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1. Introduktion  
27 oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten U137 på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona. 

Händelsen var startskottet på 1980-90-talets ubåtsfixering, där både medier och statliga 

myndigheter ständigt rapporterade om nya kränkningar. De incidenter som fick mest 

uppmärksamhet var U137 och den massiva ubåtsjakten som pågick i Hårsfjärden 1982. Efter 

Sovjetunionens fall 1991 och ubåtssamtalen 1992-1994 i Moskva, försökte man förmå Ryssland att 

erkänna kränkningarna, glömdes ubåtshysterin sakteliga bort i vårt land.   1

17 oktober 2014 kom ubåtsfrågan åter upp på dagordningen då Försvarsmakten (FM) presenterade 

information om att Sverige återigen utsattes för en ubåtskränkning. En sökinsats påbörjades i 

Stockholms skärgård och under sju dagar pågick en omfattande underrättelseoperation med målet 

att ”kunna bekräfta främmande undervattensverksamhet”.  14 november samma år konstaterade 2

statsminister Stefan Löfven (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och överbefälhavaren (ÖB) 

Sverker Göransson att en ubåt av okänt ursprung kränkt svenskt territorium.  3

Under 1980-talet och framåt fick ubåtsjakterna stort medialt utrymme och rapporteringen kom 

dagligen i flera av Sveriges största tidningar. Under incidenterna U137 och Hårsfjärden var 

uppståndelsen i media så stor att Försvarsmakten upprättade presscenter.  Under incidenten 2014 4

återkom det massiva mediala pådraget. Medias påverkan är stor och olika tidningar väljer att 

rapportera om samma händelse på olika sätt. Många av oss som läser tidningar baserar våra åsikter 

kring samhällsproblem utifrån hur problem framställs i media. Våra åsikter grundläggs ofta utifrån 

var vi inhämtar vår information.  

Nyheter som rör säkerhetsläget i landet är viktiga för medborgarna att förstå. Därför är en 

undersökning av hur olika tidningar rapporterat om kränkningen 2014 särskilt intressant. 

Rapporteringen påverkar inte bara hur vi uppfattar vår vardag, utan också hur vi väljer att agera 

politiskt, såväl nationellt som internationellt. Särskilt intressant är att undersöka hur den aktiva 

rapporteringen sett ut. Är den neutral och faktabaserad eller finns tydliga agendor även här? Om 

 Svensson, s4-22. 1

 Försvarsmakten, Underrättelseoperationen fortsätter. (Hämtad 2018-04-26)2

 Svt Nyheter, Ubåtskränkningar bekräftade. (Hämtad 2018-04-26)3

 Bynander, s107 & 127.4
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1980-talet och framåt finns det mycket skrivet, men underrättelseoperationen 2014 är inte lika 

omskriven. Alltså finns det en inomvetenskaplig lucka jag vill fylla med denna uppsats.  

1.1 Uppsatsens syfte & frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur den aktiva rapporteringen kring underrättelseoperationen 

2014 skiljer sig mellan några av Sveriges största tidningar som rapporterade om händelsen. I och 

med att Försvarsmakten är samtliga tidningars primärkälla blir det intressant att ser hur 

rapporteringen skiljer sig åt.   

 

Medias roll i samhället är avgörande för att förmedla information till medborgarna, men det har 

visat sig att medias makt är såpass stor att det är de som formar vår uppfattning om hur 

dagordningen bör se ut, dvs vad som är viktigt att diskutera och ha en åsikt om. I händelse av en 

krissituation anser många att media enbart bör agera som en megafon av tillförlitlig information, 

men det har visat sig att media ofta har en egen agenda och hur man väljer att tolka informationen 

de får. Situationer och problem porträtteras med positiva eller negativa attribut som ska få oss läsare 

att skapa en åsikt om hur frågan ska tolkas, detta även i händelse av en aktiv kris. Detta förklaras 

bland annat i McCombs och Shaws dagordningsteori, se avsnitt 2.2.    

Mitt undersökningsområde blir den aktiva rapporteringen av incidenten 2014, hur FM och 

regeringens agerande framställs samt vad de olika tidningarna anser är bakgrunden till krisen. Är 

även den aktiva rapporteringen politiskt färgad och vad väljer man att i sådana fall fokusera på, i 

t.ex. tidningens politiska ledare? Är vissa tidningar mer benägna att peka ut vilket land som är 

ansvarigt för kränkningarna?  

Därmed blir mina frågeställningar:   

Vad vill de olika tidningarna föra upp på dagordningen, i ledare som i aktiv rapportering, i 

samband med den påstådda ubåtskränkningen 2014? 

Samt 

Skiljer sig den aktiva rapporteringen av den påstådda ubåtskränkningen 2014 mellan tidningar av 

olika politisk färg? Hur skiljer sig den?  
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Jag anser det viktigt att poängtera att uppsatsen inte har som syfte att spekulera i vad som har hänt, 

vem som ligger bakom kränkningarna eller om det ens var en kränkning. Allt material som 

avhandlas i uppsatsen grundar sig i vad de respektive tidningarna har valt att rapportera. 

1.2 Disposition  

I det första avsnittet presenterar jag uppsatsens syfte, frågeställning samt bakgrunden till ämnet och 

uppsatsens disposition. I avsnitt två går jag igenom tidigare forskning, teori, min metod och mitt 

kodschema. Jag kommer också gå igenom den kritik av metoden jag funnit samt redovisa vilket 

material jag har valt att använda mig av i uppsatsen. Avsnitt tre kommer att bestå av en historisk 

bakgrund till olika händelser som påverkat ubåtsrapporteringen i Sverige samt en genomgång av de 

tre statliga ubåtskommissioner som undersökt dessa. I avsnitt fyra kommer jag att presentera min 

analys och min insamlade empiri. Avsnitt fem kommer att avhandla vilken slutsats jag har dragit av 

detta samt innehålla en diskussion runtomkring slutsatsen. Till sist kommer avsnitt sex bestå av min 

källförteckning.  

2. Uppsatsens byggstenar 
2.1 Tidigare forskning 

Det finns mycket skrivet om ubåtsfrågan på 80 & 90-talet och det är viktigt att förstå bakgrunden 

för att förstå rapporteringen 2014. Den viktigaste vetenskapliga grunden som vi har är de tre statliga 

utredningarna SOU 1983:13, SOU 1995:135 och SOU 2001:85. I SOU 2001:85 diskuteras, för 

första gången, medias roll under denna tid:  

”Sammanfattningsvis kan sägas att media som tidigare framhållits spelat en central roll, och  

 att denna roll inte alltid var den i alla avseenden kritiske betraktarens. (…) Först på senare år 

 har media till dels återtagit en kritiskt granskande roll. En mer tydlig rollfördelning mellan  

 media och andra aktörer har åter etablerats.”5

I rapporten menar man bland annat att grundstötningen av U137 var det medierna och 

Försvarsmakten behövde: efter incidenten med den grundstötta sovjetiska ubåten fanns det nu en 

tydlig antagonist. Detta gav FM möjligheten att aktivt påpeka de begränsade resurserna och därmed 

oförmågan att genomföra ubåtsjakter.  Detta var även något som kom att påverka den allmänna 6

 SOU 2001:85, s320.5

 Ibid, 314. 6
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opinionen. Klyftan växte återigen under 90-talet mellan media och Försvarsmakten, när FM erkände 

att det så kallade ”typljudet”, ett ljud man tidigare menat var ett bevis på främmande ubåtsaktivitet, 

kan ha kommit från simmande mink eller sillstim.  7

Fredrik Bynander nämner medias roll i sin dissertation The Rise and Fall of the Submarine Threat, 

där han i sin undersökning genomför en kvantitativ innehållsanalys av två svenska tidningar under 

1980-talet. Han kunde med denna undersökning visa på medias makt när det kommer till att 

framställa aktörer som hot och få befolkningen att tro på det.  Mest intressant för denna uppsats är 8

Bynanders analys av att mängden artiklar i tidningarna som talade om ett ubåtshot ligger i linje med 

undersökningar som mätte hur invånarna uppfattade Sovjet som ett hot mot deras säkerhet. Ju fler 

artiklar om ubåtshot, desto mer hotfullt uppfattade medborgarna Sovjet.  9

 

Många forskare och tidigare personal vid Försvarsmakten har under och efter ubåtshysterin försökt 

förstå vad det faktiskt var som hände. Bland dessa finns Wilhelm Agrell, Emil Svensson och Ola 

Tunander. Den främsta frågan de har försökt besvara är vilken nation som låg bakom 

ubåtskränkningarna. I SOU 1983:13 hävdar man att det var Sovjet som stod bakom intrången i 

Hårsfjärden, vilket också Emil Svensson i Slutrapport Ubåtssamtalen kommer fram till.  Denna 10

syn delas också av Wilhelm Agrell.   11

2007 gjorde SVTs Uppdrag Granskning en två-delad undersökning kallad ”Ubåtar, lögner och 

ljudband” och ”Nyckeln till Hårsfjärden”. Där presenterades indicier som pekade på att 

amerikanska eller västtyska ubåtar kan ha stått bakom intrången.   Något som även Ola Tunander 12 13

menar, i sin bok Spelet under ytan.  Dessa skilda åsikter när det kommer till ubåtarnas motiv och 14

bakgrund, visar på att frågan om ubåtarna, även efter Sovjets fall, fortfarande varit och är aktuell.  

Om ubåtsincidenten 2014 finns det inte så mycket vetenskapligt material. Det underlag som 

Försvarsmakten och regeringen själva har valt att publicera och vad som finns skrivet i media. 

 SOU 2001:85, 312.7

 Bynander, s86-87. 8

 Ibid, 84-85.9

 Svensson, s42. 10

 Agrell, s207-211. 11

 Ubåtar, lögner och ljudband. (2007-10-03)12

 Nyckeln till Hårsfjärden. (2008-06-11)13

 Tunander, s377-378. 14
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Därför är denna incident, med den tidigare forskning som finns om mediernas betydelse under 

1980-talet, intressant att utforska närmare. 

2.2 Teori  

Som teori till min undersökning använder jag mig av professorerna McCombs och Shaws 

inflytelserika dagordningsteori. Syftet är, med en kvantitativ innehållsanalys till hjälp, att undersöka 

hur en aktiv kris i Sverige beskrivs och gestaltas av landets fyra största tidningar, samt vad de anser 

vara relevant att föra upp på dagordningen. För att åstadkomma detta måste vi först förstå vår teori.  

2.2.1 Dagordningsteorin   

Teorin om agenda-setting (hädanefter kallad dagordningsteori) är formulerad av professorerna 

Maxwell McCombs och Donald Shaws under 1970-talet i studien The Agenda-Setting Function of 

Mass Media. Teorin utgår ifrån att de samhällsfrågor som massmedierna prioriterar att rapportera 

om också är de frågor som massmediepubliken anser vara viktigast att diskutera, alltså: den vikt 

medierna fäster vid en fråga vilken sedan överförs till medborgarna.  Studien går ut på att, både via 15

intervjuer av privatpersoner och innehållsanalyser av medias publikationer, undersöka sambandet 

mellan väljare och media i samhället Chapel Hill 1968. Sambandet man fann var att de intervjuade 

invånarna rangordnade sin dagordning, det vill säga vilka frågor de ansåg vara viktigast i valet, 

närmast identisk med hur media rangordnade sin dagordning. Därmed ansåg de att detta vara ett 

bevis över att det är media som sätter dagordningen.  Något som under 1970-talet inte var allmänt 16

accepterat, då media inte ansågs påverka folks dagliga liv speciellt mycket.   17

 

För att undvika kritiken om att medierna möjligen blivit påverkade av folks åsikter från första 

början, ett hönan eller ägget dilemma, så genomförde McCombs och Shaw återigen samma typ av 

undersökning 1972, men nu över en längre period. Genom att jämföra sambandet mellan mediernas 

dagordning i juni respektive oktober samt att separat intervjua individer två gånger mellan dessa 

perioder kunde man se att påverkan från medias dagordning var mycket större på individerna än vad 

den allmänna opinionen påverkade medias dagordning.  Man kunde alltså konstatera att medias 18

makt över vilka frågor folk anser vara viktigt var massiv.  

 Nationalencyklopedin, agenda-setting. (Hämtad 2018-05-11)15

 McCombs, Maxwell. The Agenda-Setting Function of Mass Media. (Hämtad 2018-05-11)16

 Strömbäck, s146. 17

 Ibid, 152. 18
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Jesper Strömbäck menar i sin bok Makt och medier att denna teori har blivit en av de mest citerade 

och återkommande teorierna om media och samhället i stort, vilket också talar för dess tyngd.  19

Teorin menar att det inte nödvändigtvis är så att människorna som tar del av media delar samma 

åsikt på eventuell lösning som medierna, detta är viktigt att påpeka. Det är däremot en indikation på 

att media indirekt kontrollerar dagordningen över vilka problem som ska diskuteras i samhället som 

stort. Både Strömbäck och McCombs & Shaws refererar här till Cohens berömda uttryck:  

 

 ”The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but   

 it is stunningly successful in telling its readers what to think about”   20

 

All information som når media förändras innan den når ut till oss mottagare. Media tar in 

information från en primärkälla eller indikatorer från verkligheten, t.ex. Försvarsmakten, och 

kommer sedan i sin rapportering till läsarna att skriva om den information så att den lättast 

möjligast fångar upp läsarens intresse. Strömbäck refererar här till en figur som han menar belyser 

hur media direkt påverkar dagordningen: 

Figur 1. Den förväntade följden från indikatorer från verkligheten, mediernas dagordning, 

medborgarens dagordning och den politiska dagordningen.  

