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Abstract 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra hur den politiska krisen i 
Ukraina återspeglats i Dagens Nyheter (Sverige) och The New York Times (USA). 
Frågorna som besvaras är hur rapporteringen i artiklarna under en utvald vecka i 
utvecklingen ser ut, utifrån teorier om gestaltning, personifiering och narrativ. Det görs 
samtidigt en jämförelse mellan de olika tidningarna för att skilja ut likheter eller skillnader i 
deras rapportering, samt för att undersöka om ländernas nationella intressen syns i texterna. 
Underlaget för studien är publicerat i de valda tidningarna under en specifik vecka i 
februari. Materialet består av totalt fjorton artiklar, sju ifrån varje tidning från varje dag i 
veckan. Med en kritisk diskursanalys enligt van Dijks modell har sedan en analys av 
samtliga artiklar genomförts. Resultatet av analysen har visat att rapporteringen i båda 
tidningarna har beskrivit konflikten som en politisk sådan. Fokus i texterna har legat på att 
framhäva relationer mellan olika politiska aktörer samt mellan de inblandade nationerna. 
Politiken har framställts som spelgestaltad i båda tidningarna, då de beskrivit den politiska 
utvecklingen som strategi och spel. Det har även funnits tydliga indikationer på 
krigsjournalistik i texterna. Var det gäller nationella intressen har de kunnat upptäckas 
genom en analys av personifiering av politiska aktörer i texterna. Aktörer i artiklarna har 
representerat olika nationers eller unioners politiska intressen i Ukraina. 
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1. Inledning 
Vintern 2013-2014 befann sig Ukraina i nyhetshändelsernas centrum. Många tidningar 
världen över rapporterade om tusentals människor som dag och natt demonstrerade i 
huvudstaden Kiev, det dödliga våld som protesterna innebar och det följande maktskifte 
som satte landets politiska situation ur balans. Orsaken till denna konflikt har det funnits 
flera teorier om. Dels förklaras den vara ett resultat av interna problem i Ukraina, som 
långvarig korruption och ett alltför odemokratiskt styre. En del menar att den största 
orsaken till konflikten är att befolkningen i Ukraina är splittrad mellan att vilja samarbeta 
med Europeiska Unionen eller Ryssland. 
 
Kort sagt har detta varit (och är än i skrivande stund) en invecklad och komplicerad 
konflikt, som det är svårt att tillskriva en enkel orsak. Därför tycker jag att det är intressant 
att se hur nyhetsmedier har hanterat rapporteringen om den. I den här kandidatuppsatsen 
ska jag undersöka hur de två dagstidningarna The New York Times (USA) och Dagens 
Nyheter (Sverige), har återgett utvecklingen i Ukraina under en vecka i februari 2014.  
 
Nyhetstidningar runtom i världen har en stor makt att påverka och influera läsare. Därför är 
det viktigt att ständigt granska och undersöka hur nyhetshändelser är berättade för att förstå 
texternas mening och makt. Framförallt i dag, när journalistbranschen är under ständig 
förändring. Det finns många studier som handlar om hur media i länder som är direkt 
inblandade i en konflikt rapporterar om och ifrån den. Flera av dessa studier har visat att 
sådan rapportering är färgad av nationella intressen, det vill säga ideologiska och politiska 
ståndpunkter i konflikten. Därför har jag funnit det intressant att undersöka om så även är 
fallet när det handlar om konfliktsrapportering i tidningar i länder som inte är direkt 
inblandade i konflikten. Både Sverige och USA är istället indirekt kopplade till den via sina 
relationer till EU och Ryssland1.  
 
Förutom att undersöka rapporteringen i dessa två tidningar, kommer jag att jämföra de två 
för att se vilka skillnader och likheter som kan finnas mellan dem. Det finns anledning att 
tro att de liknar varandra, då Sverige och USA delar en del politiska åsikter. Samtidigt kan 
det finnas stora skillnader, då USA och Sverige är delar av två olika mediesystem med 
olika förutsättningar och villkor. 
 

                                                
1 Sverige är ett av medlemsländerna i Europeiska Unionen och USA har och har länge haft ett invecklat 
förhållande till Ryssland. Mer om detta i bakgrundskapitlet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är i det stora hela att undersöka hur en komplicerad politisk 
konflikt återges i nyhetsmedier i olika delar av världen i dag. Mer specifikt är syftet att 
undersöka svensk och amerikansk rapportering om utvecklingen i Ukraina och se vilka 
likheter och skillnader som kan finnas. Detta kommer jag att göra utifrån dessa 
huvudsakliga frågeställningar: 
 

+ Hur framställs konflikten i The New York Times och Dagens Nyheter under en 
utvald vecka i februari?  

+ Hur lika eller olika är rapporteringen i de två tidningarna och vad kan det tänkas 
bero på?  

 
Den första frågeställningen kommer att delas in i flera operationella frågor utifrån mina 
valda teorier om narrativ, personifiering och gestaltningsteori. De frågorna presenteras 
under metodkapitlet. 
 

1.2 Material och avgränsning 
Rapporteringen i Dagens Nyheter och The New York Times har varit omfattande under 
hela vintern och våren som varit 2013-2014. På grund av omfattningen har jag tvingats 
avgränsa mitt material betydligt. Jag har därför valt att undersöka artiklarna från en specifik 
vecka i februari, som jag anser har varit betydelsefull för utvecklingen. Under den veckan 
har jag valt en artikel från varje tidning från varje dag i veckan, vilket gett mig totalt fjorton 
artiklar. Jag har valt bort att undersöka opinionsmaterialet i tidningarna - ledare, analyser 
och dylikt, då jag vill undersöka den rapportering som ofta framhålls som mest objektiv i 
tidningarna, nämligen nyhetstexterna. Genom sökmotorer på respektive tidnings hemsida 
har jag kunnat få en översikt av mina valda datum, filtrerat bort opinionsmaterialet och fått 
en överblick av tidningarnas rapportering från hela den valda veckan. Hur jag har gjort mitt 
urval beskrivs mer ingående i metodkapitlet. 
 

1.3 Disposition 
Jag kommer att börja med att förklara de teorier jag utgår från i min undersökning under 
teori och tidigare forskning. Därefter kommer jag att redogöra för mitt urval och de 
tidningar jag analyserar under metodkapitlet. I detta kapitel presenterar jag även den metod 
jag tillämpar i min analys. Relevant bakgrundsinformation om utvecklingen i Ukraina 
placeras som ett avsnitt innan redovisningen av resultat och analys. Detta är för att jag tror 
att det är bekvämare för läsaren att ha bakgrunden till konflikten färskt i minnet när man 
läser min analys.  
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2. Teori och tidigare forskning  

2.1 Att jämföra mediesystem 
”The press always takes on the form and coloration of the social and political structures 

within which it operates.” (Siebert, Peterson, and Schramm i Hallin & Mancini 2004:8) 

 
I boken Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, har Daniel C. 
Hallin och Paolo Mancini presenterat och undersökt relationen mellan mediesystem och 
politiska system i Nordamerika och Västeuropa. De har även gjort komparativa analyser av 
olika tidningar inom dessa mediesystem. 
 
”The liberal model”, eller den Anglosaxiska modellen, är det mediasystem som råder i 
Nordamerika, Irland och Storbritannien. Det karaktäriseras av en dominans av 
kommersialiserade medier och marknadsmekanismer. I Europa råder ”The Democratic 
corporatist model”, som utmärker sig med sin samverkan av kommersiella medier och 
medier som är knutna till organiserade sociala och politiska grupper, med en relativt aktiv 
men juridiskt begränsad roll för staten (Hallin & Mancini 2004:11).  
 
Dessa två mediesystem är lika på flera sätt. De har mycket gemensam kultur och politisk 
historia och delar en liknande ekonomisk utveckling (Hallin & Mancini 2004:6). Hallin och 
Mancini menar att Västeuropas och Nordamerikas mediesystem med fördel kan jämföras 
inom just politik.  
 
”The degree and nature of the links between the media and political parties or, more 

broadly, the extent to which the media system reflects the major political divisions in 

society” (Hallin & Mancini 2004:21). 

 
Denna studie är utformad enligt en så kallad ”most similar system” design. Det innebär att 
jag jämför tidningar som är en del av mediesystem som är lika varandra. Dagens Nyheter 
passar in under det så kallade ”The democratic corporatist model” medan New York Times 
hör till ”The liberal model”. 
   
Det finns flera fördelar med att jämföra tidningar från liknande mediesystem. Dessa 
fördelar förklaras bland annat av Lijphart (1971). Enligt honom handlar ett av de största 
problemen i komparativ analys om ”many variables, few cases” (Lijphart i Hallin & 
Mancini 2004:6). Med det menas att vid jämförelse av mediesystem som inte alls liknar 
varandra, så kan skillnaderna mellan dem vara så stora att man riskerar missa viktiga 



 5 

detaljer. Därför är en jämförelse av mediesystem som liknar varandra en fördel om man vill 
kunna upptäcka mer specifika skillnader. Det förekommer även fördelar med att göra en 
komparativ analys, som jag ämnar göra i denna uppsats. Med en sådan analys upptäcker 
man lättare företeelser i texten än om man bara analyserar ett lands mediesystem, i och med 
de skillnader som uppstår mellan systemen (Hallin & Mancini 2004:6).  
 
Mediesystemen i de flesta demokratier i dag kännetecknas av globalisering och 
kommersialisering. Det här påverkar journalistiken på flera sätt. Dels blir den 
marknadsstyrd och beroende av ekonomiska krafter. Samtidigt ökar också konkurrensen 
mellan medier i kampen om konsumenternas tid och uppmärksamhet. Det här leder till en 
allt mer dramatiserande och förenklande journalistik. Då människors kunskap om 
samhällsfrågor och politik förmedlas i allra största del av medierna, så innebär det här en 
långtgående så kallad medialisering, som påverkar opinionsbildningsprocesser och 
människors verklighetsuppfattningar. Denna medialisering går att se inom all sorts 
journalistik (Nord & Strömbäck 2012:44). 
 
