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Abstract 
 
Författare: Anton Nilsson & Micael Nord 
Titel: ”The Hunt for Reds in October” 
Handledare: Alexa Robertson 
Examinator: Mattias Ekman 
Nivå: Medie- och kommunikationsvetenskap C - Kandidatuppsats 
Plats: Stockholms Universitet - Institution för mediestudier (IMS/JMK) 
Språk: Svenska  
Antal sidor: 39 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

I uppsatsen har två tidningar, Dagens Nyheter och The Guardian, 

undersökts och jämförts utifrån deras rapportering om den påstådda 

ubåtsjakten i Stockholms skärgård i oktober 2014. Syftet var att undersöka 

hur hotbilder framställdes i Dagens Nyheter och The Guardian genom 

tidningarnas inramning av händelsen. Tre frågor besvarades: A) Vad har 

hänt? B) Vem är ansvarig? C) Hur ska man agera? Uppsatsen utgick ifrån 

tidigare forskning om hotbilder, och framing användes både som teori och 

metod. Med en metod inspirerad av forskaren Baldwin Van Gorps 

framingmetod analyserades 26 artiklar från Dagens Nyheter och 6 artiklar 

från The Guardian. Studien fann att fyra dominanta frames användes i 

rapporteringen: Antagonist, Hot, Tveksamhet & Tydlighet och Aktion. 

Utifrån dessa frames besvarades uppsatsens frågeställningar. Själva 

beskrivningen av händelsen var både tveksam och tydlig. Det visade sig att 

Ryssland ramades in som de ansvariga för ubåtskränkningen i båda 

tidningarna, trots att bevis saknades. Med hjälp av de fyra valda ramarna 

framställdes Ryssland som ett stort hot, både specifikt för Sverige, men 

också rent generellt. Aktionerna som skulle tas var klara: ge mer pengar till 

försvaret och gå med i Nato. 
 
 
 
 
Nyckelord: Dagens Nyheter, framing, inramning, The Guardian, hot, hotbilder, 
Ryssland, Sverige, ubåtsjakt. 
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Inledning	  
 

Världen är full av hot. Vissa har funnits länge, medan vissa är betydligt nyare. Vissa 

är globala, andra lokala. Hur medier framställer dessa hot kan ha betydelse i hur stort 

hotet ses av deras publik. Själva hotbilden av något, till exempel en rysk kränkning av 

svenskt luftrum, skulle till exempel kunna ses som ett specifikt hot för Sverige i 

svensk media, medan samma kränkning i brittisk media kanske ses som ett generellt 

hot. 

Hot1 som ramas in som generella (övergripande hot) tenderar att ses som 

större hot för samhället som helhet utifrån ett individperspektiv, till skillnad från hot 

som framställs som specifika som då får en tendens att framstå som värre för den 

enskilda individen som står som mottagare (Eriksson 2001: 213).  

Hotbilder förklaras av Johan Eriksson (2001: 3) som något som involverar en 

känsla av hotade värderingar, och en upplevd oförmåga att kontrollera händelser. 

Källan till denna rädsla kan vara gentemot en specifik aktör eller enbart generella 

inför det som är okänt.  

Eriksson (2001) menar att framing2 i korthet handlar om hur något framställs 

för mottagaren. Han talar om tre olika observationer som gjorts då framing används 

tillsammans med hotbilder där man ser om hotet mottas som ett övergripande eller 

specifikt hot. De frames som är övergripande i hans observationer är generella, 

välutvecklade och tematiska frames, medan de frames som är specifika är personliga, 

begränsade och episodiska frames som då genererar en större benägenhet av att känna 

hot på en individnivå (Eriksson 2001: 213-214).  

Bara under 2014 har flertalet stora händelser skett som skulle kunna ses som 

hot. Vissa är generella, vissa är specifika. ISIS/IS har utropat ett kalifat och bland 

annat uträttat åtskilliga krigsbrott. Under sommaren 2014 pågick en konflikt i Gaza 

där tusentals människor dog. Ukrainakrisen fortgår, och Ryssland har annekterat 

Krimhalvön. Mitt bland alla dessa konflikter blev en händelse väldigt omskriven både 

i svensk och internationell press. Sverige utförde sin största militära mobilisering 

sedan kalla kriget. Mellan den 16 oktober och den 24 oktober pågick nämligen en 

ubåtsjakt i Stockholms skärgård–något som skett så många gånger tidigare, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hot och hotbilder kommer användas parallellt med varandra. 
2	  Framing och inramning kommer att användas parallellt med varandra. Framing kommer användas 
som det primära begreppet i den mån det är möjligt. 
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framförallt under 80-talet och det tidiga 90-talet. Trots den, med svenska mått, 

gigantiska mobiliseringen så hittades ingen ubåt. 

Materialet som undersöks hämtades från två av de mest framstående 

tidningarna i två europeiska länder: svenska Dagens Nyheter och brittiska The 

Guardian. Dagens Nyheter och The Guardian är två tidningar som har vissa 

gemensamma egenskaper. Båda tidningar är bland de mest tongivande och mest 

ansedda tidningarna i deras respektive länder. The Guardian gick i bräschen i 

rapporteringen om Edward Snowden/NSA, något som ledde till att brittiska 

säkerhetsagenter kom till tidningens kontor och tvingade tidningens medarbetare att 

förstöra sina hårddiskar (Borger 2013). Dagens Nyheter, och tidningens chefredaktör 

Peter Wolodarski, är inspirerade av The Guardian och stödde dem när de var hårt 

ansatta av andra medier och myndigheter (Opitz 2014). 

Mediers inramning av nyheter kan göra att vissa aspekter av en händelse till 

exempel kan göras mer framträdande, vilket kan få publiken att tolka nyheten utifrån 

de framträdande aspekterna, oavsett om det är sanningen eller inte (Entman 2004). 

Medierna kan alltså konstruera en version av verkligheten i deras rapportering. Och 

när vissa delar av en händelse blir mer framträdande så kan det medföra att andra 

delar kan få stå tillbaka. Det är därmed viktigt att studera hur medier konstruerar olika 

händelser. 

Trots att information finns överallt idag finns de ”gamla”, mer traditionella 

medierna fortfarande kvar. Så länge tidningar faktiskt finns kvar och fortfarande läses 

av någon, så finns det ett intresse i att undersöka dem. I och med att medier har en 

stor påverkan på hur deras publik uppfattar nyheter så bör man inte låta bli att granska 

medier, oavsett om de är på nedgång eller inte. 

Men vad är det som gör att en eventuell fientlig ubåt som kränker svenskt 

vatten är intressant när det finns så mycket annat som händer? Under 2014 har till 

exempel svenskt luftrum kränkts flertalet gånger, men detta har inte alls fått samma 

plats i medierna. Den största anledningen är troligtvis att ubåtskränkningar är något 

som vi inte riktigt upplevt sedan kalla kriget. Och även om det kanske inte fanns 

någon ubåt så finns det fortfarande en viss mystik med tanken på en ubåt, gömd i 

svenskt farvatten, med ett uppdrag som är okänt.  
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Bakgrund	  
	  

Tidigare	  ubåtskränkningar	  
	  
Under 80-talet skedde det flera potentiella ubåtskränkningar av svenskt vatten. 

Sovjetunionen var länge det land som ansågs ligga bakom kränkningarna trots att det 

oftast saknades några som helst bevis på att de var de ansvariga. På senare år har det 

framkommit bevis för att USA och Storbritannien låg bakom majoriteten av 

kränkningarna. USA:s f.d. försvarsminister Caspar Weinberger har sagt att ubåtar från 

väst ofta kränkte svenskt vatten i syfte att testa Sveriges försvar (Tunander 2001: 13; 

Tunander 2004 381-386). Även flera högt uppsatta personer i den brittiska flottan har 

medgett att de kränkte svenskt vatten (Tunander 2004: 306-309). Vid endast två 

tillfällen lyckades Sverige bevisa att ubåtar från Sovjetunionen kränkt svenskt vatten 

(Tunander 2004: 2). Vid ett av tillfällena gick en sovjetisk ubåt, U-137, på grund 

utanför Karlskrona (Tunander 2004: 10). Trots detta var det Svenska folket säkra på 

att alla kränkningar kom från Sovjetunionen (SOU 2001: 85). Ola Tunander (2001: 2-

5), professor på fredsforskningsinstitutet PRIO, menar att bevisen som Sverige lade 

fram för flera av de påstådda Sovjetiska kränkningarna var fabricerade med anledning 

av politiska orsaker. Alla dessa kränkningar har haft stor påverkan på hur Sverige 

uppfattar hot. 

Aktuell	  händelse	  
 

Den 16 oktober 2014 uppfattade Försvarets radioanstalt ett nödsamtal på ryska som 

sändes på en rysk nödradiofrekvens någonstans i Stockholms skärgård till 

Kaliningrad, Ryssland. En talesman för det Ryska försvarsdepartementet 

sade: ”Ryska marinens ubåtar, liksom fartygen på ytan, utför uppgifter i det globala 

havet enligt plan.” (SVT 2014). 

När det svenska försvaret den 17 oktober fick in en iakttagelse om misstänkt 

främmande undervattensverksamhet, som enligt de själva kommer från en 

trovärdig privatperson, drog drevet igång. En rysk ubåt misstänktes ligga i nöd i 

svenskt vatten, och försvaret gav sig ut på jakt.  
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Syfte	  &	  Frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för mediers roll i en värld full av hot. 

Uppsatsen ämnar undersöka hur hotbilder framställs genom framing under det 

Svenska försvarets underrättelseoperation i Stockholms skärgård under oktober 2014 i 

Dagens Nyheter och The Guardian.  

Tidigare forskning om hotbilder visar på att det existerar två övergripande 

typer av hot: specifika och generella. Hur dessa framställs har stor del i hur en individ 

uppfattar hoten (Eriksson 2001: 3). Därav intresset för hur hot framställs. För att 

kunna besvara syftet har en huvudfrågeställning samt fyra underfrågeställningar tagits 

fram:  

 

• Vilka frames använder sig tidningarna av i bevakningen av ubåtsjakten? 

