 2015. Varifrån denna information kommer är dock 

okänt för läsaren. Mest uppmärksamhet får de EU-vänliga demonstranterna i Lviv och Kiev, medan de 

skeptiska i öst får höras först i slutet. Reportern har även varit på plats i Lviv och pratat med 

demonstranterna personligen. Hon skriver att staden var ”motorn i den orange revolutionen 2004”. Här 

anspelar alltså reportern på ett historiskt exempel där folket har protesterat mot statsmakten. Att hänvisa 

till detta exempel blir en del av artikelns framing, det får läsaren att betrakta texten i ljuset av tidigare 

händelser.
104

 Stödet för EU i Lviv beskriver reportern som ”bergfast”. Reportern beskriver ryssarna som 
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skurkaktiga när hon skriver att ”Ryssland har hotat med höjda gaspriser och ekonomiska sanktioner”. 

Sammantaget kan man säga att reportern har försökt att visa båda sidor av saken, men det är lättare för 

läsaren att sympatisera med den fredliga, folkliga, EU-vänliga rörelsen, än en ryssvänlig homofob samt 

ett Ryssland som hotar sin granne med ekonomiska sanktioner. 

 

Den andra artikeln heter ”Tiden rinner ut för ett frihandelsavtal”, skriven av Tomas Lundin, den 29 

november.
105

 På en bild ser man en demonstrant som håller i en flaggstång som bär både EU:s och 

Ukrainas flaggor. Även denna artikel handlar om det avtal med EU som Janukovytj inte ville skriva 

under, och Ryssland anklagas för att ligga bakom det hela. Samtidigt menar reportern och dem han 

intervjuar att Ukrainas ekonomi går på knäna, och att ett avtal med EU är den enda räddningen. 

Reportern har intervjuat eller bara citerat flera personer från toppmötet i Vilnius – Carl Bildt, Litauens 

utrikesminister Linas Linkevicius, och den tidigare presidenten för EU-parlamentet Patrick Cox. 

Samtliga är för att Ukraina ska närma sig EU. Reportern använder sig även av källor som är dolda för 

läsaren. Han beskriver Ukrainas ekonomi som ”konkursmässig”, och lösningen ligger i ökad handel med 

väst. Han skriver också att ”trycket från Moskva till slut blev för stort och att Viktor Janukovitj som 

2015 vill bli återvald inte vågade gå emot Moskva och riskera handelssanktioner med svidande följder 

för befolkningen”. Ryssland anklagas för att ha använt ”ekonomiska vapen”, men ingen rysk 

representant får uttala sig om saken, och reportern anger ingen specifik källa. 

 

Bildt citeras ofta – han är ”djupt kritisk” och vill att ”EU granskar Rysslands hållning”. Han säger även 

att ”Rysslands uppförande står i strid mot de normer som gäller i Europa”. Reportern ställer frågan om 

”en ny järnridå” håller på att sänkas över Europa. Bild säger: ”På lång sikt är jag […] optimistisk både 

vad gäller Ukraina och Ryssland. Våra vindar kommer att blåsa. Västvindar”. I artikeln finns en tydlig 

kontrast mellan öst och väst, vilket förstärks av att man drar paralleller till kalla kriget och järnridån. 

Ryssland representerar det ”onda”, som hotar Ukraina och håller landet tillbaka från välgörande 

modernisering. Detta medan EU gör allt för att rädda Ukraina, de ”håller dörren öppen”. När Bildt talar 

om ”de normer som gäller i Europa” leds man som europé till att sympatisera med hans hållning. Bildts 

citat bidrar till att göra artikeln homocentristisk på så sätt att Sverige och andra EU-länder fokuseras, 

medan Ryssland beskrivs som annorlunda och därför sämre.
106

 Reportern hänvisar också till när de 

baltiska staterna blev medlemmar i EU och Nato, och ”utsattes för hårda repressalier” från Ryssland för 

detta. ”Men vi böjde oss inte. Och i dag är vi medlemmar i EU och Nato och har en växande ekonomi”, 

säger Litauens utrikesminister. Som läsare får man uppfattningen att EU är den bästa vägen att gå, och 
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man hoppas att Ukraina ska bryta sig loss från Rysslands negativa inflytande. Det är den övervägande 

bild man som läsare får av läget eftersom alla källor, öppna som dolda, talar för ett ökat samarbete 

mellan Ukraina och EU. 

 

Den tredje artikeln heter ”Segervittring bland protesterande i Kiev”, skriven av Anna-Lena Laurén, 

den 3 december.
107

 I reportaget menar reportern att det pågår en revolution i Ukraina, mot president 

Janukovytj. Demonstranterna har fått ”det psykologiska övertaget” mot myndigheterna. ”Nu viker de 

inte en tum”, skriver reportern. Bilderna till artikeln visar olika demonstranter med Ukrainas och EU:s 

flaggor i händerna. Det finns även ett litet porträtt av Janukovytj. Reportern beskriver tillvaron för 

demonstranterna på Självständighetstorget; de ”har draperat sig i ukrainska blågula flaggor och EU-

flaggan”; ”medelålders kvinnor delar ut smörgåsar, frukter och hett te”. Det låter nästan hemtrevligt, 

men risken finns ständigt att protesterna ”spiller över i våld”. Reporterns källor är mestadels enstaka 

demonstranter. Vi får veta deras namn, ålder och yrke. Detta gör att läsaren känner en närhet till dem. 