 

Figur 1. grundar sig i slutsatsen av en studie som genomfördes av Dearing & Rodgers om hur 

mediarapporteringen av AIDS-epidemien formade dagordningen i USA, vilken Strömbäck 

beskriver.  De heldragna linjerna representerar att sambandet är direkt och den streckade menar att 21

förhållandet är indirekt. Ju fler pilar, desto starkare samband som kunde bevisas i deras studie. 

Frånvaron av direkta samband mellan verkligheten och mediernas dagordning menar Strömbäck 

reser viktiga frågor om den politiska kommunikationen i samhället. 

 Strömbäck,  s146. 19

 Ibid, 145. 20

 Ibid, 180. 21
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Detta är alltså vad som bildar dagordningsteorins första nivå: Media påverkar dagordningen både 

hos medborgare och politiken genom att ge en specifik fråga ett stort utrymme. Under 1990-talet 

uppdaterade McCombs dagordningsteorin och menade att det nu även bör talas om en andra nivå: vi 

måste också titta på hur media tillskriver problem eller lösningar attribut. Media fokuserar alltså 

mer på hur vi kommer att uppfatta politiska företeelser eller frågor och hur man kan påverka detta 

genom att tillskriva olika ting positiva eller negativa attribut, alternativt att koppla olika saker till 

varandra. McCombs menar alltså att media numer inte bara påverkar vad vi tänker på utan nu också 

påverkar hur vi tänker om det.  Därmed anser man att man också måste undersöka hur ett visst fall 22

beskrivs i media: positivt, negativt eller neutralt.  Detta bildar tidningens agenda, det 23

bakomliggande syftet.  

Vi kan alltså sammanfatta dagordningsteorin på detta sätt: (1) Media filtrerar verkligheten innan 

man (2) sprider den bild av verkligheten man vill sätta upp på dagordningen. Ju större utrymme en 

fråga får desto högre chans är det att frågan anses vara viktig av medborgarna som tar del av 

informationen och hamnar därmed på deras egna dagordning. Till sist så försöker (3) media berätta 

hur vi bör uppfatta en viss fråga genom att tillgodose att vissa frågor eller lösningar också beskrivs 

med olika positiva eller negativa attribut.  

Jag anser i och med det att det är mycket intressant att med dagordningsteorin som teoretisk 

bakgrund undersöka hur medias aktiva rapportering under det misstänka ubåtsintrånget i oktober 

2014 såg ut. Delvis för att belysa skillnaderna i rapportering mellan de olika tidningarna, men också 

för att undersöka vilka frågor de via krisen vill sätta upp på dagordningen samt vilken agenda man 

har med det. Detta kan man åstadkomma genom att sammanfatta de kvantitativa värden vi får fram i 

vår sammanfattning. Variabler med högre frekvens bör vara tidningens önskade dagordning och 

agenda.  Jag kommer även att undersöka hur och om detta fenomen också går att se på 24

tidningarnas ledarsidor, som de facto har en politisk agenda.  

2.3 Metod 

Metoden jag har valt att använda mig av i denna uppsats är kvantitativ innehållsanalys. Den 

används främst för att forska om massmedia och för att kunna hantera mycket material.  Enligt 25

 Strömbäck, s205. 22

 Ibid, 202-203.23

 Ibid, 155. 24

 Findahl & Höijer, s3-5.25
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Esaiasson används framförallt kvantitativ innehållsanalys till att tolka politisk rapportering i press.  26

Han menar att kvantitativ betyder att undersökningen kommer att baseras på likvärdiga och 

jämförbara analysenheter som ger oss uppgifter som kan tolkas och därefter analyseras med 

numeriska värden.    27

Den bakomliggande idén med kvantitativ innehållsanalys är att beskriva ett innehåll i en text på ett 

neutralt och objektiv sätt. För att kunna lösa detta delar man in texten i mindre delar som är lättare 

att hantera och sätter sedan in dessa delar i kategorier där man kan tolka och ge texten ett värde. 

Våra observationer om vårt material skapar den data som vi sedan drar våra slutsatser ifrån.  28

Kategorierna ska vara konstruerade så att olika personer oberoende av varandra placerar in 

innehållet på samma sätt. Analysen ska därmed vara oberoende av vilken forskare som utför den 

samt enbart behandla det material som klart står i texten.   29

 

Denna uppsats kvantitativa innehållsanalys kommer vara av beskrivande art. Jag kommer att tolka 

artikelns innehåll och därefter ge den ett mätbart värde. Esaiasson skriver att denna typ av 

innehållsanalys är användbar under framförallt bevakning av rapporteringen till politiska val där 

man till exempel vill undersöka vilka likheterna och skillnader är i hur morgon- och kvällspress 

rapporterar om valet.  Även Findahl och Höijer menar att det är godtagbart att tolka materialet via 30

kvalitativa variabler om ett kodschema finns tillgängligt där materialet kan klassificeras, analyseras 

och ges ett värde.  Detta kallas att ge kvalitativa observationer kvantitativ data.  Den data vi till 31 32

slut samlat in är alltså det vi drar våra slutsatser ifrån och därmed kan vi tolka kvalitativa argument 

med kvantitativa metoder.  

I beskrivande kvantitativ innehållsanalys ska analysen alltså genomföras med en i förväg designad 

kodbok som underlag. Här finns våra analysenheter samt de variabler som vi vill undersöka tydligt 

framställda.   Denna kodbok använder vi oss därefter av när vi läser igenom vårt material dag för 33 34

dag. I och med att vi undersöker kvalitativa texter så menar man att materialet ibland får dikotoma 

 Esaiasson, s200. 26

 Ibid, 198. 27

 Findahl & Höijer, s10. 28

 Ibid, 7.29

 Esaiasson, s200. 30

 Findahl & Höijer, s8. 31

 Ibid, 9.32

 Findahl & Höijer, s7. 33

 Esaiasson, s205-206.34
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variabler (ja/nej). Dessa överförs sedan till data, där Ja till exempel betyder 1 och där Nej betyder 0. 

Materialet kan också få andra värden, baserat på vilken variabel vi vill undersöka och hur vi har valt 

att koda den. Det är alltså med denna mätbara data som vi sedan drar våra slutsatser.  35

Denna metod har jag valt för att jag vill undersöka den aktiva rapporteringen i fallet med 

underrättelseoperationen 2014 mellan den 17 oktober och den 25 oktober. Jag har alltså tagit med 

dagen efter att operationen avslutades för att tidningarna rapporterat om och sammanfattat 

incidenten då. Därmed är min undersökning avgränsad i tid då syftet är att undersöka hur den aktiva 

rapporteringen ser ut och inte hur rapporteringen sett ut över tid. 

Insamlingen av fakta har skett genom läsning av dagstidningarna Dagens nyheter (DN) och Svenska 

Dagbladet (SvD), samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. De artiklar som bedöms som 

relevanta för uppsatsen är alltså sådana som direkt rapporterar om incidenterna samt ledare eller 

krönikor skrivna av tidningens egna reportrar. Syftet med att ta med ledare i undersökningen är för 

att se om de politiska ledarna ligger i linje med de agendor vi eventuellt kommer att få se i den 

aktiva rapporteringen. Jag vill alltså se om det finns ett samband mellan hur man väljer att aktivt 

rapportera om krisen och hur tidningens ledarsidor väljer att porträttera krisen samt hur man bäst 

bör lösa den. Ledarna kommer därmed att redovisas separat från den övriga undersökningen av det 

empiriska materialet. Debattartiklar som är insända av privatpersoner kommer inte att tas med i 

undersökningen.  

 

Skillnaden mellan artiklar och ledare kan sammanfattas med att artiklar bygger på en 

händelserapportering där reportrar har samlat in information, genomfört intervjuer och därefter valt 

ut vilken information som ska vara med i det slutgiltiga reportaget. I ledaren, ofta först ut i 

tidningen, framförs tidningens politiska linje med målet att driva opinion. Det är alltså en politisk 

text utformad för opinionsbildning.  

 

Variablerna jag valt att undersöka är dessa:  

* Hur framställer tidningen Försvarsmaktens agerande?  

* Hur framställer tidningen regeringens agerande?  

 Findahl & Höijer, s10-11. 35
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* Finns det en hotbild? Om ja, vad? 

* Utpekas den påstådda inkräktaren? Om ja, vem?  

* Hur många artiklar är skrivna? 

* Finns det en tydligt urskiljbar agenda? Om ja, vad? 

2.3.1 Kodbok 

Analysen av våra analysenheter kommer alltså ske via denna datamatris som bildar vår kodbok. Här 

kan vi undersöka våra analysenheter mot de förklaringsvariabler vi valt att granska, samt sedermera 

tolka våra variabelvärden. Se bilaga för den färdiga kodningen och vårt summerade innehåll i 

mätbara variabelvärden. Datamatrisen ser ut som följer:  

Tabell 1. Datamatris för analys.  

De olika variabelvärderna kommer att kodas i form av bokstäver. P står för positivt och N för 

negativt. Neutralt kommer att kodas som T. Kodningen av dessa kategorier grundar sig på hur 

tidningen antigen gestaltar aktörer, eller om artikel genomgående är positivt inställt till densamme. 

Om det skulle vara så att rapporteringen ser olika i ut i olika artiklar kommer dessa att åtskiljas med 

ett snedstreck (/). X innebär att ingen har behandlat ämnet. Om det är en Ja/Nej fråga så kommer 

den att kodas som Ja = 1 och Nej = 0, och agendan eller den utpekade förövaren kommer att 

beskrivas. Hur många artiklar som är skrivna kommer att kodas efter hur många artiklar som är 

skrivna där jag anser att de rapporterar om och kring den aktiva insatsen.  

!12

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

Regeringens 
agerande? 

Finns det en 
hotbild? 

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Hur många artiklar 
är skrivna? 

Agenda 



2.3.2 Metodkritik 

Den kritik som finns om kvantitativ innehållsanalys är bland annat att författaren själv tolkar 

artiklarnas värde och innehåll, det som kallas tolkningsproblemet.  Kvantitativ innehållsanalys är 36

designad så att minimal tolkning ska användas, men att tolka text kommer alltid att behövas. 

Findahl & Höijer menar att även om man kallar metoden för systematisk så måste fortfarande texten 

tolkas och förstås när det kommer till kvalitativt innehåll.  Därmed kan intersubjektiviteten vara 37

lidande om en efterföljande person möjligen tolkar olika artiklar på ett annat sätt än vad författaren 

valt att göra. 

För att lösa tolkningsproblemet och för att uppnå god reliabilitet har jag i efterhand gjort ett 

reliabilitetstest på en del av artiklarna för att kunna befästa mina variabelvärden och därmed 

undvika systematiska mätfel och ge mitt empiriska material en god reliabilitet. Ett reliabilitetstest 

innebär att man har antingen använt sig av en annan person och bett denne tolka och koda en del av 

samma material för att se om man kommit fram till samma resultat eller så kan man göra testet själv 

en tid efter undersökningen och se om resultatet blir likadant.  Detta test gör man för att se till att 38

ens egna tolkningar är så minimalt påverkande av resultatet som möjligt. Reliabilitetstest är 

någonting som både Esaiasson och Findahl & Höijer menar att man alltid borde genomföra i en 

undersökning med kvantitativ innehållsanalys som metod.  39

 

En annan kritik som finns är den att ”helheten är något annat än summan av dess delar”. Med det 

menar man att genom att dela upp en text till mindre delar så kan man förlora helhetsbilden av vad 

en artikel försöker uttrycka.  Jag anser dock att detta inte är ett problem i denna uppsats, för att 40

kunna tolka stycken av en artikel måste man också förstå helheten av texten. 

2.4 Material & källkritik  

Undersökningen bygger på tidningsartiklar tryckta i fyra tidningar under de olika dagar som 

ubåtskränkningen var aktuell. Valet av vilka tidningar jag har undersökt grundar sig delvis i deras 

olika politiska ståndpunkter, DN är oberoende liberal, SvD är obundet moderat, Aftonbladet är 

 Findahl & Höijer, s13. 36

 Ibid, s13. 37

 Esaiasson, s208-209.38

 Findahl & Höijer, s19. 39

 Ibid, 16. 40
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obundet socialdemokratisk och Expressen är liberal.     Tillsammans utgör de Sveriges fyra 41 42 43 44

största tidningar. Tidningarna ska betraktas som uppsatsens primära material. Det finns vetenskaplig 

fakta som pekar på att tidningsrapportering påverkar dagordningen i högre grad än till exempel TV 

och det är en av anledningarna till varför jag valt denna mediaform som analysobjekt.  45

Tidningarnas ledarsidor har syftet av att uttrycka tidningens politiska åsikt, att ändå redovisa dessa i 

uppsatsen anser jag vara viktigt då man förhoppningsvis kan se likheter i agendor mellan ledare och 

artiklar kopplade till den aktiva rapporteringen om underrättelseoperationen.  