§ Framställs hotbilderna som specifika eller generella? 

o Vad har hänt? 

o Vem är ansvarig? 

o Hur ska man agera? 

Tidigare	  forskning	  &	  Teoretisk	  ram 
 

För att uppsatsens frågeställningar ska kunna besvaras har det tillämpats två teorier–

framing och hot (och hotbilder). Framing har tidigare använts av Eriksson (2001) för 

att visa på hur olika hot och hotbilder ramas in, därmed ämnar denna studie att vidare 

utforska hur hot och hotbilder framställs i nyhetsjournalistik så som Dagens Nyheter 

och The Guardian, under dags dato. 

Framing	  
	  
Uppsatsen stödjer sig på framing som teoretisk grund för att se hur medierna ramar in 

ubåtsjakten i deras nyhetsrapportering. I uppsatsen identifieras och analyserar enbart 

de olika inramningarna, och inget fokus har lagts på effekterna inramningen kan ha på 

publiken. Framing är en gammal teori som dock fortfarande används frekvent för att 

analysera till exempel medier (Jacobs 2014; Yusha’U 2014; Kleinschmit & Sjöstedt 

2014; Warren & Bloch 2014; Adams 2013; Golcevski, von Engelhardt & 
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Boomgarden 2013; Xu 2013; Aalberg, Strömbäck & de Vreese 2012; Dimitrova & 

Strömbäck 2012; Christensen 2005). 

Robert M. Entman definierar framing som processen där vissa element av en 

uppfattad verklighet gallras ut, och sedan sätts samman till ett narrativ som lyfter 

fram samband som förespråkar en särskild tolkning (Entman 1991: 6). 

Vidare menar Entman att framing i huvudsak innebär “selection and 

salience”. Att rama in är att välja ut vissa aspekter från den uppfattade verkligheten 

och göra de mer framträdande i en text på ett sätt som upphöjer en viss 

problemdefinition, kausal uppfattning, moralisk utveckling, och/eller åtgärder för 

objekten som beskrivs i texten (Entman 1993: 52). De Vreese, Peter & Semetko 

(2001: 108) menar även att frames “select, organize and emphasise certain aspects of 

reality, to the exclusion of others”. 

Entman vidhåller även att det är viktigt att jämföra medias narrativ av 

händelser för att det annars är svårt att hitta olika frames då många framing devices 

som ordval och bilder kan ses som normala när de ses helt självständigt (Entman 

1991: 6). Framing i media har stor roll i hur människor förstår och kommer ihåg 

nyheter, och sedan använder nyheterna som grund för hur de fattar beslut eller agerar 

i olika frågor (Davis & Kent 2013: 72). 

Hot	  och	  hotbilder	  
 

Eriksson (2001) talar om att framing i korthet handlar om hur något framställs för 

mottagaren. Han utvecklar att det framkommit tre specifika observationer som kan 

göras i samband med hur hotbilder ramas in då det används i samband med framing 

som metod. Den första är just att hot som ramas in som generella (övergripande hot) 

tenderar att ses som större hot för samhället som helhet utifrån ett individperspektiv, 

till skillnad från hot som framställs som personliga som då får en tendens att framstå 

som värre för den enskilda individen som står som mottagare (Eriksson 2001: 213) 

Den andra observationen är att mer välutvecklade frames hade en större 

benägenhet att generera mer generella känslor inför ett hot hos individen gentemot 

frames som innehöll begränsad information och därmed framstår som mer otydliga, 

vilket leder till att individen ser hotet som större för sig själv då det inte beskrivs 

ingående vad hotet i sig är eller består av (Eriksson 2001: 214) 
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Tredje och sista observationen innefattar tematiska och episodiska frames. De 

episodiska ramarna finns i kortare nyheter som inte leder till en följetong av 

rapportering, medan de tematiska ramarna återfinns i nyheter som tenderar att bli mer 

långdragna och därmed skapar diskussioner sinsemellan människor och då skapar en 

känsla av att de är en större risk för det generella i världen istället för det personliga 

(Eriksson 2001: 214). 

Nord & Strömbäck (2005) talar om hot, risk och kris som tre separata 

företeelser beroende på hur de existerar. Hot kan betraktas som en risk om 

allmänheten är medveten om hotet. Följande citat är ett tydligt exempel på detta: 

“Alla som ger sig ut på vägarna i samband med en storhelg utsätter sig för en fara, 

men den som åker motorcykel tar sannolikt en större risk än den som sitter i en bil.” 

(Nord & Strömbäck 2005: 12-13).  

Vidare menar de att hot och risker är något som ofta avviker från det normala. 

När det gäller hot som rapporteras i media är rapporteringen ofta intensiv och 

omfattande så länge som hotet bedöms vara en avvikelse och inte en normalitet. Ett 

exempel på det är kärnkraftverk i närliggande länder. Så länge de är funktionella är 

det inget som riktigt uppfattas som ett reellt hot. Skulle de däremot haverera och 

skapa problem på hemmaplan skulle hotet uppfattas som en avvikelse och därför bli 

ett direkt hot mot oss själva. Hot kan således vara latenta så länge de inte är direkt 

aktiva, men så fort något sker som resulterar i att det latenta hotet upplevs som ett 

direkt hot så är det en avvikelse från det normala (Nord & Strömbäck 2005: 28).  

Sammanfattning	  

 
Framing innebär i huvudsak att utföra selektion och framställa något som mer 

framträdande. Att rama in är att välja ut vissa aspekter från den uppfattade 

verkligheten och att göra de mer framträdande i en text och att även selektera, 

organisera och att betona vissa aspekter av verkligheten, för att exkludera andra. 

 Framing passar bra ihop med hotbilder eftersom det är en teori som är enkel 

att applicera på texter för att se vilka frames som används, och på så sätt är det enkelt 

att se hur just hot och hotbilder framställs. Studien ämnar bidra till vidare forskning 

om framing och hotbilder. För att göra detta ämnar uppsatsen att ta reda på vilka 

frames som användes i de valda tidningarnas rapportering om ubåtsjakten. Materialet 

presenteras i nästa del. 
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Material	  och	  avgränsning	  
 

För att besvara studiens frågeställning valdes två tidningar ut: Dagens Nyheter och 

The Guardian. Samtliga artiklar (som på något sätt nämner ubåtsjakten) från 2014-10-

16 till 2014-10-31 som genererats av följande sökord valdes ut: hot, hotbild(er), 

Stockholms skärgård, ubåt, ubåtsjakt, ubåtskränkning, underrättelseoperation, 

undervattensverksamhet samt de engelska archipelago, covert operation, sub, 

submarine, threat, threat image(s) och underwater activity. Dessa sökord användes 

för att kunna göra en så bred analys som möjligt. Artiklarna från Dagens Nyheter 

hämtades från mediearkivet Retriever och artiklarna från The Guardian hämtades från 

sökverktyget Lexis-Nexis. I Dagens Nyheter hittades 26 artiklar, och i The Guardian 

hittades 6 artiklar. 3 artiklar föll bort från Dagens Nyheter då det inte fanns någon 

tydlig frame i dem. Både artiklar och ledarsidor används och analyseras i uppsatsen. I 

ledarsidor uttrycks tidningens eller redaktionens åsikter i vissa frågor, medan 

innehållet i vanliga artiklar vanligtvis är mer objektivt. I resultat- och analysdelen 

behandlas både ledarsidor och artiklar på samma nivå. Eventuella likheter och 

skillnader mellan artiklar och ledare behandlas i diskussionen. 

Tidsramen valdes då ubåtsjakten började den 16 oktober, och sedan fortsatte 

relativt frekvent under hela tiden som den veckolånga underrättelseoperationen 

pågick. Likt övrig rapportering så började även rapporteringen om denna händelse 

avta då själva operationen upphörde och ingen ny information direkt tillkom. 

Anledningen till de två veckor som har valts är just att rapporteringen pågick som 

mest frekvent under den aktuella perioden. Även om ubåtsjakten enbart pågick i en 

vecka så analyseras även texter från den efterföljande veckan för att säkerställa att så 

få artiklar som möjligt som behandlade ubåtsjakten inte föll bort. 

De valda tidningarna Dagens Nyheter och The Guardian har vissa saker 

gemensamt. De är båda bland de mest tongivande och framstående tidningarna i 

respektive land. The Guardian gick i bräschen i rapporteringen om Edward Snowden 

och NSA (Borger 2013). Dagens Nyheter och tidningens chefredaktör Peter 

Wolodarski stöttade då The Guardian när de var hårt ansatta, och säger sig själva vara 

inspirerade av tidningen (Opitz 2014). I resultat- och analysdelen görs ingen direkt 

jämförelse mellan tidningarna, men eventuella likheter och skillnader tas upp och 

reflekteras över i diskussionsdelen. 
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 Den problematik som existerar med valet av tidsram är just att efterspelet av 

ubåtsjakten fortfarande pågick när materialet samlades in (2014-11-30). Men under 

den valda tidsperioden var rapporteringen som mest frekvent och det publicerades 

artiklar kontinuerligt vilket gör att vi valt att fokusera på de veckorna. Även fast 

efterspelet pågått till och från sedan dess så är det ingen markant mängd material som 

producerats som vi kan använda oss av. 

Det finns även en viss problematik med att välja att undersöka tidningar 

istället för andra medier, som till exempel TV, som har större potential att nå ut till 

många människor. Det finns flera skillnader mellan de två medierna. 

En klar skillnad mellan två stora medier som TV och tidningar är att TV ofta 

enbart har en viss tid per program att allokera till varje enskilt klipp, medan tidningar 

ofta inte har samma problem då de i praktiken har oändligt med plats på deras 

hemsidor att lägga upp flera artiklar om samma ämne. Detta betyder att nyheter på TV 

vanligtvis innehåller mindre bevakning och information än till exempel tidningar. 

Däremot är det oftast ingen skillnad i själva innehållet (Druckman 2005: 464). 

Vidare finns det en viss skillnad i hur publiken använder olika medier som TV 

och tidningar. Tidningar är ett medium som aktivt måste upplevas. Det går självklart 

att kombinera läsningen med något annat, men det krävs ändå att man faktiskt aktivt 

läser tidningen. Tv-nyheter når visserligen ofta ut till betydligt mer människor än vad 

tidningar gör, men Tv:n skulle kunna stå på i bakgrunden medan publiken gör något 

annat, vilken i sin tur skulle kunna leda till att publiken inte tar åt sig nyheternas 

information till fullo. 