En ukrainsk statsvetare får ge sin bedömning, och menar att Janukovytj måste avgå eller minska sin 

makt om inte inbördeskrig ska utbryta. Att källan är en statsvetare gör honom trovärdig.
108

 Han framstår 

som mer opartisk än någon av parterna i konflikten, eftersom han inte deltar aktivt i kampen. 

 

Reportern skriver om den orangea revolutionen, att en liknande händelse håller på att ske – ”Precis som 

för nio år sedan då ukrainarna slog världen med häpnad”. Men då ledde det, enligt en demonstrants 

åsikt, ”inte till önskat resultat”. Nu ska demonstranterna alltså rätta till vad som då blev fel. 

Demonstranterna skanderar: ”Ut med kåkfararen!”, och syftar på Janukovytj. En annan demonstrant 

pratar om ”Putinregimens inflytande”. Ordet ”regim” kan bära med sig negativa konnotationer. Med 

hänvisning till revolutionen 2004 skriver reportern: ”I dag står kampen mot samma ledare: Viktor 

Janukovytj”. Hon får det att verka som att hela Ukraina är mot Janukovytj. Därmed framkommer det 

inte att det kan finnas stora grupper som fortfarande stöder honom. Dessa, Janukovytjs eventuella 

anhängare, får inte uttala sig i artikeln. Läsaren får bara höra demonstranternas version av saken, och 

leds till att tro att folket i Ukraina skulle ha det bättre utan den nuvarande presidenten. 

 

Den fjärde artikeln i SvD heter ”Kiev i väntan på nästa steg”, skriven av Anna-Lena Laurén, den 11 

december.
109

 Den handlar om att demonstranterna har tvingats tillbaka av poliserna till 

Självständighetstorget. Tidigare har poliserna använt våld, men nu försöker de skingra de protesterande 
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med ”mjukare” metoder. Fler demonstranter har försökt ta sig in från resten av landet, men polisen har 

stoppat dem. Reportern beskriver läget på torget. Hon ser att ”Stora soppgrytor och fältkök står 

uppställda”. Stämningen verkar ganska trivsam – ”Äppelklyftor, smörgåsar, varm saft och te delas ut 

kontinuerligt”. Demonstranterna är dåligt utrustade, de har ”basebollträn, käppar och andra slags 

vapen”. Nu inväntar de polisens nästa drag. Reportern har intervjuat flera av demonstranterna. Man får 

veta deras namn, ålder och yrke. Reportern berättar att Janukovytj har anordnat runda bord-samtal med 

oppositionen, men en statsvetare säger: ”Det ska se ut som han förhandlar. I själva verket bara drar han 

ut på tiden”. Detta får stå oemotsagt av Janukovytj och hans anhängare. En till statsvetare intervjuas, 

som verkar vara på oppositionens sida. Han framställer Janukovytj som en slug och skicklig ledare. 

Presidenten har lärt sig av sina misstag, och nu använder han ”mjukare metoder” för att rensa bort 

demonstranterna. I slutet av artikeln får en talesman för en pro-rysk organisation, Ukrainskij vybor, 

uttala sig. Han menar att de som vill ha ett EU-avtal är lika många som de som inte vill ha det. Att den 

pro-ryska källans ord hamnar i slutet tyder på att hans åsikter är mindre viktiga, utifrån tidningens 

synvinkel, än det som demonstranterna säger.
110

 

 

Överlag får demonstranterna höras mest i artikeln, det är deras situation som skildras i bild och text. 

Reportern skriver om ”den blodiga misshandeln för en dryg vecka sedan som fick hela Ukraina att 

reagera”. Att skriva om en blodig misshandel får också läsaren att reagera och känna att polisen har gått 

för långt. Reportern besöker demonstranterna och skriver att ”stridsmoralen är på topp”, som om de var 

med om ett krig. Hon skriver att ”alla” väntar på att ”myndigheterna ska sätta i gång med nästa 

utrensningsoperation”. ”Utrensningsoperation” är ett negativt laddat ord. Kontrasten är mellan de dåligt 

utrustade demonstranterna, som kämpar vidare trots dåliga odds, och polisen som är ansiktslös (får inte 

höras och syns knappt på bilderna) och försöker ”rensa ut” de protesterande. Det är lättare att 

sympatisera med demonstranterna eftersom de verkar mänskliga, som läsare får man veta lite om vilka 

de är. För att förstärka det intrycket finns en stor bild på en kvinnlig demonstrant som står med en 

blomma i handen framför en rad sammanbitna kravallpoliser. Hon ler, och verkar vilja ge blomman till 

dem. Detta ger associationer till fredliga demonstranter och känslokalla, tuffa polismän. 