 

Det empiriska materialet som analyseras i uppsatsen har hämtats från mediearkivet Retriver. Där har 

jag använt sökorden ”ubåt”, ”främmande undervattensverksamhet” och ”underrättelseoperation” 

under perioden 17-25 oktober 2014.  

De statliga utredningarna SOU 1983:13, SOU 1995:135, SOU 2001:85 och Ubåtssamtalen i 

Moskva har jag begärt ut från olika bibliotek i Sverige. De bör anses vara pålitliga källor då de är 

beställda av staten och genomförda av människor som av staten ansett vara lämpliga. Det är dock 

viktigt att påpeka att inte allt material är offentligt, vissa delar är fortfarande hemligstämplade.  

 

All historisk fakta är i största möjliga mån hämtad från Nationalencyklopedin. All övrig litteratur är 

från individer med stor insyn i vad som hänt under de tidigare ubåtskränkningarna. Wilhelm Agrell, 

Ola Tunander och Fredrik Bynander är båda forskare vid olika svenska universitet. Emil Svensson 

var under 1980-talet chef för marinens analysgrupp. Jag anser samtliga vara tillförlitliga källor.  

 Nationalencyklopedin, Aftonbladet. (Hämtad 2018-04-27)41

 Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet. (Hämtad 2018-04-27)42

 Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter. (Hämtad 2018-04-27)43

 Nationalencyklopedin, Expressen. (Hämtad 2018-04-27)44

 Strömbäck, s172. 45
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3. Historisk bakgrund  
För att bättre förstå vårt empiriska material måste vi kortfattat gå igenom den historiska bakgrunden 

till ubåtsfrågan. Detta kan ge oss en inblick och förståelse till hur media väljer att rapportera om 

incidenten 2014. 

3.1 Ubåt 137 

Den 27 oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten U137 på grund i Gåsefjärden, ett militärt 

skyddsområde. Sovjetunionen hävdade bestämt att ubåten hamnat fel på grund av att 

navigeringsinstrumenten var sönder, men ÖB uteslöt detta i sin rapport då man under förhör 

undersökt ubåtens instrument och loggböcker vilka visade på motsatsen. Man kunde också bevisa 

att det fanns kärnvapen ombord på ubåten då strålning uppmäts runt fartygsskrovet.  Detta 46

föranledde en svensk protestnot till Sovjet.  Denna incident fick stora politiska och militära 47

konsekvenser och föranledde det kommande decenniets ubåtsjakter. SOU 2001:85 tar upp hur 

denna incident påverkade mediaklimatet i Sverige:  

 
”U137:s strandning i Gåsefjärden (…) blev det ”bevis” som man saknat. Därmed var

för media och en stor del av den svenska allmänheten skuldfrågan avgjord både för denna, 

tidigare och följande kränkningar.”48

3.2 Hårsfjärdsincidenten 1982  

Ett år efter U137 påbörjades en intensiv ubåtsjakt i Hårsfjärden. Jakten fortgick i ungefär två veckor 

och fick stor medial uppmärksamhet. Ubåtsjakten startade efter att två soldater fått syn på ett 

ubåtsperiskop den 1 oktober. Under ubåtsjakten var det första gången sedan andra världskriget som 

vapeninsatser användes för att tvinga upp farkoster till ytan.  Syftet med operationen var att 49

försöka stänga in den inkräktande ubåten i Hårsfjärden, men den 14 oktober ansåg man att det inte 

längre fanns några ubåtar kvar i området. 

3.3 Ubåtsutredningarna  

På grund av händelserna i Hårsfjärden och U137 tillsatte regeringen den första ubåtsutredningen 

1982 med motivet att förklara vad som hade hänt i dessa situationer, att undersöka eventuella motiv 

 Nationalencyklopedin, U137. (Hämtad 2018-04-25)46

 SOU 2001:85, s64. 47

 Ibid, s15.48

 Nationalencyklopedin, Hårsfjärdsincidenten. (Hämtad 2018-04-25)49
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till kränkningarna samt eventuellt kunna utpeka vilket land eller alliansblock som kan ha legat 

bakom. 1995 och 2001 tillsattes nya kommissioner för att utreda vad som egentligen hade hänt 

under 1981-1995.  

Den första ubåtsutredningen, SOU 1983:13, tillsattes med uppdraget att undersöka 

ubåtskränkningar av svenskt territorium.  Målet med utredningen var att kunna presentera ett 50

eventuellt motiv till kränkningarna samt utvärdera Sveriges ubåtsjaktsförmåga. När utredningen 

presenterades i april 1983 konstaterade man att främmande ubåtar har befunnits sig på svensk vatten 

under Hårsfjärdsincidenten och att dessa (utan fysiska bevis) kom från Sovjetunionen.  Efter 51

ubåtskommissionens slutrapport lämnade statsminister Olof Palme in en formell protest till 

Sovjetunionen.  52

Den andra ubåtskommissionen, SOU 1995:135, hade syftet att utvärdera och analysera de 

kräkningar som förekommit sedan 1980-talet.  Rapporten är den enda av de tre rapporterna som 53

inte diskuterar motiven bakom undervattensverksamheten.  Rapporten bekräftar att U137 agerat 54

avsiktligt, att den var kärnvapenbestyckad samt att bottenspåren i Hårsfjärden är från främmande 

ubåtar, men underkänner 1983 års påstående om att Sovjetunionen låg bakom intrånget. Man 

menade istället att det var omöjligt att säkert uttala sig om eventuell nationalitet pga brist på bevis.  55

Den tredje och senaste kommissionen, SOU 2001:85, påbörjades i oktober 2000 och avslutades i 

november 2001.  Syftet med utredningen var att undersöka de beslutsunderlag och den information 56

som låg till grund för ubåtsjakterna under 1980-talet samt hur ubåtsutredningarna påverkat politiska 

ställningstaganden under samma tid.  Utredningen kom fram till att det inte var möjligt att 57

fastställa nationaliteten på de inkräktade ubåtarna och menade på att utpekandet av Sovjetunionen i 

utredningen 1983 var politiskt motiverat och inte grundat i fakta.  Utredningen beskriver medias 58

roll under dessa år såhär:  

 

 SOU 1983:13, s3. 50

 Ibid, 39-40. 51

 Nationalencyklopedin, Hårsfjärdsincidenten. (Hämtad 2018-04-24)52

 SOU 1995:135, s5. 53

 Ibid, 7. 54

 Ibid, 7-17. 55

 SOU 2001:85, s3. 56

 Ibid, 26-27. 57

 Ibid, 140. 58
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 ”Medierna kom att bli av stor betydelse för hanteringen av frågan, både som forum,   

 språkrör och förstärkare för politiker och militärer, och som egen aktör som i sin tur genom  

 den offentliga debatten påverkade regeringen och Försvarsmakten.”  59

 

Som exempel på detta kan man ta de opinionsundersökningar som genomfördes under 1970-1980 

tal. Efter incidenten med U137 så ökade andelen svenskar som såg Sovjetunionen som ett hot från 

10% till 34% för att efter Hårsfjärdsincidenten stabilt ligga kring 40% under de kommande åren.  60

Kommissionen anser dock att medier på senare tid (1995 och framåt) återgått till att mer kritiskt 

granska Försvarsmakten och regeringens agerande, något man menar inte var fallet under 1980-

talets ubåtskriser.   61

3.4 Underrättelseoperationen 2014  

Den 17 oktober 2014 larmade en, enligt Försvarsmakten, trovärdig privatperson att hen hade sett en 

ubåt i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård. Efter detta pågick vad man kallade en 

underrättelseoperation med syftet att ”kunna bekräfta främmande undervattensverksamhet” i sju 

dagar operationen avbröts.   Den 14 november presenterade statsminister Stefan Löfven, 62

försvarsminister Peter Hultqvist samt ÖB Sverker Göransson slutsatsen av FMs analys: en ubåt 

kränkte svenskt territorium. Detta grundade man delvis på den bild som hade tagits av 

privatpersonen, men också av kraftiga indikationer på en av Försvarsmaktens sensorer. Man ska 

även ha funnit färska bottenspår.  Incidenten klassades då som ”bekräftad ubåt”, Försvarsmaktens 63

högsta bedömning på en sexgradig skala.   64

4. Analys  

4.1 Dag 1 - 141018  

Se bilaga, tabell 2. Analys 141018  

Den första dagen som tidningarna skriver om situationen i Kanholmsfjärden är den 18 oktober 

2014, dagen efter att Försvarsmakten påbörjat en underrättelseoperation i skärgården.  

 

 SOU 2001:85, s311. 59

 Ibid, 315.60

 Ibid, 320. 61

 Försvarsmakten, Underrättelseoperationen fortsätter. (Hämtad 2018-04-26)62

 Försvarsmakten, Bekräftad ubåt i Stockholms skärgård.  (Hämtad 2018-05-10)63

 SvD, säkra bevis för kränkning. (Hämtad 2018-05-09)64
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DN - Skriver att ”Flera hundra deltar i undervattensjakten” på förstasidan, och beskriver kort att 

Peter Hultqvist har förtroende för Försvarsmakten. I en artikel tar DN upp Ryssland, som man 

menar är ett hot. Tidningen pekar liksom SvD på olika kränkningar som skett den senaste tiden, 

bland annat av ryskt militärflyg. DN har intervjuat Jens Stoltenberg, dåvarande ordförande i NATO. 

Att nämna NATO i sammanhanget kan vara en indikation på att man vill lyfta diskussionen om 

svenskt medlemskap.         65

  

SvD - I artikeln ”Ubåtsjakt pågår hela helgen” sammanfattas läget. Tidningen berättar att försvaret 

under helgen ”bedriver spaning efter ubåt”. Man berättar om att det är Sveriges mest avancerade 

båtar som just nu bedriver spaningen. Man skriver att ”Försvaret vill inte kalla det som pågår för 

ubåtsjakt, utan en underrättelseoperation.” Tidningen kallar det för ubåtsjakt ändå.  Man fortsätter 66

med detta i artikeln ”Försvaret spanar efter misstänkt ubåt i skärgården” där man summerar 

Försvarsmaktens presskonferens från kvällen innan. Man väljer att, liksom Försvarsmakten, 

beskriva situationen som ”allvarlig”. I en sidorubrik berättar man om ubåtskränkningarna på 1980-

talet. Man väljer att benämna att några av ubåtskräkningarna kan ha begåtts av NATO-ubåtar, men 

kallar det i samma mening som ”konspirationsteorier”.     67

 

I artikeln ”Smygande korvett beredd för strid” får man följa med på ett tidigare besök på ett av 

marinens Visby-korvetter, dessa benämns som avancerade. I samband med artikeln kommer också 

Ryssland på tal. Ryssland är ett hot och man berättar om landets ökade militära aktivitet i 

Östersjöområdet. Bland annat menar man att Ryssland har en permanent närvaro av ubåtar nära 

gränsen till Gotland. Man berättar om olika tillfällen då man anser att Ryssland betet sig hotfullt. 

Här väljer man också att belysa att den förra alliansregeringen såg detta hot och valde att satsa mer 

resurser på de marina förbanden även om det fortfarande behövs fler satsningar.  I artikeln 68

”Hultqvist kräver större öppenhet” talar man om att detta är regeringens första test. Hultqvist 

nämner också Ryssland som antagonist och pekar på deras upprustning. SvD påpekar att det under 

Göran Persson ”uppstod ”svarta hål" i försvarets ekonomi och många förband lades ner.”  69

 DN, 141018, s8-9 ”Marinens jakt i natt: ”Vi tar det på allvar””.65

 SvD, 141018, s9 ”Ubåtsjakt pågår hela helgen”66

 SvD, 141018, s8 ”Ubåtskränkningarna på 1980-talet”67

 SvD, 141018, s10-11 ”Smygande korvett beredd för strid”68

 SvD, 141018, s9 ”Hultqvist kräver större öppenhet”69
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Aftonbladet - sammanfattar liksom övriga tidningar presskonferensen och man väljer att beskriva 

händelsen som en ”bomb”. Man har sänt ut en reporter till Kanholmsfjärden som beskriver FMs 

agerande som ”stirrigt”, man nämner också att reportern var tvungen att visa sin legitimation och att 

han blev ”bordad”.  Tidningen beskriver hur Ryssland kan kopplas in i sammanhanget och låter 70

flygvapenmajoren Carl Bergqvist berätta om sin teori till varför Ryssland inkräktat, vilket antingen 

kan vara för att ”byta ut system som placerats på svenskt vatten under det kalla kriget” eller att man 

spanat på den svenska militärövning som nyss bedrivits tillsammans med Nederländerna där ubåtar 

figurerat. Wolfgang Hansson, journalist, skriver kort om hur hans minns jakterna på 80-talet och 

summerar det påstådda ryska agerandet som ett ”indirekt "råd" att vi gör bäst i att inte bli 

medlemmar i Nato.” Han menar också att U137 är bakgrunden till att hotet om Ryssland ”sitter i 

folksjälen”, men att det också kan vara NATO som låg bakom incidenterna.   71

  