Druckman (2005) menar att tidningar spelar en viktig roll när det gäller att 

informera väljare vid politiska val, vilket pekar på att det fortfarande kan vara viktigt 

att undersöka mediet. Druckman (2005) menar att det är viktigt att undersöka både 

tidningar och TV för att få en helhetsbild. Så länge tidningar finns kvar och faktiskt 

läses av någon så finns det ett intresse i att undersöka det, oavsett om de är på väg att 

dö ut eller inte. 

Metod 
 

För att undersöka hur Dagens Nyheter och The Guardian ramade in ubåtsjakten utförs 

en kvalitativ textanalys där varje artikel gås igenom grundligt för att få fram de 

frames som dominerar de olika artiklarna. Metoden är induktiv istället för deduktiv, 
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vilket betyder att studien kommer hitta och identifiera frames i artiklarna istället för 

att arbeta utifrån ett par i förväg redan definierade frames (Semetko & Valkenburg 

2000: 94). Framingmetoden är även episodisk och inte tematisk. Det kommer inte att 

läggas något fokus på hur de frames som identifieras uppfattas av publiken, utan 

fokus ligger enbart på att identifiera och analysera de olika ramarna i texterna 

(Iyengar & Simon 1993: 369). 

Även om metoden är övergripande kvalitativ så görs vissa kvantitativa 

ansatser för att på ett tydligt sätt presentera vilka aktörer bakom händelsen som 

nämns. Och även om metoden var induktiv så eftersöktes frames (med medföljande 

framing- och reasoning devices) som på något sätt kunde bidra till att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Framing är en metod som går att applicera på många områden. Från vitt skilda 

ämnen som 2010 års samväldesspel i Indien (Mishra 2013), etik hos journalister i en 

global kommunikationsera (Davis & Kent 2013), Opinion och Gulfkrisen (Iyengar & 

Simon 1993), samt alkohol i den amerikanska TV-serien The OC (Van den Bulck, 

Simons & Van Gorp 2008). 

Metoden är inspirerad av Baldwin Van Gorps framingmetod. I hans metod 

redogörs varje frame i form av ett “frame package”, som består av framing devices 

och reasoning devices som visar hur en frame representerar ett problem. Några 

exempel på framing devices från Van Gorp är teman (och subteman), aktörer, 

handlingar och kontext, resonemang, källor och statistik (Van Gorp 2010: 91). 

Gamson & Modigliani menar att det finns fem stycken framing devices: metaforer, 

historiska exempel, slagord/klyschor, skildring och visuella bilder (Gamson & 

Modigliani 1989: 3-4). 

Reasoning devices, menar Van Gorp, är de definierade funktionerna hos 

frames när de förknippas med vissa frågor. Reasoning devices är ingenting som 

explicit måste finnas med i en text, utan det är något som kan komma fram i 

tolkningen av texter och frames hos läsaren själv (Van Gorp 2010: 91).  

Van Gorp använder sig av fyra steg som denna studie även kommer att 

tillämpa sig av: 1. Insamling av källmaterial 2. Öppen kodning av material 3. 

Kategorisering av koder utifrån mening 4. Selektiv kodning (Van Gorp 2010: 94-97).  

Det är viktigt att poängtera att de frames som hittas inte är helt applicerbara på 

alla frågeställningar (Van Gorp 2010: 92). Vissa frames kan fungera bättre för att 
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svara på vad som har hänt, medan andra passar bättre för att beskriva vem som är 

ansvarig. 

Fördelar	  &	  nackdelar	  med	  metod 
 

Framing har ofta fått kritik för att vara allt för subjektiv. Van Gorps metod är ett 

försök att få bort, eller i alla fall minska subjektiviteten, men han menar att någon 

grad av subjektivitet alltid kommer att finnas (Van Gorp 2010: 103). 

Fördelarna med framing är att det är en mångsidig metod som går att använda 

på flera olika ämnen och material, och är lättanvänd och enkel att forma för att passa 

just det som man skriver om.  

Tillämpning	  av	  metod	  
	  
Under steg 1 av metoden söks de valda tidningarna igenom. Ett antal kodord används 

(se Material) och alla artiklar som använde sig av sökorden samlades in.  

Under steg 2 av metoden söks texterna igenom var för sig för att identifiera 

framing- och reasoning devices. Ett exempel på hur steg 2 går till finns nedan (se 

tabell 1). En liknande tabell görs för varje artikel. Resultatet kommer dock att 

presenteras i löpande text istället för tabellform. 
 
Tabell 1. Ett exempel på hur framing- och reasoning devices identifieras och tolkas i texterna. 
Exemplet är taget från artikeln “Kallakrigsvindar i en ny värld” av Winiarski, 19 oktober 2014, Dagens 
Nyheter. 

Källtext Framing device Reasoning device 

Kallakrigsvindar Historisk referens 
 
 
 
Metafor 

Kalla kriget kan få oss att tänka på händelsen 
som en del i ett större problem om ett “nytt” 
kallt krig skulle uppstå. 
 
Att lägga till “vindar” kan t.ex. betyda att 
samma vindar som fanns under Kalla Kriget 
(t.ex. Väst mot Öst) även blåser runt omkring 
oss nu. Det kan också få oss att tänka på att 
ryska flygplan och ubåten “blåser” runt oss. 

[...]ryska trupper brände och 
plundrade längs den svenska 
östersjökusten[...] 
 

Historisk referens Trots avsaknad av bevis för att ubåten var rysk 
gör historiken av Ryssland som före detta 
fiende i skärgården att man kan tänka på ubåten 
som rysk. 

[...]pågående ryska 
väpnade interventionen i 

Aktör3; Ryssland 
Kontext; Ryssland-

Övriga ryska ageranden som pekar på dess 
benägenhet att nyttja militärmakt. Kan få oss 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Med begreppet aktör åsyftas två olika aktörer: de som framställs som de som ligger bakom 
kränkningen (som Ryssland det här fallet) och andra aktörer som nämns som en eventuell åtgärd (t.ex. 
Nato).	  
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Ukraina[...]  Ukraina att tänka på att samma sak som hänt i Ukraina 
kan hända även i Sverige. 

Ryssland är fortfarande 
en kärnvapenstormakt 

Aktör; Ryssland Påpekande som härleder att Ryssland 
fortfarande är fientligt, då “stormakt” leder till 
tankarna om Ryssland som överlägsna Sverige. 

 

I steg 3 tas framing- och reasoning devices ut från de enskilda texterna för att 

se om det fanns något mönster i hur de användes, och om de sedan kan användas i 

texter som rör något annat. Ett exempel är ordet “kallakrigsvindar”. Trots att det inte 

står någonstans i artikeln att Ryssland faktiskt ligger bakom kränkningen så leder 

användningen av ordet “kallakrigsvindar” till att det är Ryssland som ses som den 

bakomliggande aktören. Framing devicen kan även lyftas ut och tillämpas på artiklar 

som till exempel rör ryska luftkränkningar eller Rysslands annektering av Krim, men 

också på helt andra områden som till exempel ekonomi och handel, vilket enligt Van 

Gorp gör den till en utmärkt device att använda. 

I steg 4 sammanfogas allt kodat material och en frame matrix skapas. De 

frames som är dominanta och återkommande delas in i olika grupper som sedan 

namnges. Exempel på hur detta kan gå till finns att utläsa i tabell 2). Van Gorp 

redovisar sitt material i tabellform likt i tabell 2. I uppsatsen kommer frame matrixen 

dock att redovisas i löpande text i resultatdelen. 
 
Tabell 2. Exempel på hur typ av Frame, exempel på Frame samt användning av Frame kan se ut i ett 
Frame matrix. 

Typ av 
Frame 

Exempel på Frame Exempel på användning av Frame 

Antagonist Ryssland; Putin; Moskva; Kreml; 
Nederländerna 

[...]en rysk ubåt som misstänks befinna 
sig i skärgården (Törnmalm, Löfgren & 
Nevéus 2014). 

Hot Tidigare ubåtskränkningar; Kalla kriget; 
ryska imperier; ryska konflikter med 
Sverige på 1700-talet; tidigare ryska 
anfall och invasioner i världen 

[...]flashback tillbaka till kalla kriget 
(Stenberg 2014a). 
 

Hot Rysslands annektering av Krim; 
luftkränkningar; kränkningen i dagens 
läge 

Dagens Ryssland är både oberäkneligt 
och hänsynslöst - vilket annekteringen 
av Krim och kriget i östra Ukraina visat 
(Dagens Nyheter 2014b). 

Oklarhet Oklarhet; vaga ord [...]underrättelseoperationen mot den 
misstänkta 
undervattensverksamheten[...] (Larsson 
2014b). 
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Resultat	  och	  analys	  
 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur hot och hotbilder framställs i 

Dagens Nyheter (26 artiklar) och The Guardian (6 artiklar), samt om hoten var 

specifika eller generella, så togs de mest frekvent använda ramarna ut och 

analyserades. 

Resultatet från den induktiva fasen kommer först att presenteras. En 

rubrikanalys gjordes på fyra rubriker från varje tidning som använde sig av några av 

de frames som sedan kommer analyseras. Detta görs för att på ett kort och tydligt sätt 

visa vilka frames som använts samt hur de används i artiklarna. 

Varje frame kommer sedan att presenteras var för sig. Sedan kommer alla 

frames att analyseras tillsammans utifrån frågeställningarna 1) Vad har hänt? 2) Vem 

är ansvarig? 3) Hur bör man agera? Efter kodning av materialet framstod fyra 

frames som klart dominanta och frekvent återkommande: Antagonist, Hot, 

Tveksamhet & Tydlighet samt Aktion. Dessa frames var de som var ständigt 

återkommande i många av texterna. Det fanns även flera andra frames som återkom 

men som inte var lika frekvent använda. Ett försök att hitta frames som inte gick in 

varandra gjordes, men detta visade sig vara lättare sagt än gjort. Framförallt ramarna 

Antagonist och Hot löper igenom de andra ramarna. 