 

Den femte artikeln kallas ”Blodbad hotar i protesternas Kiev”, skriven av Tomas Lundin, den 21 

januari.
111

 Nyhetsartikeln handlar om att våldsamheter har utbrutit mellan demonstranter och poliser i 

Kiev. Några har dött och många har skadats. Lagar har skärpts för att förbjuda demonstrationer. En av 

bilderna visar en polisman som höjer sin batong mot en demonstrant som höjer sin hand för att skydda 
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sig från slaget. Bildtexten säger att fem personer ska ha dödats och 300 skadats. Reportern har inte varit 

på plats, men beskriver kort hur det ser ut på Självständighetstorget. ”Proteströrelsens förgrundsgestalt” 

Vitalij Klitjko citeras i artikeln, liksom Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, EU-kommissionens 

ordförande José Manuel Barroso, Julia Tymosjenko, och Ukrainas premiärminister Mykola Azarov. Mot 

slutet av artikeln citeras en demonstrant, och reportern hänvisar till ”oberoende Kyiv Post”. Alla citeras 

direkt förutom Lavrov som ”varnade EU för att lägga sig i” situationen i Ukraina. Klitjko ”hotade” och 

”varnade” myndigheterna i Ukraina, i synnerhet Janukovytj. Azarov ”avvisade bryskt” USA:s kritik mot 

myndigheternas våldsanvändning. Han ”förnekade” också att polisen skulle ha dödat två demonstranter. 

Tymosjenko ”uppmanade befolkningen att resa sig mot president Viktor Janukovytj”. Hon har också 

sagt att Janukovytj ”har hjältarnas blod på sina händer”. Han framställs alltså som personligt ansvarig 

för det våld som har drabbat demonstranterna. På toppmötet i Davos ”hölls en tyst minut för offren”. 

Azarov citeras när han säger att regeringen inte kan acceptera ”vare sig anarki och kaos eller en 

splittring av landet”, och han citeras indirekt när han kallar demonstranterna för ”terrorister och 

kriminella”. När det uppdagades att några av demonstranterna mist livet ska människorna på 

Självständighetstorget ha ropat ”Mördare, mördare!”. Associationer väcks till en regering som attackerar 

och mördar sitt eget folk. Dessutom förnekar de att detta ska ha hänt. USA och EU reagerar starkt mot 

våldsamheterna, medan Ryssland håller Ukrainas regering om ryggen. Det har alltså bildats en klar 

motsättning: demonstranterna och västmakterna mot Ukrainas regering och Ryssland. Som läsare får 

man välja vilken sida man anser mest trovärdig. 

 

Den sjätte artikeln heter ”Demonstranterna på Majdan: ’Vi står kvar’ ”, skriven av Anna-Lena 

Laurén, den 29 januari.
112

 Artikeln handlar om att demonstrationerna fortsätter, trots att Janukovytj har 

gjort eftergifter. Regeringen har avgått och lagar som skulle ha begränsat demonstrationsrätten 

annullerats. Nu har det också tillkommit demonstranter som står på Janukovytjs sida. På bilderna kan 

man se några av de olika demonstranterna. Reportern har varit på plats och talat med båda sidor. Den 

första delen av texten ägnas åt demonstranterna på Självständighetstorget, medan den andra halvan 

tillägnas Janukovytjs supportrar. Reportern ger mest utrymme till de som står på Självständighetstorget. 

Det är de som sätts i fokus i rubrik, ingress och den första halvan av brödtexten. Reportern antyder 

kraftigt att Janukovytjs anhängare är där mot sin vilja, kanske betalda av presidenten. ”Alla ingångar är 

stängda för att folk inte ska kunna lämna parken”, skriver reportern. Som läsare får man alltså höra båda 

sidor, fast den ena fokuseras mer än den andra. Den senare blir också misstänkliggjord som oärlig. 
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Reportern beskriver hur det ser ut på Självständighetstorget. Alla de demonstranter som intervjuas där 

kräver Janukovytj avgång. Han får på så sätt ta på sig skulden för allt som är fel med Ukraina. 

Demonstranterna kommer inte att nöja sig förrän han har lämnat sin post. Janukovytj själv får aldrig 

uttala sig om detta och om hans påstådda inkompetens. I ingressen används en metafor för att beskriva 

hur Janukovytj ansträngningar för att ”blidka demonstranterna” togs emot: ”han fick kalla handen av 

Majdan”. Reportern besöker också Mariinskijparken där Janukovytj supportrar befinner sig. Men hon 

målar inte upp hur det ser ut där eller vad folk gör, utan skriver bara att ingångarna är låsta. Den orangea 

revolutionen nämns när reportern berättar att en av de som stödjer Janukovytj i dag stödde honom för tio 

år sedan också. Demonstranterna på Självständighetstorget säger att polis och soldater kan ”anfalla” och 

”storma” torget när som helst. I artikeln finns en kontrast mellan å ena sidan demonstranterna, som 

tränar för att kunna försvara sig mot poliserna. På den andra finns Janukovytj – trots att han avskedar sin 

regering och annullerar lagar, så vill demonstranterna att han ska avgå. Och de som påstår sig stödja 

honom framställs som oärliga – antingen är de betalda eller så demonstrerar de under tvång. 