Man nämner att Hultqvist vill ha mer öppenhet kring informationen om påstådda kränkningar och 

menar på att Sverige tidigare ”tystat ned liknande händelser med hemligstämplar.” Man nämner 

också att NATO uttalat sig och att Stoltenberg pekat på att Ryssland betet sig aggressivt på 

Krimhalvön. I artikeln ”Lasse: Det var inte jag” försöker man hitta alternativa förklaringar till den 

förmodade ubåtskränkningen. Lasse Schmidt är kapten på en privatägd ubåt i närheten av 

Kanholmsfjärden, men säger att ”Allting talar emot att det skulle vara den. Vi har inte varit ute 

under dagen”. Ändå väljer tidningen att publicera denna nyhet.   72

Expressen - I artikeln ”FYRA MIL FRÅN CITY” menar man på att det som nu sker är ett direkt hot 

mot huvudstaden. Försvarets insats benämns i positiva ordalag och man menar på att de ”inte 

lämnar något åt slumpen”. Tidningen benämner operationen som en ”massiv insats” där man 

liksom de andra beskriver att försvaret tar situationen på allvar och att det är utom tvivel att det är 

”ett av människor tillverkat föremål”.  Expressen nämner också de ryska överträdelserna de senaste 73

åren, vilka Försvarsmakten avböjer att kommentera eller koppla till den nu pågående insatsen. Man 

intervjuar tre experter på området, Ola Tunander, som menar på att det inte är Ryssland, medan Lars 

Gyllenhaal och Stefan Ring menar på att det troligtvis är Ryssland, mycket baserat på den historik 

som finns och Rysslands nuvarande aggressiva beteende. Man bifogar ett helt uppslag med bilder på 

 Aftonbladet, 141018, s12-13 ”Jagade inatt” 70

 Aftonbladet, 141018, s12-13 ”Väcker liv i jakterna"71

 Aftonbladet, 141018, s13 ”Lasse: det var inte jag”72

 Expressen, 141018, s12-13 ”FYRA MIL FRÅN CITY”73

!19



gamla ubåtsjakter och frågar sig ”Vad döljer sig under ytan nu?”.  I en artikel låter man en expert 74

prata om tidigare sovjetiska intrång och lyfter fram vad man menar är bevis på att dessa har skett, 

att det skulle vara NATO ubåtar anser man vara mindre troligt då det inte finns några bevis. Man 

kopplar sedan den historiska bakgrunden till Putin som man menar satsar på specialstyrkor och 

miniubåtar (likt Sovjet), men anger ingen källa till detta.   75

Expressen menar också att det omöjligen kan vara så att Försvarsmakten söker efter en nederländsk 

ubåt. Tidningen har varit i kontakt med den marintaktiska staben som bekräftar att en nederländsk 

ubåt befinner sig i området, men att den inte är den man söker efter. Till sist beskriver man ”Löfvens 

krismöte” med Finlands statsminister. Där diskuterar man Rysslands agerande i Östersjön. 

Statsminister vill inte säga att det är Ryssland som utfört kränkningen.  76

4.2 Dag 2  - 141019 

Se bilaga, tabell 3. Analys 141019 

DN - I ”Försvaret är dåligt rustat för ubåtsjakt” menar man på att operationen i skärgården inte är 

den första de senaste åren. De tidigare har mörkats pga Försvarsmaktens avsaknad av viktigt 

utrustning samt bemanning. Man pekar på material som saknas och att ”Sverige sålde för några år 

sedan sina Helikopter 4, som var utmärkta för ubåtsjakt." Man kallar den allmänna känslan ”en 

flashback tillbaka till kalla kriget”.  Detta pratar man mer om i en annan artikel, där man beskriver 77

likheterna mellan dagens Ryssland och Sovjetunionen samt pekar på att Putin har 

stormaktsambitioner och att den ryska statsapparaten agerar likt den forna diktaturen.  Man 78

refererar också till SvDs artikel om nödsamtalet från en rysk ubåt.  Tidningen beskriver 79

fortsättningen på operationen och skriver att FM nu kommer att få förstärkning med fler enheter och 

kvalificerad utrustning. Man benämner olika fartyg som ”landets främsta försvarslinje mot 

kränkningar ovanför och under havsytan”. Man avslutar med att i en faktaruta kortfattat beskriva 

ryska överträdelser sedan året innan.   80

 Expressen, 141018, s10-11 ”Massiv insats”. 74

 Expressen, 141018, s16-17 ”Fjärdarnas krig blossar upp igen”75

 Expressen, 141018, s14-15 ””Bildbeviset” är en nederländsk ubåt” ”Löfvens krismöte”76

 DN, 141019, s8-9.”Försvaret är dåligt rustat för ubåtsjakt”77

 DN, 141019, s10.”Kallakrigsvindar i en ny värld” 78

 DN, 141019, s9.”Nödsamtal från rysk ubåt bakom larmet ” 79

 DN, 141019, s8-9. ”Förstärkningar på väg” 80
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SVD - Skriver i två artiklar om sitt avslöjande att Försvarets radioanstalt (FRA) snappat upp ett 

nödsamtal på ryska den 16 oktober och att samtalet kommer från skärgården. Vidare menar man att 

krypterad radiotrafik mellan en sändare i ryska Kaliningrad och en sändare i skärgården startade 

samtidigt som marinens ubåtsspaning, denna ska också ha avlyssnats av FRA och man ska också ha 

kunnat pejla sändaren till närområdet kring Kanholmsfjärden. Uppgifterna ska ha bekräftats av 

olika personer med ”kunskap om de pågående spaningarna”, däremot vill ingen av dem spekulera i 

om det innebär att en rysk ubåt ligger skadad där. Detta gör istället SvD själva och pekar på likheter 

med en situation från 1988 då man menar att en ubåtsjakt ska ha pågått i Sverige medan ett 

sovjetiskt ubåtsbärgningsfartyg ska ha väntat på internationellt vatten på den skadade ubåten. Detta 

kopplar man till att Spetnaz (ett ryskt marint elitförband) ska ha haft tillgång till miniubåtar under 

kalla kriget, dessa miniubåtar transporterades sedan dolt i handelsfartyg. SvD pekar ut den ryska 

oljetankern NS Concord som sedan den 15 oktober legat stilla på internationellt vatten som ett 

potentiellt sådant fartyg.   81

I en annan artikel intervjuar man ö-bon Ingegerd som varit med om flertalet ubåtsjakter genom åren, 

hon berättar om att det på 1980-talet fanns en större militär närvaro i skärgården och en bättre 

förberedelse för sådana här situationer. Numer är allt borttaget, menar Ingegerd, och avslutar att 

”det skulle behövts nu”. Den militärstrategiska experten Stefan Ring menar på att den militära 

aktiviteten i Östersjön trappats upp de senaste åren, Ryssland har agerat aggressivt och att landet 

”flyttat fram sina positioner och vill markera att man är en stormakt”.  82

Aftonbladet - Baserar sin information på SvDs avslöjanden. Delvis säger man att det kan finnas en 

skadad rysk ubåt i Kanholmsfjärden och att den ryska oljetankern NS Concord, som pekas ut som 

ett potentiellt ”moderfartyg”, rört sig misstänksamt utanför den svenska territorialgränsen.   83 84

Aftonbladet har därefter frågat sin egen ubåtsjakts-expert Göran Frisk vad för motiv som finns 

bakom kränkningen. Han menar på att det kan vara ”spioneri mot Holland eller krigsförberedelser 

mot Sverige.” Vidare menar han att ”Vi kommer att hitta dem förr eller senare och då anfaller vi”.   85

 SvD, 141919, s8-9 ”Nödsamtal på ryska före ubåtslarmet”. 81

 SvD, 141919, s9 ”De har inget här att göra” 82

 Aftonbladet, 141019, s8-9. ”Tankern försvann - österut”83

 Aftonbladet, 141019, s6-7 ”Målet: Rysk skadad ubåt” 84

 Aftonbladet, 141019, s10-11 ”Vi kommer att anfalla” 85
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Expressen -  Skriver att ”UBÅTEN ÄR RYSK” och baserar det på SvDs avslöjande.   Vidare 86 87

nämner man att både SÄPO och militära enheter letar efter ”hemliga illegalister och 

besättningsmän från den skadade ubåten”. Enligt experten Gyllenhaal finns det två scenarion: 

antingen spränger ryssarna ubåten och följer med den i döden, eller så kommer de fly upp på land.  88

Mats Larsson menar på att Ryssland ljög om insatsen på Krim och att man därmed kommer neka 

om operationer i svensk skärgård också. Vidare menar han att FRA skött sitt jobb som snappat upp 

”nödsamtalet” och att operationer i skärgården är lättare i.o.m. att ”Sverige är som bekant inte 

medlem i Nato, så den ryska flottan tar mindre risker om den sänder in ubåtar i svenska 

farvatten”.  Därmed måste Försvarsmakten få upp ubåten till ytan. I en annan artikel beskrivs 89

marinens fartyg som avancerande, supermoderna och svåra att upptäcka samt att ”det på fartygets 

vapendäck ligger en rad skarpladdade sjunkbomber - redo att fällas mot främmande ubåtar i 

svenskt vatten.”   K-G Bergström, journalist, menar att ubåtsjakten borde gynna S-regeringen i 90 91

och med att de vill utöka försvarsbudgeten.   92

    

4.3 Dag 3 - 141020 

Se bilaga, tabell 4. Analys 141020 

DN - förstasidan säger med stor text att ”Jakten trappas upp” och beskriver hur marinen förflyttat 

operationen österut.  Man går sedan igenom de nya bevisen som kommit fram under gårdagen: 93

Försvarsmakten släppt en bild på den påstådda farkosten och menar att man nu har tre stycken 

trovärdiga uppgifter. DN ändrar sig nu och säger att det inte pågår en ubåtsjakt, delvis därför att 

Försvarsmakten saknar en ubåtsjaktstyrka. Därefter pekar man ut flera områden som lämnats på 

efterkälken, bland annat avsaknaden av sjöoperativa helikoptrar. I Riksdagens försvarsutskott menar 

man att detta är något man nu tittar på tillsammans med regeringen. Försvarsmakten menar att man 

inte har några uppgifter på den av SvD påstådda radiotrafiken.  Trots detta spekulerar DN vidare 94

om fartyget NS Concord, som man nu också lyckas koppla till Putins innersta krets.  Man menar 95

 Expressen, 141019, s8-9. ”Ubåten är rysk”86

 Expressen, 141019, s12-13 ”Ryska flykten” 87

 Expressen, 141019, s14-15. ”De jagas på land”88

 Expressen, 141019, s14-15. ”Räkna inte med ryskt erkännande”89

 Expressen, 141019, s16-17. ”Bilderna inifrån”90

 Expressen, 141019, s18-19 ”Tillstånd att ge eld” 91

 Expressen, 141019, s19 ”Ubåtsjakten torde gynna S-regeringen” 92

 DN, 141020, s1, ”Jakten trappas upp” 93

 DN, 141020, sid 8-9 ”Bevisen som trappar upp operationen”94

 DN, 141020, sid 10 ”Oljetankern kopplas samman med Putin” 95
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också på att MUST och SÄPO eftersöker en svartklädd man som setts vada i vattnet.  Till sist 96

rapporterar man om att man från rysk sida inte dementerar att ryska farkoster har sänts in till 

skärgården, det man dementerar är att en rysk ubåt ska befinna sig i nöd.  97

SvD - SvD berättar också kortfattat om gårdagens presskonferens och tar upp samma information 

som DN. Man beskriver hur arbetet ser ut på plats och ger Försvarsmakten positiva attribut. 