Medialiseringen har medfört något som kallas för medielogik. Det är 
kommunikationsprocesser, som består i hur olika medier framställer och överför material 
till en mottagare. Detta format varierar, men skapar genrer eller normer för hur materialet 
ser ut. Till exempel har en läsare av en dagstidning redan förväntningar om hur en 
nyhetstext ser ut och vad den innehåller för typ av fakta. Med tiden har olika journalistiska 
berättartekniker, eller ramar vuxit fram. Inom dessa ramar skapas sedan nyhetstexterna. Till 
exempel är framing, tillspetsning, förenkling, polarisering och personifiering exempel på 
sådana berättartekniker (Altheide; Snow (1979) sid 104-105; Strömbäck (2009)a, sid 177). 

2.2 Gestaltningsteorin  
Gestaltningsteorin, eller framing theory, presenteras i boken Medierna och Demokratin av 
Lars Nord och Jesper Strömbäck. Gestaltningsteorin är en av de mest framträdande 
teorierna om medierna och dess effekter och utgår i grunden från två observationer. Den 
första tar fasta på att nyheternas bild av verkligheten aldrig är samma bild av verkligheten 
som presenteras i nyheter. Eftersom att verkligheten är obegränsad medan medias format är 
begränsade, sker alltid ett val av vad som berättas och hur. Medierna, redaktionerna och 
journalisterna gör således alltid ett val – de väljer eller väljer bort ämnen, ord, 
berättarperspektiv, källor, attribut och av vad som ska betraktas som fakta (Nord & 
Strömbäck 2012:271). 
 
Den andra observationen handlar om att ju mer beroende av medierna som människorna är 
för information, desto mer mottagliga är de för påverkan från mediernas sida. De 
journalistiska gestaltningarna fungerar som ramverk för människors tolkningar av 
nyheterna och i förlängningen av verkligheten (Nord & Strömbäck 2012:271).  
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I boken presenteras tidigare forskning, som har undersökt flera gestaltningar inom politisk 
nyhetsjournalistik. En del av dem kan appliceras nästan oavsett vad nyheterna handlar om. 
Denna forskning har visat två dominerande gestaltningar av politik: sak- respektive 
spelgestaltningar. Sakgestaltad journalistik fokuserar på politikens innehåll rent sakligt, på 
det som hänt eller som kommer att hända och på vad som sagts i den mån det syftar på 
politikens innehåll. Spelgestaltad journalistik har fokus på politik som spel och strategi, 
med vinnare och förlorare i kampen om opinionen, relationer mellan politiska aktörer och 
på hur politik bedrivs (Nord & Strömbäck 2012:272).  
 
Författarna menar att journalistik, ur ett demokratiskt perspektiv, ska gestalta politik som 
sak. Sakgestaltad journalistik ligger närmre de demokratiska idealen om vilken typ av 
information medborgarna behöver för att ta ställning i samhällsfrågor. Dessutom kan 
spelgestaltad journalistik öka människors misstro mot politiken för temat är att det är en 
tävling om makt. (Nord & Strömbäck 2012:272).  
 
Forskning visar att journalistik i demokratier världen över tenderar att gestalta politik som 
spel och strategi snarare än som sak. Det finns ett samband mellan hur kommersialiserade 
medierna är och spelgestaltandet av politik. Det är därmed till exempel vanligare att 
medierna i USA gestaltar politik som spel snarare än att medier i Sverige gör det (Nord & 
Strömbäck 2012:273).  
 

2.3 Journalistik i konflikter  
Karin Fogelbergs avhandling Reportrar på plats, ger en översikt av hur forskningen för 
krigs- och konfliktsjournalistik har sett ut under de senaste decennierna. Hon presenterar 
flera studier som gjorts under konflikter och krig. 
 
Bland annat tar hon upp anpassningsteorin, vilken säger att journalistiken i en enskild 
nation under en konflikt är utformad efter denna nations relationer till aktörerna i konflikten 
(Fogelberg 2004:31). Detta är något som också berörs av medieforskarna Håkan Hvitfeldt 
och Karin Mattsson i en analys av Gulfkriget. De tar upp att nyhetsrapportering under 
konflikter ofta står i linje med det egna landets utrikespolitiska intressen i den aktuella 
situationen (Hvitfeldt & Mattsson 1992).  
 
I Fogelbergs avhandling betonas även att det ofta syns en polarisering i 
konfliktjournalistiken. Nyhetsmedierna har motsatta beskrivningar av konfliktens orsaker 
och vem som är skyldig till konflikten. Den ena sidan står för demokrati, sanning och fred, 
medan den andra sidan, ”fiendesidan”, ofta står för motsatsen (Fogelberg 2004:31-32) 
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Fogelberg tar upp sju punkter som ofta anses som krav för god utrikesjournalistik 1) 

Tillämpa princip om två av varandra oberoende källor. 2) I huvudsak vara beskrivande och 

i dem mån om att tolkningar förekommer. 3) Att tydligt skilja mellan fakta å ena sidan och 

tolkningar och spekulationer å den andra. 4) Att alltid tydligt skilja mellan bekräftade och 

obekräftade uppgifter. 5) Att vara tydlig med vilka källor som används 6) Inte dramatisera 

på ett sätt som suddar ut gränsen mellan fiktion och fakta 7) Inte anspela på allmänt hållna 

stereotyper och fördomar på ett sätt som bidrar till att de sprids och förstärks (Fogelberg 

2004:20) 

 

Fogelberg diskuterar på flera ställen genom sin avhandling hur de journalistiska 

berättelserna konstrueras och vilken effekt dramaturgi och berättelseteknik kan ha. Dessa 

berättelser gör per definition anspråk på att vara sanna, eftersom att det är journalistiska 

berättelser. Det medför problem när dramaturgi tillämpas på aktörer så att de framställs som 

onda eller goda karaktärer. Dessa berättarkonventioner skapar polariserande beskrivningar 

av kriget med tydliga gestaltningar av ett vi och ett dem. (Fogelberg 2004:21-24) 
 
Fogelberg tar även upp forskning av freds- och konfliktsforskaren Johan Galtung, som 
skiljer på krigs- och fredsjournalistik. I krigsjournalistik beskrivs konflikter som en kamp 
mellan två parter, där en segrar och den andre förlorar. Inom denna journalistik använder 
sig medierna ofta av ett ”vi” och ”dem”-perspektiv. Fredsjournalistiken fokuserar på att 
beskriva vad konflikterna handlar om, vill skapa förståelse för dess bakgrund och den 
fokuserar på de som söker fredliga lösningar på konflikten. Vidare menar Galtung att 
journalistiken i dag fokuserar mer på konflikten än på de eventuella fredliga lösningarna till 
den (Fogelberg 2004:33).  
 
I boken Mediatized conflict av Simon Cottle, tas mycket tidigare forskning om medias 
bevakning av konflikter upp. Här tar författaren upp produktionsprocesser och arbetssätt 
hos medier och dess koppling till samtida konflikter. Medias konkurrens sinsemellan gör att 
de snabbt måste publicera information om dramatiska händelser. Därför sker det ofta att de 
citerar varandra eller lånar källor från varandra, och det kan medföra att rapporteringen inte 
blir helt korrekt (Cottle 2006). 
 
Vidare tar Cottle upp att journalister påverkas mycket av redaktionella och institutionella 
villkor. Att reportrar inte skriver texter som målar utanför redaktionens linjer, eller som 
riskerar skapa kontrovers på nyhetsredaktionen. Det innebär att nyhetstexterna oftast ligger 
i linje med de politiska och ideologiska ståndpunkter som redaktionen står för. Och i sin tur 
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hänger det som skrivs i tidningarna ofta samman med det som landets egen politik står för 
(Cottle 2006:37). 
 

2.4 Personifiering i konflikter 
Journalistiska berättelser har en tendens att koppla konflikter, alltså motsättningar mellan 
nationer, organisationer eller andra grupperingar, till specifika personer. Det är för att göra 
det lättare för läsaren att relatera till och förstå konflikten. Att vinkla och tydliggöra är 
viktigt för medierna vid journalistiskt berättande, för att göra graden av osäkerhet mindre 
hos publiken. Detta kan vara en anledning till att tydliga roller ges (Nord & Strömbäck 
2012:267). 
 
Till exempel, istället för att en konflikt förklaras med att två länder har olika ståndpunkter, 
så får istället länderna representeras av personer med anknytning till landet. Sådan 
personinriktad journalistik kan vara positiv på ett sätt, då den kan väcka ett större intresse 
för konflikten och dess grunder. Men samtidigt kan sådan rapportering tränga undan andra 
perspektiv i rapporteringen och reducera händelsen, från exempelvis en storpolitisk 
intressekonflikt till en personlig vendetta (Nord & Strömbäck 2002:47).  
 
Detta tas även upp i en studie av Graham Murdock, som presenteras i boken Mediatized 
conflict, av Simon Cottle. Murdock har studerat en demonstration som ägde rum i London 
under Vietnamkriget. Han menar att medierna i det fallet fokuserade på att berätta om 
personerna och de våldsamheter under demonstrationen som de varit inblandade i, snarare 
än att väga in och analysera vilket politiskt perspektiv demonstranterna stod för och ville 
föra fram. Därmed blev demonstrationen snarare beskriven för sina våldsamheter än för det 
faktiska syfte den hade (Cottle 2006:35-36).  
 
Väsentligt är även att de som personifierar en konflikt oftast utgör varandras motsatser. En 
part beskrivs oftast som offer, medan den andre förklaras vara angripare. På bland annat 
detta vis tilldelas de identifikationsmönster som gör karaktärsdragen lätta att känna igen 
(Nord & Strömbäck 2002:48). Detta bekräftas även i boken The Language of the News av 
Martin Conboy, som beskriver att typkaraktärer som funnits i folksagor från hela världen 
genom historien ofta rekonstrueras i journalistiska berättelser. Några exempel är skurkar 
och hjältar, offer och förövare, etc. (Conboy 2007:142). 
 