 

Den sjunde artikeln heter ”Kiev inväntar nya attacker”, skriven av Anna-Lena Laurén, den 20 

februari.
113

 Reportaget handlar om att demonstranterna har slagits tillbaka av regeringens soldater. Men 

de håller fortfarande Självständighetstorget. Reportern menar att ett inbördeskrig kan vara på väg att 

utbryta. På en stor bild syns bråte och skräp överallt på Självständighetstorget, och det ryker från en stor 

brasa. Demonstranter går omkring med hjälmar på huvudet. En mindre bild visar skadade demonstranter 

som ligger på bord och får vård. Reportern har intervjuat flera av de protesterande. Vi får veta vad de 

heter, hur gamla de är, deras yrken och var det kommer ifrån. Ett citat av Carl Bildt är förstorat: ”I dag 

har president Janukovytj blod på sina händer”. Detta antyder att presidenten är personligt ansvarig för 

våldet. Att citatet är förstorat visar också att tidningen ser det som viktigt, att det speglar tidningens egen 

inställning.
114

 Janukovytj får uttala sig i artikeln. Han säger att han ”vill ha en fredlig lösning”. Men 

citatet kommer först i slutet. Innan dess har flera demonstranter fått uttala sig. Deras ord fokuseras, och 

de är förstås mycket kritiska till Janukovytj. ”Demonstranterna säger med en mun att det enda som nu 

kan lösa situationen är att president Viktor Janukovytj avgår och utlyser nyval”, skriver reportern. 

 

Det finns en kontrast i artikeln mellan de dåligt utrustade demonstranterna och de vältränade soldaterna: 

”Majdan är omringat av Berkut och inrikesministeriets blåklädda elitsoldater. Innanför dem har 

civilklädda män utrustade med klubbor, sköldar och hjälmar bildat en egen ring som ska skydda 

demonstranterna i centrum av Majdan”. Man får associationer till en folkrörelse som har dåliga 
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materiella förutsättningar, men som ändå ”står kvar”. Vi får lära känna dem – de är blivande föräldrar 

och arbetare som är villiga att sätta sina egna liv på spel för att förändra samhället. En av dem säger: 

”Våra ledare är kriminella och nu får de skörda vad de har sått”. Det är svårt att inte sympatisera med 

demonstranterna. Man kan se det som att reportern använder känsloargument – när läsaren får lära 

känna demonstranterna, och får veta att vissa av dem är blivande föräldrar, blir det lättare att 

sympatisera med deras kamp.
115

 Janukovytj verkar inte trovärdig när han talar om en ”fredlig lösning” 

med tanke på hur många som har dött: ”Minst 26 personer har dött”, skriver reportern. 

 

Den åttonde artikeln heter ”Fortsatt stridsvilja på Kievs barrikader”, skriven av Anna-Lena Laurén, 

den 22 februari.
116

 Reportaget handlar om att demonstranterna inte nöjer sig med det avtal som 

Janukovytj har skrivit under tillsammans med oppositionsledarna. De menar att Janukovytj borde avgå, 

och gör han inte det frivilligt ska han tvingas bort med våld. Han bör straffas för de människoliv som 

tagits, menar de. På bilderna kan man se demonstranterna på torget, och en bild visar oppositionsledarna 

skriva under ett avtal om nyval tillsammans med president Janukovytj. Källorna är först och främst 

reporterns egna upplevelser och reflektioner från torget och gatorna. Flera demonstranter intervjuas, 

dessutom två analytiker som är kritiska till avtalet, och ledaren för en högerextremistisk paramilitär 

grupp. Janukovytj citeras också, fastän indirekt. De flesta som reportern citerar är missnöjda med 

avtalet. Demonstranterna ”hånskrattar” åt det, skriver reportern. De visar också ett stort missnöje 

gentemot Janukovytj: ”Han skulle förtjäna att bli avrättad”, säger en; ”han borde få fängelse på livstid, 

minst 200 år!”, säger en annan. ”Alla poliser som har misshandlat demonstranter eller domare som har 

sålt sig åt Janukovytj kommer att få problem”, säger den högerextrema ledaren. Associationerna som 

väcks är att demonstranterna inte tänker lämna Självständighetstorget förrän Janukovytj är borta. Vissa 

menar att det räcker att han avgår, andra att han ska straffas hårt. Janukovytj framställs som källan till 

allt våld och alla problem i landet. De som intervjuas är alla negativt inställda till honom. Han har 

visserligen skrivit under ett avtal om nyval, men det räcker inte för hans motståndare på 

Självständighetstorget. Som läsare får man intrycket att de eftergifter som presidenten har gjort är 

otillräckliga. Det bästa vore om han avgick. Han är ansvarig för de människoliv som har gått åt, och för 

det bör han straffas, menar de som intervjuas. 