Det ojämna antalet artiklar i de båda tidningarna kan ses som negativt, men 

detta spelar dock ingen större roll för uppsatsen. Både Dagens Nyheter och The 

Guardian behandlas lika oavsett antal artiklar. Eftersom uppsatsen ämnade undersöka 

vilka frames som användes i rapporteringen, och eftersom uppsatsen även undersökte 

allt som publicerades om ubåtsjakten, så spelar skillnaden i antal artiklar ingen större 

roll. Om en frame är framträdande i 26 artiklar så är det minst lika intressant att den är 

framträdande i 6 artiklar.  

Rubrikanalys 
 

Dagens	  Nyheter	  
	  
 
 
 
 
 

Kallakrigsvindar i en ny värld (Dagens Nyheter, 2014-10-19) 
Nödsamtal från rysk ubåt bakom larmet (Dagens Nyheter, 2014-10-19) 
Döda ryska soldater det värsta scenariot (Dagens Nyheter, 2014-10-20) 
“Putin reser imperet ur askan - precis som Stalin” (Dagens Nyheter, 2014-10-21) 
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Det är uppenbart att de frames som är dominanta i texterna även förekommer i 

rubrikerna. Den första rubriken sätter in händelsen i något större. Kalla kriget är 

avslutat, men vindarna från det blåser än idag, trots att världen ser ut på ett annat sätt 

än den gjorde då. Exakt vad det betyder är inte lika klart. Man kan tänka sig att det 

återigen kommer att bli “vanligt” med ubåtskränkningar eller att länderna runt 

omkring Sverige genomför militära upprustningar. Eftersom Sverige drabbades av 

flera ubåtskränkningar under kalla kriget, där minst en bevisades komma från Sovjet, 

så vandrar tankarna direkt till Ryssland. Även om landet inte benämns vid namn, så 

gör ordvalet “kallakrigsvindar” att det är svårt att tänka på något annat land. 

 Den andra och tredje rubriken gör att tankarna direkt vandrar till Ryssland 

som de som ligger bakom ubåtskränkningen. Eftersom det beskrivs som en “rysk 

ubåt”, och “döda ryska soldater” är det svårt att tänka på någon annan som ansvarig. 

Redan innan en läsare har gått igenom texten så står det klart. Om någon har kränkt 

svenskt vatten så är det Ryssland som är ansvariga. I den fjärde rubriken får en stor 

aktör plats. Det är just Putin som reser imperiet ur askan, inte Ryssland. Att han också 

jämförs med Stalin gör att dagens Ryssland enkelt kan jämföras med dåtidens Sovjet, 

och kanske bör då hotet från Ryssland tas på allvar. 

 Två av rubrikerna (2 & 3) skriver rakt ut att det är Ryssland som är den 

bakomliggande aktören. Den första rubrikens användning av den historiska referensen 

“kallakrigsvindar” får en att tänka på Ryssland, även om rubriken inte direkt skriver 

om landet som ansvariga. Den fjärde rubriken pratar inte om Ryssland som de 

ansvariga; det är istället Putin som är i fokus. 

The	  Guardian	  
	  
 
 

 

 

 

 

The Guardians rubriker sammanfattar artikelinnehållet relativt väl. Att det utifrån 

rubrikerna går att få en insikt i vad artikeln kommer handla om är givetvis viktigt för 

att läsaren ska intressera sig. Två av The Guardians rubriker går även att uppfatta som 

kreativa utifrån ett helt annat perspektiv än just nyhetsrapportering, kortfattat är de 

Front: The hunt for Reds in October - Sweden searches for sub (The Guardian, 2014-10-
20) 
'Russian' vessel hunted by Swedes likely to be midget sub, say military experts (The 
Guardian, 2014-10-21) 
Baltic manoeuvres: A Russian miniature submarine has exposed Sweden's miniature 
navy. This may be for the best (The Guardian, 2014-10-21) 
Sweden steps up search for suspected Russian sub (The Guardian, 2014-10-21) 
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mer konstnärliga eller poetiska om man så vill. Vilken aktören är i följande rubriker 

går inte att ta miste på. “The Hunt for Reds in October” syftar tydligt på det röda som 

fått symbolisera Ryssland och dess politiska läggning under hela 1900-talet. I andra 

rubriken är det en rysk farkost som jagas av svenskarna medan det i fjärde handlar om 

en misstänkt rysk ubåt som eftersöks av Sverige. Likaså i tredje artikeln handlar det 

om Ryssland, men då om en miniubåt som avslöjat hur liten den svenska flottan är. 

 Utifrån rubrikerna sett så innehåller alla fyra rubriker både antagonistframen 

och tveksamhet- & tydlighetframen som har framkommit under analysen av 

artiklarna. Något som inte förvånar då det genom artiklarna finns en klart 

dominerande frame som är just den som handlar om antagonisten, och att tveksamhet 

& tydlighet är ett genomgående tema i hela rapporteringen. De två övriga frames som 

tas upp är inte lika tydliga rubrikerna som antagonist och tveksamhet & tydlighet. Hot 

är överlag väldigt välrepresenterat i artiklarna men inte lika framstående i rubrikerna. 

Medan framen som kallas aktion i det stora hela är betydligt mindre än de andra och 

då även inte lika framträdande i den direkta rapporteringen och rubrikerna. Att 

aktionframen inte är framträdande gör den däremot inte obetydlig då den behandlar 

hur det i rapporteringen framkommer vad Sverige behöver göra. 

Antagonist	  
 
I denna frame är det de påstådda inkräktarna som får stå till svars. I artiklarna är det 

en aktör som framförallt står som de ansvariga: Ryssland. Ryssland själva menar på 

att ubåten är av nederländsk härkomst (The Guardian 2014; MacAskill 2014b), ett 

spår som inte tas upp nämnvärt i artiklarna (se Tabell 3). Därmed är det just Ryssland 

som antagonist som behandlas i denna del. 

 
Tabell 3. Fördelning av aktörer som anges som bakomliggande i ubåtsrapporteringen i Dagens Nyheter 
(26 artiklar) och The Guardian (6 artiklar) 16-31 oktober 2014. N= antal gånger en aktör anges som 
bakomliggande. 
 

Aktör Dagens Nyheter 
N=136 

The Guardian 
N=59 

Ryssland 60,2 % 88,1 % 

Putin 30,9 % 0 % 

Moskva 5,9 % 1,7 % 
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Kreml 3 % 1,7 % 

Nederländerna 0 % 8,5 % 

Summa 100 % 100 % 

 
 

I några av artiklarna beskrivs Ryssland som de som absolut låg bakom 

kränkningen (Delin 2014a; Delin 2014b; Dagens Nyheter 2014d). Säkerhetsexperten 

Joakim von Braun sade i en intervju att han var övertygad om att det rörde sig om en 

rysk miniubåt (Delin 2014a). Andra experter “befarar att ryssarna använder det 

tidigare militariserade vattnet som övningsbassäng” (af Kleen 2014). Försvarsminister 

Peter Hultqvist valde att inte kommentera uttalanden om att ubåten var Rysk, 

samtidigt som tidigare utrikesministern Carl Bildt menade på att det bara var naturligt 

att Ryssland var skyldiga (Delin 2014b; Dagens Nyheter 2014d). Svenska regeringen 

eller försvarsmakten pekade inte ut Ryssland som de ansvariga, men Ryssland ansåg 

sig däremot vara anklagade (Stenberg 2014b). 

I vissa artiklar pekades inget land ut som de ansvariga, men i de texterna 

nämns ofta Ryssland på olika sätt. Till exempel kan det nämnas att Ryssland har ökat 

sin militära närvaro i Östersjöområdet (Delin & Törnmalm 2014; Rosén 2014), att de 

satsat mer pengar på försvaret (Eriksson 2014; Delin 2014a; Larsson 2014c) eller att 

de har agerat aggressivt mot Ukraina (Delin & Törnmalm 2014; Winiarski 2014a; 

Delin, Kärrman & Kihlström 2014; Larsson 2014c).  

Rysslands upptrappning i Östersjön nämns även den i flera artiklar (Delin & 

Törnmalm 2014; Winiarski 2014b; Eriksson 2014; Stenberg 2014c; Larsson 2014c). 

Det skrivs om hur Ryssland bara på ett år ”tredubblat sin övningstid till sjöss och ökat 

sin militära närvaro kring Östersjön” (Delin & Törnmalm 2014).  

I flera av artiklarna nämns kalla kriget i samband med ubåtsjakten (Dagens 

Nyheter 2014a; Dagens Nyheter 2014b; Dagens Nyheter 2014c; Larsson, Holender & 

By 2014; af Kleen 2014; Stenberg 2014a; Walker 2014; Winiarski 2014a). Bland 

annat står det att ”Det blåser kallakrigsvindar i Stockholms skärgård igen” (Winiarski 

2014a). Vidare konstateras det att det på senare år framkommit uppgifter om att 

“Spetsnaz opererade med miniubåtar i svenska vatten under det kalla kriget.” (Dagens 

Nyheter 2014a), och att ubåtsjakten ger många svenskar “flashback tillbaka till kalla 

kriget.” (Stenberg 2014a). Kränkningen likställs med “scenes reminiscent of the 
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1970s and 80s” (Walker 2014). Jakten på ubåten beskrivs som: “in a murky and 

distinctly cold war-reminiscent game of cat and mouse” (Walker 2014). 

Ett återkommande ämne i artikelserien är tidigare anfall eller invasioner 

orkestrerade av Ryssland. Det handlar inte enbart om anfall eller invasioner mot 

Sverige, utan även saker som skett bortom Sveriges direkta intressesfär: Sovjets anfall 

mot Finland 1939, annekteringen av Baltikum 1940, invasionen av Tjeckoslovakien 

1968, och Afghanistan 1979 (Winiarski 2014a).Vidare beskrivs även några händelser 

som inte ens går att härleda till dagens Ryssland: “Urscenen i skärgården är ryssens 

härjningar sommaren 1719. Ryska galärer rodde in över Östersjön tre somrar i rad och 

satte eld på skog och egendom längs hela den svenska kustlinjen.” (af Kleen 2014) 

och hur “ryska trupper i början av 1700-talet, brände och plundrade längs den svenska 

Östersjökusten” (Winiarski 2014a). Vidare togs i ett fåtal artiklar rysk historia upp där 

Putins nuvarande Ryssland jämfördes med tidigare ryska storimperier så som 

Tsarryssland och just Sovjetunionen (Winiarski 2014c). 