Murdock kopplar även personifieringen till nyhetsobjektivitet. Han menar att journalistiken 
kan hävda sig vara objektiv då den faktiskt bara rapporterar om händelserna i sig och de 
inblandade personerna. Men själva valet att rapportera om händelserna och inte åsikterna 
gör att det blir ensidigt eller onyanserat (Cottle 2006:36). 
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2.5 Narrativet och nyheterna 
Narrativet, sättet en historia berättas på, har stor betydelse för hur nyheter formas och vad 
de innehåller. I boken ”The Language of the News” beskriver och diskuterar författaren 
Martin Conboy narrativet och dess betydelse och samband till nyhetsmedierna och 
samhället (Conboy 2007). 
 
Conboy menar att journalistiken måste placera händelser inuti narrativa berättelser för att 
kunna få dem att bli begripliga. Nyheter får inte vara för komplexa utan måste reduceras till 
händelser som går att förstå, eftersom det inte går att berätta allt. Narrativet är en viktig och 
nödvändig komponent för hur media väljer ut och strukturerar information. All 
nyhetsrapportering står i relation till mediernas narrativitet och artikeltexter är 
framställningar av en händelse. Narrativet liknas med en transformation från något som 
journalisten vet, till att bli en journalistisk berättelse (Conboy 2007:141).  
 
Conboy framhåller att det i nyhetstexter finns en viss återspegling av det nationella intresset 
och den nationella ideologin i både struktur och stil. Exempelvis hamnar rent 
strukturmässigt utrikesartiklar oftast efter inrikesartiklar i en nyhetstidning. Även i själva 
artiklarna presenteras den egna nationens intressen före de andras (Conboy 2007:150). 
Narrativ är också alltid specifika för särskilda kulturer, och deras struktur och innehåll 
berättar mycket om de angelägenheter som det samtida samhället har (Conboy 2007:142).  
 
Nyheter i konflikter paketeras i stor utsträckning likadant som andra nyheter, med samma 
uppbyggnad. Bilder, rubrik och ingress har syftet att väcka så stor uppmärksamhet för 
materialet som möjligt. Detta har alltid varit viktigt, men i det kommersialiserade 
medieklimatet som råder nu blir det mer påtagligt (Nord & Strömbäck 2012:45).  
 
Lars Nord och Jesper Strömbäck berör även detta i sin studie av medias bevakning av 
terrorattackerna den elfte september. De framhåller att journalistik som är tillkommen i ett 
dramatiskt skeende är generellt sett mindre genomarbetad och mer uppskruvad (Nord & 
Strömbäck 2002:45). Även medieforskaren Simon Cottle tar upp att nyheter i konflikter 
presenteras på ett sätt som är spektakulärt eller teatraliskt, för att locka läsare (Cottle 
2006:36). Stuart Allen beskriver bland annat nyhetsmediers språk i boken News Culture. 
Språket som används i nyhetstidningar är inte neutralt, utan förmedlar alltid ett budskap på 
ett eller annat sätt. Återkommande användande av specifika stilistiska metoder, som 
metaforer, jargonger, klichéer etc, brukar karaktärisera en tidnings sociala personlighet, 
samt dess professionella känsla för nyheter (Allen 2010:83). 
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3. Metod 

3.1 Diskurs och kritisk diskursanalys 
Ordet diskurs har många olika betydelser och definitioner. För detta syfte kommer jag att 
definiera det på de två sätt som är viktigast för den kritiska diskursanalysen. På ett 
grundläggande plan kan diskurs kallas för språkuttryck och samtal. En diskurs är något som 
uppstår när personer för en dialog på något sätt och av betydelse för denna definition är den 
sociala interaktionen. Med det menas att språk och samtal är olika om de till exempel sker 
mellan vänner eller på en arbetsintervju. Det är därför den situationella kontexten, det vill 
säga var, hur och mellan vilka själva samtalet utspelar sig som avgör vad som sägs och hur 
något sägs (Berglez i Ekström & Larsson 2010:271). En vidare definition av diskurs är 
också sociala regler, konventioner, förhållningssätt och rutiner inom ett område eller en 
institution. Inom varje institution finns regler som bestämmer vad man gör och hur man 
säger olika saker (Berglez i Ekström & Larsson 2010:272). 
 
Nyheter är diskurs eftersom de utgör ett slags språk, och eftersom de är tillverkade inom en 
institution där vissa förhållningssätt och regler verkar (Berglez i Ekström & Larsson 
2010:271). Därför kan man med hjälp av att tillämpa metoden kritisk diskursanalys, ta reda 
på hur denna nyhetsdiskurs överensstämmer (eller inte överensstämmer) med övergripande 
samhällsidéer, värderingar eller ideologier (Berglez i Ekström & Larsson 2010:273). Med 
andra ord, en kritisk diskursanalys undersöker relationer mellan språk och samhälle genom 
studier av empiriskt material. I detta fall, nyhetstexter. 
 

3.2 Kritisk diskursanalys enligt van Dijk 
Inom den kritiska diskursanalysen finns många riktningar och forskningssätt. Jag har valt 
att använda mig av van Dijks variant av den.  
 
Journalistiska texter är i sig en produkt av journalisternas och redaktionernas avsikter. Men 
de är också resultat av strukturella och institutionella villkor, ekonomiska krav och villkor 
samt den kamp om uppmärksamhet som sker mellan källor och medier, mellan medier och 
mediepublikerna och mellan medier och andra medier. (Nord & Strömbäck 2012:266). 
Varje artikel som publiceras är en så kallad strukturell företeelse, som tolkas av läsare 
utifrån var och ens tidigare kunskap, erfarenheter och bakgrund. När flera olika läsare då 
uppfattar och tolkar en text på ungefär samma sätt, betyder det att de delar en gemensam 
förförståelse och är en del av en gemenskap i samhället. Produktionen och konsumtionen av 
nyheter har alltså att göra med kognition, förståelser och memoreringar, både subjektiva för 
varje enskild läsare men även i samhället i stort (Berglez 2010:273). 
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Nyheter följer således en särskild struktur, ett formspråk som läsarna förstår och känner 
igen. Det är detta som kallas sociokognition: För att nyheter ska fungera, krävs det att 
nyhetsmakarna frammanat kognitiva scheman som läsarna redan på förhand är införstådda 
med (Berglez 2010:274). Det är som en tyst överenskommelse – nyheterna följer en viss 
form, med rubrik, ingress och ett särskilt språk och läsarna accepterar detta. Dessa 
överenskommelser finns överallt i samhället, som självklara sanningar som förblir 
okommenterade. Olika institutioner producerar alltså gemensamma sociokulturella 
traditioner kring hur verkligheten ska förstås och tolkas (Berglez 2010:274). Genom att 
kritiskt ifrågasätta texten kommer jag försöka lyfta upp de omedvetna sociokulturella 
processerna på ett medvetandeplan. Jag vill utreda varför en text har utformats på ett visst 
sätt, vad det kan finnas för sociala kulturella processer i texten som vi automatiskt tar till 
oss. Jag vill även studera vilka konnotativa budskap, dolda meningar eller värderingar som 
döljer sig i texten (Berglez 2010:274).  
 

3.3 Metodbeskrivning 
Van Dijks metod går ut på att analysera texten på en mikro- och makronivå. På makronivån 
analyseras textens övergripande egenskaper, medan mikroanalysen innebär en noggrann 
studie av enskilda meningar och ordval. 
 
Makronivån innebär en analys av textens tematiska och schematiska struktur. Den 
tematiska strukturen är själva uppbyggnaden av så kallade teman i texten, det vill säga 
händelser eller ämnen som utgör själva nyhetsberättelsen. Textens huvudtema är det som 
går att utläsa i rubrik och/eller ingress och det följs sedan av delteman i resten av texten. 
Huvudtemat är det som ansetts viktigast att berätta angående nyheten, då det hamnar först. 
Sedan följs det av delteman i en rangordning i texten. Syftet med att göra en tematisk 
analys är att man får reda på hur den aktuella nyhetshändelsen konstrueras eller vinklas 
(Berglez 2010:275). Den tematiska strukturen kan också undersökas i flera artiklar, som 

rapporterats under en längre tidsperiod. Det kommer att bli högst relevant för min uppsats, 

då jag vill se utvecklingen under en veckas tid.  
 
En nyhetsberättelse struktureras i regel enligt ”den inverterade pyramiden”, där den 

information som anses viktigast placeras först i texten. Därmed berättas sällan en 

nyhetshändelse i en kronologisk ordning, utan snarare oftast i ordningen 1) händelsen, 

kortfattat det som hänt 2) miljön eller bakgrunden där händelsen utspelat sig 3) utfallet, 

resultatet av händelsen (Richardson 2007:72). Vid undersökning av den schematiska 
strukturen är syftet att upptäcka nyhetstextens sociokognitiva berättarkonventioner. Man 
kan kalla det en kartläggning av det journalistiska berättandet. Det finns vissa 
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standardkonventioner inom nyhetsberättande, till exempel att man alltid summerar nyheten 
i rubrik och ingress. Men också att man ger utrymme till källor och aktörer i texten, som får 
bedöma eller kommentera händelserna. (Berglez 2010:275).  
 
På mikronivån analyseras lokal och global koherens samt implikationer. Lokal koherens är 
artikelns olika beståndsdelar, eller mindre textpartier. De skapar tillsammans den globala 
koherensen, som är artikelns huvudsakliga mening, eller det budskap som vill förmedlas till 
läsaren. Här studeras både det som är synligt i texten, konkreta ord och meningar, men även 
information som är osynlig. Det finns så kallade ”koherensluckor”, man skulle kunna kalla 
dem för obefintliga förklaringar till ord, begrepp eller meningar. Det är saker som läsaren 
förväntas läsa mellan raderna, dolda budskap eller slutsatser som läsaren förväntas dra. 
Dessa koherensluckor fylls alltså inte ut av författaren, utan är tänkt att fyllas av läsarens 
förförståelse. Dessa luckor bygger på att det finns sociokulturella etablerade uppfattningar 
och kunskaper som läsaren förväntas ha. Genom att studera dessa luckor får jag information 
om producentens och konsumentens sociokulturella relation (Berglez 2010:276).  
 