 

7.5 Analys av materialet utifrån Herman och Chomskys teorier 

Nedan analyseras källmaterialet utifrån Herman och Chomskys propagandamodell. Detta för att se om 

det förekommer propagandistiska element i artiklarna om Ukrainakrisen. 
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 Nyhetsartiklar om olika typer av offer skiljer sig i kvalitet. Vad gäller missbruk från ”den egna 

sidan” används officiella källor okritiskt, alltså källor från den sida som medierna är vänligt 

inställda till. Detta medan flyktingar och regimkritiska dissidenter används som vittnen till ”den 

andra sidans” missbruk.
117

 

 

Det förekommer inga flyktingar i rapporteringen av Ukrainakrisen. Dock får många dissidenter, främst 

de demonstranter som barrikaderade sig på Självständighetstorget, komma till tals. Tidningarnas 

korrespondenter har varit på torget och träffat de protesterande. De citeras direkt och berättar varför de 

är missnöjda med Janukovytj och polisens agerande. Det förekommer alltså väldigt många vittnesmål 

om ”den andra sidans” missbruk, från vanliga människor. Officiella källor från ”den egna sidan”, 

politiker från EU och oppositionens ledare i Ukraina, får även komma till tals om Janukovytjs och 

Putins agerande. Deras kommentarer ges stor vikt och blir sällan ifrågasatta av reportrarna. I mindre 

grad förekommer kommentarer från ukrainska och ryska regeringsrepresentanter och pro-ryska ledare. 

När dessa ändå förekommer hamnar de längre bak i artikeln, efter de västvänliga kommentarerna. 

 

 Medierna kommer att göra vissa antaganden när det gäller ”den egna sidan”. De kommer att 

okritiskt framhäva att ”den egna sidan” är för fred och demokrati, mot terrorism, och talar 

sanning. När det gäller ”den andra sidan” kommer dessa antaganden inte att göras.
118

 

 

Flera gånger i artiklarna utmålas Janukovytj som en korrupt diktator.
119

 Detta illustreras även av de 

utförliga beskrivningarna av hans lyxiga bostad. Det framstår också som att presidenten är 

maktfullkomlig, och tar beslut utan folklig förankring. Reportrarna citerar ofta demonstranterna som 

säger att de vill leva i ett fritt land utan korruption. Därmed bildas en motsättning mellan den 

demokratiska folkrörelsen och diktatorn Janukovytj. När presidenten säger sig vilja ha en ”fredlig 

lösning” på konflikten, avfärdas det med konstaterandet att hans styre har lett till många dödsfall bland 

de civila demonstranterna.
120

 Hans ord tappar vikt när de placeras i ett sammanhang där han utmålas 

som korrupt, en person som har lurat sitt eget folk och som gör allt han kan för att behålla makten över 

Ukraina, trots att folket får lida för det. 
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 När ”den egna sidan” utför en ondskefull handling så beskrivs den som ett undantag i medierna, 

medan illgärningar begångna av ”den andra sidan” betraktas som en del av ett större mönster.
121

 

 

Det upprepas ofta att polisen har skadat, förnedrat och dödat demonstranter.
122

 Det sammanlagda antalet 

skador och dödsoffer redovisas många gånger av reportrarna. Det beskrivs också i detalj hur polisen 

skjuter på avstånd, med avancerad utrustning.
123

 Demonstranterna har däremot dåliga förutsättningar för 

att försvara sig och slå tillbaka. Poliserna framställs konsekvent som närmast sadistiska mördare. Men 

även demonstranterna har utfört våldsdåd. Dessa attacker ges dock väldigt lite uppmärksamhet, eftersom 

poliser sällan får uttala sig och berätta sin version av skeendena. En reporter skriver även att ”Några få 

av demonstranterna har skjutvapen”. Våldet från demonstranternas håll beskrivs alltså som undantag. 

Överlag får man bilden av att de protesterande är vanliga människor som bara försöker försvara sig. 