Flera artiklar nämner tidigare ubåtskränkningar och talar även om det ur 

historiska perspektiv, även fast inkräktaren inte är fastställd så är steget från 

ubåtskränkning till Ryssland aldrig långt borta (Winiarski 2014a; Delin 2014a; af 

Kleen 2014; Dagens Nyheter 2014a; Dagens Nyheter 2014d). Några artiklar bevisar 

detta genom att använda U:137 som historisk referens. Att U:137 grundstötte utanför 

Karlskrona tas upp i flera artiklar i samband med att underrättelseoperationen efter 

den påstådda ubåten som kränkt svenskt vatten pågår (Kihlström 2014; Winiarski 

2014a; Delin & Törnmalm 2014; Crouch 2014). 
 

Hot	  
 

I denna frame är hot mot Sverige centralt, men även hot i Östersjön samt mot länder 

som närmar sig Nato.  

Det nämns flera gånger att säkerhetsläget runt Östersjön har förändrats på 

sistone. Framförallt nämns ökade militärövningar samt hur militärflyg kränker 

luftrum (Delin & Törnmalm 2014; Larsson 2014a; Delin, Kärrman & Kihlström 

2014; MacAskill 2014a). Anders Grenstad, ställföreträdande chef för 

Försvarsmaktens insatsledning, säger att de började jakten redan efter den första 

observationen med tanke på ”det nya säkerhetspolitiska läget i Östersjön” (Larsson 

2014a). Sveriges Överbefälhavare Sverker Göransson är även han inne på samma 
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spår. Han pekar på att ”vi har sett ett successivt försämrat omvärldsläge i vårt 

närområde” (Delin, Kärrman & Kihlström 2014). Just luftkränkningar nämns enligt 

en artikel som ett försök till att avråda ”Stockholm from any notion of joining Nato” 

(MacAskill 2014a). 

Vidare nämns det att Sveriges försvar i det stora hela är oförmöget. Enligt en 

före detta svensk överbefälhavare har försvaret ingen chans att hitta någon ubåt: “We 

looked for 10 years and didn’t find one” (Crouch 2014). Ett svenskt försvar ”står sig 

slätt mot en storsatsande främmande makt” (Delin 2014a). Sveriges begränsade 

resurser nämns också (Winiarski 2014b; Delin 2014a; The Guardian 2014). Sverige 

har sedan 1985 minskat sina militära utgifter från 2,5 procent av BNP till 1,17 procent 

(Delin 2014a). Detta beskrivs som en drastisk nedrustning (Winiarski 2014b). 

Sveriges försvar i början av 1980-talet beskrivs som ”det modernaste och mest 

organiserade kustartilleri som världen någonsin skapat och skådat” (af Kleen 2014). 

Det nämns även att Sverige sålt sin helikopter med sonar, något som skulle underlätta 

i en ubåtsjakt. Den smått komiska informationen att många av de båtar som ingår i 

jakten är upplåsbara finns även med (MacAskill 2014a; The Guardian 2014). 

Storleken på Sveriges flotta sätts i paritet med den miniubåten som antas gömma sig i 

svenskt vatten: ”A Russian miniature submarine is being pursued by the miniature 

Swedish navy” (The Guardian 2014). 

Rysslands ledare, Vladimir Putin beskrivs som att han beter sig “aggressivt 

och ingen vet vad han kommer att göra i framtiden” (Dagens Nyheter 2014b) och att 

han “driver sitt land allt längre ner i ett auktoritärt mörker (Dagens Nyheter 2014c). 

Ett eventuellt medlemskap i Nato för Sverige beskrivs som något som skulle kunna 

leda till att Putin blir provocerad och att han då skulle kunna vidta “något[sic] slags 

åtgärder” (Dagens Nyheter 2014c). I en ledarartikel beskrivs hotet från öst på följande 

sätt: “om Kreml beslutade sig för att anfalla Sverige skulle vi inte ha någon chans att 

försvara oss” (Dagens Nyheter 2014b). 

Ledare för länder i Baltikum beskrivs vara oroade över ubåtsincidenten, och 

de jämför händelsen med ”ryska stridsplans flygningar mot ländernas Natoluftrum” 

(Larsson 2014c). Just luftkränkningar nämns även. Endast ett par veckor innan 

ubåtsincidenten flög jaktflyg från Ryssland ”bara meter ifrån signalspaningsplan” 

(Delin & Törnmalm 2014). I endast en av texterna skrivs det om att Sverige i år blivit 

tvingade av Nato att mörka flera gånger när amerikanska plan kränkt svenskt luftrum 
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(och även andra kränkningar från andra aktörer) och hålla dessa hemliga (Stenberg 

2014a). 

Nato som aktör förekommer även de i artiklarna. Jens Stoltenberg, Natochef, 

intervjuas, och han menar att det är ”viktigt att klargöra vad som händer i Stockholms 

skärgård” (Delin & Törnmalm 2014; Larsson 2014a). I en av artiklarna skrivs det att 

Nato har ”hotfullt krupit allt närmare Ryssland” (Winiarski 2014a). Den ökade Ryska 

militära närvaron i Östersjön är enbart ett svar på Natos ökade närvaro, men kan 

också ses som en varning för Sverige att ett Natomedlemskap inte är att föredra 

(Winiarski 2014b). 

Slutligen förekom Ukrainakrisen i många artiklar (Delin & Törnmalm 2014; 

Winiarski 2014a; Winiarski 2014b; Dagens Nyheter 2014b; Delin, Kärrman & 

Kihlström 2014; Stenberg 2014c; The Guardian 2014; MacAskill 2014a; Crace 2014). 

Rysslands politik i samband med Ukraina beskrevs som ”aggressiv” och 

”hänsynslös”, en politik som är på väg allt närmare Sverige (Delin & Törnmalm 

2014; Dagens Nyheter 2014b). I en text nämns ubåten i samband med det ryska kriget 

i Ukraina (Winiarski 2014c). I samma text säger en rysk journalist och författare att 

den avgörande orsaken till att Ryssland gick in i Ukraina var för att EU och Nato 

närmade sig landet. 

I en av artiklarna citeras Rory Stewart (brittisk försvarspolitiker) som säger att 

Ryssland har planer på ett stort krig som ska ske 2018 eller 2019. Huruvida detta var 

en vidare invasion av Ukraina eller något annat framkom inte (Crace 2014). 

Tveksamhet	  &	  Tydlighet 
 

I denna frame ligger fokus på det som har hänt och huruvida rapporteringen är 

tveksam eller tydlig i sitt antagande om vad det är som har skett i Stockholms 

skärgård. 

I flera artiklar nämns det att det finns främmande undervattensverksamhet i 

svenskt vatten (Delin & Törnmalm 2014; Larsson 2014a; Larson 2014b; The 

Guardian 2014; Crace 2014; Walker 2014). Vidare ville inte Kommendör och tillika 

operationsledare Jonas Wikström gå in vad just som menas med 

undervattensverksamhet (Delin & Törnmalm 2014). Vidare är det svenska försvaret 

mycket förtegna om just vad det är som jagas. Ord som underrättelseoperation har 

därför fått stå som beskrivning för vad det faktiskt är som sker ute i skärgården (Sköld 
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& Kihlström 2014; Delin, Kärrman & Kihlström 2014; Sköld & Delin 2014; Larsson 

2014b; Delin 2014b). 

I en artikel är det tre fartyg som fått kontakt med “något”. Just "något” 

används här i samband med att det tidigare i artikeln har skrivits om 

underrättelseoperation och undervattensoperation (Sköld & Kihlström 2014).  

Det framgår även att det som pågår i Stockholms skärgård är en 

“underrättelseoperationen mot den misstänkta undervattensverksamheten” (Kihlström 

2014), och att det troligen pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms 

skärgård (Sköld & Delin 2014).  

Det skulle senare under oktober visa sig att underrättelseoperationen inte 

föregicks av något nödsamtal. Då Dagens Nyheter enligt offentlighetsprincipen 

begärde ut dokument för det avlyssnade nödsamtalet framgick det av Försvaret att 

något nödsamtal aldrig ägt rum (Holender 2014). 

Ubåten benämns på olika sätt i artiklarna. Den benämns ibland som en 

misstänkt ubåt: “suspected Russian Submarine” (Crouch 2014), eller som “en rysk 

ubåt som misstänkts befinna sig i skärgården” (Törnmalm, Löfgren & Nevéus 2014). 

Det beskrivs även som sannolikt att Ryssland “har skickat en ubåt långt in i 

Stockholms skärgård” (Dagens Nyheter 2014b), eller så står det rakt ut att det är en 

ubåt (Dagens Nyheter 2014a; Delin 2014a; Winiarski 2014a; Dagens Nyheter 2014b; 

The Guardian 2014). Ett exempel på detta är: ”A Russian miniature submarine is 

being pursued by the miniature Swedish navy” (The Guardian 2014). 

Säkerhetsexperten Joakim von Braun intervjuas och var övertygad om att det rörde 

sig om en rysk ubåt (Delin 2014a). Tidigare utrikesministern Carl Bildt menar att det 

bara var naturligt att Ryssland var skyldiga, medan försvarsministern Peter Hultqvist 

inte kommenterade ubåtens härkomst (Delin 2014b; Dagens Nyheter 2014d). 

 I två artiklar beskrevs det som troligt att det rör sig om en mini-ubåt av den 

sort som ryska specialförbandet Spetsnaz använt sig utav (MacAskill 2014a; 

MacAskill 2014b). 

Det går även att utläsa att ubåten ”might have been replacing old spy 

equipment or monitoring a Swedish naval exercise” (Walker 2014). Att ubåten skulle 

kunna tillhöra någon annan aktör verkar enligt experterna inte vara någon möjlighet. 
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Aktion 
 
I denna frame är eventuella handlingar i fokus. Ökat anslag till försvaret och ett 

medlemskap i Nato nämns som de enda aktionerna. 