Samtidigt är det också viktigt att uppmärksamma och analysera den synliga informationen 
som är irrelevant och överflödig för artikelns syfte. Det kan handla om beskrivningar av 
personer eller platser som inte är viktiga för sammanhanget. Detta kan dels tala om hur 
författarens agenda eller åsikter, men handlar oftast om omedvetna rutiner (Berglez 2010: 
275-276). Slutligen, på den nivå som kommer djupast ner i textanalysen görs en lingvistisk 
analys. Denna görs både syntaktiskt, där man ser på hur meningar är uppbyggda, samt 
lexikalt, som är en analys av särskilda ord som används i en nyhetstext. Denna analys tar 
fasta på att författarens ordval ger en bild av det perspektiv som denne vill gestalta 
(Richardson 2007:47). 
 

Den lexikala analysen innebär en grundlig analys av särskilda ord som används i en 

nyhetstext (Richardson 2007:47). Författarens ordval kan ge en bild av vilket perspektiv 

denne gestaltar och orden avspeglar också samhällets värderingar i texten. Ord bär en 

konnotativ såväl som en denotativ mening. Denotativ mening är den bokstavliga betydelsen 

av ett ord, det vill säga allt som ordet kan vara rent praktiskt. Den konnotativa meningen är 

den abstrakta definition eller kulturella mening. För att ta ett konkret exempel kan vi 

jämföra orden ”censur” och ”rapporteringsrestriktioner”. Bokstavligt beskriver de samma 

sak, men den kulturella innebörden av orden är olika, eftersom att censur är ett mer laddat 

ord än rapporteringsrestriktioner (Richardson 2007:47-48). I krig och konfliktsjournalistik 

är det särskilt vanligt att länder beskriver den sidan av konflikten de själva står på, på ett 

sätt som är ”mildare” rent konnotativt jämfört med hur motståndarsidan beskrivs 

(Richardson 2007:48).  
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3.4 Tillvägagångssätt 

Jag kommer att börja med att undersöka varje artikel för sig i en analys på makro och 

mikronivå. Där kommer jag att lägga stort fokus på den lexikala analysen, av ord och 

meningsuppbyggnader. Jag kommer att röra mig mellan en mikro och en makronivå in min 

analys då jag kommer att använda mig av följande analysfrågor: 

 

+ Hur ser den tematiska hierarkin ut?   
+ Vad förmedlas i rubrik och ingress?  
+ Hur framställs aktörerna i texten?  
+ Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 
+ Vad för slags resonemang kring orsak/verkan förekommer utifrån särskilda aktörers 
verbala kommentarer inklusive journalisten själv? 
+ Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 
+ Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella 
händelsen? 
 
På mikronivån undersöks:  
+ Förekommer värdeladdade ord? 
+ Skulle orden kunna bytas ut till något annat?  
+ Hur är tonen i artikeln?  

+ Hur framträder reportern i texten?  

+ Märks författarens egna iakttagelser och i så fall hur redovisas dem? 
 
I samband med min analys kommer jag även att besvara ett antal operationella 

frågeställningar som är utformade efter mina teorier. Jag har därför utformat dessa 

operationella frågor som hjälpfrågor i min analys.  

 

 

+ Hur förhåller sig rapporteringen var det gäller krigs- och fredsjournalistik?  
+ Hur hanteras de politiska händelserna i rapporteringen? 
+ Hur hanteras de inblandade aktörerna? 
+ Hur framställs relationerna mellan aktörerna?  
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3.5 Urval 
Jag har valt att analysera nyhetsrapporteringen i The New York Times och Dagens Nyheter 
under en vecka i februari. Jag har valt en artikel från respektive tidning från varje dag i 
veckan mellan den 22-28 februari, vilket ger mig totalt fjorton artiklar. Den valda veckan 
sträcker sig från och med lördag den 22 februari till nästkommande fredag den 28 februari. 
Jag har valt att analysera just denna vecka eftersom att den innefattade många viktiga 
händelser centrala för krisens utveckling. Den börjar med att presidenten har lämnat 
huvudstaden och blivit avsatt av parlamentet, och slutar med en militär upptrappning på 
Krimhalvön. 
 
Alla artiklar är hämtade från respektive tidnings hemsida. Genom att söka på ordet Ukraina, 
de valda datumen, samt avgränsat sökningen till att enbart beröra nyhetstexter, har jag fått 
en överblick över nyhetsartiklarna från veckan. Jag har sedan läst alla artiklarna från 
veckan i varje tidning och gjort ett urval av artiklar. Jag har i den utsträckning det har gått 
valt artiklar som tar upp samma nyhetshändelse. Alla artiklar är inte lika långa varje dag, 
men överlag för veckan är textmassan ungefär lika omfattande, men något mer text finns i 
New York Times rapportering, bland annat på grund av att de skrivit mer text och fler 
artiklar om händelserna under hela veckan. Anledningen till att jag analyserar just New 
York Times och Dagens Nyheter är för att de båda är stora dagstidningar i det land som de 
verkar i. De har båda ledande status som elittidningar i respektive land och anses som 
seriösa tidningar. Båda anses även som relativt objektiva eller opartiska och som liberala 
tidningar. 
 
För att söka utläsa och analysera framställningen på en så detaljerad nivå som möjligt, har 
jag jämfört två tidningar i länder som är relativt lika varandra var det gäller kulturell och 
politisk historia, samt har relativt jämförbara nivåer av ekonomisk utveckling (Hallin & 
Mancini 2004:6). Eftersom att Sverige och USA delar en liknande inställning till Ryssland, 
så har jag funnit det intressant att jämföra just dem. Jag vill gå in på en djup nivå i min 
analys och därför vill jag jämföra två länder där kontrasterna är små, för jag tror mig då 
kunna se detaljerade likheter eller skillnader mellan dem. Jag vill framhålla att jag även 
kommer att undersöka skillnaderna mellan tidningarna. Trots att det rör sig om liknande 
mediesystem så är det ändå två olika, och det kan innebära skillnader i rapporteringen 
mellan tidningarna. Samtidigt finns det även stora skillnader mellan USA och Sverige som 
länder. En viktig skillnad som kan ha betydelse vid undersökning av konflikten är att USA 
har en längre historia av krig, och bara under det senaste decenniet har de varit inblandade i 
flera konflikter (www.ne.se). Detta är en skillnad från Sverige, som haft fred i över hundra 
år. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 
Av yttersta relevans är att metoden jag tillämpar verkligen mäter det jag vill mäta i texten. 
Därför är det viktigt att ta hänsyn till nivån av validitet vid en textanalys. Validitetsnivån 
avgörs av hur pass bra metoden kan besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med 
undersökningen. Jag har därför försökt vara så specifik jag kan i min metodbeskrivning och 
min förklaring av tillvägagångssätt. För att säkerställa en god reliabilitet, alltså 
tillförlitligheten i denna studie är det viktigt att jag är så noggrann som möjligt i alla steg i 
min analys. Att jag lägger mycket tid och fokus på tolkningen av texten är av största 
relevans, då det finns risk att mitt syfte inte uppfylls om detta fokus inte är tillräckligt. 
Därtill är det en viktig förutsättning för god reliabilitet att studiens resultat skulle bli 
ungefär detsamma ifall någon annan skulle genomföra samma studie (Bergström & Boréus 
2012:42). Jag tror att min studie uppfyller detta, då jag varit noggrann med att formulera 
frågeställningar utefter de teorier jag presenterat så noggrant jag förmår. Därtill har jag 
försökt att vara så detaljerad som möjligt i min presentation av metod och de operationella 
frågor jag använder mig av under analysen för att skapa transparens i denna studie.  
 

3.7 Reflektion 
Forskning måste alltid förhålla sig till forskarens bakgrund och identitet. Det är därför 
ytterst relevant att som forskare förhålla sig självkritisk. Jag är född och uppvuxen i 
Sverige, uppvuxen efter de regler och sociala och samhälleliga ideologier som finns här. 
Jag har en förförståelse och föreställningar om hur världen är, både medvetet och 
omedvetet. Detta är viktigt att ta hänsyn till i analysen. Jag kan ha svårt att fullt förstå de 
diskursiva och sociala kontexter som finns i USA och därför måste jag ständigt ställa mig 
frågan; kan jag ha misstolkat materialet och läst in något som egentligen inte finns där?  
En viktig punkt att tillägga är att jag varken talar eller skriver engelska på samma vis som 
någon med engelska som modersmål gör. Det kan vara ett hinder då det finns risk att jag 
misstolkar meningsuppbyggnader. Därtill kan ett ord också vara en del av en metafor som 
jag kanske inte förstått, eller ordet kan ha en kulturell betydelse i den nationen som jag inte 
känner till.   
 
Det finns en risk att jämförelsen av artiklarna inte är rättvis. I mitt urval av artiklarna har 
jag givetvis strävat efter att vara så rättvis som möjligt, men det kan mycket väl vara så att 
jag valt artiklar som inte är rimliga att jämföra, jag kanske har missat någon annan text som 
skulle lämpa sig bättre för det syftet. Dock strävar jag inte efter en total sanning. Textanalys 
behöver inte handla om att fastställa en sann eller falsk bild av verkligheten, utan att se att 
det finns olika orsaker till hur nyheten framställs (Ekström & Larsson 2010). Till sist vill 
jag framhålla att mitt val att analysera en specifik vecka givetvis påverkar mitt resultat, som 
hade kunnat bli ett helt annat om jag valt att analysera någon annan period i utvecklingen.  
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4. Bakgrund 

4.1 The New York Times 
The New York Times (NYT), är en amerikansk dagstidning som grundades 1851 i New 
York och som anses vara en av världens mest prestigefulla tidningar. Upplagan är ungefär 
780 000 exemplar dagligen enligt siffror från 2012. Dessutom har New York Times ca 
800 000 prenumeranter som bara har tidningen i digital form (NE.se). 
 

4.2 Dagens Nyheter 
Dagens nyheter är en svensk dagstidning som ges ut dagligen i Stockholm. Tidningen är 
oberoende liberal och utges av AB Dagens Nyheter, ett dotterbolag till Bonnier AB. 
Upplagan är 279 000 exemplar dagligen enligt siffror från 2012 (ne.se). 
 