Tidningen intervjuar flera experter på området som samtliga pekar ut Ryssland som agitator och 

menar att motivet ska vara ”att förmå Sverige och Finland att distansera sig från Nato.” Att 

Försvarsmakten, enligt DN, nekar till att ha information från FRA som SvD sagt var grunden till 

påståendet med den skadade ubåten kringgår man genom att fråga presstalesmannen om man missat 

de uppgifterna.   98 99

Aftonbladet - Sammanfattar informationen från presskonferensen och påpekar att FM inte vill 

kommentera om den svartklädde mannen, samt att FM dementerar SvDs uppgifter om en rysk 

nödsignal. Tidningen skriver, liksom DN och SvD, om NS Concord och dess färdväg.  Tidningens 100

experter Göran Frisk, Joakim von Braun och Lars Gyllenhaal spekulerar samtliga om vad som sker 

och varför. De pekar på att det möjligen är en rysk minubåt av modell Triton-NN och att det kan 

vara fler ubåtar som rör sig i området.  Wolfgang Hansson är den första att påpeka att det inte är 101

säkert att det pågår en kränkning av svensk vatten och lyfter upp NATO som möjlig förklaring, även 

om Ryssland är huvudmisstänkt. Han påpekar vidare att FM tillbakavisat SvDs uppgifter om 

nödanrop och beskriver stämningen som hysterisk, vidare påpekar han att FM möjligen 

överreagerat för att få ökade anslag. Hansson beskriver också att målet möjligen är att skrämma 

östersjöländerna till inte ta ytterligare steg närmare NATO.     102

Expressen - Trots att FM avfärdat SvDs uppgifter om nödsignalen anser Expressen att journalisten 

bakom uppgifterna är såpass trovärdig att man ska ta de på allvar.  Man skriver om den misstänkte 103

 DN, 141020, sid 9 ”Svartklädd man söks av militär” 96

 DN, 141020, sid 11. ”Döda ryska soldater det värsta scenariot”. 97

 SvD, 141020, sid 6-7 ”Stärkt misstanke om utländsk ubåt” 98

 SvD, 141020, sid 7 ”Dramatiska dygn i Stockholms skärgård” 99

 Aftonbladet, 141020, sid 8-9 ”Har setts tre gånger”100

 Aftonbladet, 141020, sid 10-11 ”Stugägare uppmanas att kolla runt omkring”101

 Aftonbladet, 141020, sid 12-13. ”De trappar upp jakten” 102

 Expressen, 141020, sid 18-19 ”Hit sändes nödropet”103
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svartklädde mannen, NS Concords misstänkta rörelsemönster och dess koppling till Putin.    104 105 106

Man bifogar vad man kallar ett ”Expressen dokument” där man går igenom bevis för tidigare 

intrång och spioneri av Sovjetunionen.  Tidningen skriver också en artikel om ett extrainsatt möte 107

kallat av Hultqvist. Man pekar på att varken FM eller försvarsministern vill uttala sig om vilken 

nation som ligger bakom kränkningen. Man frågar också Hultqvist om vad han anser om NATO och 

Försvarsmaktens brist på utrustning.     108

4.4 Dag 4 - 141021  

Se bilaga, tabell 5. Analys 141021 

DN - En rysk författare intervjuas i en lång intervju. Sammanfattningsvis hyllar författaren Putin 

och jämför honom med Stalin.  DN rapporterar att en flygförbudszon nu råder över ett specifikt 109

område i skärgården. Man rapporterar också om att FM medvetet berättat att det bildbevis man gjort 

publikt egentligen togs på ett annat ställe än det som först sades.  Statsministern intervjuas och 110

manar till lugn, han menar att det inte finns något hot mot Sverige.  En säkerhetsexpert berättar att 111

Sverige är dåligt rustat och att detta är på grund av felprioriteringar.  DN fokuserar också på att 112

det finns tillgängliga helikoptrar i ett museum, men att dessa inte har den nödvändiga utrustningen 

som krävs att bedriva ubåtsjakt.   Man pekar på hur regeringen av (S) och (MP) vill olika saker i 113

försvarsbudgeten och kritiserar detta.   114

SvD - Tidningen bekräftar också rapporterna om flygförbudszonen, men kritiserar FM för att man 

ljög över vart bilden på ubåten var tagen och menar att Ryssland skyller på att det ska vara 

Nederländerna som ligger bakom intrånget.  Man låter också olika säkerhetspolitiska experter 115

komma till tals, som alla spekulerar kring vad målet med det ryska intrånget kan vara. Delvis 

spekuleras det i att det är i linje med Rysslands nya militärdoktrin där man vill testa olika länders 

militära förmåga, men också hur civilsamhället och medier agerar i händelse av kris. Mediernas roll 

 Expressen, 141020, sid 10 ”Säpo och militären jagar mystisk svartklädd man ute i skärgården” 104

 Expressen, 141020, sid 12-13 ”Skuggas av ubåt” 105

 Expressen, 141020, sid 14-15 ”Massiva jakten”106

 Expressen, 141020, sid 24-25 ”Sovjetiska kartor - bättre än våra egna” 107

 Expressen, 141020, sid 16-17 ”Nytt möte om krisen”108

 DN, 141021, s12-14 ”Putin reser imperiet ur askan - precis som Stalin” 109

 DN, 141021, s8-9 ”Flygget stoppas under den fortsatta jakten”   110

 DN, 141021, s9 ”Det finns inget direkt hot mot Sverige” 111

 DN, 141021, s10 ”Säkerhetsexperten: Sverige är illa rustat”112

 DN, 141021, s11 ”Avvecklade helikoptrar flygdugliga” 113

 DN, 141021, s11 ”Situationen river upp regeringspartiernas sår” 114

 SvD, 141021, s6-7 ”Flygförbudszon över sökområdet” 115
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skildras såhär: ”I dag lägger medierna ut uppgifter snabbt utan att hinna värdera informationen. 

Det skapar stora möjligheter att påverka informationen och skapa en bild som inte stämmer med 

verkligheten.”.  I en annan artikel menar man att Ryssland och Putin har som vana att neka 116

inblandning i liknande situationer som denna.   117

Aftonbladet - Har fått tag på ”Erik” som tagit bilden som FM har publicerat. Han berättar om när 

han såg ubåten och hur förloppet såg ut. AB berättar också om att ”Försvaret spred felaktig 

information” och pekar på att olika personer i FM säger olika saker om varför man spridit felaktig 

information om vart bilden var tagen.  AB rapporterar om att medier i Ryssland ”hånar” och säger 118

”att det är ett sätt för svenska försvaret att få högre anslag”. Tidningen delar också informationen 

om den nederländska ubåten.  Aftonbladet har också lyckats kontakta det ryska skeppet NS 119

Concord som menar att ”vi driver och väntar på info”. Samtidigt skriver några av tidningens mest 

profilstarka journalister, såsom Lena Mellin, att ”Ryssen vill skrämma oss” och att Nederländerna 

inte alls inkräktar utan att den ubåt Ryssland hävdar finns i skärgården tillhörde den militärövning 

som nyss genomförts. Tidningen framför liknande information som SvD om hotet med Rysslands 

nya militärdoktrin.  Wolfgang Hansson menar att Ryssland ogillar att Sverige och Finland närmar 120

sig NATO.  Ronnie Sandahl menar att vi vaknar upp till en ny verklighet och pekar på bristerna i 121

svensk försvarspolitik.  Man delar också med sig av en enkätundersökning som organisationen 122

"Sverige Tycker” gjort, där 76% svarar att man tror att det är en ubåt som observerats, att 7 av 10 

vill satsa mer på försvarsförmågan och att 58% ser ubåtskränkningen som ett hot.        123

 

Expressen - Berättar likt Aftonbladet om ”Erik”. Man tar inte upp kritiken mot FM kring bilden, 

utan menar att syftet med missinformationen var ”för att inte "hjälpa främmande makt””.  124

Tidningen skriver återigen om NS Concord, som man menar bluffar och ljuger om sitt egentliga 

syfte. Man framför informationen om den nederländska ubåten.  I en artikel har Expressen 125

intervjuat ryska medborgare om vad dom har för tankar om underrättelseoperationen. De flesta 

 SvD, 141021, s7 ”Blåneka har blivit en vana i Kreml” 116

 SvD, 141021, s8 ”Rysk strategi breddas” 117

 Aftonbladet, 141021 s8-9 ”Försvaret spred felaktig information om bilden” & ”Det var en ubåt” 118

 Aftonbladet, 141021 s10-11 ”Medier i Ryssland driver med Sveriges militär” 119

 Aftonbladet, 141021, s11 ”Ryssen vill skrämma oss - bäst att hålla huvudet kallt”. 120

 Aftonbladet, 141021, s12-13 ”Ubåten - ett dolt angrepp” 121

 Aftonbladet, 141021, s22 ”Plötsligt står vi yrvakna inför Ryssland igen”122

 Aftonbladet, 141021, s15 ”Enkät: sju av tio vill se en ökad satsning på försvaret”.123

 Expressen, 141021, s10-11 ”Tipsaren avslöjad”124

 Expressen, 141021, s12-13 ”Fartygsbluffen” & ”Ryska medier ger nederländska marinen skulden”125
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menar att det är ”nonsens”. I en liknande artikel har man intervjuat boende på Muskö om vad deras 

syn är på ubåten. De flesta är oroade och pratar om det negativa med nedrustningen i skärgården.  126

Expressen har haft en läsarchat med kaptenen för U137, Vasilij Besedin. Han menar att hela 

situationen grundar sig i ”gamla fördomar”.  Tidningen skriver också om att Löfven lovat ökade 127

resurser till FM men vägrat bekräfta att ubåten kan vara av ryskt ursprung.  I ett dokument 128

beskriver Expressen Rysslands nya militärstrategiska doktrin, där desinformation är deras nya 

vapen.  129

4.5 Dag 5 - 141022 

Se bilaga, tabell 6. Analys 141022 

DN - Berättar om att efter ”fem dagars intensivt sökande har Försvarsmakten inga egna bra 

observationer av vad som pågår under vattnet”. Istället förlitar man sig på uppgifter från 

allmänheten. DN berättar om Försvarsmaktens presskonferens där ÖB påstår att det kommer bli 

svårt att bevisa vilken nation som ligger bakom kränkningen, men pekar på den ökade spänningen i 

Östersjön. FM ska dock ha fått kontakt med något, men att det är oklart med vad. DN fortsätter att 

beskriva NS Concords rörelser.   130

SvD - Går ner i rapportering. Tidningen påpekar att jakten fortsätter med oförminskad styrka. SvD 

skriver likt DN om ÖBs kommentar kring läget och ambitionen att få upp ubåten med ”alla till buds 

stående medel”, en expert menar att uttalandet är ”tydligt”.   131

Aftonbladet - Sammanfattar FMs senaste presskonferens. Wolfgang Hansson skriver att Ryssland 

är ”sura” över att man inte längre räknas som en supermakt och att NATO har flyttat fram sina 

positioner i forna sovjetiska lydstater. Han påstår att Rysslands offensiv i Georgien och Krim är en 

del i en plan om att återta sin forna status som stormakt.  AB publicerar också en tillbakablick till 132

U137.  133

 Expressen, 141021, s20-21 ”Det här är obehagligt”.126

 Expressen, 141021, s16-17 ”Avfärdas: Nonsens” ”Gamla fördomar har väckts till lliv igen i Sverige”. 127

 Expressen, 141021, s18-19 ”Löftet till militären”128

 Expressen, 141021, s22-23 ”Rysslands nya taktik: lögner”129

 DN, 141022, s10-11 ”Försvaret saknar egna spår efter misstänkt ubåt” & ”Tre fartyg fick kontakt med 130
något”.

 SvD, 141022, s8-9 ”ÖB försvarar skarpa insatser”.131

 Aftonbladet, 141022, s8-9 ”Kan vara ene dykare”. ”Därför är Putin sur”. 132

 Aftonbladet, 141022, s.20-21. ”Sverige höll andan - i tio skräckdagar”.133
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Expressen - Presenterar de bevisen som FM lagt fram, dessa beskrivs som ”Mycket trovärdiga”.  134

K-G Bergström menar att Försvarsmaktens höjda tonläge bygger på att man har få bevis för 

kränkningen. Han argumenterar också för att skattebetalarna tycker att pengarna man betalat in 

borde ha gett mer än ”en signal”. Han pekar vidare på att regeringen nu väljer att satsa på 

upprustning, vilket anses vara bra.  Malin Roos skriver en kritisk artikel om att ”Jakten börjar 135

kännas som en dåligt regisserad Hamiltonfilm”.  Expressen rapporterar om rysk media som driver 136

om den pågående jakten, att misstänkta ryska båtar rör sig vid gränsen och kopplar ihop dessa med 

underrättelseoperationen som pågår.   Expressen diskuterar som enda tidning fortfarande SvDs 137 138

påstående om uppsnappade radiomeddelanden, FM forsätter att förneka att sådana finns.  I ledaren 139

beskriver man att ”försvaret behövs även utan hot om invasion”.  140

4.6 Dag 6 - 141023 

Se bilaga, tabell 7. Analys 141023 

DN - Meddelar att FM beslutat sig för att dra ner på intensiteten i sökandet efter främmande 

undervattensverksamhet. Tidningen pekar på att det nu finns tre scenarion: 1. Ubåten ligger kvar på 

botten, 2. Den har smitit eller 3. Den har aldrig funnits. I en intervju med en tidigare ÖB berättar 

han att det är otroligt svårt att hitta en ubåt och att FM drar ner på sökandet kan vara ett tecken på 

att ubåten försvunnit. DN presenterar nu uppgifter om att det inte funnits någon radiotrafik mellan 

skärgården och Kaliningrad. Tidningen pekar på brister i FMs hanterande av ubåtar tidigare, men 

väljer att berömma försvarsminister Peter Hultqvist.  141

SvD - Skriver om Rysslands baktanke kring de senaste intrången, både när det kommer till ubåten 

och till flygkränkningar. Tidningen argumenterar vidare att ett litet land som Estland redan funnit 

fyra ryska spioner de senaste åren samt har skydd från en eventuell rysk attack i sitt medlemskap i 

NATO, något Sverige och Finland också borde överväga.  Vidare sammanfattar SvD FMs senaste 142

budskap om att man går in i en ny fas. Till skillnad från DN ger SvD fina vitsord till marinen.   143

 Expressen, 141022, s10-11 ”Svenska bevisen”134

 Expressen, 141022, s11 ”Även en resultatlös jakt kommer att påverka politiken”135

 Expressen, 141022, s20-21 ”På spanning efter ubåt”136

 Expressen, 141022, s19 ”Ryska medier hånar svenska ubåtsjakten”137

 Expressen 141022, s12-13 ”Följs av marinen”138

 Expressen, 141022, s15 ”FRA: vi lämnar också teknisk signalspaning”139

 Expressen, 141022, s2 ”Försvaret behövs även utan hot om invasion”.140

 DN, 141023, s10 ”Insatsen går in i ny fas - flera fartyg har gått i hamn” ”Förre ÖB: Praktiskt taget 141
omöjligt.”  