I en ledare i Dagens Nyheter är det klart vad som måste ske: Sverige och 

Finland behöver ett medlemskap i Nato: ”utan ett Natomedlemskap kan vi inte 

förbereda för hur vi kan ta emot hjälp, eller veta om den kommer” (Dagens Nyheter 

2014c). Och för att gå med i Nato måste Sveriges militära utgifter nästan dubblas 

(Larsson 2014c). Sveriges viktiga geostrategiska position nämns, och eftersom 

ubåtskränkningen skedde så nära inpå invasionen av Krim och Ukraina så är det klart 

vad Sverige måste göra: ”In the long run, the logic of Sweden’s geostrategic position 

makes Nato membership almost inevitable” (The Guardian 2014). I en artikel 

intervjuas en polis i Nynäshamn, och även han är inne på samma spår när han säger 

att ”Sweden must join Nato”, och lägger också till att Sverige behöver mer pengar 

allokerade till militären (Crouch 2014). I en passus i en av artiklarna nämns det att 

Sverige inte frågat USA, Storbritannien eller Nato om hjälp för att hitta ubåten 

(MacAskill 2014a). 

Även FP-ledaren Jan Björklund är klar med vad han anser behöver göras: ”en 

betydande upprustning av försvarsförmågan” (Rosén 2014). Vidare går det även att 

läsa att den nuvarande svenska finansministern har utlovat mer pengar till militären 

(Crouch 2014). 

Analys 
 

Vad	  har	  hänt?	  
 

Det skiljer sig mellan hur händelsen rapporterades. I vissa fall var det tydligt vad som 

hänt, medan det i andra fall var mer tveksamt. Även om det ibland inte pekas ut någon 

specifik aktör eller vad det exakt är som har hänt så är undertonen relativt klar. Det 

handlar kort och gott om att det svenska försvaret jagar en ubåt från en ännu icke 

nämnd nation: 
 

 

 

Swedish armed forces widened the hunt for a suspected submarine yesterday, with 
helicopters, naval vessels and some 200 military personnel combing the Stockholm 
archipelago for "foreign underwater activity (MacAskill 2014a). 
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Vaga ord som främmande undervattensverksamhet och underrättelseoperation 

används för att beskriva händelsen. Endast på ett fåtal ställen i texterna beskrivs det 

hela som en ubåtsjakt.  

Däremot står det relativt klart vilka som antas vara den kränkande nationen. I 

vissa fall nämns det rakt ut att det är en rysk ubåt, medan det på andra ställen nämns 

mellan raderna. Framförallt nämns Ryssland, men även dess specialförband Spetsnaz 

tas upp som tänkbara aktörer just för att beskriva händelsen och dess omfång (Crace 

2014; MacAskill 2014a): 

 

 

 

Det som inledningsvis fick rapporteringen om händelsen att ta fart var det 

nödsamtal som Försvarets radioanstalt sades ha fångat upp. Ett nödsamtal på ryska 

som kom från Kanholmsfjärden och sändes till Kaliningrad där Rysslands 

Östersjöflotta är stationerad. Svenska Dagbladet var de som kom med uppgifterna om 

nämnda nödsamtal, något som senare visade sig vara helt taget ur luften och inte ha 

något med själva händelsen att göra just förutom att det drog igång mediedrevet om 

ubåtsjakten eller underrättelseoperationen som försvaret valt att titulera det: 

För att sammanfatta vad som har hänt enligt tidningarna är det att den svenska 

flottan och militären bedrivit en underrättelseoperation i jakt efter en främmande 

undervattensfarkost eller liknande. Rapporteringen har gett händelsen olika innebörd 

beroende på var informationen kom ifrån och vem eller vilka som skrev den. 

Återkommande är att Ryssland är den nationen som pekas ut som ansvariga för 

ubåten. I vissa fall pekas Ryssland ut som ubåtens hemland på ett tydligt sätt, medan 

det i andra fall inte står rakt ut att det är en rysk ubåt, utan tidningarna använder sig 

istället bland annat av historiska referenser för att sätta in ubåten i sitt sammanhang. 

Och när dessa referenser refererar till tidigare kränkningar och krig där Ryssland var 

inblandade blir även det otydliga tydligt: Det var en ubåt, och den var av rysk 

härkomst. 

 
  

The mystery vessel is more likely to be a midget sub of the kind used by 
Russia's Spetsnaz[...]” (MacAskill 2014a). 
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Vem	  är	  ansvarig?	  
 

I artiklarna är det ganska klart vem som låg bakom ubåtskränkningen: Ryssland. I 

vissa fall beskrevs ubåtens tillhörighet med vaga ord som att den “eventuellt” var 

rysk, eller att det fanns “misstankar” om att den var rysk, medan det i andra fall 

skrevs rakt ut att den var rysk.  

I flera texter stod det inte rakt ut att det var en rysk ubåt, men att tidigare 

händelser och aktioner nämns som till exempel Rysslands annektering av Krim och 

den pågående konflikten i Ukraina där Ryssland tydligt har ett intresse, gör det 

underförstått att den enda nation som ses som den potentiella inkräktaren är just 

Ryssland. Det ges aldrig någon alternativ förklaring till vilka som skulle kunna tänkas 

ligga bakom det hela, förutom i ett uttalande från ryska försvarsdepartementet där de 

säger att om det existerar en ubåt i svenskt vatten gör de klokast i att höra med 

Nederländerna då de nyligen övat i vattnet nära Stockholms Skärgård. Mer än så 

skriver tidningarna inte om Nederländerna som de som eventuellt låg bakom 

kränkningen. Att Nato inte nämns som de som potentiellt skulle kunna vara ansvariga 

är också underligt, med tanke på att Nato troligtvis låg bakom många av de 

ubåtskränkningar som skedde i Sverige på 80-talet (Tunander 2001). 

 Det är väldigt intressant att i det fallet en bakomliggande aktör nämns så är det 

i 60,2% av fallen Ryssland som nämns i Dagens Nyheters 26 artiklar, medan de 

nämns i hela 88,2% av fallen i The Guardians 6 artiklar.  

 Historiska referenser används frekvent i rapporteringen. Den historiska 

referensen som används mest frekvent i artiklarna är kalla kriget. Under 80- och 90-

talet förekom det flera gånger kränkningar av svenskt vatten. Vissa av kränkningarna 

sades Sovjet ligga bakom (men enbart vid ett tillfälle var det helt säkert att just Sovjet 

var de ansvariga, när en sovjetisk ubåt gick på grund), men vissa av kränkningarna 

sägs USA och andra Natoländer ha legat bakom (Tunander 2001). Med detta i åtanke 

är det intressant att endast Ryssland framställs som de ansvariga. Att de är de 

”huvudmisstänkta” är rimligt, om man har ryska kränkningar mot svenskt luftrum i 

åtanke, men att Nato (eller andra aktörer) inte ens nämns som de som potentiellt låg 

bakom kränkningen är intressant. 

 En metafor som används är ”kallakrigsvindar” (Winiarski 2014a). Valet av 

metafor kan till exempel betyda att de vindar som fanns under Kalla Kriget (till 
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exempel Väst mot Öst) blåser runt omkring oss nu. Just ordet vindar kan även åsyfta 

på luftkränkningar, och sätter på så sätt in händelsen i ett större sammanhang. 

 En intressant sak är vilka som uttalar sig om ubåten. När en säkerhetsexpert 

intervjuas och säger att han var övertygad om att det rörde sig om en rysk ubåt så ger 

det en viss legitimitet till händelsen. Den eventuella ubåtskränkningen känns som ett 

större hot när experter (även tidigare utrikesministern Carl Bildt menar att det bara var 

naturligt att Ryssland var skyldiga) på ett starkt och tydligt sätt menar att det var en 

rysk ubåt, framförallt om man jämför med andra uttalanden i artiklarna från till 

exempel en polis i Nynäshamn eller en färjeresenär från Gotland. Att de tror att det är 

en ubåt är egentligen inte särskilt intressant (deras uttalanden ökar inte hotbilden) men 

när experter uttalar sig så ökar hotbilden. 

Hur	  bör	  man	  agera?	  
 

I artiklarna är det framförallt två saker som kan göras. Politiker, experter och 

journalister var alla eniga: Sverige måste satsa mer pengar på militären, och sedan gå 

med i Nato.  

 När ett stort fokus i artiklarna ligger på hur “dålig” den svenska militären idag 

är görs hotbilden betydligt större än vad den kanske är. Det nämns flera gånger att 

Sverige under flera år konstant allokerat mindre och mindre pengar till militären. 

Detta nämns i samband med att Ryssland i sin tur har genomfört en stor upprustning 

av sin militär. Sverige har i texterna gått från att ha haft ”det modernaste och mest 

organiserade kustartilleri som världen någonsin skapat och skådat” under 1980- talet 

(af Kleen 2014) till att inte kunna hitta en ubåt 2014. Att Sverige sålt den enda 

helikopter utrustad med sonar redan för några år sedan säger ganska mycket. Men när 

detta nämns tillsammans verkar Sveriges nedrustning större än vad den kanske 

egentligen är. Att Sverige har satsat mindre på försvaret är svårt att säga emot, men att 

sätta det i samband med Ryssland upprustning är kanske inte rimligt. Ryssland är ju 

ändå en stormakt, och har varit under en lång tid. Att de rustar upp, i en värld där 

Nato kryper allt närmare dem, är inte konstigt. Och det är kanske inte heller särskilt 

underligt att det nämns i artiklar om ubåtskränkningen, om det nu hade varit så att det 

faktiskt var bevisat att det var en rysk ubåt. Det är också underligt att ställa Sverige 

och Ryssland bredvid varandra när det gäller upprustning av militär. För även om 
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Sverige skulle öka försvarsanslaget så spelar det ingen större roll, för de kan aldrig 

komma i närheten av Ryssland. 