4.3 Ukraina, EU och Ryssland 
Ukraina hörde till Sovjetunionen fram till 1991, då landet blev självständigt. Många 
invånare har därför fortfarande ryska som modersmål och känner stor samhörighet med 
Ryssland. Samtidigt identifierar sig en del av befolkningen mer med Europa och 
Europeiska Unionen. EU och Ryssland vill båda ha inflytande i form av samarbetsavtal 
samt handelsavtal med forna Sovjetstater, och Ukraina är en av dem. Om landet ska 
samarbeta med Ryssland eller EU har varit en viktig och omdebatterad politisk fråga under 
flera års tid i Ukraina (www.landguiden.se). 
 

4.4 USA och Ryssland 
Från 1922 till 1991 var Ryssland den största delen av Sovjetunionen. Under andra halvan 
av 1900-talet var USA och Ryssland huvudrivaler i Kalla Kriget, som pågick dem emellan. 
Kalla kriget handlade om starka ideologiska och maktpolitiska motsättningar, kapprustning 
och ett ömsesidigt hot om krig (www.ne.se).  
 
Än i dag har USA och Ryssland en spänd relation. USA har länge velat se ekonomiska och 
politiska reformer i Ryssland, medan Ryssland å sin sida menar att USA blandar sig i 
interna affärer. Ryssland och USA har haft olika åsikter vad gäller hantering av olika 
konfliktsituationer, exempelvis hur man ska hantera kriget i Syrien 
(usforeignpolicy.about.com). 
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4.5 Sveriges och EU 
Det faktum att Sverige är en del av den Europeiska Unionen (EU) innebär att Sverige ingår 
i en politisk allians. Detta påverkar den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sambandet 
mellan den svenska säkerhetspolitiken och den svenska europapolitiken är uppenbart och 
enligt regeringen ligger det i Sveriges intresse att ”genom nära samarbete stärka 
medlemsstaternas gemensamma säkerhet samtidigt som EU, genom att vara en effektiv 
säkerhetspolitisk aktör, kan verka för en fredlig och demokratisk utveckling i omvärlden.” 
(www.regeringen.se). 
  

4.6 EU och USA 
Europeiska Unionen och USA har haft diplomatiska relationer sedan 1953. 1990 formade 
de samarbetsavtal som än i dag reglerar deras relation. I dag samarbetar de tillsammans i 
syfte att främja fred, stabilitet, demokrati och utveckling, att tillsammans samarbeta med 
globala utmaningar och att bidra till en liberalisering och en ökning av världshandeln. De 
vill även förbättra och stärka relationen mellan befolkningen i USA och EU och säkerställa 
ett långsiktigt engagemang för sitt partnerskap (http://www.euintheus.org/). 
 

4.7 Ukrainas moderna politisk-ekonomiska historia 
Ukraina har under många år haft ekonomiska och politiska problem. Vad det gäller 
ekonomin präglas landet av korruption och hamnade på plats 144 av 177 länder i 2013 års 
korruptionsindex (cpi.transparency.org). Det politiska livet i Ukraina har under många år 
kännetecknats av en maktkamp mellan parlamentet och presidenten. Denna maktkamp har 
försvårat en del ekonomiska reformer. 2004 gjordes ett tillägg till den dåvarande 
konstitutionen. Detta tillägg reducerade presidentens makt. Vid detta tillfälle var Viktor 
Justjenko president. Vid hans avgång 2010 underkändes tillägget, vilket gjorde att hans 
efterträdare Viktor Janukovytj fick ökade fullmakter (www.ne.se). 
 
2013-2014 gick landet igenom en omfattande politisk kris då hundratusentals 
demonstranter gjorde uppror mot rådande regering och som resulterade i att presidenten 
Viktor Janukovytj lämnade sin presidentpost och huvudstaden Kiev den 21 februari 2014 
(www.landguiden.se). Det utgör starten för min undersökning, som analyserar artiklar från 
de följande sju dagarna efter det att han lämnade Kiev. 
 

4.8 Utvecklingen i Ukraina 21-28 februari  
Strax innan min valda veckas start hade demonstranter och polis drabbat samman i 
våldsamma konflikter i Ukrainas huvudstad Kiev. Från den 18 till den 21 februari hade 83 
personer dödats i sammandrabbningar i Kiev. Både EU och USA besvarade våldet med 
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riktade sanktioner mot Ukraina. Den 21 februari fattade Ukrainas dåvarande president 
Viktor Janukovytj och oppositionen tillsammans beslutet att forma en ny regering. Det 
ukrainska parlamentet röstade även för att frige före detta premiärminister och frontfigur 
för oppositionen Julia Tymosjenko från fängelset, samt att återställa 2004 års konstitution.  
 
Den 22 februari lämnade Janukovytj huvudstaden Kiev. Anledningen till detta förklaras 
olika beroende på var man tar del an informationen, en del menar att han anklagades för 
demonstranternas död, andra menar att han fått motta hot. Samma dag som han lämnade 
Kiev röstade parlamentet för att avsätta honom och hålla ett tidigarelagt presidentval den 25 
maj. Den 23 februari valdes oppositionsledare Olexander Turchynov till provisorisk 
president. Viktor Janukovyj kallade den senaste tidens demonstrationer i Ukraina för kupp, 
vilket backades upp av Ryssland som också garanterade honom stöd.  
 
Turchynov varnade för ekonomisk kris. Ryssland stängde av sitt ekonomiska stöd och 
återkallade sin ambassadör. EU och USA meddelade att de var redo att stå för finansiell 
assistans till Ukraina. Den 27 februari presenterade den tillfälliga regeringen ett nytt 
kabinett för demonstranterna i Kiev. Samtidigt började olika regimkritiska grupper att 
demonstrera på Krimhalvön i södra Ukraina.  
 
På grund av regeringsskiftet stormade pro-ryska och regeringskritiska demonstranter 
parlamentshuset i Krims huvudstad Simferopol den 26 februari. Den 28 februari sade den 
ukrainska regeringen att ryska trupper ockuperade Sevastopols flygplats i en beväpnad 
invasion. Ryssland å sin sida sade att det gällde lokala grupper som agerade på egen hand 
(www.crisisgroup.org). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. resultat och Analys 
Min analys är upplagd enligt en tematisk struktur. Det vill säga att jag fokuserar på att 
förklara mönster och förekomsten av dessa i texten, som jag sedan kopplar till mina teorier. 
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Det betyder att jag inte går igenom artiklarna en och en, utan att jag diskuterar hela 
rapporteringen utefter de mönster jag upptäckt i min analys. Jag kommer börja på ett grunt 
plan där jag analyserar mönster i strukturen, för att sedan gå ner på en djupare nivå. 

5.1 En politisk konflikt 
Om man ser på rapporteringen från de båda tidningarna under denna vecka är det tydligt att 
tyngdpunkten i den är att beskriva utvecklingen som en konflikt, främst en politisk sådan. 
Trots att mycket av det som skedde under veckan var rena våldshändelser eller 
demonstrationer, så har ett politiskt perspektiv involverats i samtliga artiklar. Detta syns 
allra tydligast i rubrikerna: 
 
DN:s rubriker 

22/2 Den riktiga segern blir med en ny president 

23/2 Julia Tymosjenko vill inte bli premiärminister 

24/2 Ryssland: Erkännandet ett misstag 

25/2 Symbolisk flagghissning på Krim ökar spänningen 

26/2 Stor militärövning i västra Ryssland 

27/2 Ryskt stridsflyg redo för attack 

28/2 Ukraina begär hjälp av FN:s säkerhetsråd 

 

NYT:s rubriker 

22/2 Archrival is freed as Ukraine leader flees 

23/2 Fresh from prison, a former prime minister returns to the political stage 

24/2 Kremlin says Ukrainian instability threatens Russian interests 

25/2 Tentatively, European union weighs its options on support for a new Ukraine 

26/2 As Putin order drills in Crimea, protesters’ clash shows region’s divide 

27/2 Gunmen seize government buildings in Crimea 

28/2 With military moves seen in Ukraine, Obama warns Russia 

 
Två av DN:s artikelrubriker och sex av NYT:s inkluderar någon slags politisk aktör. Vissa 
av dem är specifika personer som nämns vid namn, som Obama eller Putin, men det 
förekommer även att det är själva styret som nämns, exempelvis EU eller Kremlin. En 
tredje variant är att aktörernas befattning nämns, som premiärminister eller president. Det 
sistnämna sker i övervägande del i NYT:s rubriker. 
 
En anledning till att politiska aktörer förekommer mer i NYT:s rubriker än i DN:s skulle 
kunna bero på att artiklarna i NYT saknar ingresser, varvid det kan vara så att de för den 
sakens skull har mer utförliga rubriker. Det skulle också kunna handla om att NYT är mer 
inriktade på att ha tyngdpunkten i sin rapportering på politiken. Dock förekommer 
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uteslutande någon inblandad politisk aktör i samtliga artiklar i båda tidningarna, de får ofta 
kommentera eller uttala sig kring en händelse och de får stort utrymme i texterna. 
 
Utöver det faktum att NYT saknar ingresser, så följer artiklarna i båda tidningarna samma 
typ av struktur. Vissa av artiklarna handlar om en nyhetshändelse i sig, till exempel kan det 
handla om att regeringsbyggnader på Krim har intagits. Somliga av artiklarna handlar dock 
enbart om att beskriva stämningar eller lägen mellan de olika inblandade nationerna eller de 
politiska aktörerna, utan att någon faktisk nyhetshändelse finns med i texten. En tendens 
som syns i båda tidningarna när det rör sig om en faktisk händelse, är att de börjar med att 
berätta om själva nyhetshändelsen, varpå den kommenteras av politiska aktörer, alternativt 
att det redogörs för en stämning eller ett läge mellan de olika inblandade aktörerna. Att 
förekomsten av politiska aktörer och kommentarer är så pass ofta förekommande är också 
ett tecken på att tidningarna berättar om konflikten som en politisk sådan. Annars hade 
artiklarna nämligen kunnat kretsa om enbart en nyhetshändelse, utan någon inblandning av 
politiska aktörer. Dessutom hade artiklarna som inte ens innehåller en nyhetshändelse 
kunnat handla om en faktisk händelse istället för att kretsa kring politiken. 
 