 SvD, 141023, s5 ”Estlands exempel sätter Sverige i skamvrån”. 142

 SvD, 141023, s9 ”Det handlar om tålamod”.143
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Aftonbladet - Wolfgang Hansson spekulerar nu att ”försvaret tror inte ens själva längre att de 

kommer att hitta någon ubåt”. Han kallar också insatsen för ”otillfredställande” samt kritiserar de 

bevis som försvaret presenterat. Att det dock är Ryssland som är ansvarigt summeras i ”Utan bevis 

går det inte heller att knacka på porten i Kreml och protestera hos Vladimir Putin”. AB rapporterar 

också om ryska skepps rörelser på internationellt vatten. Ett skepp, forskningsfartyget Professor 

Logachev, ska enligt ett vittne bogserat något.    144

Expressen - Rapporterar också om Logachev som man menar uppfört sig konstigt på internationellt 

vatten och pekar på att fartyget ser ut att bogsera något. Tidningen kopplar fartyget till den ryska 

regimen, och att den är utrustad med ”en hangar för mindre undervattensfarkoster”. Expressen 

berättar om att jakten nu går in i ”ny fas”.  Expressen avslöjar också en spricka i FM. FRA 145

anklagas för att inte kunna fina några bevis på radiotrafik. Samtidigt kritiserar FRA FM för att inte 

använda sig av de resurser som finns tillgängliga.  Tidningen har frågat öbor vad de anser om 146

ubåtsjakten och slänger samtidigt en känga till den sittande regeringen och de tidigare regeringarna 

som man menar har ”avecklat försvaret”.  147

4.7 Dag 7 - 141024  

Se bilaga, tabell 8. Analys 141024 

DN - Skriver ingenting om underrättelseoperationen. 

SvD -  SvD kritiserar att de höjningar som budgeterats för försvarsanlagen i regeringens nya budget 

sedan tidigare varit kända och att inga höjningar baserade på den senaste veckans händelser har 

tillkommit. I artikeln beskriver SvD ryska kränkningar med flyg, samt talar om radiotrafiken från 

skärgården till Ryssland.  Tidningen rapporterar också om det senaste läget från 148

underrättelseoperationen: operationen pågår tills vidare, vissa fartyg har återgått till hamn för 

underhåll. SvD kopplar återigen ihop operationen med den krypterade signal som man menar gått 

från skärgården till Kaliningrad.  149

 Aftonbladet, 141023, s14-15 ”De hittar ingenting”.144

 Expressen, 141023, s12-13 ”Mystiska bilderna” &”Jakten går in i ny fas”145

 Expressen, 141023, s14-15 ”Sprickan i försvaret”146

 Expressen, 141023, s15 ”Min fråga möttes av stora gapskratt”.147

 SvD, 141024, s12 ”Försvaret betalar för Schweiz nej”.148

 SvD, 141024,  s14 ”Fortsatt högtryck i ubåtsoperation” 149
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Aftonbladet - Skriver inget om underrättelseoperationen. Däremot kommenterar Robert Aschberg 

att "Ryssland provocerar inte bara i luften och under vattnet.” Han rapporterar om attacker som går 

via internet istället och ger exempel på liknande aktioner från amerikanskt och brittiskt håll. Vidare 

beskriver han att vårt beroende av internet är det som gör oss sårbara.    150

Expressen - Skriver ingenting om underrättelseoperationen.  

4.8 Dag 8 - 141025 

Se bilaga, tabell 9. Analys 141025   

DN - Rapporterar om FMs beslut att tidigt på morgonen den 24 avsluta underrättelseoperationen. 

Man påpekar att den totala kostnaden för operationen slutar på 20 miljoner kronor och menar på att 

resultatet är undermåligt och pekar på vad Anders Grenstad (insatschef) säger: ”Vi vet inte säkert 

om det fanns något där, eller vad det var”. DN pratar också med en expert på området, Stefan Ring, 

som menar att FM inte var beredda på det stora mediala intresset: ”De och massmedierna triggade 

varandra till en situation där det nästan blev ubåtsjakt i stället för en underrättelseoperation”. 

Tidningen påpekar att både FM och försvarsministern inte vill uttala sig om eventuellt 

bakomliggande nation, men Carl Bildt (M) menar att det är naturligt att Ryssland blir utpekat då det 

går tillbaka till ”de erfarenheter som vi hade fram till början på 90talet”. I en Q&A menar tidningen  

att det är bra med FMs öppenhet under den gångna veckan, men även om det är svårt att få upp en 

ubåt till ytan så måste det hela ses som ett misslyckande. DN påpekar att FM hade mer och bättre 

resurser på 80-talet för ubåtsjakt. Tidningen frågar sig också hur relationen mellan Sverige och 

Ryssland nu ser ut och man säger att ”vare sig Försvarsmakten eller regeringen har pekat ut 

Ryssland, men landet känner sig ändå anklagat.”    151

 

I ett romantiskt reportage från skärgården påpekas att öborna är ”övergivna av den statsmakt man en 

gång sattes att försvara”. I intervjun berättar öbor om deras syn på den senaste veckans jakt, om 

tidigare ubåtsjakter och den ”plikt” dom känner till Sverige. Det är därför dom har ögonen öppna 

efter hot. Tidningen berättar också om effekterna av demilitariseringen av skärgården. DN pekar på 

att avrustningen kostat mer än vad uppehåll av försvarsförmågan hade gjort. Tidningen rapporterar 

 Aftonbladet, 141024, s30 ”Kriget som utkämpas på nätet är nästa steg”150

 DN, 141025, s10 ”Nota för jakten: drygt 20 miljoner”. ”Väldigt svårt att hitta ubåtar”.151

!29



att det var Owe, öringsfiskare, som ”underrättelsetjänsten förra helgen förmodligen misstog för en 

"mystisk man””. Det var alltså Owe som var den svartklädde mannen som media skrev om.   152

SvD - Rapporterar också om operationens avslutande samt den totala kostnaden. Samtidigt väljer 

man att publicera en egen ny bild på vad tidningen menar kan vara en ”möjlig miniubåt”. Emil 

Svensson, kommenterar att det är en möjlig ubåt (trea på en sexgradig skala) på bilden.  153

Aftonbladet - Försöker reda ut vad som hänt efter operationens avslutande: En konventionell ubåt 

är utesluten och FM är säkra på att det funnits minst en främmande undervattensfarkost i svenskt 

vatten, den har nu lämnat området. Kostnaden är rimlig säger experter som också menar på att den 

senaste tidens verksamhet kommer att påverka relationen med Ryssland.  154

Expressen - Skriver en kort artikel baserad på en inskickad läsarbild. Den föreställer en rysk ubåt 

som bogseras till Murmansk. Underrubriken lyder ”Ubåtsjakten slut i Stockholm - då fick Skåne 

ryskt besök”.  Tidningen har också fått tag på statsministern som såklart velat ”få reda på vad det 155

var för något” men att han inte är ”besviken på insatsen”.  156

4.9 Ledare  

Se bilaga, tabell 9. Analys ledare. 

4.9.1 Dag 2 - 141019 

SvD - Är den tidning som är först ut med att skriva en ledare om incidenten i skärgården. Den första 

delen av ledaren är en tillbakablick till U137 och en rysk viceamiral. Man talar därefter om hur SvD 

stått i bräschen för flertalet avslöjanden om rysk aggressivitet de senaste åren, samt avslöjandet av 

radiomeddelandet till Kaliningrad och tidningen talar om ett eventuellt förändrat säkerhetspolitiskt 

läge om den svenska militären lokaliserar den ryska ubåten. SvD avslutar med vad man påstår var 

den ryske viceamiralens sista ord när Sverige lämnat över U137 till sovjet: ”Farväl och på 

återseende”.   Ledaren försöker tydligt koppla incidenten med Ryssland samt påpeka landets allt 157

mer aggressiva sätt att agera. 

 DN, 141025, s14-17 ”Öbor - med känsla för vibrationer under ytan”. 152

 SvD, 141025, s18 ”Ny bild på möjlig ubåt”153

 Aftonbladet, 141025, s14 ”Konventionell ubåt uteslutet”154

 Expressen, 141025, s21 ”Jaså, nu passar det?”155

 Expressen 141025, s24 ”Han följer Reinfeldts rutiner på EUtoppmötet”156

 SvD, 141019, s1”På återseende”, sa ryske amiralen”157
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4.9.2 Dag 3 - 141020 

DN - På tidningens ledarsida beskriver man att svensk försvarspolitik ”har gått världsutvecklingen i 

förväg”. Tidningen menar att svenska försvarsbeslut hela tiden grundat sig på att världen 

systematisk blir en bättre plats och att behovet för ett försvar därmed minskat. DN menar att även 

om kalla krigets ideologiska motsättningar inte längre finns, så är dagens Ryssland ”både 

oberäkneligt och hänsynslöst” samt att ”hotet från öst försvann inte med Sovjetunionens 

undergång”. Därtill kopplas händelserna i Georgien och Krim till vad som nu sker i skärgården och 

DN menar att Ryssland ”sannolikt har skickat en ubåt långt in i Stockholms skärgård”. Tidningen 

påpekar att vi bör se detta som en varningsklocka och påbörja en upprustning av försvaret igen.  158

SvD - Ledaren för dagen är kort och koncis, försvaret måste rustas upp. Tidningen pekar på 

bristande förståelse av vår samtid av tidigare regeringar och uttrycker en förhoppning om att 

kommande regering nu ska inse allvaret men att man redan är på god väg. SvD menar också att den 

nu pågående ”ubåtsspaningen” inte är den första under den senaste tiden men att dessa mörkats, 

man pekar också på att det är anmärkningsvärt att det ”läcker information från FRA”.  159

Aftonbladet - Ledarsidan går varm och menar att ”Putin vill att vi ska vara rädda”. De kopplar 

ihop ubåtshotet med en rysk militärövning som 2013 sades ha som mål att öva bombning av 

Stockholm och Sydsverige. AB talar om de ryska aggressionerna i Ukraina samt att Ryssland ”rivigt 

sönder regelboken”. Därtill menar AB att incidenten ”väcker minnen från förr” och tar upp U137 

och Hårsfjärden. Tidningen pekar, likt SvD och DN, på Sveriges nedrustning de senaste åren men 

påtalar att nytt materiel är på ingång.  160

Expressen - Ledarsidan på Expressen anser att svensk beredskap inte är god. Efter FMs erkännande 

av att man inte har resurserna för ubåtsjakt så anser tidningen att Hultqvist ”nonchalant viftar bort 

skandalen”. Expressen uttrycker det som att avsaknaden av resursen är ”ett enda stort 

inbjudningskort till den ryska marinen.” Att ubåten är rysk menar tidningen är säkert och man pekar 

på att SvDs information om nödsignalen är ytterst trovärdig. Expressen kritiserar också tidigare 

regeringar men påpekar att FM varit ovanligt tillmötesgående och öppna med information kring den 

nu rådande situationen.    161

 DN, 141020, s2, ”En allvarlig påminnelse” 158

 SvD, 141020, s4, ”Försvaret måste förstärkas nu”  159

 Aftonbladet, 141020, sid 2. ”Putin vill att vi ska vara rädda” 160

 Expressen, 141020, sid 2 ”Vår beredskap är inte god”161
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4.9.3 Dag 4 141021 

DN - Ledaren kan sammanfattas såhär: diskutera nordiskt militärt samarbete, men än hellre ett 

NATO-medlemskap. Våra grannländer i Baltikum och Norge/Danmark borde ses som förebilder. 

Argument som att Putin driver Ryssland som en diktatur, att Ryssland agerar hotfullt i närområdet 

och att Sveriges alliansfrihet redan är död sedan medlemskapet i EU lyfts fram. Regeringen 

kritiseras för sin politik och DN menar att Socialdemokraternas dogm ”alliansfriheten tjänar 

alltjämt vårt land väl” är en fras utan innehåll, samt en livslögn.  162

SvD - Menar att "Regeringens första kris är här”, tidningen väljer att inte peka ut ubåtens 

nationalitet men säger att den är troligtvis är rysk. Regeringen kritiseras och SvD menar att Putin 

ser regeringen som en ”önskedröm”. Vidare önskas högre försvarsanslag pga att ”försvaret läcker 

som ett såll”. Ryssland beskrivs som ”Putinland”.  163

4.9.4 Dag 7 - 141024 

SvD - I SvDs ledare beskriver tidningen kritiskt regeringens skattehöjningar och brist på märkbara 

höjningar i försvarsanslagen, detta kopplar SvD till att det nu behövs mer resurser med tanke på den 

”senaste veckans kränkningar av svenska vatten”.  164

4.9.5 Dag 8 - 141025 

SvD - Dagens ledare skriver avslutande om ubåtsjakten att tidningen hoppas att det kollektiva 

minnet inte ska avfärda den senaste jakten som ”minkar”, något SvD menar har hänt sedan SVT i 

Uppdrag Granskning förvrängt vad som egentligen hände på 80-talet. Istället bör vi minnas den 

tidens Sovjetiska kränkningar som fakta. Tidningen skriver också om den rådande situationen att 

”När Försvaret säger att det "troligen" var en undervattensfarkost har man sagt så mycket som 

behövs för att vi ska förstå”.   165

Aftonbladet - Fredrik Virtanen, kolumnist, skriver i en ledare att ”Svensk media misslyckades helt”, 

man har spridit uppenbar rysk desinformation i och med påståenden om den nederländska ubåten. 