 

 ”Den andra sidans” missbruk och ogärningar blir hårdare granskade och människor på höga 

maktpositioner ställs till svars av medierna. ”Den egna sidan” skulle inte bli lika utsatt för 

granskning av sina illdåd.
124

 

 

Janukovytj framställs ofta som att han personligen bär ansvaret för våldsamheterna i Ukraina. Det är han 

som har beordrat stormningar och utrensningar av Självständighetstorget och de myndighetsbyggnader 

som demonstranterna har övertagit.
125

 Demonstranterna påpekar också konsekvent att det är han som är 

problemet, det är presidenten som måste avgå. Janukovytj får därmed personifiera myndigheternas våld 

och vanstyre. Demonstranterna och oppositionen säger upprepade gånger att presidenten är kriminell 

och borde straffas hårt.
126

 I de fall då demonstranterna begår våldsdåd händer det aldrig att någon ställs 

till svars. Detta kan bero på att upproret inte har någon tydligt definierad ledare. Att ställa enskilda 

personer till svars i en massa av tusentals individer, är förstås svårt. Visserligen finns en del personer 

som tidningarna beskriver som ledare för oppositionen, exempelvis Vitalij Klitjko och Julia 

Tymosjenko. Dock har den ena ett tvivelaktigt stöd hos demonstranterna, medan den andra sitter i 

fängelse. 
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 Offren för ”den andra sidans” våld kommer att få en framträdande och dramatiserad roll i 

rapporteringen. De blir humaniserade och deras öden rapporteras om i detalj, i en kontext som 

väcker intresse och sympati hos läsarna. Offren för ”den egna sidans” våld kommer däremot få 

lite uppmärksamhet och väcka minimal uppståndelse och indignation utifrån mediernas 

rapportering.
127

 

 

Polisens våld får en mycket framträdande och i vissa fall dramatiserad roll i rapporteringen. 

Demonstranterna, som får utstå polisens attacker, blir humaniserade. Som läsare får man i många fall 

veta deras namn, åldrar, yrken, och hemorter. Man får också veta varför de demonstrerar – av vilken 

anledning de har rest hemifrån och riskerar sina liv i kampen mot myndigheterna. På bilderna ser man 

deras ansikten tydligt och hur de lever på torget. I många fall ser de glada och fredliga ut, nästan som att 

Självständighetstorget har blivit deras nya hem. I ett DN-reportage från november kommer läsaren några 

EU-vänliga människor tätt inpå.
128

 De bor på landsbygden, under enkla förhållanden, och vill att 

Ukraina ska närma sig EU i hopp om ett bättre liv. Naturligt nog leds man att sympatisera med deras 

vilja. I en artikel beskriver reportern i detalj hur några demonstranter dödats av prickskyttar på avstånd. 

På flera bilder kan man också se skadade, blodiga demonstranter liggandes i rum där de får vård. 

Eftersom läsaren inte får veta så mycket om offren för demonstranternas våld, blir beskrivningarna inte 

närgångna alls. Reportern träffar aldrig någon skadad polis, får inte höra någon tragisk berättelse om 

något dödsfall. På flera bilder syns poliserna i full mundering, med sammanbitna ansiktsuttryck. 

Poliserna tycks alltså lida betydligt mindre av våldet än demonstranterna. 

 

8. Slutsatser och diskussion 

8.1 Har rapporteringen om Ukrainakrisen varit tendentiös, och i så fall på vilket sätt? 

Denna undersökning visar att de artiklar som har analyserats till stor del är tendentiösa till fördel för 

demonstranterna på Självständighetstorget, och de aktörer som stödjer deras kamp. Med aktörer menas 

bland andra oppositionspolitiker i Ukraina, samt EU-företrädare som uttalar sig till förmån för Ukrainas 

närmande till EU. Denna tendens yttrar sig i vilka som får komma till tals i artiklarna, och det språkbruk 

som används för att beskriva de olika parterna. 

 

Den kvantitativa studien av vilka källor som dominerar i artiklarna, har lett fram till följande resultat: 
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Diagram 1.1.      n=31 

 

I 26 av 31 artiklar är rapporteringen tendentiös till fördel för regeringskritikerna, vad gäller källorna som 

används. Detta är en klar majoritet. Tre av artiklarna kunde anses balanserade, eftersom källor från båda 

sidor fick ungefär lika mycket utrymme. Två av artiklarna var mestadels regeringsvänliga, och inga var 

endast regeringsvänliga. De två så kallade ”regeringsvänliga” texterna var dock inte särskilt smickrande 

för den pro-ryska sidan. Den första handlar om en pro-rysk ledare som framställs som våldsam och 

extremistisk (se sid. 20). Den andra handlar om den ryska televisionens syn på det svenska 

barnprogrammet ”Biss och Kajs”. Att ryssarna framställer programmet som omoraliskt framstår dock 

som orimligt för svenska läsare (se sid. 27). 