Försvaret framställs som något av ett skämt. Många av de båtarna som ingår i 

operationen beskrivs som “upplåsbara”. Själva händelsen beskrivs som ”A Russian 

miniature submarine is being pursued by the miniature Swedish navy” (The Guardian 

2014). Det svenska försvarets kapacitet sätts alltså i paritet med den eventuella ryska 

miniubåten. Det ges med andra ord ingen direkt smickrande bild av det svenska 

försvaret. Att Sverige har både båtar och ubåtar i absolut världsklass nämns knappt 

alls, förutom en kort passus i en artikel. 

 Förutom mer pengar till försvaret är det medlemskap i Nato som gäller. 

Sveriges viktiga strategiska position nämns. Detta gör att ett medlemskap är “almost 

inevitable” (The Guardian 2014). Det nämns att Sverige, trots att de inte är med i 

Nato, samarbetar med dem på flera områden. Det nämns också att ubåtskränkningen 

skulle kunna ses som en varning mot Sveriges närmande till Nato. Här blir det ett 

dubbeltydigt budskap. Sveriges närmande till Nato kan ha gjort att ubåtskränkningen 

skedde, så därför bör Sverige gå med i Nato. Med den logiken skulle det enbart leda 

till mer ubåtskränkningar.  

 Hotbilden av Ryssland är tydlig i både Dagens Nyheter och The Guardian. 

Landets gigantiska upprustning ses som ett problem, inte bara för Sverige, utan för 

alla länder i närområdet. Att Rysslands aggressiva politik och agerande i 

Ukrainakrisen nämns kan få oss att tänka på att “snart är det vår tur”.  

Diskussion 
 

I enighet med de använda teorierna, den tidigare forskningen och metoden 

som uppsatsen bygger på var det tydligt vilka dominanta frames som tidningarna 

använde sig av: Antagonist, Hot, Tveksamhet & Tydlighet samt Aktion.  

Metoden fungerade väl för att svara på frågeställningen. Van Gorps framing- 

och reasoning devices (Van Gorp 2010: 91-92) var användbara för att på ett enkelt 

sätt identifiera och analysera frames i texterna. Det visade sig också, precis som Van 

Gorp sade, att vissa frames var mer passande för att kunna svara på en fråga, medan 

andra frames var mer passande för att svara på andra frågor. 

När det gäller teorivalen Hot (och hotbiler) och Framing så var de väldigt 

passande för uppsatsen.  



	   29	  

Framing innebär ”selection and salience” (Entman 1993: 52). Vissa aspekter 

görs mer framträdande, medan andra aspekter får stiga åt sidan. Detta stämmer bra 

överens med Dagens Nyheters och The Guardians rapportering om ubåtsjakten. Hotet 

av Ryssland var väldigt framträdande, medan hotet från andra eventuella aktörer 

nästan var icke-existerande. Här har tidningarna alltså gjort ett val: vissa saker blir 

mer framträdande, vilket innebär att andra saker blir åsidosatta. 

Hot (och hotbilder) som teori var passande att använda tillsammans med 

framing. Hot kan ramas in som generella eller specifika (Eriksson 2001: 213). Frames 

som innehåller begränsad information framstår som mer otydliga, medan frames som 

är välutvecklade kan leda till att en individ ser hotet som större (Eriksson 2001: 214).  

Ubåtsjakten i sig är kanske egentligen inte mer intressant än de antal 

kränkningar av svenskt luftrum de senaste åren. Men det finns en stor skillnad mellan 

de två olika formerna av kränkningar. När det kommer till luftkränkningar som skett 

under 2014 är aktörerna självklara; det är Ryssland som kränkt svenskt luftrum. 

Ubåtskränkningen är annorlunda. Sverige är det land som blir kränkt, men huruvida 

det är Ryssland eller någon annan aktör som ligger bakom handlingarna är oklart. 

Med tanke på den tvivelaktiga historian huruvida det är Ryssland eller Natoländer 

som ligger bakom kränkningarna är det av intresse att undersöka hur mediebilden av 

ubåtsjakten såg ut. Samtidigt skriver Nord & Strömbäck (2005: 28) att det ofta skrivs 

mycket om hot som avviker från det normala. De menar att hot kan vara latenta, och 

sedan igen uppfattas som ett hot när något händer. Detta passar ganska bra in på 

ubåtsjakten. Hotet av någon som kränker svenskt vatten har legat latent sedan 80- och 

90-talet, och först nu har hotet återigen florerat. 

Något som tydligt kunde ses i analysen var just att Ryssland diskuterades 

flitigt i nästan alla artiklar. I 32 artiklar nämndes Ryssland som den bakomliggande 

aktören 82 gånger i Dagens Nyheter (60,2% av alla aktörer), och 52 gånger i The 

Guardian (88,1% av alla aktörer), vilket trumfar antalet gånger andra aktörer 

nämndes markant. Man måste ha i åtanke att rapporteringen tog fart då Svenska 

Dagbladet rapporterade om ett ryskt nödsamtal (som senare visade sig aldrig ha 

existerat) som sändes från svenskt vatten till Kaliningrad där ryska Östersjöflottan är 

stationerad. Med den informationen är det givetvis dumt att misstänka någon annan 

för det inträffade, men eftersom det inte var några bekräftade uppgifter hade det 

kanske inte skadat att undersöka nödsamtalets faktiska existens.  
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Vad som föranleder att The Guardian är betydligt mer benägna att anklaga 

Ryssland vet bara artikelförfattarna själva, men ska det spekuleras i någon anledning 

så torde en vara allianstillhörighet för respektive land och all historia länderna 

emellan spela in.  

Något som även talar för att historian mellan länderna spelar in är just 

informationen från antagonistframen. The Guardian var väldigt benägna att skriva om 

kalla kriget och det allmänna läget som då existerade i Europa. Så att de påminde om 

ryssens tidigare fadäser känns som ett sätt för att ge trovärdighet till sina utpekanden i 

rapporteringen i det aktuella fallet, något som känns som en genomarbetad och 

medveten strategi. När det kommer till Dagens Nyheter är det mer förståeligt att de i 

sin rapportering varit mer försiktiga i att peka ut en specifik aktör för kränkningen. De 

har använt sig av betydligt fler officiella uttalanden i sin rapportering, och att personal 

från militären skulle peka ut Ryssland känns mindre troligt då det skulle kunna 

generera dåliga relationer länderna emellan. Vice versa går att påstå om The Guardian 

då de i sin rapportering inte alls använt sig i samma grad av intervjuer med officiella 

personer som deltagit på något sätt i underrättelseoperationen. De talar istället med 

tidigare militärer eller civila personer. 

Ett av de mer intressanta fynden som uppsatsen har bidragit till är att 

rapporteringen skiljer sig så pass mycket åt. The Guardians 6 artiklar där de pekar ut 

hotet under ytan som Ryssland och sen Dagens Nyheters 26 artiklar som håller sig 

från att direkt peka ut Ryssland som den eventuella antagonisten. Att The Guardian, 

som uppenbarligen har en väldigt klar bild av vad som skett och vilka som är hotet i 

Östersjön, väljer att skriva så pass mycket mindre om händelsen och att de utan några 

som helst bevis ändå anklagar Ryssland för att ha begått kränkningen är 

anmärkningsvärt. 

Kanske ser The Guardian Ryssland som ett ännu större hot än vad Dagens 

Nyheter gör. Att Putin inte alls nämns i The Guardian kan ses som att de inte ser 

honom som hotet, utan att det är Ryssland som helhet vi behöver oroa oss för.   

Anmärkningsvärt i samtliga 32 artiklar är att den aktuella händelsen inte tar 

mest tydlig plats i rapporteringen. Mycket av materialet i artiklarna handlar istället om 

vem som låg bakom kränkningen och vad man skulle göra åt problemet. I princip allt 

som rapporteras får i sin tur anknytning till något annat som potentiellt skulle kunna 

vara av intresse i underrättelseoperationen. Att Rysslands annektering av Krim och att 

de är involverade i konflikten i Ukraina tas upp samtidigt som det kan röra sig om 
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främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård är synnerligen intressant. 

Det står inte att läsa i någon av artiklarna om andra länders engagemang i kriser 

utanför dess egna gränser. Att Ryssland deltagit i Ukrainakonflikten torde vara lika 

intressant för rapporteringen om svenska försvarets underrättelseoperation 2014 som 

att USA deltar på ett eller annat sätt i flertalet konflikter runt om i världen. I och med 

att Ryssland ändå var de som ansågs ligga bakom kränkningen (och att andra aktörer 

inte nämndes) föll det sig ganska rimligt att båda tidningarna förespråkade två enkla 

lösningar för Sverige: mer pengar måste satsas på försvaret, och att vi sedan ska gå 

med i Nato. 

The Guardians rapportering om händelsen ser överlag annorlunda ut 

mot Dagens Nyheters. De betonar utan att försköna det allt som oftast att det just är en 

rysk ubåt eller mini-ubåt som jagas av den svenska militären. De använder sig även av 

källor som de har låtit spekulera i vad en potentiell ubåt skulle kunna utföra för 

uppdrag i svenskt vatten. Även fast förslagen som ges handlar om gammal 

övervakningsutrustning som måste bytas ut eller om det helt enkelt är så att ubåten 

befinner sig där för att spana på den svenska flottans övningar, så är det en annan 

ingång till rapporteringen än den som gjordes av Dagens Nyheter. 

Nord & Strömbäck (2005: 12-13) menar att ett hot kan betraktas som en risk 

om allmänheten är medveten om hotet. Detta kan i hög grad sägas korrespondera till 

ubåtsjakten. Att hotet från Ryssland mot Sverige har funnits (bland annat med 

ländernas historia av krig och konflikter, men också i sättet som Ryssland och Putin 

beter sig mot andra länder i deras omgivning) är nog något som många vet om, men 

när hotet mot Sverige basuneras ut på det sättet som det gjorde så blir allmänheten 

mer och mer medveten om hotet: Ryssland är inte längre enbart ett hot, utan de är 

även numera en risk. 