Detta trots att det från FMs sida inte har rapporterats något om vilken nationalitet föremålet har eller 

 DN, 141021, s4. ”Med alliansen för friheten”162

 SvD, 141021, s4 ”Regeringens första kris är här”.163

 SvD, 141024, s4 ”Fyra år av rödgrön ekonomi?”164

 SvD, 141025, s4 ”Låt inte detta bli minkar”165
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om det ens var en ubåt, men det anses mindre viktigt. Vidare föreslår han att vi borde beslagta 

bankernas vinster och med den införskaffa oss ny teknisk utrustning för att stå bättre rustade i 

framtiden.  166

 
5. Diskussion & slutsats 
5.1 Resultat artiklar  

För kodning, se kodschema som ligger i bilagan. Under perioden 141018-141025 förekom totalt 

101 artiklar som rörde underrättelseoperationen. Fördelat över de fyra tidningarna ser det ut såhär: 

Diagram 1. Cirkeldiagram visande antal artiklar fördelat på tidningar  

Spridningen av artiklar under de olika dagarna ser ut såhär:  

Diagram 2. Stapeldiagram visande antalet publicerade artiklar per tidning och dag 

 Aftonbladet, 141025, s2 ”Ta från bankerna - ge till försvaret”.166
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Som vi kan se har rapporteringen varit som mest intensiv mellan den 19-22 oktober för att därefter 

avta. Nedan följer en sammanställning över de olika variabelvärden som undersökts:  

Diagram 3. Hur framställer tidningen Försvarsmakten agerande?  

 

Här ser vi att SvD ofta ställer sig positiv till Försvarsmaktens agerande, medan Aftonbladet och DN 

skrivit flest kritiska artiklar. Expressen skriver många positiva artiklar, men är också väldigt neutralt 

inställd i de flesta situationer, likt DN och Aftonbladet.  

Diagram 4. Hur framställer tidningen regeringens agerande?  

Samtliga tidningar väljer att förhålla sig neutralt till regeringen eller inte nämna dom alls, vilket kan 

vara en effekt av att regeringens nyligen tillträtt. Aftonbladet är den tidning som har störst tendens 
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till att inte nämna regeringen i samband med underrättelseoperationen, möjligen baserat på att man 

inte vill koppla sambandet mellan regeringen och kränkningen.  

Under genomläsningen har jag totalt funnit fem stycken hotbilder som figurerar i rapporteringen. 

Dessa är: (1) Sveriges bristande försvarsförmåga, (2) Rysslands ambitioner (hit räknas också 

tidigare kränkningar, då alla är överens om att dessa är ett resultat av ökade ambitioner), (3) 

Rysslands nya militärdoktrin (cyberkrig & desinformation), (4) Direkt hot och (5) Rysslands önskan 

om svensk distans till NATO. Fördelat över de fyra tidningarna ser det ut såhär: 

Diagram 5. Finns det en hotbild? Om ja, vilken?  

 

Samtliga tidningar är benägna av att peka ut en hotbild. SvD och DN är överens om att Rysslands 

ambitioner är ett hot. Aftonbladet pekar ofta ut Rysslands syn på Sveriges närmanden till NATO och 

Rysslands nya militärdoktrin som hot. Expressen är minst villig att presentera en hotbild, men är 

tillsammans med Aftonbladet som presenterar flera alternativa hotbilder. 

Diagram 6. Utpekas den påstådda inkräktaren? Om ja, vem?  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SvD är den tidning som varje dag på något sätt kopplar Ryssland till underrättelseoperationen, 

medan Aftonbladet kopplar ihop dom båda näst flest dagar. Expressen och DN kopplar Ryssland till 

kränkningen fem dagar, men skriver också om operationen en dag mindre än de två tidigare nämnda 

tidningarna. Samtliga presenterar Ryssland som enda kandidat till kränkningarna.  

Under genomläsningen har jag kommit fram till fyra stycken tydliga agendor som jag menar att 

tidningarna vill föra upp på dagordningen. Dessa är: (1) Ryssland är ett hot, (2) Natomedlemskap, 

(3) Rusta upp Försvarsmakten och (4) Koppla kränkningen till Ryssland. Rusta upp Försvarsmakten 

kan delvis vara att tidningen aktivt förespråkar en upprustning men också att man försöker koppla 

ihop nedrustningen med negativa attribut och att det är nedrustningen som föranlett krisen. 

Skillnaden mellan att koppla kränkningen till Ryssland och att Ryssland är ett hot är att man i den 

första agendan väljer att koppla ihop två orelaterade fenomen, t.ex. möjlig ubåt till Ryssland. Den 

andra agendan grundar sig i att man aktivt beskriver Ryssland som ett hot. Fördelat över de fyra 

tidningarna ser det ut såhär: 

Diagram 7. Finns det en tydligt urskiljbar agenda? Om ja, vad? 

Vi kan därmed tydligt se att samtliga tidningars agenda har varit att på något sätt koppla 

underrättelseoperationen i skärgården till Ryssland, trots att både Försvarsmakten och regeringen 

inte hävdat något liknande. Expressen, DN & SvD vill alla föra upp försvarsanslagen på 

dagordningen. Natomedlemskap och att Ryssland är ett aktivt hot är något alla tar upp, men 

frekvensen är inte lika hög som alternativ 3 och 4.   
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5.2 Resultat ledare  

Under perioden 141018-141025 förekom totalt 10 ledare som rörde underrättelseoperationen. 

Fördelat över de fyra tidningarna ser det ut såhär: SvD skrev totalt 5st, DN 2st, Aftonbladet 2st och 

Expressen endast 1st.  Nedan följer en sammanställning över de olika variabelvärden som 

undersökts: 

Diagram 8. Hur framställer ledaren Försvarsmakten agerande?  

Som vi kan se så väljer både Aftonbladet och DN att inte nämna FMs agerande överhuvudtaget, 

istället pekar de på FM bristande förmåga att hantera situationen som myndigheten vill och kopplar 

ihop det med den nedrustning som pågått sedan kalla krigets slut. Expressen beskriver FMs 

agerande positivt i deras enda ledare. SvD nämner inte FMs agerande i tre ledare, men tidningen 

kritiserar att FRA läckt information till SvD som FM sedan förnekar existerar. Man kan 

sammanfatta samtliga ledarnas position med att man i största möjliga mån väljer att inte nämna FM 

agerande, utan snarare fokusera på hoten utifrån samt påpeka resursbristen, vilket är en klar politiskt 

fråga.  

Diagram 9. Hur framställer ledaren regeringens agerande? 
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När det kommer till regeringens agerande kan vi se mer intressanta siffror. Aftonbladet väljer att 

inte nämna regeringen överhuvudtaget, medan Expressen förhåller sig neutrala i sin ledare för att se 

hur regeringen väljer att agera i framtiden. SvD väljer att i lika stor grad kritisera regeringen som att 

inte nämna dom överhuvudtaget. Kritiken omfattar egentligen enbart den uteblivna satsningen på 

FM, men SvD väljer också att påpeka att den rådande situationen är tidigare regeringars fel. 

Tidningen berömmer försvarsminister Hultqvist och menar på att åtminstone han vill öka anslagen.  

DN kritiserar i lika hög grad regeringen som man förhåller sig neutral, men kritiken är frän: 

Regeringens politik som inriktar sig på alliansfrihet hotar hela landets säkerhet.  

Diagram 10. Finns det en hotbild? Om ja, vad? 

Diagram 11. Utpekas den påstådda inkräktaren? Om ja, vem? 
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Diagram 12. Finns det en tydligt urskiljbar agenda? Om ja, vad? 

I diagram 10 ser vi att samtliga tidningar är benägna av att peka ut en hotbild. Samtliga tidningars 

ledare är överens om att Sveriges bristande förmåga att försvara oss är den största hotbilden. SvD 

och Aftonbladet nämner Rysslands ambitioner som en eventuell hotbild. I diagram 11 ser vi att 

samtliga tidningars ledare pekar ut Rysslands som förövare och detta i samtliga ledare. SvD väljer 

som ensam tidning att i en (av fem) ledare inte prata om Ryssland kopplat till incidenten, då 

tidningen i den ledaren istället kritiserar regeringens brist på satsningar i försvarsanslagen. Diagram 

12 visar oss att DN är den tidning som har bredast agenda, det är t.ex. den enda tidningen som tar 

upp Natomedlemskap i sin ledare. De andra ledarna väljer att istället fokusera på att koppla 

operationen till Ryssland och påpeka behovet av en upprustning av Försvarsmakten.  

5.3 Diskussion  

Med ovanstående resultat presenterat kan vi nu svara på uppsatsens två frågor. Hur skiljer sig 

rapporteringen tidningarna mellan och vad vill de föra upp på dagordningen? Av diagram 1 och 2 

kan vi se att Expressen och SvD båda anser att Försvarsmakten gör ett bra jobb, men väljer ofta att 

ge material och insatser fina attribut som påpekar hur avancerade FM är eller hur hårt man jobbar 

för att lösa problematiken. Aftonbladet och DN förhåller sig mer neutrala till Försvarsmakten, men 

är också mest benägna att påpeka brister i deras arbete även om det inte är på en så hög frekvens att 

det på något sätt ska tolkas som att det tillhör tidningarnas agenda.  

 

Angående regeringens arbete så är samtliga tidningar övergripande neutrala eller väljer att inte 

nämna regeringen överhuvudtaget, vilket förvånat mig. Det kan bero på att regeringen är tämligen 

nytillträdd och inte har satt sin prägel på politiken än, vilket man också kan korrelera med att många 
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av tidningarna hoppfullt skriver om högre förvarsanslag i den kommande budgeten. Hade min 

variabel istället ställt frågan om hur tidningarna skildrat tidigare regeringars arbete hade resultaten 

sett olika ut. Samtliga tidningar, men med SvD och DN i spetsen, påpekade att det är tidigare 

regeringars nedrustningspolitik som föranlett kränkningen i skärgården. Överlag känns tidningarna 

neutralt inställda till både Försvarsmakten och regeringen, den kritiska granskning som man hade 

kunnat tänka sig skulle finnas uteblev.  

När det kommer till tidningarnas dagordning anser jag att det finns tydliga exempel på att 

tidningarna har som underliggande agenda att koppla ihop det som pågår i skärgården med 

Ryssland. När man skriver en artikel om incidenten och därefter lägger till en sidorubrik som på 

något sätt är kopplad till Ryssland så blir det ett indirekt påpekande om att det är Ryssland som 

ligger bakom intrånget. Exempel på detta är när Expressen intervjuar ryska medborgare eller när 

Aftonbladet gör ett tillbakablickande reportage till U137, där Sovjetunionen bevisligen var 

inblandat. Av 101 artiklar anser jag att 39 har en direkt agenda av att peka ut Ryssland som 

ansvarig.  

 

SvD, Expressen och Aftonbladet tar alla upp att det kan ha varit NATO som ligger bakom intrången 

på 1980-talet, i en artikel var. Expressen intervjuar Ola Tunander, en av dom som kritiserat bilden 

av Sovjet som skyldig, men endast en gång. Resterande tid är det experter som samtliga pekar på 

Ryssland som intervjuas. Aftonbladet kan anklagas för samma sak och SvD kallar påståendet om 

NATO för konspirationsteorier. Vi kan därmed tydligt se att samtliga tidningars agenda har varit att 

på något sätt koppla underrättelseoperationen i skärgården till Ryssland, trots att både 

Försvarsmakten och regeringen inte hävdat något liknande.  

 

Upprustningen av Försvarsmakten och utpekandet av Ryssland som hot är de två andra agendorna 

som lyser igenom i rapporteringen. Genom att peka ut Ryssland som ett hot, kan man också peka på 

bristerna hos Försvarsmakten, både materiellt och erfarenhetsmässigt. Tidningarna säger i princip 

att med en så tydlig antagonist i närområdet ligger det i alla vårt intresse att rusta upp vår 

försvarsförmåga. Man pekar på att det är den senaste periodens nedrustning och felprioriteringar av 

tidigare regeringar som föranlett att vi nu befinner oss i den positionen som vi nu gör, antagonisten 

kan obehindrat vistas i svenskt vatten och det finns inget vi kan göra.  

 

Bland ledarsidorna kan vi konstatera att det endast skrivits 10st artiklar, av dessa står SvD för 5. 
!40



Därför kan vi konstatera att de andra tidningarna främst har fokuserat på den aktiva rapporteringen. 

Det blir därmed svårt att dra några konkreta slutsatser av resultaten då det i mitt tyckte inte finns 

tillräckligt empirisk grund för detta. Det vi däremot kan se är att samtliga tidningar väljer att 

fokusera på Försvarsmaktens haltande förmåga, kopplat till myndighetens brist på resurser samt att, 

med historiska tillbakablickar till hjälp, koppla ihop den pågående operationen med Ryssland.  