 

Undersökningen har visat att de studerade artiklarna bär spår av homocentrism.
129

 De fokuserar på 

grupper och individer som är igenkännbara i en svensk kontext. De demonstranter som vill närma sig 

EU och ett demokratiskt statsskick, och de politiker som stödjer demonstranternas kamp, får mest 

utrymme. Janukovytj, pro-ryska ukrainare och Ryssland framställs som främmande. Dessa delar inte de 

”europeiska normer” som Carl Bildt talar om i flera artiklar. Detta kan också relateras till vad Entman 

kallar content bias.
130

 I vissa fall bildas ett ”vi” och ”de”, ”hjältar” och ”skurkar”. Utifrån ett svenskt 
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sammanhang är det de EU-vänliga som blir ”hjältar”, och ”offer”, medan de ukrainska myndigheterna 

och Ryssland är ”skurkar” som våldför sig på folket.
131

 

 

I denna konflikt, där flera olika politiska alternativ står mot varandra, låter tidningarna den ena sidan 

höras oftare än den andra. Den EU-vänliga sidan hamnar oftast i förgrunden, medan motståndarsidan 

ofta förpassas till slutet av artiklarna. Utifrån Conboys teorier antyder detta vilken part i konflikten som 

tidningarna prioriterar högst. Vad som hamnar först i ”nyhetstriangeln” är de uppgifter som står närmast 

mediernas värderingar.
132

 Detta kan även kopplas till Thuréns teori om tendens. Om reportern bara 

använder sig av källor från den ena sidan av konflikten, leder detta till en partisk rapportering.
133

 Som 

diagrammet visar ovan, innehöll 14 av 31 artiklar endast regeringskritiska källor. 

 

McQuail skriver att referenser till andra händelser är ett framing-grepp.
134

 I de undersökta texterna 

förekommer ett flertal gånger hänvisningar till den orangea revolutionen 2004. Reportrarna påstår att 

något liknande händer igen. Detta ger associationer till en rörelse där folket stod upp mot korruption och 

ett odemokratiskt styre. Precis som latinamerikanska medier har använt historiska exempel för att göra 

nuet begripligt, vilket Jairo Lugo-Ocando med flera har undersökt, har svenska tidningar hänvisat till 

revolutionen 2004 och gjort kopplingar från denna till händelserna i Ukraina 2013/14.
135

 

 

Vilka rubriker som tidningarna väljer ger en fingervisning om vad de anser viktigt och 

intresseväckande.
136

 Ofta handlar dessa om de våldsamma skeendena i Ukraina. Flera gånger görs också 

citat av demonstranterna till rubriker. Detta kan betyda att deras ord värderas högre än andras. I februari 

har två av artiklarna varianter av ordet ”seger” i sina rubriker, vilket antyder att det som hände, att 

presidenten avgick, ses som något positivt av tidningarna. 

 

Flera gånger använder reportrarna känsloargument. De berättar utförligt om den besvärliga situationen 

på Självständighetstorget och vad som drabbar demonstranterna. Att läsaren kommer nära inpå de 

protesterande innebär också att man lättare känner sympati för dem.
137

 Demonstranterna beskrivs 

ingående med namn, ålder, yrke och hemstad. Detta gör att man som läsare uppfattar dem som riktiga 

människor och inte bara delar av en anonym massa. 
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Att referera till källor av hög status och ryktbarhet kan ge vikt åt ens argument.
138

 Ofta i artiklarna 

hänvisar reportrarna till exempelvis vad Carl Bildt har sagt. Som svensk utrikesminister väger hans ord 

tungt, och han är redan i de första artiklarna djupt kritisk till Janukovytjs och Rysslands agerande. 

 

De metaforer som förekommer i artiklarna är ofta positiva till EU och negativa till Ryssland. Ett tydligt 

exempel är när en reporter talar om ”Rysskylan” och ”Europavärmen”.
139

 Reportern överdriver för att 

förmedla en poäng – att EU är ett bättre alternativ för Ukraina än Rysslands tullunion.
140

 

 

Inte bara reportrarnas källor har en negativ inställning till Janukovytj, det har även vissa av reportrarna. 

En av dem beskriver vid ett tillfälle Janukovytj som ”gammelkommunisten”, en ”mästare i att förhala 

och fördröja”.
141

 En annan kallar demonstranterna för ”frontkämpar”.
142

 

 

Bilderna till artiklarna visar mestadels demonstranter, ofta på Självständighetstorget och andra platser 

där de protesterande har samlats. Ofta visar demonstranterna upp Ukrainas och EU:s flaggor. Storleken 

på massorna av protesterande antyder att deras rörelse är bred och folkligt förankrad. Poliserna som 

förekommer i bild är svartklädda och välutrustade, med vapen och sköldar. Sällan ser man deras 

ansikten på nära håll. Flera gånger syns skadade och dödade demonstranter på bilderna, men aldrig 

skadade poliser. Man ser dock demonstranter som brukar våld – de kastar sten och molotovcocktails. I 

två artiklar i februari gör tidningarna en poäng av att visa hur lyxigt Janukovytjs palats är.
143

 Man får se 

många av de extravaganta egendomarna. Tymosjenkos känslomässiga tal syns också i flera tidningar. 