Rent dramaturgiskt finner jag i båda tidningarna en tendens att lägga upp berättelserna i 
artiklarna som en konflikt. Det grundar jag på flera förekomster i texternas struktur. För det 
första syns det på vilka olika parters åsikter eller uttalanden som finns med i texten. Trots 
att en företeelse eller nyhetshändelse kanske cirkulerar kring en person eller en part i 
konflikten, så har författaren även tagit in argument eller beskrivningar av ”den andra 
sidan”, det vill säga den motsatta parten. 
 
Till exempel så har NYT:s artikel från den 27 februari rubriken ”Gunmen seize government 
buildings in Crimea”. Denna artikel beskriver nyhetshändelsen att beväpnade män intog 
regeringsbyggnader på Krimhalvön. Denna artikel skulle kunna handla enbart om just 
denna nyhetshändelse och kommentarer från iblandade parter. Men det förekommer även 
kommentarer från ryska aktörer, vilket kopplar Ryssland till denna militära aktion.  
 
Att lägga upp texten på detta vis kan vara ett sätt för författaren att placera in händelsen i en 
narrativ berättelse (Conboy 2007:141). Det kan även vara ett sätt att skapa en dramaturgi, 
genom att berätta en nyhet som en konflikt eller en motsättning, trots att det inte behöver 
vara det. Att placera in händelser på det viset medför en risk att läsaren uppfattar något som 
en konflikt, trots att det nödvändigtvis inte behöver röra sig om en sådan. Att varva olika 
parters åsikter med varandra på detta vis kan kännas igen som en typ av nyhetsdiskurs av 
läsaren, då det ofta förekommer i debatter av olika slag i media. 
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Detta går stick i stäv med Cottles teori om att media ofta fokuserar på att rapportera 
ingående om de våldsamma nyhetshändelserna i konflikter och då utelämna de politiska 
perspektiven från rapporteringen (Cottle 2006:35-36). Varför denna avvikelse förekommer 
skulle kunna ha att göra med att rapporteringen från tidigare under veckan varit fokuserad 
på att beskriva politiska lägen och att tidningarna då fortsätter att rapportera på liknande 
sätt även när en våldshändelse inträffar. 

5.2 Osäkra källor 
Något som ofta förekommer i artiklarna från Dagens Nyheter är att författaren slår fast 
vissa stämningar, lägen eller allmänna åsikter utan att jag som läsare får veta vem eller 
vilka som står bakom åsikten. Med andra ord är det otydligt vilka källor som används. 
 

”Presidenten själv försökte fly ut ur landet, och ilskan växer” [DN 2014-02-22] 

”Oron ökar för att ryske presidenten ska ingripa.” [DN 2014-02-24] 

”’Lillryssland’ som Ukraina kallades på Sovjettiden” [DN 2014-02-24] 

 
Här får vi ingen förklaring till vems ilska det är som växer, vems oro som ökar för ryske 
presidentens ingripande, eller vem eller vilka som kallade Ukraina för ”lillryssland” under 
Sovjettiden. Det behandlas som ett slags vedertagna fakta, och risken blir då att jag som 
läsare uppfattar det som det trots att det inte nödvändigtvis behöver vara på det viset. Detta 
har ett samband med en liknande företeelse som ofta förekommer i texterna, nämligen att 
författaren beskriver att någon eller några obestämda personer med en specifik beteckning 
anser det vara på något visst sätt. Låt mig ta ett par exempel på detta:  
  

”Bedömare ser den ryska övningen som ett sätt att…” [DN 2014-02-26] 

”Moskva hävdar att övningen inte har någon koppling till det spända läget i grannlandet.” 

[DN 2014-02-26] 

 
Här ligger mycket av tolkningen hos läsaren. Vilka är egentligen dessa bedömare som talas 
om i artikeln från den 22 februari till exempel? Då det inte förklaras skulle det kunna 
handla om vilka som helst egentligen, allt ifrån redaktörer på den egna tidningen till 
experter inom det berörda området. Detta syns även när det står ”Moskva hävdar”, då jag 
antar att läsaren förväntar sig att läsaren ska förstå att det rör sig om makthavare, då 
Moskva är huvudstad i Ryssland och därmed säte för makten där – men det är inte 
självklart vilka makthavare det är som uttalat sig. Sådana här företeelser dyker även upp i 
New York Times rapportering: 
 
”American officials said…” [NYT 2014-02-22] 

”…officials pleaded with President Viktor F. Yanukovych” [NYT 2014-02-23] 

”few analysts expected a Russian military intervention in Ukraine” [NYT 2014-02-26] 



 22 

 
Luddiga förklaringar till vem det faktiskt är som står bakom påståendena gör att jag som 
läsare måste tolka eller förstå vilka det är som författaren syftar på. När det står ”american 
officials” kan det lika gärna handla om två personer som hundra. Att källorna inte är 
utskrivna kanske kan ha en koppling till det snabba nyhetstempot som uppstår i konflikten, 
då medias konkurrens sinsemellan gör att de snabbt måste publicera information om 
dramatiska händelser (Cottle 2006). Det kan även ha att göra med att journalistik som är 

tillkommen i konflikter generellt är mindre genomarbetad (Nord & Strömbäck 2002:45). 
Detta kan även ha ett samband till vinklingen av artiklarna och det faktum att författare 
alltid väljer och väljer bort information om källor. Eftersom tidningarna har ett begränsat 
format, så kan de inte redogöra för precis allt utan gör alltid ett urval vad de vill berätta och 
hur de vill berätta det. Här kan de ha valt vad de anser ska betraktas som fakta, och därmed 
inte definierat vilka de är som står bakom informationen (Nord & Strömbäck 2012:271). 
Detta urval skulle även kunna ske omedvetet hos författarna, som en produkt av att deras 
erfarenheter och deras bakgrund påverkar hur de ser på världen. Att tidningarna är otydliga 
med vilka källor som används strider även emot definitionen av god utrikesjournalistik som 
tas upp i Fogelbergs avhandling (Fogelberg 2004:20). 
 

5.3 ”Kampen om Ukraina”  
Går man in djupare på själva språket och upplägget, så fokuserar båda tidningarna överlag 
på att förklara själva konflikten och de olika parterna som ingår i den, snarare än på hur en 
fredlig utgång på konflikten skulle kunna se ut. 
 

”Nu väntar alla på Kremls nästa drag i kampen om Ukraina.” [DN 2014-02-24] 

”…ekonomiska och politiska påtryckningar är det vapen som Ryssland kommer att välja i 

kampen om Ukraina.” [DN 2014-02-24] 

”Bedömare ser den ryska övningen som ett sätt för Ryssland att visa muskler i det 

förhållandevis spända läge som råder...” [DN 2014-02-26] 

 
Det talas om Kremls nästa drag, vilket får en att dra en parallell till att det handlar om ett 
spel i den så kallade kampen om Ukraina. Därtill talas det om att visa muskler och välja 
vapen i denna kamp, vilket även det är ordval som kopplas till kamp eller krig. Detta 
indikerar krigsjournalistik, då fokus är på själva ”spelet” eller konflikten i sig, snarare än 
fokus på konstruktiva lösningar eller en saklig rapportering (Fogelberg 2004:33). Jag vill 
betona att detta inte utesluter att det förekommer sakliga beskrivningar av händelser i DNs 
rapportering. Dock förekommer dessa sakliga beskrivningar i så pass liten utsträckning i 
texten att fokus i huvudsak ligger på att förklara konflikten som ett spel med vinnare och 
förlorare. Liknande företeelser dyker även upp i New York Times: 
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”…setting off an East-West confrontation reminiscent of the Cold War.” [2014-02-28] 

”…that has pushed Russia and the West into a face-off reminiscent of the Cold War. ” [2014-

02-26] 

”…retaliate economically to weaken any new government or to promote eastern separatism” 

[2014-02-25] 

 

Här förekommer till skillnad från DN inte ord som lika sammankopplade med ett slags spel 
eller en tävling, men samtidigt förekommer ord som ”weaken” och ”promote”, vilket kan 
ses som tävlingsinriktade ord. Dock är associationer med konflikter och krig mer tydliga i 
NYT:s rapportering. En jämförelse med Kalla Kriget syns två gånger i texterna i NYT, 
vilket är en direkt koppling mellan pågående utveckling till ett annat krig. Något annat som 
förekommer i båda tidningarnas artiklar är ett mycket stort fokus på att beskriva relationen 
mellan olika länder och deras intressen, vilket även det är en indikation på krigsjournalistik 
(Fogelberg 2004:33).  
 

”Den ryska mobiliseringen har kritiserats av flera västmakter, däribland USA och Nato som 

båda manar till lugn” [DN 2014-02-27] 

”Samtidigt uppmanade man Ryssland att ’sluta underminera landets territoriella 

integritet’” [DN 2014-02-28] 

”Ukraine’s fragile new government accused Russia of trying to provoke a military conflict…” 

[NYT 2014-02-28] 

”Russia ratcheted up its anger over the new government in neighboring Ukraine…” [NYT 

2014-02-24] 

 
Det handlar om anklagelser, kritik och ilska mot varandra hos de olika parterna i exemplen 
ovan. Dessa ordval stärker känslan av att det rör sig om en konflikt, då de påvisar att 
aktörerna inte håller med varandra. I NYT förekommer det över lag mer laddade ord än vad 
det gör i DNs rapportering. Detta går att se i exemplen ovan och förekommer även på fler 
ställen i texterna. NYT använder exempelvis ord som ”accuse”, ”provoke” och ”anger”, 
vilka är ord som tydligt beskriver känslan. I DN:s rapportering talas det om ”kritisera” och 
”uppmana” vilka egentligen kan vara synonyma med de ord som NYT använder, men som 
inte upplevs lika ”hårda” som NYT:s. Detta hänger samman med att språket i 
nyhetstidningar aldrig är neutralt, utan att det förmedlar ett budskap. Därför kan skillnaden 
mellan NYT och DN:s språkanvändning bero på olika stilistiska metoder hos tidningarna, 
som karaktäriserar dess personlighet och känsla för nyheter (Allen 2010:83).  