 

Jag anser att man kan peka på flera brister i rapporteringen under incidenten 2014: att media så 

genomgående väljer att peka ut Ryssland som skyldig, trots att det inte finns några bevis för att så är 

fallet. Man kopplar två ryska fartyg till händelsen, man intervjuar ryska medborgare med kaptenen 

för U137 i spetsen i sidoartiklar kopplat till ”ubåtsjakten” och man skriver reportage om Putin som 

ledare och jämför honom med Stalin. Man sprider bilden av främmande och skrämmande grodmän, 

när det egentligen visar sig att det är en skärgårdsbo som är ute och fiskar. Media presenterar själva 

en hotbild med Rysslands nya militärdoktrin, som utgår ifrån att sprida desinformation och panik, 

men är samtidigt skyldiga till spridningen. Andra exempel är att officiella kanaler såsom 

Försvarsmakten aldrig nämner att det pågår en ubåtsjakt, utan en underrättelseoperation, trots det 

rapporterar flera av medierna under rubriken Ubåtsjakten under hela perioden.  

I McCombs och Shaws dagordningsteori menar man att det finns ett samband mellan medias och 

medborgarnas dagordningar. Som vi tidigare sett med mediarapporteringen kring 

Hårsfjärdsincidenten och U137, så kan man se att korrelationen mellan den mediala dagordningen 

och den publika dagordningen då gick hand i hand. Media speglade incidenterna på ett sådant sätt 

att opinionen höll med om att Sovjet var ett hot mot Sverige, trots att man inte ansett detta 

tidigare.   167

 

Jag anser att man kan argumentera för att svensk media under incidenten 2014 gör samma sak.  

Man pekar aktivt ut Ryssland som den bakomliggande regissören av det påstådda ubåtsintrånget, 

samtidigt som man pekar på landets och Putins växande stormaktsambitioner. I samband med detta 

beskriver media Försvarsmaktens bristande förmåga att kunna hantera situationen och menar på att 

det är den aktiva nedrustningen som försatt Sverige i ett läge där vi återigen måste omvärdera vår 

omvärld och öka försvarsanlagen. I MSBs rapport Opinioner 2014, där myndigheten undersöker 

opinionen kring säkerhetsfrågor hos den svenska befolkningen, kan vi se exempel på hur detta 
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påverkat opinionen: ungefär 75% är oroade för utvecklingen i Ryssland (2013 var motsvarande 

siffra 45%), och ”andelen som anser att Ryssland utgör ett allvarligt problem för fred och säkerhet 

ökar, från 26 till 56 procent”. Stödet för Försvarsmakten ökar till 60%, vilket också är procentsatsen 

som menar att vi bör öka försvarsanslagen (40% 2013). Stödet för att Sverige ska söka medlemskap 

i Nato är nu 48% (istället för 36% 2013).   168

5.4 Slutsats  

Jag kan nu dra vissa slutsatser, bland annat att rapporteringen av just denna aktiva kris inte skiljer 

sig speciellt mycket mellan analysenheterna, vilket vi också ser på ledarsidorna. Vi kan se att 

samtliga tidningar är benägna att vara neutralt inställda till hur Försvarsmakten och regeringen 

hanterar den pågående incidenten. Man har en ovilja att kritiskt granska de båda aktörerna och 

väljer att mestadels skriva neutralt kring incidenthanteringen. Den kritik som förs upp, handlar 

främst om den första bild som Försvarsmakten presenterade för pressen, som media menar att man 

till en början ljög om vart den var tagen. Kritiken kring detta är dock såpass liten att den inte kan 

sägas påverka den i övrigt neutrala inställningen. Bland ledarna är den största kritik som framförs 

mot regeringen skriven av SvD och DN, där hälften av deras totala ledare framför kritik. Alla andra 

förhåller sig neutrala eller nämner inte alls FM eller regeringen. Detta resultat förvånade mig 

mycket, då tidigare undersökningar om hur media speglade kriserna på 80-talet pekade på att man 

var betydligt mer benägna att kritiskt granska de aktörer som var inblandade. Rapporteringen skiljer 

sig alltså inte speciellt mycket baserat på politiskt färg. När det kommer till tidningarnas ledarsidor 

kan vi se samma mönster: den klassiska höger/vänster-skalan som man skulle kunna tro påverkar de 

politiska färgade texterna pekar i princip samtliga åt samma håll: Ryssland ligger bakom 

kränkningen, det har varit ett misstag att dra ner såpass mycket på försvarets förmåga och det är 

därmed dags för den nya regeringen att återigen öka försvarsanslagen. 

 

Vi kan också dra slutsatser utifrån McCombs och Shaws dagordningsteori. Vi kan se att samtliga 

tidningar har tydliga agendor, där försöken att koppla den pågående operationen direkt till Ryssland 

och president Putin är mest genomgående för samtliga tidningar. Att påpeka och skriva om 

Rysslands ambitioner samtidigt som man aktivt skriver tillbakablickar till Sovjettiden är tendenser 

som man tydligt kan skönja och är tydliga attribut till att Ryssland är ett hot. Vi kan också se att 

samtliga tidningar vill ta upp nedrustningen av Försvarsmakten och konsekvenserna av det beslutet, 
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samt påpeka att vi nu istället bör öka anslagen till Försvaret. Även om Natomedlemskap tas upp av 

samtliga tidningar är frekvensen såpass låg att det inte ligger i tidningarnas intresse att nu föra upp 

den frågan på sin dagordning. Bland ledarsidorna kan man se två tydliga agendor: koppla ihop 

incidenten med Ryssland samt argumentera för en återupprustning av försvarsmakten. Endast DN 

vill i sina ledartexter framföra krav på NATO-medlemskap . 
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Bilaga - Kodschema  

Dag 1 - Tabell 2. Analys 141018  

 
Dag 2  - Tabell 3. Analys 141019 

 

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

T  2: P / 2: T 1: N / 2: T 2: P/ 3: T

Regeringens 
agerande? 

T  1: N / 1: T / 2: X 1: P / 1: T /1: X 3: T / 1: N / 1: X

Finns det en 
hotbild? 

Rysslands ambitioner Rysslands ambitioner X Direkt hot  

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Ja, Ryssland  Ja, Ryssland Ja, Ryssland Ja, Ryssland 

Hur många artiklar 
är skrivna? 

1 4 3 5

Agenda Natomedlemskap  

Koppla kränkning till 
Ryssland 

Koppla kränkning till 
Ryssland 

Rusta upp 
försvarsmakten 

Ryssland är ett hot

Koppla kränkning till 
Ryssland 
 
Ryssland är ett hot 

Natomedlemskap 

Ryssland är ett hot 

Koppla kränkning till 
Ryssland 

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

1: N / 1: P / 3: T  2: T T 2: P  / 5: T

Regeringens 
agerande? 

3: T /  2: X 2: T X 1: P / 3: T / 3: X  

Finns det en 
hotbild? 

Rysslands ambitioner Rysslands ambitioner Direkt hot Rysslands ambitioner 

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Ja, Ryssland Ja, Ryssland Ja, Ryssland Ja, Ryssland

Hur många artiklar 
är skrivna? 

5 2 3 7

Agenda Rusta upp 
försvarsmakten 

Ryssland är ett hot 

Koppla kränkning till 
Ryssland

Rusta upp 
försvarsmakten 

Koppla kränkning till 
Ryssland 

Koppla kränkning till 
Ryssland 

Ryssland är ett hot  

Koppla kränkning till 
Ryssland 

Natomedlemskap 
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Dag 3 - Tabell 4. Analys 141020 

Dag 4 - Tabell 5. Analys 141021 

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

T 1: P / 1: T 2: T / 1: N  1: N / 5: T

Regeringens 
agerande? 

2: T / 2: X  1: T / 1: X 2: T / 1: X 1: N / 3: T / 2: X   

Finns det en 
hotbild? 

Rysslands ambitioner Rysslands önskan om 
att Sverige ska 
distansera sig från 
NATO

Rysslands önskan om 
att Sverige ska 
distansera sig från 
NATO

X  

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Ja, Ryssland. Ja, Ryssland Ja, Ryssland Ja, Ryssland 

Hur många artiklar 
är skrivna? 

4 2 3 6

Agenda Rusta upp 
försvarsmakten 

Koppla kränkning till 
Ryssland

Rusta upp 
försvarsmakten 

Natomedlemskap  

Koppla kränkning till 
Ryssland

Rusta upp 
försvarsmakten  
 
Koppla kränkning till 
Ryssland

Rusta upp 
försvarsmakten  
 
Ryssland är ett hot 

Koppla kränkning till 
Ryssland

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

T 1: N / 2: T 2: N / 1: P / 4: T 2: P  / 6: T 

Regeringens 
agerande? 

2: N / 3:T / 1: X  2: T / 1: X 6: X  / 1: T 1: P / 4: T / 3: X 

Finns det en 
hotbild? 

Rysslands ambitioner Ryssland nya 
militärdoktrin 

Ryssland nya 
militärdoktrin  
 
Rysslands önskan om 
att Sverige ska 
distansera sig från 
NATO

Ryssland nya 
militärdoktrin 

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Ja, Ryssland Ja, Ryssland Ja, Ryssland  Ja Ryssland 

Hur många artiklar 
är skrivna? 

6 3 7 8

Agenda Natomedlemskap  

Rusta upp 
försvarsmakten  

Koppla kränkning till 
Ryssland

Ryssland är ett hot 

Koppla kränkning till 
Ryssland

Koppla kränkning till 
Ryssland 

Ryssland är ett hot 

Rusta upp 
försvarsmakten 

Ryssland är ett hot
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Dag 5 - Tabell 6. Analys 141022 

Dag 6 - Tabell 7. Analys 141023 

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

1: N / 1: T P 1: T / 2: X 1: P / 2: N / 4:T

Regeringens 
agerande? 

X T X 1: P / 4: T / 2: X 

Finns det en 
hotbild? 

X X Rysslands ambitioner Vår bristande 
försvarsförmåga

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Nej Ja, Ryssland Ja, Ryssland Nej

Hur många artiklar 
är skrivna? 

2 1 3 7

Agenda Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

X Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

Rusta upp 
försvarsmakten 

Koppla kränkningen 
till Ryssland

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

1: N / 1: T 2: P N 2: P / 1:N / 1: T

Regeringens 
agerande? 

1: P / 1: T T   X 1: N / 3: T

Finns det en 
hotbild? 

X Rysslands ambitioner X X 

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Nej Ja Ryssland Ja, Ryssland Ja, Ryssland 

Hur många artiklar 
är skrivna? 

2 2 1 4

Agenda X Natomedlemskap 

Koppla kränkningen 
till Ryssland.

Rusta upp 
försvarsmakten  

Koppla kränkningen 
till Ryssland.

Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

Rusta upp 
försvarsmakten
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Dag 7 - Tabell 8. Analys 141024 

Dag 8 - Tabell 9. Analys 141025  

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

X 1: T / 1: P X X

Regeringens 
agerande? 

X 1: N / 1: T X X

Finns det en 
hotbild? 

X Rysslands ambitioner Ryssland nya 
militärdoktrin 

X

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Nej Ja, Ryssland Ja, Ryssland  Nej 

Hur många artiklar 
är skrivna? 

0 2 1 0

Agenda X Rusta upp 
försvarsmakten  

Ryssland är ett hot 

Koppla kränkningen 
till Ryssland.

X

Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

2: N / 1: P P T X

Regeringens 
agerande? 

T X X X

Finns det en 
hotbild? 

Vår bristande 
förmåga

X Ryssland nya 
militärdoktrin 

X

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Ja, Ryssland Ja, Ryssland Nej Nej 

Hur många artiklar 
är skrivna? 

3 1 2 2

Agenda Rusta upp 
försvarsmakten  

Koppla kränkningen 
till Ryssland.

Koppla kränkningen 
till Ryssland.

Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

Rusta upp 
försvarsmakten

Koppla kränkningen 
till Ryssland.
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Tabell 10. Analys Ledare  
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Hur framställer 
tidningen: 

DN SvD Aftonbladet Expressen 

Försvarsmaktens 
agerande? 

2: X 3: X / 1: N / 1: T 2: X P

Regeringens 
agerande? 

1: T / 1: N 2: X / 1:P / 2: N 2: X N

Finns det en 
hotbild? 

Vår bristande 
förmåga

Rysslands ambitioner 
1 

Vår bristande 
förmåga2

Rysslands ambitioner  

Vår bristande 
förmåga 

Vår bristande 
förmåga 

Utpekas den 
påstådda 
inkräktaren?

Ja, Ryssland Ja, Ryssland 4 

1: Nej

Ja, Ryssland Ja, Ryssland

Hur många artiklar 
är skrivna? 

2 5 2 1

Agenda Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

Ryssland är ett hot 

Rusta upp 
försvarsmakten 

Natomedlemskap 

Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

Ryssland är ett hot 

Rusta upp 
försvarsmakten

Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

Ryssland är ett hot 

Rusta upp 
försvarsmakten

Koppla kränkningen 
till Ryssland. 

Rusta upp 
försvarsmakten