 

8.2 Hur passar artiklarnas innehåll in i Herman och Chomskys propagandamodell? 

Vad undersökningen har visat är att rapporteringen om Ukrainakrisen stämmer överens med de kriterier 

som Herman och Chomsky ställer upp. I artiklarna görs på många sätt en skillnad mellan ”rätt” och 

”fel”, ”gott” och ”ont”. Man kan därför säga att det finns propagandistiska element i de undersökta 

artiklarna. Undersökningen har alltså visat att rapporteringen om Ukrainakrisen liknar den om den 

orangea revolutionen, som Nadja Kovler har studerat. Hon skriver i sin uppsats: ”Jusjtjenko, 

oppositionen, EU, USA beskrivs som de som står för frihet och demokrati. Den andra sida, Kutjma, 
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Janukovitj, Janukovitjs väljarbas och Ryssland är auktoritära, kriminella, korrupta, kommunistiska och 

odemokratiska.”
144

 Trots att aktörerna skiljer sig i vissa fall, kan man se samma mönster i texterna om 

Ukrainakrisen. Än en gång står Janukovytj och Ryssland på den ”onda” sidan, medan oppositionen, EU 

med flera står för allt som är gott. 

 

8.3 Diskussion 

Denna undersökning har fastställt att de undersökta artiklarna visar olika tecken på partiskhet. Detta 

behöver inte betyda att journalisterna avsiktligt gav en ganska ensidig bild av konflikten. Olika 

omständigheter kan ha påverkat rapporteringen. 

 

Rodgers skriver att tillgänglighet till relevanta källor är en förutsättning för att alla parter ska kunna 

höras.
145

 Att många demonstranter och oppositionella aktörer får komma till tals i rapporteringen av 

Ukrainakrisen, kan bero på att det var lättast för reportrarna att kontakta dem. Att Carl Bildt så ofta 

citeras kan också bero på att han är lättare att nå än de ukrainska politikerna, samtidigt som han har en 

maktposition i EU. I en artikel står att poliserna vägrar att tala med journalister.
146

 Detta kan förklara 

varför man som läsare sällan får höra ordningsmaktens version av händelserna. 

 

Som journalist har man krav på sig att komma med korta uppdateringar på kort tid.
147

 Detta innebär att 

reportrarna i Ukraina inte hade tid att gräva särskilt djupt i det de skulle rapportera om. Tidspressen kan 

ha bidragit till att bilden av konflikten förenklades. 

 

Kommersiella nyhetsmedier konkurrerar mot varandra på marknaden. För att överleva måste tidningarna 

locka till sig så många betalande läsare som möjligt. Detta kan ha effekten att journalisterna fokuserar 

mer på att skapa intresseväckande historier, än att rapportera på ett sätt som motsvarar professionens 

ideal om ”objektivitet”. De etiska reglerna åsidosätts i kampen om läsarna. 

 

Rodgers skriver att journalisten inte nödvändigtvis kommer närmare sanningen genom att vara 

balanserad.
148

 I denna undersökning har vi inte heller studerat huruvida rapporteringen av Ukrainakrisen 

var sanningsenlig eller inte, bara om den var partisk på något sätt. Att exempelvis Janukovytj blir 
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porträtterad på ett väldigt negativt sätt, må verka partiskt. Men om han faktiskt var korrupt och 

kriminell, kan den negativa vinklingen vara motiverad. 

 

Partiskhet behöver inte alltid ses som negativt. En anledning till att demonstranterna fokuseras i 

rapporteringen, kan vara att reportrarna har målet att skildra saken från folkets perspektiv. En av 

journalistikens främsta mål är att granska makthavare, och företräda den ”lilla människan”.
149

 Därför är 

det förklarligt att demonstranterna, som stod upp mot regeringen, får höras så ofta. Om det var 

reportrarnas avsikt att ta parti för den underlägsna sidan, kan man säga att de har gjort sin uppgift. 

 

8.4 Vidare forskning 

I denna undersökning har bara texter analyserats. Men för att ta reda på varför artiklarna blev som de 

blev, skulle man kunna intervjua journalisterna. Varför skrev de som de gjorde, och kunde 

rapporteringen ha gjorts på något annat sätt? Detta vet sannolikt reportrarna bäst. Intervjuerna skulle ge 

en mer omfattande bild av hur rapporteringen kom till. 

 

Denna undersökning skulle kunna göras utifrån ett annat lands tidningar, exempelvis Rysslands. Man 

skulle då kunna jämföra resultaten med denna uppsats, och se hur rapporteringarna eventuellt skiljer sig 

åt. En form av journalistik som inte tas upp i denna uppsats är opinionsjournalistiken under 

Ukrainakrisen, som ledare och krönikor. Detta skulle man kunna undersöka utifrån retoriska teorier. 

 

Analyser av rapporteringen om Ukrainakrisen i radio och tv kan göras i framtiden. Man skulle även 

kunna studera webbpublicerat material, och sociala medier, och jämföra resultatet med denna studie som 

har begränsat sig till enbart dagstidningar. 

 

Man kan även undersöka rapporteringen om tiden efter Janukovytjs avgång, när protesterna förflyttades 

österut och kritiserade den nya regeringen som tidigare stod i opposition mot Janukovytj. 
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