 
Skillnaden kan även hänga ihop med att NYT och DN tillhör olika mediesystem, som har 
olika traditioner. NYT tillhör ”The liberal model”, eller den Anglosaxiska modellen, som 
karaktäriseras av kommersialiserade medier och marknadsmekanismer (Hallin & Mancini 
2004:11). Att språket är mer dramatiskt i NYT kan även vara en konsekvens i ett 
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kommersialiserat medielandskap när det är viktigt att sticka ut bland sina konkurrenter i 
den ständiga tävling om läsarna som råder.  
 
DN å sin sida som tillhör ”The Democratic corporatist model”, som utmärker sig med sin 
samverkan av kommersiella medier och medier som är knutna till organiserade sociala och 
politiska grupper (Hallin & Mancini 2004:11). Då DN är en del av detta mediesystem som 
är mindre kommersialiserat, kan det vara en förklaring till varför rapporteringen i den 
tidningen inte lika dramatiskt som i NYT.  
 
Det finns även en annan förklaring som kan kopplas till att USA är mer vana att vara 
inblandade i krig, och kanske därför har ett språk som utvecklats att bli vad jag anser är mer 
dramatiskt på grund av det. 

5.4 Politiken som spel  
Utöver fokus på relationen mellan länder och intressen i sig, så förekommer många 
beskrivningar av relationerna mellan olika inblandade politiska aktörer. Detta är ett tecken 
på att politiken som beskrivs är spelgestaltad (Nord & Strömbäck 2012:274). Ofta 
förekommer det beskrivningar på vem som sagt vad till vem, vem som hävdat något, lovat 
något eller dylikt: 
 

”USA:s utrikesminister John Kerry sade att ryske utrikesministern Sergej Lavrov försäkrat 

honom att Moskva inte kommer att intervenera militärt i grannlandet Ukraina.” [DN 2014-

02-28] 

”I ett telefonsamtal på måndagen mellan Putin och Frankrikes ledare François Hollande 

försökt (sic) den sistnämnda övertala Putin att stödja ett fredligt maktövertagande i 

Ukraina...” [DN 2014-02-24] 

”…Yanukovych of Ukraine to let his archrival, former Prime Minister Yulia V. Tymoshenko, 

leave prison for medical care abroad, but he refused…” [NYT 2014-02-23] 

”While Mr. Yanukovych’s nemesis, former Prime Minister Yulia V. Tymoshenko…” [NYT 

2014-02-22] 

 
Utöver att lägga vikt på att beskriva relationer mellan politiska aktörer fokuserar 
rapporteringen även på hur politiken bedrivs. Det är ytterligare en indikation på att det rör 
sig om en spelgestaltning utav politiken (Nord & Strömbäck 2012:274). Till viss del vill jag 
koppla ihop spelgestaltad politik med förekomsten av konfliktjournalistik, då definitionen 
av dem på många sätt liknar varandra. Att fokusera på själva händelseförloppet istället för 
på en saklig rapportering om händelserna är tecken på både konfliktsjournalistik och 
spelgestaltad politik (under förutsättning att det förekommer politiska aktörer i texterna 
givetvis) (Fogelberg 2004:33).  
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Att just relationerna mellan aktörerna beskrivs så ingående kan även vara en del av en 
personifiering av konflikten, där aktörerna och relationen mellan dem egentligen är 
personifieringar av ett land eller en unions politiska åsikter i frågan. 

5.5 ”Den onde och den gode” 

Ett dominerande fokus i artiklarna ligger på att förklara olika aktörer och deras åsikter. Ofta 
knyts olika politiska beslut eller händelser kring aktörerna och de får representera olika 
åsikter eller en nations agerande, vilket tyder på personifiering i texterna (Nord & 
Strömbäck 2012:267). 
 
“President Obama issued a stern warning to the Kremlin about respecting Ukraine’s 

sovereignty“ [NYT 2014-02-27] 

“President Vladimir V. Putin of Russia was ordering a surprise military exercise…“ [NYT 

2014-02-26] 

“Mr. Turchynov, who is also the speaker of Parliament, immediately convened a meeting…“ 

[NYT 2014-02-28] 

“Ryssland premiärminister Dmitrij Medvedev säger att man tvivlar på den tillförordnade 

presidenten Turtjynovs legitimitet“ [DN 2014-02-2] 

“Vice försvarsminister Antolij Antonov sade på onsdagen att övningen var planerad sedan 

tidigare. “ [DN 2014-02-26] 

“USA:s vicepresident Joe Biden har lovat premiärministern i Ukrainas interimsregering, 

Arsenij Jatsenjuk, USA:s fulla stöd“ [DN 2014-02-28] 

 
Detta är några exempel på de många olika politiska aktörer som dyker upp i texterna. Det 
förekommer genomgående i båda tidningarna att fakta berättas på detta vis, genom att olika 
aktörer tillskrivs åsikter eller politiska ställningstaganden. Journalistiken i texterna är med 
andra ord personinriktad. Detta kan vara ett narrativt grepp, i syfte att väcka ett större 
intresse för konflikten och dess grunder (Nord & Strömbäck 2002:47). Det kan även göra 

det lättare för läsaren att förstå och relatera till konflikten om den knyts an till personer 

(Nord & Strömbäck 2002: 267). 
 
En stor del av rapporteringen i början av veckan kretsar kring att redogöra för president 
Viktor Janukovytj och oppositionsledare Julia Tymosjenko och deras åsikter. Jag finner det 
intressant att titta närmre på just dessa aktörer för att de förekommer så pass mycket i 
texterna och de framställs på helt olika sätt. Såhär beskrivs Tymosjenko i tidningarna: 
 

”Hon såg medtagen ut men hade den karakteristiska flätan i håret.” [DN 2014-02-22] 

”It was an emotional speech and showed that even after 930 days in prison she remains 

Ukraine’s most charismatic political figure.” [NYT 2014-02-23] 

“Ms. Tymoshenko is widely expected to run for president in the coming election”  
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”Hon var uppenbart mycket rörd av situationen och med tårar i ögonen talade om dem som 

dött i kampen.” [DN 2014-02-22] 

”Ms. Tymoshenko has proved to be one of Ukraine’s most dynamic and beguiling political 

figures, maneuvering through the country’s maze of alliances and enmities with a 

combination of charisma, flexibility, ambition and cunning.” [NYT 2014-02-23] 

 
Som exemplen ovan visar beskrivs Tymosjenko mycket ingående och med positiva attribut. 
DN beskriver henne på ett noggrant och personligt sätt och läsaren får veta saker om 
hennes utseende och hennes uttryck, vilket medför att man kommer närmre själva 
situationen och kan känna en samhörighet med henne. Därtill beskrivs hennes känslor, 
vilket förstärker känslan av närhet till henne och den aktuella situation hon befinner sig i.  
I NYT målas hon upp som en stark frontfigur för Ukraina, med tydliga ledaregenskaper. 
Janukovytj å andra sidan beskrivs på ett motsatt sätt i båda tidningarna:  
 
”…Mr. Yanukovych roaming around eastern Ukraine trying to rally support.” [NYT 2014-

02-22] 

”Abandoned by his own guards and reviled across the Ukrainian capital but still determined 

to recover his shredded authority.” [NYT 2014-02-22] 

”A pugnacious Mr. Yanukovych appeared on television…” [NYT 2014-02-22] 

”…a deeply corrupt system headed by Mr. Yanukovych since his election in 2010” [NYT 

2014-02-22] 

”President Viktor F. Yanukovych was deposed over the weekend following the mass killings 

of protesters last week. ” [NYT 2014-02-24] 

”…demonstrators celebrated the departure of Viktor F. Yanukovych. [NYT 2014-02-22] 

”Vreden mot president Janukovytj var tydlig” [DN 2014-02-22] 

”Viktor Janukovytj har flytt Kiev som han har förlorat kontrollen över” [DN 2014-02-22] 

”Presidenten själv försökte fly ut ur landet, och ilskan växer” [DN 2014-02-22] 

”…hade parlamentet med full majoritet förklarat att Janukovytj är ”konstitutionellt 

oförmögen att utföra sina plikter” och att han därför måste avgå.” [DN 2014-02-22] 

 

NYT använder ord som gör att Janukovytj ses som en president som misslyckats med sitt 
regeringsuppdrag och som inte varit omtyckt av folket. Han tillskrivs skulden för 
korruptionen i Ukraina och för dödsfallen till följd av protesterna. Därtill framhävs det att 
folket firade när han lämnade Kiev, en klar indikation på att de varit missnöjda med honom 
som president. Vidare beskrivs han som person vara självcentrerad eller naiv, som inte 
inser att han inte får ha kvar makten. I Dagens Nyheter är bilden av honom likartad, men en 
viktig skillnad i framställningen av honom mellan tidningarna är att NYT ofta har mer 
aggressiva adjektiv knutna till honom som beskriver honom som person, vilket inte syns i 
DN, där det istället fokuseras på vad han gjort och hur folket reagerar på hans aktioner. 
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Med andra ord ligger värderingen av honom hos folket, genom vilka läsaren uppfattar 
honom.  
 
En anledning till att just dessa aktörer tillskrivs så pass tydliga roller kan kopplas till flera 
teorier. Det rör sig främst om en personifiering av konflikten, i syfte att göra det lättare för 
läsaren att förstå och relatera till konflikten. Att de är beskrivna som varandras motsatser är 
även det ett tecken på att de personifierar konflikten (Nord & Strömbäck 2002:47-48).  
 