Även Vladimir Putin kan ses som både ett hot och en risk. Han beskrivs som 

att han beter sig ”aggressivt och ingen vet vad han kommer göra i framtiden” (Dagens 

Nyheter 2014b) och att han ”driver sitt land allt längre ner i ett auktoritärt mörker” 

(Dagens Nyheter 2014c). Inte nog med hotet om att Putin beter sig aggressivt och att 

han ”driver sitt land allt längre ner i ett auktoritärt mörker” (Dagens Nyheter 2014c), 

utan när det nämns att ingen vet vad Putin kommer att göra i framtiden så blir hotet 

inte bara större, utan det blir även mer tydligt. Om då själva ubåtsjakten sätts in i det 

sammanhanget så kan man tolka det som att han, med sin aggressivitet och 
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oberäknelighet, kanske kan få för sig att göra med Sverige som han gjort med 

Ukraina. 

Även informationen om att en ubåt eventuellt var i svenskt vatten för att byta 

ut gammal spionutrustning kan ses som ett stort hot. Inte nog med att det alltså redan 

finns utrustning i skärgården med syfte att spionera på oss, utan när det rapporteras 

om att en ubåt kränkt svenskt vatten för att byta ut utrustningen så kan man 

Intressant var just att The Guardian så ivrigt ville peka ut Ryssland som den 

aktör som kränkt svenskt vatten. Med all fakta på bordet är det förståeligt på ett sätt 

att kalla kriget och andra historiska referenser tas upp så pass frekvent då 

ubåtskränkningar var betydligt vanligare under 1980-talet när kalla kriget fortfarande 

var i blom. Å andra sidan bidrog det inte direkt till någon faktabaserad rapportering 

om det som faktiskt skedde i Stockholms skärgård under oktober 2014.  

Men med rådande oro kring Rysslands upprustning av sitt försvar blåser det 

vindar från en svunnen tid. Hotet från den ryska björnen som var högst levande under 

80-talet och det tidiga 90-talet Sverige fick i alla fall tillbaka sin livsgnista då det 

under oktober 2014 rapporterades om att en potentiellt skadad rysk ubåt låg och 

gömde sig i Stockholms skärgård. 

Slutsats	  
 

Studien visar på att de mest frekventa ramarna i rapporteringen är: Antagonist, Hot, 

Tveksamhet & Tydlighet och Aktion.  

Antagonistframen talar i det stora hela enbart om en potentiell fiende som 

skulle kunna tänkas ha inkräktat i den svenska skärgården, och det är just Ryssland 

som nämns. Givetvis finns det tecken som gör att det skulle gå att ifrågasätta vilka det 

är som varit inne i skärgården men när en antagonist pekas ut är det en överhängande 

majoritet som väljer att tala om Ryssland. I det enda fall där ett annat land pekas ut, så 

pekas det landet ut som Nederländerna av just Ryssland. Som (tabell 3) visar på är 

Ryssland utpekade eller omnämnda i så pass stor utsträckning att antagonistaspekten 

blir svår att ifrågasätta i de analyserade artiklarna.  

I hotframen beskrivs hotet av Ryssland som både specifikt och generellt. Som 

Eriksson (2001: 3) skrev kan just ett hot vara specifikt om det som i vissa fall av 

artiklarna pekar ut ett specifikt land som de som har kränkt det svenska vattnet, 
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medan det i vissa artiklar beskrivs mer som ett generellt hot då det inte har gått att 

bevisa vilket land som faktiskt var inne med en undervattensfarkost i Stockholms 

skärgård. Vidare så skriver Eriksson om hot som specifika och generella utifrån hur 

de upplevs. Ett specifikt hot kan just vara för enbart Sverige som i detta fall har blivit 

de utsatta, eller så kan det vara ett mer generellt hot som är övergripande på ett globalt 

plan. Samtidigt är det även upp till läsaren att tolka huruvida hoten är specifika eller 

generella i vissa fall. Att Putin beskrivs som aggressiv och att ingen vet vad han kan 

tänkas göra i framtiden kan ses som ett hot mot Sverige (eftersom det nämns i 

samband med en svensk jakt på ett främmande föremål), men det kan också ses som 

ett hot rent generellt att man inte vet vad Putin kan få för sig att göra. 

Vidare så visar tveksamhet- & tydlighetsframen på att det skiljer sig i vad det 

faktiskt rapporteras om. Det rapporteras om undervattensverksamhet och 

underrättelseoperation som det som pågår. Ett exempel på det är när Kihlström slår 

fast att: “underrättelseoperationen mot den misstänkta undervattensverksamheten” 

(Kihlström 2014). Det visar på att det är en misstänkt undervattensverksamhet och 

slår fast att det är en underrättelseoperation. Vidare tveksamheter som presenteras är 

just att det är ”något” som varit i skärgården men inte specifikt vad eller vad det 

skulle kunna vara. Tveksamheter och tydligheter blandas även i rapporteringen. Till 

exempel när det skrivs om en “suspected Russian Submarine” (Crouch 2014) och “en 

rysk ubåt som misstänkts befinna sig i skärgården” (Törnmalm, Löfgren & Nevéus 

2014). Det är tveksamheter i att det är en misstänkt ubåt och tydligheter i utpekandet 

av vilken härkomst den misstänka ubåten har, om det nu är en ubåt som finns i 

vattnet. 

I den minsta framen som kallas aktion är det tydligt vad som behöver ske. Det 

behövs ett medlemskap i Nato och en upprustning av militären.  

Vad det är som faktiskt hänt i Stockholms skärgård under oktober 2014 är att 

det är en underrättelseoperation där man letat efter främmande 

undervattensverksamhet. Vem som ses som ansvarig är inte hugget i sten men 

Ryssland är den aktör som omnämns överlägset mest och det är den linjen 

rapporteringen i det stora hela har. Hur Sverige bör agera är att införskaffa sig ett 

medlemskap i Nato och att rusta upp armén för att just minimera den hotbild som 

existerar mot landet. 
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Vidare forskning 

 

Framtida forskning skulle kunna göra en större jämförelse mellan fler tidningar eller 

medier. Med tanke på att Ryssland nämndes frekvent som de som låg bakom 

kränkningen i både Dagens Nyheter och The Guardian så vore det intressant att 

undersöka hur ryska medier rapporterar om händelsen, och se om det finns några 

skillnader i hur rapporteringen ser ut. Framtida forskning skulle också kunna fokusera 

på framing effects, det vill säga hur mediernas inramning påverkar publiken. Hade 

svenska mediers inramning av ubåtsjakten någon påverkan på vad det svenska folket 

tycker om Nato? En större studie skulle även kunna undersöka liknande händelser, till 

exempel luftkränkningar, där något annat land än Sverige får sitt territorium kränkt, 

och jämföra de olika händelserna. Är det samma hotbilder och frames som fortfarande 

dominerar? 
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Analyserade	  artiklar	  
	  

Dagens	  Nyheter	  
	  
Tidning Datum Artikel Författare 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
18 

Marinens jakt i natt: “Vi tar det på allvar” Delin, M.  & Törnmalm, K. 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
19 

Kallakrigsvindar i en ny värld Winiarski, M. (a) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
19 

Nödsamtal från rysk ubåt bakom larmet Dagens Nyheter (a) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
19 

Försvaret är dåligt rustat för ubåtsjakt Stenberg, E. (a) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
20 

Bevisen som trappar upp operationen Larsson, J. M. (a) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
20 

Döda ryska soldater det värsta scenariot Winiarski, M. (b) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
20 

En allvarlig påminnelse Dagens Nyheter (b) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
20 

Oljetankern kopplas samman med Putin Törnmalm, K., Löfgren, E., & 
Nevéus, I. 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
20 

Svartklädd man söks av militär Larsson, J. M., Holender, R., & 
By, U. 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
21 

“Putin reser imperet ur askan - precis som Stalin” Winiarski, M. (c) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
21 

“Det finns inget direkt hot mot Sverige” Eriksson, K. 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
21 

Säkerhetsexperten: Sverige är illa rustat Delin, M. (a) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
21 

Med alliansen för friheten Dagens Nyheter (c) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
21 

Situationen river upp regeringspartiernas 
sår 

Stenberg, E (b) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
22 

Tre fartyg fick kontakt med något Sköld, J. & Kihlström, S. 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
22 

Försvaret saknar egna spår efter misstänkt ubåt Delin, M., Kärrman J., & 
Kihlström, S. 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
22 

“Vi var för tunna, vi lyckades inte förnya oss” Rosén, H. 
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Dagens 
Nyheter 

2014-10-
23 

Insatsen går in i ny fas - flera fartyg har gått i 
hamn 

Sköld, J. & Delin, M. 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
23 

Förre ÖB: Praktiskt taget omöjligt Kihlström, S 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
24 

FP: “Ett svek mot försvaret” Larsson, J. M. (b) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
25 

Öbor - med känsla för vibrationer under ytan af Kleen, B 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
25 

Nota för jakten: Drygt 20 miljoner Delin, M. (b) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
25 

“Väldigt svårt att hitta ubåtar” Stenberg, E (c) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
26 

Carl Bildt trodde att ubåtskränkningarna upphörde 
på 1990-talet. 

Dagens Nyheter (d) 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
28 

Försvaret: Inget ryskt nödsamtal Holender, R 

Dagens 
Nyheter 

2014-10-
28 

Upprustning i öst oroar ministrar Larsson, J. M. (c) 

	  
	  

The	  Guardian	  
	  
Tidning Datum Artikel Författare 

The 
Guardian 

2014-10-
20 

Front: The hunt for Reds in October - Sweden searches for sub Walker, P. 

The 
Guardian 

2014-10-
21 

'Russian' vessel hunted by Swedes likely to be midget sub, say military 
experts 

MacAskill, 
E. (a) 

The 
Guardian 

2014-10-
21 

Baltic manoeuvres: A Russian miniature submarine has exposed 
Sweden's miniature navy. This may be for the best 

The Guardian 

The 
Guardian 

2014-10-
21 

Sweden steps up search for suspected Russian sub MacAskill, 
E. (b) 

The 
Guardian 

2014-10-
21 

John Crace's sketch Scary times for the Russian submarine Crace, J. 

The 
Guardian 

2014-10-
22 

'One tiny sub has got the entire Swedish navy tied up, all 200 sailors': 
False alarms and threats in cloak-and-danger search for suspected 
Russian craft 

Crouch, D. 
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