Det här kan även ses som narrativ framställning och en rekonstruktion av typkaraktärer som 
funnits i folksagor från hela världen. Janukovytj målas upp som en skurk, medan 
Tymosjenko får framstå som en hjälte, vilket är exempel på sådana här typkaraktärer 
(Conboy 2007:142). Vidare kopplas Janukovytj till Ryssland i båda tidningarna: 
 
”…both Mr. Yanukovych and his Russian patrons speaking of a ’coup’ carried out by 

’bandits’ and ’hooligans…’” [NYT 2014-02-22] 

”I detta rysktalande område har president Janukovytj fortfarande starkt stöd.” [DN 2014-

02-23] 

”Mr. Yanukovych appeared on television Saturday afternoon, apparently from the eastern 

city of Kharkiv, near Ukraine’s eastern border with Russia…” [NYT 2014-02-22]  

”Halvöns i huvudsak Rysslandsvänliga invånare ser den avsatte presidenten Viktor 

Janukovytj som den kraft man vill ha i Kiev, en garant för att upprätthålla banden med 

Moskva.” [DN 2014-02-26] 

 

Dessa ovanstående exempel knyter Janukovytj till Ukrainas grannland i öst, både direkt och 
indirekt. Att NYT talar om Janukovytjs ”Russian patrons” indikerar att han har ett starkt 
band till Ryssland. Mer subtilt syns informationen i det andra påståendet från NYT, där de 
talar om att han har gjort ett tv-framträdande från Charkiv, som ligger nära ryska gränsen. 
Att staden ligger nära ryska gränsen är i sig inte nödvändiga fakta. Informationen medför 
att man som läsare gör kopplingen att Janukovytj befinner sig i en stad nära Ryssland för att 
han har stöd därifrån. I DN är kopplingarna mer direkta, man förstår att ryssar uppskattar 
Janukovytj i det första exemplet, där det berättas att han har starkt stöd i rysktalande 
områden. I det andra är det också självklart, då han dels kopplas till rysk befolkning på 
Krim, men även beskrivs ha ett band till den ryska regeringen.  
 
Det faktum att han knyts an till Ryssland, indikerar att han är en personifiering av nationen 
och dess intressen. Journalistiska berättelser har en tendens att knyta nationers intressen till 
specifika personer i konflikten, som ett sätt att tydliggöra den och få läsaren att relatera till 
den (Nord & Strömbäck 2012:267). Med andra ord är Janukovytj en personifiering av 
Ryssland, vilket innebär att de negativa egenskaper som han tillskrivs även kopplas till 
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Ryssland. Att detta förekommer i både NYT och i DN är en indikation på att de nationella 
intressena lyser igenom rapporteringen, vilket är vanligt förekommande i 
konfliktsrapportering (Hvitfeldt & Mattsson 1992). Sverige har ett band till EU och EU i 
sin tur vill upprätta samarbeten med Ukraina. Samtidigt är Ryssland den konkurrerande 
aktören i detta, som också vill ingå partnerskap med Ukraina. Det kan vara en anledning till 
denna personifiering, som alltså framställer Ryssland i dålig dager. Julia Tymosjenko å sin 
sida, kopplas till den Europeiska Unionen, dock enbart av NYT:  
 
”…she will work to revive the political and trade agreements with the European Union that 

Mr. Yanukovych scuttled.” [NYT 2014-02-23] 

”…she met on Sunday with the American ambassador and envoys from Europe.” [NYT 2014-

02-23] 

”She spoke by phone with the German chancellor, Angela Merkel; members of Congress; and 

Stefan Fule, the European Union official in charge of the effort to tighten ties with Ukraine” 

[NYT 2014-02-23] 

 
I NYTs rapportering är även relationen mellan Janukovytj och Tymosjenko betonad; 
 

”Yanukovych of Ukraine to let his archrival, former Prime Minister Yulia V. Tymoshenko” 

[NYT 2014-02-23] 

”Mr. Yanukovych’s nemesis, former Prime Minister Yulia V. Tymoshenko…” [NYT 2014-02-

22] 

 
Då Julia Tymosjenko är en tydlig personifiering av EU och västs intressen, medan 
Janukovytj får stå för Ryssland indikerar dessa beskrivningar av relationer mellan aktörerna 
att en liknande stämning förekommer mellan EU/väst och Ryssland. 
 
Detta kan vidare kopplas till teorin om gestaltningar av ett vi och dem, genom dramaturgi 
och berättelseteknik. Då beskrivningarna av dessa aktörer är motsatta, skapas en 
polarisering av konflikten, som förstärker vi och dem-känslan. Polariseringen syns i att den 
ena sidan, Tymosjenko och EU, får stå för demokrati och fred, medan den andra sidan, 
Janukovytj och Ryssland får stå för motsatsen (Fogelberg 2004:31-32). 
 
Vidare kan även tidningarnas tillhörighet till dessa mediesystem vara en bidragande faktor 
till att rapporteringen liknar varandra var det gäller nationella intressen. Då systemen har 
mycket gemensam kultur och politisk historia och delar en liknande ekonomisk utveckling 
är likheterna inte förvånande (Hallin & Mancini 2004:6). 
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6. Slutsats 
Genom att undersöka hur dagstidningarna Dagens Nyheter och The New York Times har 
rapporterat om krisen utifrån personifieringsteorin, gestaltningsteorin och narrativ 
uppbyggnad har jag sökt svara på vilka skillnader och likheter som rapporteringen delar, 
samt vad de kan bero på. 
 
Det jag har kommit fram till är att likheterna har varit mest förekommande, då båda 
tidningarna tagit samma ”sida” eller perspektiv i konflikten. Denna slutsats har jag kunna 
dra då jag undersökt strukturen och den narrativa uppbyggnaden av artiklarna. Genom att 
studera texternas huvudteman och delteman enligt den kritiska diskursanalysen har jag 
kunnat påvisa att tidningarna båda har framställt utvecklingen under den valda veckan som 
främst en politisk konflikt.  
 
Därefter har jag studerat hur politiken är gestaltad, varpå jag har kunnat utläsa en 
spelgestaltad politik i både NYT och DN. Detta har jag påvisat genom exempel på att 
tidningarna har fokuserat på att beskriva relationer mellan olika inblandade politiska 
aktörer, samt att de fokuserat på att beskriva de politiska handlingarna.  
I samband med detta har jag även utrett huruvida det rört sig om krigs- eller 
fredsjournalistik i artiklarna. Jag har till viss del integrerat teorierna om krigsjournalistik 
och spelgestaltad politik med varandra, då jag uppfattat att flera av förekomsterna i texterna 
tyder på båda teorierna. Till exempel så kan kriteriet som handlar om att en text som 
förklarar konflikten som ett spel eller en tävling är ett tecken på krigsjournalistik, även vara 
ett kriterium för en spelgestaltad politik, under förutsättning att konflikt är en politisk 
sådan. Därmed anser jag att teorierna om krigsjournalistik och spelgestaltad politik skulle 
kunna vävas samman till en och samma teori när det gäller konflikter som gestaltas på ett 
politiskt sätt.  
 
Jag har även kunnat påvisa att nationella intressen syns i rapporteringen genom att utreda 
personifiering i texterna. Genom att konstatera att de olika politiska aktörerna har kopplats 
till respektive länder eller unioner, så har jag sett att Tymosjenko och Janukovytj har varit 
personifieringar av EU/väst samt Ryssland. Då aktörerna har tillskrivits olika egenskaper i 
texterna har jag även kunnat koppla personifieringsteorin till anpassningsteorin. Genom att 
tillskriva en aktör negativa egenskaper har tidningarna indirekt tillskrivit det land eller 
union som denne representerar dessa egenskaper. Med tanke på hur de har framställts, så är 
det en indikation på anpassningsteorin, vilken säger att journalistiken i en nation under en 
konflikt är utformad efter denna nations relationer till aktörerna i konflikten (Fogelberg 
2004:31). 
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Då både NYT och DN har beskrivit Ryssland negativt, kan det kopplas till USA:s och 
Sveriges inställningar till Ryssland, som i USA:s fall är negativ på grund av spänningar 
som finns kvar från Kalla Kriget samt på grund av den amerikanska relationen till EU. EU i 
sin tur konkurrerar med Ryssland om samarbete med Ukraina. Sverige är medlemmar i EU 
och därmed tar Sverige också parti mot Ryssland.  
 
I övrigt har jag även kunnat konstatera att dramaturgi har tillämpats på aktörer i artiklarna, 
då de framställts som onda och goda karaktärer. Jag har påvisat att genom dessa 
berättarkonventioner har det skapats polariserande beskrivningar av konflikten, då 
aktörerna har beskrivits som varandras motsatser.  
 
Jag har även uppmärksammat att det förekommer skillnader i rapporteringen. Dessa har 
dels synts i det språk som tidningarna använder. Denna skillnad har jag knutit av till att 
tidningarna tillhör olika mediesystem, som har olika traditioner. Jag har påvisat att språket i 
NYT är mer dramatiskt än i DN, vilket hör ihop med att USA är en del i ett mediesystem 
som är mer kommersialiserat än Sverige. Då konkurrensen varit större i ett 
kommersialiserat samhälle så har ett dramatiskt språk varit en del i att sticka ut från sina 
konkurrenter. 
 
Jag har slutligen kunnat påvisa att en av teorierna inte gått att anpassa på konflikten under 
denna vecka. Det gäller Cottles teori om att nyhetsmedier är fokuserade på att berätta om 
våldsamheterna som utspelat sig under en konflikt, snarare än vilka politiska åsikter som 
ligger bakom våldet. Denna teori går helt emot min analys, då jag kunnat bevisa att 
rapporteringen i NYT och DN tvärtom fokuserar mer på politiken och dess aktörer än på att 
enbart beskriva våldsamheterna. Vad detta beror på är inte helt lätt att komma fram till. En 
anledning kan vara att rapporteringen denna vecka var mer inriktad på politik. Denna teori 
kanske alltså hade varit tillämpbar om jag undersökt rapporteringen från en annan tidpunkt. 
Samtidigt kan det förklaras med tanke på mitt undersökningsmaterial, att det är just 
dagstidningar jag analyserat. Teorin kanske hade varit tillämpbar om jag undersökt 
kvällstidningar, som normalt sett är mer dramatiserande och kanske hade fokuserat mer på 
just dessa våldsamheter.  
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